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Поштовани/а,
Програм НТЦ покренут је 2007. године као јединствен пројекат образовања и начина учења код
деце предшколског и млађешколског узраста. Аутор програма је др Ранко Рајовић дугогодишњи члан
комитета светске Менсе за даровиту децу, сарадник УНИЦЕФ-а за едукацију и предавач на 6 факултета у 4
државе. Увођењем програма НТЦ систем учења, подстичу се менталне способности сваког детета. Једна
од предности овог система је и откривање даровите деце и правилно усмеравање њиховог развоја.
Програм је осмишљен тако да деца уче кроз игру и само уз његову правилну примену, васпитачи и
учитељи могу да доприносе развоју биолошких потенцијала детета, а да му при том допусте да буде дете
и ужива у свом детињству.

ОБАВЕШТАВАМО ВАС да
Друштво учитеља Новог Сада у сарадњи са НТЦ – Центром за даровиту децу
организује (бесплатне) едукативне радионице
за ученике четвртог разреда основне школе.
Позивамо вас да из ваше школе предложите једног даровитог ученика који би
учествовао/ла у радионицама . Даровитог ученика предлажу учитељи (у сарадњи са
педагогом и психологом школе) и најкасније до понедељка, 05. 10. 2015. учешће ученика
пријаве мејлом на drustvo.ucitelja.ns@gmail.com или на број телефона:
064/86-34-054 Радмила Михалек .
Попунити пријавни лист (у прилогу) и послати e-mailom.
Одржаће се 10 радионица, током два месеца, углавном суботом пре подне.
1. радионица je 08. октобра 2015. ( четвртак ), у 18,30 часова у сали ДУНС-а.
Тада је потребно да дође одабрани ученик/ца са родитељем.
Са ученицима ће радити учитељице које дуже време примењују НТЦ сиситем учења.
Материјале обезбеђују организатори и аутори програма - др Ранко Рајовић и Урош Петровић.
Трошкове организације радионица суфинансира Покрајински секретаријат за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице

Нови Сад,
октобар 2015.

за Друштво учитеља Новог Сада
Зденка Рајковић
- председница-

