
Бесплатни догађаји за студенте у СКЦ-у 

(Београд, 17. и 20. септембар 2018. године) 

 

Понедељак 17. септембар, од 18.00 до 20.00 часова, Нови простор 
Радионица – Психодрамско читање 
Тема: „1984“, Џ. Орвел  
Водитељка радионице: Гордана Марић Лаловић – психолошкиња, групна 

психоаналитичарка,  психодрамска психотерапеуткиња и супервизорка 
  
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! 
  
  
Понедељак 17. септембар, у 19.00 часова, Мала сала 
Циклус „КОЛОНИЗАЦИЈА ГАЛАКСИЈА“ 
Предавање: „Живот у екстремима“ 
Предавач: др Лука Михајловић, др биохемијских наука, „Analysis d.o.o.“ 
  

Како бисмо умели да препознамо потенцијални живот ван планете земље, звучи доста логично 

да морамо да знамо шта тражимо. Испоставља се да је одговор на питање „Шта је живот“ доста 

компликован већ  на нашој планети. Различити делови планете су изнедрили створења која 

преживљавају у условима који су драматично другачији од оних на које смо навикли, било да 

су у питању температура, киселост, притисак. Ово предавање ће покушати да појасни који и 

какви организми насељавају овакве, екстремне средине, као и зашто су сазнања о њима врло 

битна за  различита поља науке и технологије – од потраге за ванземаљцима до бољег 

детерџента за веш. 
  
  
Четвртак 20. септембар, у 18.00 часова, Мала сала 
IQ Centar – Образовни центар за развој правилног приступа учењу и лични развој 
Предавање: „Технике постављања животних и краткорочних циљева“ 
Предавач: Милош Пешић, тренер у IQ centru и аутор програма IQ+  

  
Нова студентска година нам се ближи! Да ли и даље не знаш шта желиш, да ли се и даље 

премишљаш да ли си на правом факултету? 
Колико још времена ти је остало да урадиш све оно што си желео? 
Постављање циљева није само фраза коју користе успешни људи, постављање циљева је начин 

функционисања. 
Дођите и откријте свет постављања циљева и усмерите своју енергију на оно што је само ВАМА 

битно! 
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