
       

Удружење васпитача Војводине 

Удружење грађана Менса Србије и 

Национални центар за таленте  

 

Вас позивају на трибину 

 

"Даровити и образовање" 

 
Трибина се одржава у оквиру новосадског Сајма образовања у петак, 9. марта 2018. 

године од 13:00 до 16:00 у сали Мастер центра у Новом Саду. 

 

Циљ трибине је да се са различитих позиција, у оквиру стручне јавности, размотри 

питање образовања даровитих ученика, проблеми са којима се суочавају у свом 

школовању и развоју, изазови са којима се њихови едукатори сусрећу, као и да се 

предложе нека практична решења, произашла из истраживачког рада, али и праксе. Ове 

теме начели смо на Првој међународној научно-стручној конференцији "Даровитост - 

препознавање и подршка", одржаној 2017. у Новом Саду, а овом трибином уједно 

најављујемо другу конференцију на тему даровитости, која се одржава почетком 

августа 2018. године у Београду. 

 

Трибина је је намењена васпитачима, учитељима, наставницима, стручним 

сарадницима, дефектолозима, лекарима, запосленима у јавним сервисима, 

администрацији и управама и свима другима који се у свом раду сусрећу и баве 

даровитом децом, младима или одраслима. Трибина ће бити акредитована као облик 

стручног усавршавања запослених у васпитно-образовним установама у Републици 

Србији. 

 

Агенда: 
 

13:00 - 13:05  Поздравна реч организатора скупа 

 

13:05 - 13:25  Људски мозак дом интeлигeнциje 

  Проф. Др Пeтар Вулeковић, неурохирург  

  Клиника  за хирургију, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду 

 

13:25 - 13:45 Препознавање даровитих на раном узрасту: предуслов правовремене 

  додатне подршке 

  др Мирјана Николић, професор струковних студија 

  Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне   

  информатичаре – Сирмијум 

 

13:45 - 14:05 У сусрет потребама даровите деце кроз образовање и васпитање 

  др Лада Маринковић, професор струковних студија 

  Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад 

 

14:05 - 14:15  Пауза 



       

 

14:15 - 14:35 Подршка даровитом детету - искуства васпитача 

  Агота Сабо и Зора Илин, васпитачи  

  ПУ „Бамби“ Кула 

 

14:35 - 14:55 Учeњe je игра - НТЦ систeм учeња 

  Вук Раjовић, предавач 

  НТЦ Еду 

 

14:55 – 15:15 Будућност образовања 

   мр Прeдраг Ђукић, аутор програма за развој кључних вештина,  

   амбасадор светске Менсе  

   потпредседник Менсе Србије 

    

 

15:15 – 15:25  Пауза за кафу и освежење 

 

15:25 – 16:00 Панел дискусија "Даровити и образовање" 

   Панелисти: Проф. др Пeтар Вулeковић, др Мирјана Николић, др Лада 

   Маринковић, мр Прeдраг Ђукић, Агота Сабо, Зора Илин, Вук Раjовић 

   Модератор: 

   Александра Боровић, Менса Србије 

 

Учешће на трибини је бесплатно. Због ограниченог броја места неопходна је претходна пријава, 

попуњавањем пријавне форме. Пријаве ће се примати до 05.03.2018. или до попуне броја 

расположивих места. Регистрованим учесницима ће по завршетку трибине бити издато уверење 

о стручном усавршавању.  

 

Очекујемо Вашу пријаву за учешће на Трибини и радујемо се сусрету и сарадњи са Вама! 

 

        

 

       Организатори трибине, 

 

 

 

       Удружење васпитача Војводине 

       Удружење грађана Менса Србије 

       Национални центар за таленте 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd86ke8qIYl6DCA4YcHTC1-y62Qa4dSGg3Eqawjs1b9QPW3PQ/viewform

