POZIV NA UKLJUČENJE U
PROGRAM OBILJEŽAVANJA DANA DAROVITIH UČENIKA - 21.03.2013.
Rijeka, 16. ožujka do 25. ožujka 2013. godine
Prema preporuci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u školama Republike Hrvatske
po prvi puta će se obilježiti Dan darovitih učenika - 21. ožujka 2013. godine.
U Rijeci udruga Centar za poticanje darovitosti, Rijeka i Udruga roditelja potencijalno
darovite djece „Lodur“ u suradnji sa Odjelom gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke,
organiziraju aktivnosti uz obilježavanje Dana darovitih učenika u tjednu od 16. do 25. ožujka 2013.
godine.
U privitku dostavljamo Vam PROGRAM OBILJEŽAVANJA DANA DAROVITIH UČENIKA.
Molimo ravnatelje škola da sve zainteresirane učitelje/ice, nastavnike/ice, stručne
suradnike/ice, učenike/ce i roditelje upoznaju s Programom te da se odazovu na navedene aktivnosti
prema interesu i mogućnostima. Prijave na radionice potrebno je izvršiti najkasnije do 16. ožujka
2013. godine putem telefona i/ili elektroničke pošte navedene u Programu.
Također, pozivamo osnovne škole i dječje vrtiće da se jave organizatorima s primjerima
aktivnosti usmjerenih na razvoj kreativnosti, inovatinosti i darovitosti naših učenika i institucija u
cjelini kako bi prezentirali svoje djelovanje na ovom području te na taj način doprinjeli radu skupa, koji
će se održati u petak, 22. ožujka 2013. godine. Namjera je organizatora pokazati da u našoj sredini
postoje predani, vrijedni, kreativni i originalni djelatnici, koji svojim djelovanjem promiču ideje
kvalitetnog poučavanja. Svoje prijave možete uputiti na mail udruge Centar za poticanje darovitisti centarzadarovite@czpd.hr do 19. ožujka 2013. godine. U slučaju većeg broja prijava, organizatori će
morati izvršiti selekciju pristiglih prijava.
Molim Vas da u privitku pronađete priloženi obrazac: PROGRAM OBILJEŽAVANJE DANA
DAROVITIH UČENIKA - 21. 3. 2013., te da isti popunite i dostavite na e-mail: marina.peranicseveljevic@rijeka.hr do 16. ožujka 2013. godine
Za sve dodatne informacije možete se obratiti: Jasni Arrigoni, prof.
na broj tel.
091/5910223, odnosno e-mail: centarzadarovite@czpd.hr ili Marini Peranić-Ševeljević na broj tel.
051/209570, odnosno e-mail: marina.peranic-seveljevic@rijeka.hr.
Radujemo se Vašem dolasku!

"Brojna darovita djeca, ako nisu primjereno ohrabrivana, povlače se i zanemaruju talente koji bi ih možda
odveli u znanstvena otkrića, umjetničku kreativnost, uspješno vođenje ili bi jednostavno postali sretne
samoostvarene osobe. Društvo također gubi ignorirajući darovite. Gubi kreativne vođe u znanosti, umjetnosti,
politici, a dobiva frustrirane otpadnike od škole, zajednice, javnog života, a ponekad i života samog."
Dr. Erika Landau

