Удружење грађана Менса Србије
Национални центар за таленте
Друштво дефектолога Војводине и
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Вас позивају на трибину

"Даровити и образовање"
Трибина се одржава у Нишу у петак, 15. марта 2018. године од 14:00 до 18:00 у сали Регионалног
центра за професионални развој запослених у образовању, Париске комуне бб.
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 две међународне стручнонаучне конференције "Даровитост - препознавање и подршка" 2017. у Новом Саду и "Даровитост,
образовање и развој" 2018. у Боеграду, а овом трибином уједно најављујемо трећу конференцију
"Даровитост - потребе 21. века", која се одржава 3.-5. октобра 2019. године у Крушевцу.
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. Добродошли
су и родитељи деце која показују знаке даровитости. Учесници добијају потврду о 4 сата стручног
усавршавања у установи (Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, стручних
сарадника и васпитача, Сл. гласник бр 48/18).

Агенда:
14:00 - 14:05 Поздравна реч организатора скупа
14:05 - 14:30 Мозак као основ интeлигeнциje и перцепције
Проф. Др Небојша Стојановић, неурохирург
Наурохируршка клиника КЦ Ниш

14:35 - 15:00 Даровитост и креативност - како препознати потенцијал
др Лада Маринковић, професор струковних студија
Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад
15:05 - 15:30 Даровита деца и ученици у инклузивном образовању
Маринела Шћепановић, МА дефектолог
Друштво дефектолога Војводине, Менса Србије

15:30 - 16:00 Пауза
16:05 - 16:30 Образовање за даровите
мр Прeдраг Ђукић, аутор програма за развој кључних вештина,
експерт Националног центра за таленте, потпредседник Менсе Србије
16:35 - 17:00 Иновативни приступи у образовању
Милан Петровић, председник УГ "Научи ме"
програмски директор "Unibox Hub"
17:05 – 17:45 Панел дискусија
"Даровити у систему образовања у Србији - поглед из угла ученика"
Панелисти: група даровитих средњошколаца из Ниша
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 14.03.2019. или до попуне броја расположивих места.
Очекујемо Вашу пријаву за учешће на Трибини и радујемо се сусрету и сарадњи са Вама!

Организатори трибине,

Удружење грађана Менса Србије
Национални центар за таленте
Друштво дефектолога Војводине

Поводом обележавања Недеље свести о мозгу, након трибине ће се у просторијама Регионалног
центра, од 18 до 20 сати одржати и две радионице за децу, које воде чланице Менсе Србије, по
занимању професори разредне наставе и дефектолози. У прилогу је и детаљнија информација о
радионицама.

