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ДАНИ ПРИМЕЊЕНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ 

Дводневна конференција Дани примењене психологије одржана је у 
Нишу крајем септембра 2013. године. Конференцију је отворио проф. др 
Ненад Павловић, проректор за научни рад Универзитета у Нишу, истакавши 
да је реч о значајном научном скупу који се тематиком и актуелношћу избо-
рио за своје место у широј академској заједници. Скуп се одржава девети 
пут заредом, почев од 2005. године, са идејом да омогући повезивање пси-
холога који се баве научноистраживачким радом и „практичара“, као и да се 
истовремено подржи размена њихових искустава са наставницима који уче-
ствују у образовању будућих психолога. На тај начин се остварује интерак-
ција између теоријских знања, образовних исхода и непосредне праксе на 
местима где психолози раде. 

Централна тема овогодишње конференције је била Даровитост, та-
ленат и креативност (Giftedness, Talent, and Creativity). У складу с тим, по-
звана је др Славица Максић, научни саветник Института за педагошка 
истраживања у Београду, један од најбољих познавалаца ове области психо-
логије код нас, да одржи пленарно предавање. Током своје успешне профе-
сионалне каријере, бројних радова и учешћа на скуповима широм света, др 
Максић се бавила проучавањем следећих тема: природа и концепције даро-
витости, разграничење појмова даровитост, таленат и креативност, подсти-
цање и развој креативности у школи, особине личности и социо-емоционал-
ни развој даровите деце и младих. У свом пленарном предавању, које је иза-
звало велико интересовање (присутних и медија), бавила се и имплицитним 
теоријама даровитости, као и могућностима мерења ових феномена.  

Показало се да је главна тема била инспиративна за већи број уче-
сника (који притом припадају и струкама сродним психологији), тако да је 
уследио читав низ саопштења, међу којима издвајамо: схватање креативно-
сти у мултикултуралном контексту, различити начини подстицања креати-
вности у наставној и образовно-васпитној пракси, операционализација и ме-
рење креативности, неуролошке основе креативности.  
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 9. Конференција са међународним учешћем Дани примењене психологије одр-
жана је 27. и 28. септембра 2013. године на Филозофском факултету у Нишу, у 
организацији Департмана за психологију и уз подршку Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије. 
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Друго пленарно предавање било је посвећено целоживотном учењу 
(lifelong learning), а одржао га је Jaap van Lakerveld, доктор психолошких на-
ука, директор Центра за истраживања и развој у области образовања и уса-
вршавања при Универзитету у Лајдену, у Холандији (Centre for research and 
development in education and training PLATO, University of Leiden, 
Netherlands). Као активан члан Европске асоцијације за образовање наста-
вника (АТЕЕ − Association of Teacher Education in Europe), он се бави разли-
читим формама стручног усавршавања наставника, планирањем и управља-
њем евалуационим студијама, образовањем и стручним оспособљавањем 
одраслих, учесник је неколико европских образовних пројеката (Comenius, 
Lingua i Tempus), а радио је широм Европе. Др Лакервелд је говорио о обли-
цима и моделима целоживотног учења, о искуствима на овом пољу у Хо-
ландији и другим европским земљама, о изазовима које носи развијање кон-
цепције целоживотног учења. Искуства развијенијих земаља су богата и мо-
гу бити драгоцена, с обзиром на то да у нашој средини оваква пракса још 
није довољно заступљена.  

Конференцију Дани примењене психологије 2013. карактерише и ра-
зноврсност у погледу садржаја и форми рада. Организована су три симпози-
јума, одржано је шест радионица и осам тематских секција, а то значи да се 
током два дана паралелно радило у више сала. Симпозијум «Истраживања у 
психологији уметности» (аутори су наставници више факултета Универзи-
тета уметности у Београду) је био изузетно занимљив, изложени су врло 
квалитетни радови. На симпозијуму из домена све присутније тзв. Позити-
вне психологије доминирале су теме везане за појмове: субјективно благо-
стање, оптимизам и песимизам, самопоштовање, интегритет личности, задо-
вољство животом. Симпозијум «Личност и образовно-васпитни рад» (ау-
торски тим је са Департмана за психологију Филозофског факултета у Ни-
шу), акредитован од стране Завода за унапређење образовања и васпитања 
као програм запослених у образовању, већ неколико година уназад привла-
чи пажњу стручних сарадника, наставника и васпитача из образовно-васпи-
тних установа. И ове године се током осам сати рада живо дискутовало, а 
део радова је био посвећен актуелним питањима инклузије. 

У оквиру тематских секција, саопштени су радови који припадају ра-
зличитим истраживачким областима примењене психологије, као што су: 
психологија рада, клиничка психологија, развојна и педагошка психологија, 
истраживања личности и индивидуалних разлика, психологија породице, 
партнерски односи и афективна везаност, психологија медија, итд. Реализо-
ване су радионице из гешталт психологије, трансакционе анализе, телесне 
психотерапије, а водили су их угледни терапеути са међународно призна-
тим сертификатима. Млада колегиница, која живи у Канади, водила је ради-
оницу о техникама за помоћ несуицидалног самоповређивања адолесцената.  

Конференцију прати или активно учествује све већи број припадника 
других професија, највише је педагога, али има и социјалних радника, дефе-
ктолога, медицински образованих стручњака. Ово је вишеструко корисно и 
доприноси интердисциплинарном приступу у разматрању тема из различи-
тих области примењене психологије. Треба поменути да су студенти и мла-
ди истраживачи такође у великој мери присутни и тако стичу почетна ис-
куства у презентовању радова стручној јавности, што је посебно важно за 
студенте докторских студија. И ове године, скуп је био прилика да се пре-
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зентују резултати текућих научноистраживачких пројеката, финансираних 
од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  

На крају, ево неколико података који афирмативно говоре о заинте-
ресованости за конференцију. Ове године своје радове (укупно 120) саоп-
штило је 163 аутора из 51 институције у Србији (факултети са свих универ-
зитета у Србији, истраживачки институти, установе, струковна удружења 
итд). Укупно 42 аутора су припадници 19 образовних и истраживачких ин-
ституција из иностранства: Холандије, Канаде, Грчке, Бугарске, Македони-
је, Црне Горе, Републике Српске и Босне и Херцеговине. Видљив је пораст 
броја учесника из земаља у региону, што указује на то да конференција по-
стаје место сусрета и размене идеја и сазнања између психолога истражива-
ча и практичара на регионалном нивоу. Поред тога, све је веће учешће угле-
дних научних радника и стручњака из земаља у региону у раду програмског 
и организационог одбора конференције, што је основа очекивања да ће уско-
ро прерасти у међународни научни скуп. 

Овогодишња конференција Дани примењене психологије је одлично 
оцењена од стране учесника у свим сегментима – почев од квалитета пле-
нарних предавања и радова саопштених у оквиру симпозијума и тематских 
секција, преко рада водитеља, до организације скупа. Главна тема је изазва-
ла интересовање шире академске заједнице и стручне јавности, добро је ме-
дијски пропраћена. Укупним квалитетом, овај научни скуп са међунаро-
дним учешћем доприноси угледу Департмана за психологију, Филозофског 
факултета у Нишу, као и афирмацији Универзитета у Нишу. 

 
 


