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Z 
njo se ukvarja tudi 
Janja Dermastja, usta-
noviteljica centra za 
kakovostno življe-
nje Modra ura, univ. 
dipl. pedagoginja z 
22-let nimi delovni-

mi izkuš njami, strokovnjakinja za 
vzgojo otrok in osebnostno rast, 
tudi sodelavka Nedela. 

Kaj je vzgoja z igro oz. igralna tera-
pija in komu je namenjena?
Če ima otrok težave, se ne moreš z 
njim pogovarjati kot z odraslim. Ni 
dovolj le razumeti, treba je čutiti. Že 
Platon je dejal, da človeka spoznaš 
bolje v eni uri igre kot pa v letu po-
govora. In igra je naravni jezik otro-
kovega izražanja. Ko so zadovoljene 
njegove telesne in čustvene potrebe, 
ko se z njim ukvarjamo in mu res-
nično prisluhnemo, kaj nam z igro 
pripoveduje o svojem doživljanju 
sveta, potem se bo zdravo razvi-
jal. Kadar pa se znajde v stiski, mu 
lahko pomagamo ob strukturirani 
igri s pripomočki – igračami in dru-
gimi materiali – izraziti čustva na 
neškod ljiv način do sebe in drugih. 
Tako pridobi stik s seboj. Gre za in-
tegracijo izkustvenega učenja prek 
odnosa, med katerim otrok razisku-
je govorico telesa, razvija samozave-
danje in krepi zdravo samopodobo. 
V ta proces so lahko vključeni tudi 
starši, ki so lahko skupaj z njim na 
uri, a je vedno otrok tisti, ki odloča, 
ali želi biti sam ali z njimi. Terapi-
ja je primerna za starost od štiri do 
dvanajst let.

Vedno poudarjamo, da je igra za 
otroka zelo pomembna. Kaj se ta-
krat dogaja v njem?
Igra je nujno potrebna za zdrav raz-
voj otroka. Če ga med njo opazu-
jemo in se vanjo vključimo, ko nas 
povabi, bomo marsikaj izvedeli o 
njegovem notranjem svetu. Ob igri 
otrok izraža svoja občutja. Kadar 
starši ne razumejo svojega otroka, 
ne razumejo njegovih potreb in se 
neprimerno odzovejo na njegovo 
obnašanje. S tem se njegova stiska 
povečuje, kar se kaže v vedenjskih 
in čustvenih težavah. Otrok pač 
ne zna in ne more povedati, kaj ga 
muči, plaši ali razjezi. To pokaže. 
Moja naloga je omogočiti mu, da 
med igro izrazi svoje občutke in 
težave. 

Kakšne stiske je mogoče omiliti, re-
ševati s terapijo z igro?
Terapija je primerna v različnih 
situacijah, ob razvezi staršev, ob 
čustvenih in vedenjskih težavah 
(agresivnost, fobije, strahovi, zapi-
ranje vase ...), ko se pojavijo težave 
v vrtcu ali šoli – ko otrok na primer 
noče v vrtec ali ko se mu v šoli ne-
nadoma poslabša uspeh, ob težavah 

v stikih z vrstniki. Z njo se lahko 
borimo proti motnjam pozornosti, 
slabi samopodobi, jecljanju in dru-
gim govornim težavam, ko otroka 
mučijo strahovi, se zapira vase, ko 
ima slab stik s starši. Pa ob nepojas-
njenih zdravstvenih težavah (pogo-
ste bolečine v trebuhu, glavobolu). 
S to terapijo mu lahko pomagamo, 
da se prebije skozi najhujše travme 
zaradi nesreče ali izgube v druži-
ni, primerna pa je tudi za otroke, ki 
kažejo znake avtizma, ali otroke s 
posebnimi potrebami. 

Na kakšen način poteka?
Igralna terapija obsega 12 srečanj, 
enkrat na teden vedno ob isti uri. 
Ciklus se lahko po potrebi pono-
vi. Vsako srečanje traja od 50 do 60 
minut, odvisno od starosti otroka, 
če vključuje celotno družino, pa 90 
minut. Sama otroku pri igri vedno 
le sledim. Nikoli ga ne pomilujem 
v njegovi stiski, saj verjamem, da 
ima vsak od nas neskončno notra-
njo moč, in moja naloga je, da otrok 
prepozna svoje notranje potenciale, 
enako pa velja tudi za odrasle. Otro-
ci hitro začutijo, če si iskren. Moja 

izkušnja je, da sploh ne želijo prene-
hati hoditi na igralne urice, kakor 
jih poimenujemo.

O tej tematiki ste se izobraževali 
tudi v tujini, in čeprav je igra spro-
ščeno početje, ni nič prepuščeno 
naključju. Kaj je pri tem pomemb-
no?
Zelo pomemben je prostor. Klienti 
pravijo, da se v mojem centru po-
čutijo kot doma. Vse barve delujejo 
spodbudno, pozitivno in pomirjajo. 
Vse, kar imam v prostoru, je pred-
pisano, vsaka igrača, vsi materiali 
imajo svoj namen. In v prostoru 
nimam niti enega računalnika. Kot 
zgled, da se da drugače preživlja-
ti čas. Morda ne boste verjeli, a 
niti en mladostnik ali otrok me še 
ni vprašal, kje imam računalnik. 
Ob različnih igračah in materialih 
lahko otrok sproščeno izraža svoja 
občutja, predvsem tista, ki star-
šem oz. drugim odraslim povzro-
čajo nelagodje: jezo, strah, žalost. 
Moja naloga je, da ga razumem, 
popolnoma sprejemam, ne sodim 
in ne interpretiram. Ko je sprejet 
z vsemi njegovimi občutji, že teče 
proces zdravljenja. Delam z različ-
nimi pravljičnimi liki, z lutkami, 
peskovnikom, glasbili, zgodbami. 
Veliko tudi likovno ustvarjamo. 
Vsak otrok se najde v neki dejavno-
sti, jaz mu le sledim, kaj si izbere za 
tisti dan.

Lutke so čudovit medij, ko otrok 
preigrava, kar doživlja v svojem 
okolju. So eden od načinov, pri 
katerih sam razrešuje svoje težave 
in išče rešitve. Ker ima nadzor, je 
proces zdravilen. Otrok, ki recimo 
jeclja, se lahko skrije za lutko, ta pa 
spregovori nekaj stavkov brez jeclja-
nja. Lutka vzame otroku strah pred 

opazovanjem, lahko pove stvari, ki 
jih drugače ne sme, lahko je jezna, 
lahko izraža potrebe po nežno-
sti, vliva pogum. Ko otrok prenese 
nepredelana občutja na lutko, je 
zanj to varnejši način izražanja kot 
pogovor.

Ker sem tudi praktik hipno-
ze, lahko učinkovito kombiniram 
igralno terapijo s hipnozo in avto-
genim treningom za otroke, kar 
delam s pomočjo pravljic in zgodb. 
Takrat se povežeta desna in leva 
možganska hemisfera. Nekateri 
otroci raje posežejo po knjigah kot 
igračah. Imam veliko kakovostne 
otroške literature, ki je moj hobi. In 
tako povežem zgodbe, vizualizacijo 
in svoja druga znanja v učinkovit 
pristop, ki ga sploh otroci, ki so bolj 
zaprti vase, obožujejo. Kaj vse se da 
narediti iz ene zgodbe – možnosti 
je neskončno in vse je zdravilno. 
Omenila bi še delo s peskovnikom 

in figuricami, ki je tudi eden od 
učinkovitih pristopov, ko se vzpo-
stavi most med nezavednim in za-
vednim. Za psihoterpavtsko delo s 
peskovnikom sem se izobraževala 
tako v Sloveniji kot tujini pri odlič-
nih in izkušenih terapevtih. To me-
todo uporabljam tudi za mladostni-
ke in odrasle.

Otroci se radi gibljejo. Če se ne 
gibljejo dovolj, postanejo razdražlji-
vi in frustrirani. Z divjanjem pa se 
telo in duša uravnovesita. Starši so 
vedno presenečani, ko jim poka-
žem različne dejavnosti, ki jih lahko 
izvajamo v gozdu. Vsaka ura je torej 
izkustvena. 

S tistimi, ki so že stopili v obdobje 
najstništva, je treba navezati stik 
na drugačen način.
Zanje potekajo dejavnosti, prilagoje-
ne njihovi starosti. Najprej poiščem 
mladostnikova močna področja in 
na podlagi teh izbiramo dejavnosti. 

Če ima težave s koncentracijo, de-
lamo predvsem vaje za to, če je pod 
stresom, ga naučim, da lahko doma 
izvaja avtogeni trening, včasih pa se 
le pogovarjamo. Odvisno je od po-
treb mladostnika. 

Včasih se zdi, da bi nekaj pomoči 
potrebovali predvsem starši, da bi 
se bolje znašli v svoji vlogi.
Staršem vedno ponudim posveto-
valne pogovore, saj je smiselno, da 
tudi oni prepoznajo svoje pogosto 
neprimerne odzive na otroka. Ko 
starš usvoji učinkovitejše veščine 
komuniciranja z otrokom, prepo-
zna, kaj ta v resnici potrebuje. Če 
povem bolj konkretno: ko se starš 
nauči npr. odzivati na otrokovo 
trmo, na njegov »ne«, izbruhe jeze, 
žalost in strahove, potem smo cilj 
dosegli, saj se družina spet poveže. 
Staršem, ki menijo, da otroka pri-
peljejo kot avto na servis, češ da ne 
uboga in mu bom že jaz povedala, 
kar mu gre, pa najprej povabim na 
pogovor, preden otroka sploh sprej-
mem na terapijo. Moja naloga ni, da 
otroka »popravim«, moja naloga je, 
da ustvarim možnosti, da se otrok 
sprosti, in da mu ponudim brez-
pogojno sprejemanje. Ti otroci so 
namreč polni negativnih prepričanj 
o sebi, ker jih odrasli ali vrstniki 
ves čas obsojajo. Le z ljubeznijo do-
sežemo spremembo, z obsojanjem 
nikoli.

V čem so prednosti igralne terapije 
v primerjavi z drugimi načini dela?
To je zelo učinkovit, varen, spro-
ščen in zabaven način zbliževanja 
z otrokom. Otrok nima občutka, da 
je z njim nekaj narobe. Ob različnih 
dejavnostih se zbližajo tudi člani 
družine. Pogosto predvsem mame 
povedo, da se že dolgo niso tako od 
srca nasmejale. Starši dobijo izku-
šnjo, da za spremembe še ni prepo-
zno, da je vse mogoče, da imajo v 
sebi potenciale, ki jih igra najlažje 
spravi na plan. Dobijo izkušnjo, da 
so dobri starši, kar šteje veliko več, 
kot če bi jim to le povedala. Le iz-
kušnja nas spremeni in točno to iz-
kušnjo dobijo tako otroci kot starši 
na mojih urah. Starši se ob različ-
nih igrah naučijo sprostiti, otroka 
zagledajo v popolnoma drugi luči 
in obratno. Ti trenutki so čudoviti 
za vse.

Otroci skrivajo v sebi neskončno moč

Kadar se otrok znajde v stiski – ob ločitvi, smrti, 
travmatičnih dogodkih, neprimernih načinih dis
cipliniranja –, tega pogosto ne zmore ubesedi
ti. Posledice so lahko različne čustvene, vedenjske 
in celo nepojasnjene zdravstvene težave. Ena no
vejših metod, s katero želijo strokovnjaki pomaga
ti otroku in njegovim staršem, je igralna terapija, ki 
je v tujini že precej znana, pri nas pa si utira pot. 
 
Urša Izgoršek

OdgOvOrna nalOga

Janja Dermastja je v zadnjih treh letih objavila približno sto različnih 
člankov. Vsi njeni certifikati – mediatorka, praktik nevrolingvistike,  
coach, praktik hipnoze in igralna terapevtka, pravi, ji omogočajo celo
sten pristop k reševanju izzivov tako pri otrocih kot odraslih. »Vsekakor 
pa so izredno dragocene tudi izkušnje, ki ji dobivam vsak dan kot žena 
in mama dveh najstniških hčera. Starševstvo je gotovo ena najzah
tevnejših in najodgovornejših vlog, ki jih imamo.« V Nemčiji, kjer se je 
izobraževala, so igralni terapevti zaposleni celo v šolah, vrtcih, v bol
nišnicah ter na centrih za socialno delo. Enako je v Skandinaviji, ZDA, 
Kanadi.

vzgoja z igro

 ❞
Otrok ne zna in 
ne more povedati, 
kaj ga muči, straši, 
razjezi. To pokaže ob 
igri.

Janja Dermastja  
Foto Foto Mitja


