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Овај рад да је при каз нај ча шће ко ри шће них пси хо а на ли тич ких тех ни ка 
дечје пси хо тер пи је. Циљ је ди ску си ја мо гућ но сти њи хо ве при ме не код де це 
са раз ли чи тим ви до ви ма оме те но сти. Дат је исто риј ски при ступ раз во-
ја дечје пси хо те ра пи је ко ји пред ста вља увод и об ја шње ње раз во ја са вре ме-
них трен до ва у овој обла сти. Пси хо а на ли тич ки рад са де цом са оме те но шћу 
под ра зу ме ва низ спе ци фич но сти ко је су ве за не за вр сту оме те но сти. Мо гу ће 
је мо ди фи ко ва ти тех ни ке пси хо а на ли тич ког ра да ка ко би се при ла го ди ле де-
ци са од ре ђе ним ви до ви ма оме те но сти (мо ди фи ка ци ја про це ду ре, ма те ри ја-
ла, се тин га). У ра ду са де цом са не ким вр ста ма оме те но сти ни је мо гу ће при-
ме ни ти основ на на че ла пси хо а на ли тич ког ра да (тран сфер, ин тер пре та ци је 
и тд.).Та да ни је ин ди ко ва но при ме њи ва ти ове тех ни ке.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: пси хо а на ли тич ке тех ни ке, де ца са оме те но шћу, мо ди-
фи ка ци ја тех ни ке

Исто риј ски по че ци раз во ја пси хо а на ли тич ких тех ни ка  
дечје пси хо те ра пи је

Исто риј ски раз вој дечје пси хо те ра пи је ве же се за пси хо а на ли зу и 
пси хо а на ли тич ко ту ма че ње пси хич ких те го ба . По зна та фло ску ла да је 
„де те отац чо ве ка“ по сле ди ца је пси хо а на ли тич ког те о риј ског об ја шње-
на наст на ка мен тал них бо ле сти, од но сно но вог уви да у емо ци о нал ни 
раз вој и ис ку ства де тињ ства. Раз вој мен тал них бо ле сти од ра слих, као је 
Фројд от кри вао ра де ћи ана ли зе са од ра слим па ци је на ти ма, де тер ми ни-
сан је ра ним од но си ма са пр вим зна чај ним фи гу ра ма у жи во ту.
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Те о ри ја тех ни ке пси хо а на ли тич ког трет ма на ко ја се уте ме љи ва ла 
на Фрој до вим кон цеп ти ма, али и зна чај но ме ња ла то ком вре ме на, да нас 
пред ста вља мо за ик раз ли чи тих при сту па ана ли тич ком ра ду за сно ван 
на те о риј ским мо да ли те ти ма или ино ва ци ја ма кла сич не пси хо а на ли зе. 
Ипак, основ на на че ла, као што су рад у тран сфе ру и кон тра тран сфе ру, 
ана ли за от по ра, зна чај и зна че ње ста бил ног се тин га, ин тер пре ти ра ње 
и мно ге дру ге, игра ју фун да мен тал ну уло гу и у да на шњој пси хо а на ли-
зи. Ова на че ла, ко ја су dif fe ren tia spe ci fi ca пси хо а на ли тич ког те пра иј ског 
при сту па, у од ре ђе ном, уз ра стом и кон тек стом де тер ми ни са ном об ли ку 
ја вља ју се и дечјој пси хо а на ли зи. Она су у из ве сној ме ри при сут на и у 
оста лим пси хо а на ли тич ким тех ни ка ма дечје пси хо те ра пи је, за раз ли ку 
од мно гих дру гих пси хо те ра пиј ских тех ни ка ко је се осла ња ју на дру га-
чи је те о риј ске осно ве (нпр. де те ту усме ре на тра пи ја игром). 

Сам Фројд ни је ра дио са де цом, осим не фор мал них ана ли за сво је 
соп стве не де це, али је ње гов рад дао те о риј ски кон текст у ко јем се раз-
ви ја ла дечја пси хо а на ли за. Об ја вио је „Слу чај ана ли зе пе то го ди шњег де-
ча ка“ ко ји је про и за шао из ње го вих кон сул та ци ја са оцем ма лог Хан са, 
пе то го ди шњег де ча ка ко ји је па тио од фо би је од ко ња. Ова сту ди ја ба-
ви ла се ра ном ин фан тил ном сек су ал но шћу, ка стра ци о ним ком плек сом, 
као и фор му ла ци јом Еди по вог ком плек са. 

Хер ми на вон Хуг-Хел мут (Her mi ne von Hug-Hel lmuth), на став ни ца 
и пси хо а на ли ти чар ка из Бе ча, пр ва је ра ди ла са де цом уз по моћ ре чи и 
игре, об ја вљи ва ла тек сто ве о ана ли тич ком ра ду са де цом и не рет ко се 
сма тра пр вим дечјим пси хо а на ли ти ча рем.

Ипак, пра ве те о риј ске и прак тич не те ме ље дечје пси хо те ра пи је по-
ста ви ле су пси хо а на ли зи чар ке Ана Фројд (An na Freud) и Ме ла ни Клајн 
(Me la nie Klein). Упр кос мно гим раз ли чи то сти ма у те о риј ском и прак-
тич ном при сту пу дечјој те ра пи ји од стра не ове две аутор ке, обе су сма-
тра ле да по ре кло дечјих пси хич ких по ре ме ћа ја ле жи у не све сном кон-
флик ту и да би уз по моћ ин тер пре та ци је дечје игре и сно ва кон фликт 
мо бао би ти раз ре шен и пре ве ден у све сно. Ове две ана ли ти чар ке се ни су 
сла га ле у са гле да ва њу од но са из ме ђу те ра пе у та и ана ли зи ра ног де те та, 
као ни око ин тер пре ти ра ња де те то ве вер бал не и не вер бал не ко му ни ка-
ци је у се ан си и раз ви ле су при лич но раз ли чи те при сту пе ле че њу пси-
хич ких те го ба де це. 

Ра де ћи са де цом ко ја из ра жа ва ју пси хич ке по ре ме ћа је Клај но ва је 
от кри ла да је дечја игра у пси хо те ра пи ји екви ва лент сло бод ним асо ци-
ја ци ја ма у ана ли зи од ра слих. Сма тра ла је да ди рект не ин тер пре та ци је 
ана ли ти ча ра мо гу до пи ра ти до не све сног код де те та на ве о ма ни ском 
уз ра сту, што је гра ди ло је дан спе ци фи чан при ступ ле че њу дечјих псхич-
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ких по ре ме ћа ја тре ти ран као те ра пи ја игром. Njен пр ви па ци јент, био 
је пе то го ди шњи де чак, у ли те ра ту ри на зван Фриц (Klein, 1923), али је 
не дво сми слен ко рак у раз во ју те ра пи је игром био трет ман де вој чи це 
ста ре две го ди не и де вет ме се ци, ко ју је при ка зи ва ла под име ном Ри та 
(Клајн, 1945). Сма тра ла је да те ра пе ут тре ба да охра бру је раз вој тран-
сфер ног од но са ка ко би де те про јек то ва ло ра на ис ку у ства, осе ћа ња и 
ми сли на ана ли ти ча ра. Пр ва је ин спи ри са ла, ген ра ци је дечјих те ра пе-
у та ко ји спро во де те ра пи ју игром нај ра зли чи ти јих те о риј ских окви ра, 
кре и ра ње про сто ра за те ра пи ју – со бе опре мље не раз ли чи тим ма те ри-
ја ли ма за игру. У про сто ри ји за спо ро во ђе ње те ра пи је игром на ла зе се 
играч ке ко је ла ко ре пре зен ту ју ва жне фи гу ре из жи во та де те та, оста ле 
јед но став не, ма ле и не ме ха нич ке играч ке, до ступ ни су во да, лон чи ћи, 
пе сак, при бор за цр та ње...а де те мо же да ко ри сти и соп стве не играч ке 
ко је до не се на се ан су. Све ово сти му ли ше де те то ву спон та ну игру кроз 
ко ју се про јек ту ју уну тра шњи са др жа ји ње го ве пси хе ко је ана ли ти чар 
мо же да ин тер пре ти ра.

Brom fi eld (1955) сма тра да, ако је Фројд био отац пси хо а на ли зе, Ана 
Фројд је за си гур но мај ка дечје пси хо те ра пи је. По че ла је са дечјом пси-
хо а на ли зом још 1923. го ди не у Бе чу. Njени ме то ди ра да са де цом би ли 
су мно го од ме ре ни ји, усме ре ни пру жа њу по мо ћи у све сном раз у ме ва њу 
њи хо вих соп стве них осе ћа ња, ми сли и по на ша ња. Де те то во по на ша ње и 
ње го ве од бра не по сма тра ла је као ње гов нај бо љи по ку шај да се из бо ри 
са анк си о зно шћу, тра у мом, оме та ју ћим жи вот ним ис ку ством или са мим 
од ра ста њем. На кон пре бе га ва ња у Лон дон, пред II свет ски рат, по све ћу је 
се прак тич ном ра ду са де цом без ро ди тељ ског ста ра ња, као и по сма тра њу 
бе ба и ма ле де це. Про мо ви са ла је по тре бу за ра дом са ро ди те љи ма де це 
ко ја су на те ра пи ји, као о ва жност кон сул та ци ја са на став ни ци ма. Ана 
Фројд је кон сти ту и са ла је по зна ту уста но ву “Hampstead Nur sery” ко је је 
ра ди ла оса ња ју ћи се на пси хо а на ли тич ка схва та ња дечјег раз во ја, а на кон 
ра та је уста но ви ла Хампсте ад кли ни ку и дечју те ра пи ју за ко ју се и да нас 
спро во ди обу ка у ис тој уста но ви, по зна тој као Ана Фројд цен тар.

Пси хо а на ли тич ка те ра пи ја игром 

Ци ље ви пси хо а на ли тич ке те ра пи је игром су мно го број ни, нај јед но-
став ни је ре че но, под ра зу ме ва ју на по ре да де те ма ње па ти и да се ње гов 
раз вој кре ће у аде кват ном сме ру. Пат ња под ра зу ме ва ши ро ки спек тар 
симп то ма и ста ња у ко јем се де те на ла зи - од анк си о зно сти, пре ко из-
ло жен но сти тра у ма ма, со ма ти за ци ји, зло ста вља њу...па све до на по ра да 
се раз вој од и гра ва у же ље ном сме ру, да де те мо же да се осе ћа без бед но 
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и срећ но, да мо же да учи, да се дру жи и сл. Пси хо а на ли тич ка те ра пи ја 
игром под ра зу ме ва да је, већ обез бе ђи ва ње про сто ра у ко јем де те мо же 
спо нат но да се игра и да кроз игру из ра жа ва сво је не све сне, уну тра шње 
кон флик те, пат ње, иде је, ми сли, ле ко ви та. Јер, игра до зо во ља ва да се 
соп стве ни кон флик ти сме сте у сим бо лич ку све ру (Ir win, 1983). Ипак, по 
пси хо а на ли тич ком кон цеп ту, ово ни је до вољ но. Ре чи Клај но ве (1949) да 
игра ни је циљ пси хо а на ли тич ке те ра пи је, већ да је игра ко му ни ка ци ја 
дечјим је зи ком ду бо ко су утка не у са вре ме ну пси хо а на ли тич ку те ра пи ју 
игром. Осим игра ња де те мо ра осе ћа ти и да је пси хо ло шки бр збед но, да 
га ана ли ти чар ема тиј ски слу ша, пра ти и од го ва ра на ње га. Од го во ри на 
де те мо гу под ра зу ме ва ти ин тер пре та ци је, али и стр пљи во и не на ме тљи-
во при су ство ко је омо гу ћа ва без бед но из ра жа ва ње соп стве них не све-
сних са др жа ја у при су ству дру гог. Че сто је и са мо по сто ја ње те ра пе у та у 
сан си те ра пиј ска ин тер вен ци ја ко ју те ра пе ут би ра на осно ву уви да да је 
то оно што је по треб но де те ту у од ре ђе ној фа зи ана литчког ра да. Од нос 
са дру гим, тран сфер и кон те ра тран сфер, као што се ви ди, но се ћи су по-
кре та чи те ра пиј ске про ме не.

Сма тра се да је пси хо а на ли тич ка тер пи ја игром у нај ве ћој ме ри ин-
ди ко ва на он да ка да су пси хо ло шки про бле ми де те та при мар но ре зул тат 
не све сних кон фли ка та. Ак це нат се ста вља на ин ди ви ду ал ном при сту пу 
ко ји под ра зу ме ва да је сва ка ана ли за, од но сно те ра пи ја игром не по но-
вљи ва јер, и ако де ца мо гу има ти исте или слич не симп то ме, уну тра-
шња де тет ми ни са ност њи хо вог на стан ка мо же би ти раз ли чи та. Де чи ји 
те ра пе у ти че сто спро во де се ри је ин тер вјуа са ро ди те љи ма са ци љом 
пре ци зне ева лу а ци је симп то ма. Оно што овај при ступ раз ли ку је од дру-
гих пси хо те ра пиј ских тех ни ка ра да са де цом, је то да пси хо а на ли тич ка 
те ра пи ја игром пре тен ду је да до во ди до ду бо ких и ду го трај них про ме на 
у струк ту ри лич но сти де те та, а не са мо до не стан ка од ре ђе ног симп то ма 
или од ре ђе не фор ме не при ла го ђе ног по на ша ња, што је циљ и ана ли тич-
ког тре та ма на од ра слих.

 Пси хо а на ли тич ка те ра пи ја игром је по год на у ле че њу анк си о зно-
сти, дечјих стра хо ва, не са ни це, ноћ них стра хо ва, ме се ча ре ња, де пре-
си је, фи зич ких те го ба без фи зич ких осно ва, агре сив но сти, окрут но сти 
пре ма жи во ти ња ма или љу ди ма, бу лин га или из ло же но сти мал тер ти ра-
њу, ком пул зи ја и ри ту а ла, про бел ма у уче њу, екс трем не сти дљи во сти, 
про бле ма одва ја ња… 

 Кри ти ка пси хо а на ли тич ке те ра пи је игром нај че шће је иста она ко ја 
се упу ћу је те ра пи ји игром уоп ште (без об зи ра на те о риј ску осно ву), а то 
је не до ста так аде кват не ис тра жи вач ке ба зе – еми риј ских ис тра жи ва ња 
ко ја би по др жа ла раз вој ове тех ни ке (Bratton et al. 2005).
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До при нос До нал да Ви ни ко та

Још је дан ве ли кан пси хо а на ли зе, пе ди ја тар До налд Ви ни кот (Do nald 
Win ni cott), оства рио је зна ча јан те о риј ски и прак тич ни до при нос уте ме-
љи ва њу пси хо а на ли тич ког ра да са де цом. Сма тра се да ње го во ис ку ство 
у ра ду са де цом под ра зу ме ва око 60.000 кон сул та ци ја (Ka hr, 1996) за 
вре ме 40-ого ди шњег ра да у кли ни ци Па динг тон Грин.

Је дан од цен трал них кон це па та Ви ни ко то вог те о риј ског и прак тич-
ног опу са је игра. У по за ди ни ка па ци те та за игру и кра тив ни рад ка ко 
код де це, та ко и у од ра слом до бу сто ји од нос са „до вољ но до бром мај-
ком“ ко ја је до пу шта ла спо нат но ис по ља ва ње сво је бе бе, ње ну кре а тив ну 
ом ни по тен ци ју, па та ко и раз вој Пра вог Сел фа. 

Ду го го ди шње ис ку ство по ка за ло је да, упр кос мно го број ним фи зич-
ким или пси хич ким те го ба ма де те та, ве ћи на по ро ди ца има ка па ци тет да 
по мог не и да је у тим си ту а ци ја ма ко ри сно и ин ди ко ва но ко ри сти ти и 
крат ко трај не фор ме ра да, без ну жног за по чи ња ња са пси хо те ра пи јом. На 
тај на чин, до шло је до раз во ја фор ме крат ке тер пиј ске кон сул та ци је на зва-
ном ме тод „шкра ба ли це“ ко ја тра је са мо пар су сре та. То ком ових су сре та 
те ра пе ут и де те за јед нич ки цр та ју, лист па пи ра кру жи из ме ђу те ра пе у та 
и де те та, сва ко у ње му уцр та ва но ве еле мен те, те та ко, не струк ту и са не 
ли ни је, по сте пе но до би ја ју сво је зна че ње. Не све сно де те та, ње го ва не пре-
по зна та осе ћа ња, ста ња или тра у ме ис по ља ва ју се на пра зном па пи ру, али 
овај пут оно ни је уса мље но у том про це су. Овај пут у при су тву те ра пу та, 
уз по моћ од но са са њим де те пре вла да ва до жи вље но. Njихова ин тер ак-
ци ја – за јед нич ко цр та ње и да ва ње сми сла на цр та ном кре и ра јед но но во 
ко рек тив но ин тер ак тив но ис ку ство за де те. Те ра пе ут ак тив но асо ци ра на 
де те то ва из ра жа ва ња на цр те жу, а успе шне су са мо оне те ра пу те ве ин-
тер вен ци је ко је до во де до но вог ма те ри ја ла и на став ка са про јек то ва њем 
не све сног са др жа ја. Де те ак тив но при хва та или од би ја те ра пе у те ве асо-
ци ја ци је. Не по сто је ни ка ква од ре ђе на пра ви ла, већ за јед нич ка ак тив ност 
под се ћа на спон та ну за јед нич ку игру. На кра ју про це са цр та ња те ра пе ут 
мо же ини ци ра ти ви зу а ли за ци ју и екс пло ра ци ју јед ног де те то вог сна што 
да је мо гућ но сти но вих зна чај них уви да. Ви ни ко то ва прак са у ко ри шће њу 
овог ме то да по ка за ла је да она има из у зе тан и ди јаг но стич ки и те ра пиј ски 
по тен ци јал. За раз ли ку од ди јаг но стич ких по сту па ка цр та ња људ ске фи-
гу ре, ку ће или са мог се бе, ова ме то да под ра зу ме ва ин тер ак ци ју те ра пу та 
и де те та ко ји за јед нич ки ства ра ју кре а тив но де ло што се по ка за ло да има 
тра пиј ски зна чај. Ова тех ни ка из во ди се у не ко ли ци ни су сре та, јер про ве-
ћа ње бро ја сеснси по го ду је ја ваљ ну тран сфе ра, от по ра и оста лих фе но ме-
на ко ји се оче ку ју у ана ли тич ком ра ду.
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Ова тех ни ка ко ри сти се већ на ве о ма ра ном уз ра сту и по ка за ла се 
ко ри сном у си ту а ци ја ма ка да ни је мо гу ће или ни је ин ди ко ва но при ме-
њи ва ње ду го трај не пси хо те ра пи је. Про цес је не за ви стан од ин те лек ту-
ал них спо соб но сти де те та, што га чи ни по год ним за при ме ну код де це 
са раз ли чи тим вр ста ма оме те но сти. С дру ге стра не, уте ме ље ност ове 
тех ни ке у Ви ни ко то ва те о риј ска ста но ви ша под ра зу ме ва раз у ме ва ње и 
осла ња ње на ње го во ви ђе ње дечјег раз во ја и ва жно сти од но са са дру гим, 
што је у осно ви ње го вог те о риј ског и прак тич ног ра да.

Ви ни ко то ва тех ни ка „шкра ба ли це“ из вр ши ла је сна жан ути цај на 
екс пре сив не, арт тех ни ке дечје пси о те ра пи је ко је се осла ња ју на пси хо а-
на ли тич ку пре спек ти ву, али и оне ко је ни су за сно ва не на екс пли цит ним 
те о риј ским осно ва ма.

Оста ле фор ме пси хо а на ли тич ког ра да са де цом

Раз вој пси хо а на ли зе до при нео је кра тив ном раз во ју раз ли чи тих 
тех ни ка ко је се при ме њу ју у ра ду са де цом. По тре бе овог ра да под ра-
зу ме ва ју са мо крат ко на во ђе ње не ких пси хо тер пиј ских тех ни ка ко је су 
осло ње не на пси хо а на ли тич ку те о риј ску пер спек ти ву. Ра зно ли кост пси-
хо те ра пиј ских тех ни ка у ра ду са де цом под ра зу ме ва, у све ве ћој ме ри, 
еклек ти ци зам или не до вољ ну осло ње ност на те о риј ске осно ве, та ко да 
ни је мо гу ће увек пра ви ти ја сна раз гра ни че ња из ме ђу оних тех ни ка ко је 
се осла ња ју или не осла ња ју на ре ле вант не пси хо а на ли тич ке кон цеп те.

Груп на ана ли тич ка те ра пи ја од ра слих, би ла је осно ва за при ме ну 
код де це, а на ро чи то код адо ле сце на та. Ова вр ста тех ни ке при ме њи ва 
је у нај е ћој ме ри код емо тив них про бле ма адо ле сцен та та, као и про бле-
ма у по на ша њу, ац тинг оут-у, злу по тре бе дро га, тра у ма и тд. Вре ме ном, 
груп на те ра пи ја је пру зи ма ла ути ца је те ра пи је игром, та ко да се да нас 
при ме њу ју мно ге фор ме дечје груп не те ра пи је игром ко је не ма ју мно го 
ве зе са пси хо а на ли тич ким те о риј ским и тех нич ким кон цеп ти ма. У овој 
ша ре но ли кој по ну ди, на ро чи то на ан гло сак сон ском под руч ју, че сто је 
те шко из дво ји ти оне тех ни ке груп не те ра пи је ко је са мо гу на зва ти ана-
ли тич ке. У том сми слу, осла ња ње на пси хо а на ли тич ка уче ња о груп ној 
ди на ми ци, као и тре ти ра ње основ них кон це па та те о ри је тех ни ке (тран-
сфер, кон тра тран фер, от по ри...) зна чај ни су у раз гра ни че њу.

Све фор ме ек пре сив не, арт те ра пи је мо гу ће је при ме њу ју у ра ду са 
де цом. Сма тра се да је њи хов по тен ци јал из у зе тан с об зи ром на, че сто 
ми ни мал ну уло гу вер бал ног фак то ра, а ве о ма че сто и фак то ра уз ра ста 
и ин те лек ту ал ног ста ту са. Ипак, кри ти ка ових тех ни ке ба зи ра се на ма-
њу ку екс пли цит них на пра ви ла за њи хо во из во ђе ње, што да је мо гућ ност 
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ло ше или не а де кват не при ме не. Ово се на ро чи то од но си на те ра пе у те 
ко ји ни су ве за ни за пси хо а на ли тич ки те ра пиј ски дис курс.

Пси хо а на ли тич ка дечја пси хо те ра пи ја  
у ра ду са де цом са оме те но шћу

С об зи ром на, с јед не стра не, ве ли ки ва ри је тет вр ста и ти по ва оме-
те но сти, њи хо ву раз ли чи ту ети о ло ги ју и раз ли чи те по сле ди це ко је оме-
те ност оста вља на пси хо ло шко функ ци о ни са ње де те та, а с дру ге, ве ли ки 
ва ри је тет пси хо те ре пиј ских ана ли тич ких и не а на ли тич ких тех ни ка пси-
хо те ра пиј ског ра да са де цом, ни је мо гу ће да ти јед но ста ван од го вор о 
при ме њи во сти пси хо а на ли тич ке дечје пси хо те ра пи је у ра ду са де цом са 
оме те но шћу. Ра ди пре ци зне про це не ин ди ка ци ја нео п ход но је спро ве-
сти си сте мат ску ди јаг но сти ку оме те но сти (раз во ја мо то ри ке, сен зор ног 
раз во ја, ин те лек ту ал ног раз во ја, раз во ја је зи ка и го во ра, раз во ја ка па-
ци те та за мен та ли за ци ју, про це ну ка па ци те та за ве зи ва ње и још мно гих 
дру гих ин ди ка то ра) с јед не стра не, као и про це ну по сле ди ца ко је оме-
те но сти, или не ке дру ге окол но сти раз во ја оста вља ју на функ ци ни са ње 
де те та (се па ра ци о на ис ку ства, ни во анк си о зно сти, тра у ма ти зу ју ћа ис-
ку ства, не а де ква тан селф кон цепт, осе ћа ње не а де кват но сти, со ци јал не 
ин хи би ци је и сл.). Ова про це на ну жно мо ра во ди ти ра чу на о не све сним 
кон флик ти ма де те та и ути ца ју ко ји они оста вља ју на оп ште пси хо ло шко 
функ ци о ни са ње де те та.

Уопштено говорећи, психоаналитичке психотерапијске технике 
могуће је спроводити код деце са многим врстама ометености, уз 
одређене модификације. Многи аутори наводе капацитете ове врсте 
терапије у раду са децом са ометеношћу. Bromfield (1955) наводи да су 
индикације за примену ове врсте дечје психотерапије постојање тешкоћа 
у учењу, као и потреба за прихватањем и превладавање последица 
физичке ометености. У литератури се њихова примена најчешће 
спомиње код поремећаја читања, учења, селактивног мутизмом, 
acting out-а, аутизма (Fisher 1953, Landreth at al. 1991, Brandell 2002, 
Sinason 2002, Palombo 2001, 2006, Hollins & Sinason 2000, Landreth at 
al 1991). Неки аутори смматрају да психоаналитички третман смањује 
емоционналне проблеме и симптоме код деце са пробелмима у учењу 
(Sigman, 1985; Frankish, 1989; Beail, 1995; Bichard et al, 1996). Известан 
број аутора наводи позитивне ефекте ове врсте терапије на децу са 
ометеношћу (Lee, 2009), док неки сматрају да су бенефити од ове врсте 
терапије код неких врста ометености, нпр. аутизма или поремећаја 
понашања маргинални (Fonagy, 2003). Психотерапијске технике 
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генерално, мало се користе код одређених врста ометености, мада неки 
аутори наводе случајеве индивидуалног аналитичког третмана особе 
са интелектуалном ометеношћу (Beail, 1998) као и случајеве рада са 
слепом децом (Omwake & Solnit, 1961). Неколико аутора (Fitzgerald 
& Bellgrove, 2006; Ghaziuddin, 2005; Ruderman, 2002; наведено према 
Левy, 2011) сматра да је психоаналитичка терапија неефикасна за децу 
са Аспергеровим синдромом.

Неслагање аутора око могућности примене психоаналитичких 
техника дечје психотерапије компликује и чињеница да нису довољно 
јасно прецизирани критеријуми помоћу којих би се одређени терапијски 
приступ дефинисао.

Углавном се сматра да је ове врсте терапије могуће користити уз 
одређене, веће или мање модификације које не смеју да подразумевају 
одустајање од основних начела психоаналитичког терапијског рада. 
Под модификацијом процедуре обично се сматра промењена или 
продужена улога родитеља (Carmichael, 1993, 1994; Cogher, 1999; 
Guerney, 1991; navedeno prema Lorenz, 2010) или стручног тима који 
већ ради са дететом. Родитељи се чешће укључују у рад са терапеутом 
или директно учествују у сеанси или неком њеном делу. Такође, за 
децу са одређеном врстом ометености (нпр. слепа деца ) процедура 
би морала бити адаптирана. Модификација која се тиче материјала 
за психоаналитичку терапију игром углавном се избегава са идејом 
да играчке, као неструктуирани материјал дете треба да користи на 
спонтан начин, у складу са могућностима које има, а с обзиром на врсту 
ометености. Ипак, одређена модификација је неопходна - нпр. деци са 
поремећајима фине моторике потребно је понудити веће играчке и сл. 
Неки аутори наглашавају да материјал треба да буде конструисан тако 
да не може да повреди дете, ако се користи са децом код које постоји 
ризик од губитка контроле агресивних импулса.

Психоаналитичке технике подразумевају изузетан значај стабилног 
сетинга. Учесталост и редовност сеанси подразумева се и у раду са 
децом са ометеношћу, с обзиром на значај тренсферних искустава 
као покретача терапијске промене.Ипак, деца са одређеним врстама 
ометености, због смањеног капацитета за емпатију, ментализацију, па и 
интроспекцију, са више тешкоћа учествују у оваквим врстама терапије. 
Дужина трајања сеансе такође може бити прилагођена или променљива 
(нпр. за децу са АДХД). Проблем у комуникацији између детета и 
терапута изражен је код деце са оштећењем слуха и неким видовима 
говорно-језичке патологије. Укључење преводиоца гестовног језика 
није препоручљиво због ремећања односа дете-терапут, па би најбоља 
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ситација подразумевала да терапут уме да користи гестовни језик што 
је у пракси веома ретко. Могућност кретања у простору, која је од 
великог значаја за многе врсте пасихоаналитичких техника, може бити 
проблем за децу са телесном инвалидношћу, а капацитет за стицање 
увида за децу са израженим заостајањем у интелектуалном развоју. У 
раду са децом чија ометеност онемогућава спровођење основних начела 
психоаналитичког приступа, није индиковано спровођење ових врста 
терапије.

Психоаналитичке техника рада са децом подразумевају интерпре-
та цију трансферно-контратрансферних одигравања у терпијском 
одно су. Рад са децом са ометеношћу може провоцирати специфична 
контратрансферна одигравања (нпр. фантазије везане за бепомоћност, 
кастрациону анксиозност и сл.) што захтева додатну осетљивост 
и спремност терапута да препозна и адекватно реагује на оваква 
дешавања у процесу. Због могућих тешкоћа на овом плану, свсисходно 
је организовати додатни супервизијски рад.

 

З АК ЉУ ЧАК

Преглед најзначајнијих психоаналитичких техника дечје пси хо-
терапије указује на њихове значајне могућности у раду са децом са 
ометеношћу. Могућност примене зависи од врсте и тежине ометености. 
Одређене модификације психотерпијске технике су углавном неопходне. 
У ситуацијама када је, због врсте ометености неопходно одустајање од 
примене основних психоаналитичких концепата (тансфер, отпори, 
увид, интерпретирање…) сврсисходно је применити неку други пси хо-
те рапијски приступ.
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PSYCHOANALYTIC TECHNIQUES OF CHILD PSYCHOTHERAPY 
IN WORKING WITH CHILDREN WITH DISABILITIES

SANJA DIMOSKI

Faculty of Special Education and Rehabilitation, Beograd

SUMMARY

This paper outlines the most used psychoanalytic techniques of children 
psychotherapy. The aim of the paper is discussion about their applicability 
in working with children with various forms of disability. As an introduction 
and explanation of the development of modern trends in this field, the 
historical development of child psychotherapy is given. Psychoanalytic work 
with children with disabilities includes a number of characteristics that are 
related to the type of disability. It is possible to modify the techniques of 
psychoanalytic work, in order of accommodation to children with certain 
forms of disability (modified procedures, materials, settings). In working 
with children with some type of disability, is not possible to apply the basic 
principles of psychoanalytic work (transfer, interpretation, etc.). In this 
case, is not recommended to apply these techniques.

KEY WORDS: psychoanalytic techniques, children with disabilities, 
modification techniques;


