Бесплатни догађаји за студенте у СКЦ-у
(Београд, 4, 7. 11. и 14. јун 2018. године)

Понедељак 4. јун, у 18.00 часова, Башта СКЦ/ (у случају кише Клуб СКЦ-а)
Циклус „Путујем и причам”/ MIS caffé
Млади истраживачи Србије
Учествују: волонтери и волонтерке који су претходних година учествовали на камповима.
Вуку вас даљине? Путовали бисте светом? Трагате за незаборавном авантуром? Све то вас чека
иза угла и не мора да кошта пуно. Одговор на сва питања је међународни волонтерски камп!
А можда сте већ и чули од друга или колеге за кампове, али вам није баш најјасније како то
постане најбоље искуство у нечијем животу?
MIS caffé ће бити отворен за све оне који имају 16 и више година који желе да иду на камп, а
муче их питања: Колико пара ће ми требати за све то? Како да стигнем до тог места? Да ли је мој
енглески довољно добар да се споразумем са људима тамо? Да ли је посао напоран? Како ћу се
уклопити у групу?
Време је да и ви проверите зашто је, за ових 29 година колико Волонтерски сервис Србије
постоји, скоро 15 хиљада људи из Србије отишло да волонтира на камповима у иностранству, а
онда постанете један од њих.

Четвртак 7. јун, у 18.00 часова, Мала сала
IQ Centar – Образовни центар за развој правилног приступа учењу и лични развој
Предавање: „TIME MANAGEMENT – Управљање временом током учења“
Предавач: Милош Пешић, тренер у IQ Centru и аутор програма IQ+
Како доживљавамо појмове „времена“ и „организације“ и да ли их и како свакодневно
примењујемо?
Како смисао и циљеви утичу на нашу организацију и мотивацију за организацијом и како
одредити и испрограмирати своје циљеве?
Како (не)доношење одлука утиче на нас, наше резултате и нашу организацију времена и живота
и како увести здраву навику правилног доношења одлука?
Обрадићемо практичне алате и нове вештине путем којих можемо побољшати организацију
нашег времена и живота. Осврнућемо се на учење, као врховну људску способност и
потенцијал, како га организовати и повећати му ефикасност.
Дискутоваћемо о различитим искуствима и примени изнетог у пракси а биће времена и за
питања.

Понедељак 11. јун, од 18.00 до 20.00 часова, Нови простор
Радионица – Психодрамско читање
Тема: „Сто година самоће“, Г. Г. Маркес
Водитељка
радионице:
Гордана
Марић
Лаловић
–
психолошкиња,
психоаналитичарка, психодрамска психотерапеуткиња и супервизорка

групна

Радионица нуди простор за промишљање о оном што књига у нама покреће – у сваком посебно
и у нама као групи. Почиње разговором у кругу, спонтаним асоцирањем на дело – причањем
утисака и доживљаја, размишљањима инспирисаним читањем, а развија се
драматизовањем неких идеја на импровизованој позорници уз коришћење техника психодраме:
замене улога, дубла, мироринга и помоћног ега. За радионицу нису потребна никаква предзнања
ни посебни таленти. Број учесника је ограничен. Пријаве слати на мејл:
maricgordana21@yahoo.com
Ако сте читали и допало вам се, ако вас је изнервирало, ако нисте ни прочитали али сте
радознали, ако сте у свакој од ових група, или нисте ни у једној, добродошли сте!

Четвртак 14. јун, у 19.00 часова, Мала сала
Циклус „КОЛОНИЗАЦИЈА ГАЛАКСИЈА“
Предавање: “Живот ван Земље: историја еволуције очекивања "
Предавач: Немања Мартиновић, истраживач-сарадник Астрономске опсерваторије Београд
Разматрање да ли постоји живот ван Земље је далеко старије него што мислимо: први списи који
су се бавили том могућношћу су налажени још у Античкој Грчкој, а сама идеја се развијала
практично непрестано до данашњих дана. Међутим акумулација знања је значајно утицала на
наша очекивања где и какав живот бисмо могли да нађемо. Након песимизма са врхунца
свемирске ере, захваљујући новим сазнањима очекивања су нам опет порасла. Кроз ово
предавање видећемо како се наше разумевање могућности живота ван Земље мењало кроз
историју, као и у шта полажемо наде данас што се тиче Сунчевог система и што се тиче
настањивости планета кроз Галаксију!

