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Обавештење 

 
ЈУБИЛАРНИ 20. ОКРУГЛИ СТО О ДАРОВИТИМА  

 
         Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов” из Вршца у сарадњи са Универзитетом  

„Аурел  Влајку” из Арада, Педагошким факултетом из Љубљане и Универзитетом „Св. Климент Охридски” из 

Битоле, позивају Вас да се укључите и дате свој научни допринос јубиларном 20. округлом столу.  

 
Тема скупа: ДАРОВИТОСТ И КРЕАТИВНОСТ – РАЗВОЈНА ПЕРСПЕКТИВА КРЕАТИВНЕ 

ПЕРФОРМАНСЕ 

 
Време и место одржавања: 6. 6. 2014. године у Вршцу 

 

Организација:  

• Висока школа струковних студија за васпитачe „Михаило Палов” у Вршцу, Србија 

• Универзитет  „Аурел Влајку”, Арад, Румунија 

• Универзитет у Љубљани, Педагошки факултет, Љубљана, Словенија 

• Универзитет „Св. Климент Охридски”, Педагошки факултет, Битола, Македонија 

 

Карактер скупа: међународни научни скуп 
 

Уводни импулси:  
 

доц. др Влад Петре Главеану, Универзитет у Алборгу, Одсек за Комуникологију и  Психологију, Данска 

Тема: Процена креативности: од мерења до интервенција  
 

доц. др Алина Роман, Универзитет  „Аурел Влајку”, Арад, Румунија  

Тема: Улога емоционалне интелигенције у развоју креативне перформансе ученика 

 

 



 

 

 

Учешће се пријављује до 10. 4. 2014. године.  

 

 

Потенцијални учесник Округлог стола може пријавити само један ауторски рад (аутор, коаутор).  

              Уз пријављену тему обавезно доставити резиме рада у Б5 формату (900 до 1000 карактера) и кључне    

              речи  (до 5), на матерњем и енглеском језику.  

 

Пријава треба да садржи: 

• звање, име и презиме аутора;  

• институцију и место; 

• имејл-адресу; 

• наслов рада; 

• резиме рада на матерњем и енглеском језику; 

• кључне речи. 

 

Пријаве доставити на имејл: vsvasbiblioteka@hemo.net са назнаком: за 20. округли сто или поштом   

на адресу: 

Висока школа струковних студија за васпитачe „Михаило Палов”,  

ул. Омладински трг 1, 26300 Вршац.  

Тел/факс: +381 (13) 836-615 (са назнаком за 20. округли сто)  

 

Контакт: Снежана Пртљага, vsvasbiblioteka@hemo.net , +381 (13) 836-615| 060/0-836-015. 

              Округли сто се организује по позиву, а селекцију пристиглих тема и резимеа извршиће домаћи и   

              инострани рецензенти, о чему ћемо Вас обавестити до 5. 5. 2014. године. 

 

 

Упутство за писање радова 

 

Рок за слање резимеа је до 10. 4. 2014. г., док рад у целости учесници треба да пошаљу након   

одржаног Скупа, на адресу: vsvasbiblioteka@hemo.net . 

Зборник резимеа биће уручен учесницима на Скупу, док ће зборник радова бити конципиран након  

Скупа. У зборнику радова публиковаће се само они радови чији су резимеи били пријављени у року. 

 

Приликом писања рада молимо Вас да се придржавате следећег упутства: 

• Писати у формату Б5, фонт Times New Roman, величина слова 10 pt, проред Single, стандардне 

Windows маргине; 

• Обим рада — оригинални научни рад до 15 страница (30000 знакова), прегледни рад до 6 страница 

(10000 знакова) и стручни рад до 3 странице (5000 знакова); 

• Приликом цитирања поштовати стандарде; 

• Радове доставити на матерњем и енглеском језику. 

 

 

Прихваћени радови биће објављени у Зборнику бр. 20. 

 

Учесницима којима је потребан смештај, организатори препоручују следеће хотеле и њихове сајтове    

(где могу наћи све неопходне информације у вези са контакт детаљима, ценама, резервацијама): 

 

Хотел ,,Србија”:  www.hotelsrbija.rs;  

Хотел ,,Вила Брег”:  www.villabreg.com;  

Мотел ,,Ветрењача”: www.vetrenjaca.co.rs . 
 

 

             У Вршцу,                                                                                                                   За Организациони одбор: 

             март, 2014. године                                                                                                   доц. др Јелена Пртљага 
 



 

 

 

 

   
 

Научни одбор скупа 

 
Академик Јован Ђорђевић, Српска академија образовања, Београд, Србија 

Академик Босиљка Ђорђевић, Српска академија образовања, Београд, Србија 

Аcademician  Lizica Mihuţ, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad, Romania 

Academician Victor Neumann, Universitatea de Vest, Timişoara, Romania 

Академик Грозданка Гојков, Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”, Вршац, Србија 

Professor dr.Gabriela Kelemen, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială  

Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad, Romania 

Doc. dr Mojca Jurišević, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, Sloveniјa 

Проф. др Љупчо Кеверески, Педагошки факултет, Битола, Македонија 

Проф. др Петар Стојаковић, Филозофски факултет, Бања Лука, БиХ 

Dr Matjaž Duh, Pedagoška fakulteta, Maribor, Slovenija 

Akademik Marjan Blažič, Fakulteta za poslovne in upravne vede, Novo mesto, Slovenija 

Doc. dr sc. Ante Kolak, Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska 

Dr Svetlana Kurteš, University of Portsmouth, United Kingdom 

Доц. др Јелена Пртљага, Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”, Вршац, Србија 

Проф. др Александар Стојановић, Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”, Вршац, Србија 

 

 

 

 

 

 

Организациони одбор 

 

Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”, Вршац, Србија 

 

Доц. др Јелена Пртљага 

Доц. др Тања Недимовић 

Др Еуђен Чинч  

Mр Ивана Ђорђев  

МА Снежана Пртљага  

МА Даница Веселинов  

МА Љиљана Келемен  

Биљана Вујасин, дипл. педагог 

 

 

 

  

      
 

 



 

 

ДАРОВИТОСТ И КРЕАТИВНОСТ – РАЗВОЈНА ПЕРСПЕКТИВА КРЕАТИВНЕ ПЕРФОРМАНСЕ 
      

                                                        - Образложење теме и тезе - 
 

Проучавање даровитости и креативности привлачи и данас интензивну пажњу истраживача, а 

смер се окреће од питања испољавања даровитости ка могућности вежбања и изграђивања талената и 

креативности, спецификовања карактеристика даровитости и услова за њихов развој. Све више се 

истражује улога културних разлика и потреба за њиховим уважавањем у третману талентованих с 

циљем да се сачува и подржи креативност као суштинско обележје људског бића. Из овога су 

настале и нове теорије као оквири за разумевање феномена даровитосити и креативности. Разматрају 

се могућности коришћења теорије експертизе, теорије стицања и теорије интервенције у тумачењу 

улоге учења код развоја високих способности и креативности, које у себи садрже пружање 

одговарајуће подршке и вођења у току развоја, са уверењем да се изузетно постигнуће остварује као 

резултат интензивног и упорног тренинга, искуства и праксе под оптималним срединским условима. 

У оквиру поменутог као значајан део даровитости посматра се креативност на коју се гледа као на 

спој креативних способности и креативне мотивације. 

  Креативност младих истражује се из угла побољшања укупног рада у школи, дакле 

укључивањем свих актера образовања, чиме се очекује да ће се омогућити веће ангажовање оних 

ученика који покажу своја интересовања, оних који истрају у раду на датом предмету и оних који 

успеју да стигну до стварања креативних перформанси. Ово води ка истраживању модела којима се 

уважавају интересовања ученика и њихових когнитивних стилова и преферираних стилова учења 

(изражавања, примања информација) у школском раду, а интелигенција се разматра као експертиза. 

Стернберг (енгл. Robert Jeffrey Sternberg) дефинише интелигенцију као облик развијајуће експертизе 

која се односи на постигнуће, уз образложење да мерење интелигенције увек укључује мерење 

постигнућа. Успешна интелигенција обухвата усклађене аналитичке, креативне и практичне 

способности које заједно омогућавају да се постигне успех у животу, односно успешно решавају 

стварни животни проблеми. Уобичајени поглед на интелигенцију као једну способност, било да се 

ради о општем „г” фактору или количнику интелигенције, више не задовољава истраживаче, јер по 

оцени многих — не даје праву слику ствари. Појам успешна интелигенција боље описује људске 

способности. Тако истраживања наглашавају да уважавање структуре способности ученика у 

настави, њихових аналитичких, креативних и практичних способности, увећава постигнућа. Према 

Стернберговим испитивањима, већина ученика може да оствари веће постигнуће уколико се 

поучавају према теорији успешне интелигенције. А најновија разматрања доприноса генетских 

фактора развоју високих когнитивних способности обухватају испитивање улоге ДНК и потврђују 

велики значај генетских утицаја. Развијајући врло сложену процедуру за откривање малих доприноса 

појединих гена, истраживачи налазе да је одређени ген (ИГТФ2Р) значајно присутнији у групи са 

високим „г” фактором него у контролној групи, дакле, истраживања указују да разлике у генима 

људи утичу на то којом брзином ће они учити, што већ привлачи пажњу дидактике у поступцима 

планирања и организовања процеса учења у настави. 

    



 

 

 

Истраживачи се почетком трећега миленијума усмеравају на развој талената путем решавања 

проблема и интеграцију вишеструке интелигенције у наставни рад; повећање креативности путем 

програма визуелне перцепције; мењање дечјег мишљења уз употребу динамичког процењивања у 

настави. Посебну пажњу привлаче налази истраживања у области мишљења и интелектуалних 

потенцијала; креативности у различитим областима... Упркос, како је у претходној краткој скици 

контекста за разматрање питања даровитих и креативности наглашено, запретене, а уз то и 

вишезначне нарави саме креативности (или управо због ње), читаве индустрије настале су из потере 

за креативним идејама и развојем креативних техника. Овај тајанствени феномен, иако непорециво 

важан и непрестано видљив, чини се да још увек стоји изнад дохвата научних истраживања, те 

подстиче интересовања за бројна отворена питања у овој области.  

 

На 20. округлом столу очекује се да се разматрањем даље наведених питања дође до идеја за 

нове хипотезе и истраживачке нацрте, као и да се дође до идеја за нове приступе у подстицању 

креативности код даровитих, како би се дао допринос сагледавању развојне перспективе креативне 

перформансе. Дакле, предлог питања која се желе на скупу фокусирати односе се на следеће: 

• Даровити и критеријуми за процену супериорне перформансе; 

• Генетско наслеђе и супериорна креативна перформанса даровитих; Неурологија 

креативности; 

• Фактори развоја супериорне креативне перформансе;  

• Генеза креативне узвишености даровитих; 

• Способности, интересовања и стилови учења даровитих из угла покретања креативности;  

• Креативни производ даровитих и друштвени контекст; 

• Проблеми друштвених критеријума за креативну експертизу даровитих; 

• Могућности комбиновања квантитативних и квалитативних поступака у испитивању 

креативног потенцијала даровитих; 

• Креативне перформансе као доказ креативности даровитих; 

• Мерење дивергентног мишљења и вербалне флуентности даровитих тестовима;  

• Процењивање креативног изражавања даровитих у различитим доменима школског рада; 

• Валидност и поузданост тестова креативности; 

• Јасност показатеља креативности;  

• Евалуација креативности повезивањем мерења креативног потенцијала са креативним 

продукатима, уз контролу домена изражавања даровитих; 

• Веза између интересовања и креативности даровитих; 

• Развојни аспекти изузетне креативне перформансе даровитих; 

• Социјално и културно порекло и развој креативности даровитих; 

• Улога вежбања у супериорној креативној перформанси даровитих; 

• Однос интелигенције и креативности; 

• Креативне димензије когнитивног стила даровитих; 

• Креативне димензије когнитивног стила и метакогниција даровитих; 

• Интуитивна компонента интелигенције код супериорних, као фактор ефикасности;  

• Везе когнитвног стила и кретивне перформансе; 

• Интегративни приступ проучавања креативности у науци, уметности — концептуално 

мешање; 

• Јесу ли интелигенција и креативност унутар једнаког процеса (хипотеза сједињености) или 

представљају јединствене менталне процесе (хипотеза. раздвојености); докази 

истраживања о повезаности између интелигенције и креативности; 

• Неговање креативности даровитих;  

• Развојна перспектива креативне перформансе даровитих; 

• Дидактички модели и стратегије у функцији развојне перспективе креативне перформансе 

даровитих.    


