
У ПУ ''Мајски цвет'' у Великом Градишту одржано предавање ''ЗНАЧАЈ РАНЕ 

СТИМУЛАЦИЈЕ И ГРЕШКЕ РОДИТЕЉА'' др РАНКО РАЈОВИЋ 

У предшколској установи ''Мајски цвет'' у Великом Градишту одржано је предавање за 

родитеље и одрасле којима је важан квалитетан развој деце предшколског узраста. 

Предавање је одржао др Ранко Рајовћ, један од најпопуларнијих стручњака за рани развој 

интелигенције код деце, аутор програма НТЦ систем учења, за који је добио награду 

међународне МЕНСЕ за интелектуални допринос друштву, а који се примењује у око 20 

држава. 

   

На предавње под називом ''Значај ране стимулације и грешке родитеља'' углавном су 

дошли млади родитељи, мајке у нешто већем броју, али на наше задовољство било је и 

бака у публици, као и људи из образовања којима је ова тема битна. Скуп је поздравила 

директорка Предшклске установе Славица Јанковић, која се том приликом захвалила 

доктору на указаној части и поверењу и истакла значај оваквог догађаја у нашој малој 

средини, посебно за младе родитеље и породице са децом предшколског узраста. Свакако 

више од сто учесника уживало је духовито-интелигентном предавању, које је на тренутке 

изазивало салве смеха међу публиком у пуном холу предшколске установе ''Мајски цвет'' 

у Великом Градишту. Др Рајовић, био је једно време председник Менсиног светског 

одбора за даровиту децу. И сам је члан Менсине организације, а како често истиче развоју 

деце се окренуо јер се многа знања из медицине не примењују у педагогији. 

Теме које су представљале садржај предавања указују на значај раног раста и развоја код 

деце. Најважнији период развоја дечијег мозга код детета је од рођења до треће, односно 

седме године живота, па је у том узрасту важна рана стимулација,  која треба да код деце 

развија функционалне делове мозга. Најважнија ствар у том погледу јесте дечији покрет, 

дете мора да се креће. Мала деца инстиктивно раде оно што је важно за развој мозга па се 

врте у круг, скачу, а родитељи им бране јер се боје да не падну... Питања која су покренута 



су проблеми са концентрацијом, где родитељи греше, како се носити са технологијом која 

све више преузима дечију пажњу... Такође, једна од тема је била зашто је за децу важна 

досада и шта родитељи треба односно не треба да раде када је детету досадно. 

 

Ово је и прилика да се захвалимо свим учесницима и истакнемо подршку од стране  

локалне самоуправе, као и добру сарадњу са основном школу у Великом Градишту и 

друштвом учитеља који су подржали нашу акцију. 

 

   

 

Ширењем педагошке свести о значају раног развоја, значају одређених педагошких 

поступака, желимо да утичемо на породицу и друштво у нашој средини да заједничким 

снагама градимо квалитетну средину за одрастање наше деце. 

 

 

 

 

           

 


