
EVALUACIJA ČETVRTE 
EDUKACIJE

 4. – 6. rujna 2014., 
Opatija



Sadržaj edukacije dostatno je 
obradio ključne teme (N=28)



Sadržaj edukacije je relevantan za 
moj posao (N=28)



Način rada tijekom edukacije je 
odgovarao 

potrebama sudonika/ca i ciljevima 
edukacije (N=28)



Korišteni edukativni materijali su 
vrlo korisni

(N=28)



Edukacija je zadovoljila moja 
očekivanja (N=28)



Edukatorice su bile stručne u 
obradi tema (N=28)



Aktivno sam sudjelovao/la u 
edukaciji (N=28 )



Prostor gdje se održala edukacija 
je bio primjeren (N=29)



TRI NAJVAŽNIJE STVARI KOJE STE 
NAUČILI TIJEKOM OVE EDUKACIJE? (1)
NAČIN ISPITIVANJA PRILAGOĐEN DJETETU – KAKO ISPITATI 
DIJETE
( 22 puta spomenuto):

Uvid u ispitivanja djeteta
Vrste pitanja i što koja dob razumije
Uparena pitanja
Da poduzmemo sve kako bi samo jednom ispitali dijete
Psihološki aspekti ispitivanja djeteta

VAŽNOST SURADNJE I POZNAVANJE MEĐUSOBNIH ULOGA 
(11 puta spomenuto):

Da je uloga svih sudionika u postupku jednako važna
Suradnja, senzibilnost, shvaćanje uloga svakog sudionika 

postupka 
Multidisciplinaran pristup
Razumijevanje nužnosti povezivanja s ostalim stručnjacima i 
sudionicima
Potreba uske suradnje među svim tijelima



TRI NAJVAŽNIJE STVARI KOJE STE 
NAUČILI TIJEKOM OVE EDUKACIJE? 

(2)

VAŽNOST PRIPREME DJETETA
(7 puta spomenuto):

Kako pripremiti žrtvu za svjedočenje
Nužnost pripreme djeteta
Priprema djeteta za svjedočenje je još važnija nego što 

sam mislila

OSTALA VAŽNA ZNANJA:
Zaštita najboljeg interesa djeteta žrtve 
Kako spriječiti dodatnu traumatizaciju djeteta
Sto manje sekundarne viktimizacije djeteta
Postupak od zaprimanja kaznene prijave pa do suđenja
Forenzično ispitivanje djeteta



KAKO BISTE UNAPRIJEDILI OVU 
EDUKACIJU?

• „Više videosnimki ispitivanja djece-žrtava radi uočavanja valjanog 
načina ispitivanja i reakcije ispitivača”

• „Edukaciju proširiti na druge sudionike, policija, CSS, škole, obiteljske 
sudce i druge”

• „Dovesti kao učesnike i stručne osobe s državnog odvjetništva”

• „Više gledanja i analiziranja snimaka ispitivanja djece- žrtava”

• „Još više praktičnih primjera”

•  „Ovu edukaciju ne treba unaprijediti, već je učiniti češćom”

• „Preporučiti literaturu i daljnje edukacije stručnim suradnicima”

 



DA LI BISTE OVU EDUKACIJU 
PREPORUČILI SVOJIM 
KOLEGAMA/ICAMA?

Svi sudionici su  odgovorili DA (N=27)
Zato što ….

„je izuzetno zanimljiva i edukativna”

„doprinosi kvalitetnijem radu i razumijevanju ispitivanja 

djece” „mnogi o ovoj tematici gotovo ništa ne znaju, iako na 

poslovima kazneno pravne zaštite djece rade godinama”

„jer je izuzetno korisna, motivirajuća i edukativna”

„jer je korisna za stjecanje znanja i iskustava”

„se svatko može susresti sa djecom svjedocima te bi bilo 

korisno posjedovati barem minimalna saznanja o njihovom 

iskazivanju i ispitivanju”



DRUGI KOMENTARI

• „Potrebno je održati ovakvu edukaciju barem jednom 
tijekom godine”

• „Izuzetno dobro pripremljen, organiziran i sadržajan 
seminar s izvrsnim predavačima”

• „Voljela bih da se napravi seminar i za djecu, 
maloljetne počinitelje kaznenih djela, jer su i on 
neshvaćeni i uvijek postoji razlog zašto su počinili 
kazneno djelo”

• Edukacija je bila dinamična, samo što su se povremeno 
u malim grupama ponavljali neki zaključci, pa bi to 
trebalo sažeti, da se izbjegne ponavljanje”

• „Trebalo bi uključiti i opunomoćenike oštećenih”



REZULTATI Pre/post test

Ukupna prosječna ocjena znanja, vještina i 
stavova na skali od 1 do 5 (N=30)

PRIJE 
3.35

POSLIJE 
4.10

Ista prosječna ocjena prije i poslije 
edukacije zabilježena je kod 1 sudionika/ica
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