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OBLICI   POTPORE   STUDENTIMA   S  

INVALIDITETOM 

Tempus Joint Project 

“Education for Equal Opportunities at 

Croatian Universities – EduQuality” 
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2008. god. 

1. Individualno savjetovanje 

2. Edukativne radionice 

3. Grupe podrške 

4. Studentski projekti 

5. Informiranje i educiranje 

putem sredstava javnog 

informiranja 

 

6. Evaluacija rada 

Savjetovalište djeluje (od 2008. god) u 

kao samostalna sastavnica Sveučilišta 

pruža usluge svim studentima  

Rad u okviru 4 područja: 

1. Psihološko savjetovanje 

2. Zdravstveno savjetovanje 

3. Profesionalno informiranje i 

orijentiranje 

4. Studenti s invaliditetom 

Dvije prostorije za rad 



RADIONICA  SA  STUDENTIMA S  

INVALIDITETOM 

• 4.06.2008. 

• Studenti s invaliditetom – osvrt na osobna iskustva  

• Prijedlozi:  

– organizirati trening socijalnih vještina,  

– trening učinkovitih metoda i tehnika učenja,  

– pripremu studenata za sveučilišne kolegije,  

– izraditi individualizirane edukacijske planove,  

– pružiti edukacijsku potporu tijekom studija, potporu tijekom 

studentskih vježbi i prakse  

– omogućiti psihološko savjetovanje studenata u problemskim ili 

kriznim situacijama. 
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Posjeta  sveučilištima  u  inozemstvu 
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• University Strathclyde 

• University Goteborg 

• University Aarhus 

• University Masaryk 

 
Lozena  Ivanov, Josip  Ćirić & Anita  Vulić-Prtorić 



Rad na Priručnicima 
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Josip  Ćirić,   Lozena  Ivanov  &  Anita  Vulić-Prtorić 
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9.05.2011. - GKZD 

Primopredaja 

računalne opreme za 

osobe s oštećenjem 

vida. 
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Sveučilište u Zagrebu, 

Okrugli stol- 4. 04. 2011.  
 

  Luka Marinović 

   Mirko Duić 

   Meri Mirković 

   Andrijana Vidaković 



Sveučilište u Zagrebu - 27.  i  28.02.2012. 

Edukacija edukatora 
Rozana  Petani,  Josip Ćirić,  Marina Nekić & Anita Vulić-Prtorić 
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25. -26.04. i 3.05.2012. 

Edukacija djelatnika Sveučilišta u Zadru 
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Voditelji:   Josip Ćirić i Rozana Petani 

Sudionici:   35 djelatnika Sveučilišta u Zadru i GKZD 



Promocija priručnika na Sveučilištu u 

Zadru – 9.05.2012. 
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Predavanja i prezentacije za studente i 

djelatnike Sveučilišta u Zadru 
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• Prof.dr.sc. Mirjana Krizmanić – 

predstavljanje knjige “Život s 

različitima” 
  

• prof.dr.sc. Mirjana Lenček : 

“Disleksija i studiranje” 

 

• Mr.sc. Andrea Fajdetić: 

Komunikacija sa slijepim i 

slabovidnim studentima” 
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Filmske večeri Studentskog savjetovališta

Psihološki triler o matematičaru koji

smatra da sve u prirodi možemo

objasniti pomoću brojeva.

Svaka je osoba jedna priča, i one su dio nas. Neke od njih su slične nama, 

dok su druge različite. Osvijestimo različitosti i smanjimo predrasude o 

drugima. Dopustimo svakom pojedincu da ispriča svoju priču.

Filmske večeri Studentskog savjetovališta

Istinita priča o Christy Brownu, koji

je rođen s cerebralnom paralizom.

Naučio je slikati i pisati svojim

lijevim stopalom.

Svaka je osoba jedna priča, i one su dio nas. Neke od njih su slične nama, 

dok su druge različite. Osvijestimo različitosti i smanjimo predrasude o 

drugima. Dopustimo svakom pojedincu da ispriča svoju priču.

Filmske večeri Studentskog savjetovališta

Jim Carroll je član košarkaškog školskog tima.

Jim i njegov prijatelj Mickey najbolji su igrači

u New Yorku. No kada ne igraju, prijatelji se drogiraju i uzrokuju nerede...

Svaka je osoba jedna priča, i one su dio nas. Neke od njih su slične nama, 

dok su druge različite. Osvijestimo različitosti i smanjimo predrasude o 

drugima. Dopustimo svakom pojedincu da ispriča svoju priču.

Matija Mesić & Goran Kalamiza 

“Filmske večeri Studentskog 

savjetovališta” 



9.05.2011. – Tea Balog –  

Izložba fotografija “Kolnici” 
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POVEZANOST  TEŠKOĆA  KOJE  

STUDENTI  NAVODE  I  NJIHOVE 

PRILAGODBE  NA  STUDIJ 

 
A. Vulić-Prtorić i L. Mičić 

Istraživanja 



Buduće aktivnosti 

• Izrada web stranice unutar unizd.hr s informacijama za /o 

studentima s invaliditetom (oprema, Mreža podrške, literatura, 

studenti mentori, …) 

• Izrada letaka s informacijama za / o studentima s invaliditetom 

• Edukativne radionice za studente i djelatnike 

– iskustva i preporuke studenta s oštećenjem sluha – kako 

komunicirati, djelotvorne metode podučavanja, znakovni jezik… 

• Filmske večeri u Savjetovalištu 

• Promocije i predstavljanja knjiga 

• Istraživanja 
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STUDENTSKO SAVJETOVALIŠTE 
Sveučilište u Zadru 

Trg kneza Višeslava 9, 2. kat,  

Tel. 0800 200 199 ili 200 820 

E-mail: savjetovaliste@unizd.hr 

www.unizd.hr/savjetovaliste 

Dobrodošli ! 


