
1 - 7. АПРИЛ 2023.
Април је месец када подижемо свест о особама са аутизмом

ИНТЕРАКТИВНА ТРИБИНА СА
ПРОФ. ДР НЕНАДОМ ГЛУМБИЋЕМ

Позивамо вас на интерактивну Трибину са проф. др. Ненадом Глумбићем.
Трибина ће се одржати 4. априла (тачно време јавићемо накнадно) у

ОШ “Миле Дубљевић” у Лајковцу.

Због ограниченог броја места, молимо вас да ваше пријаве пошаљете 
најкасније до 30. марта 2023. на udruzenjebazimili@gmail.com

Професор доктор Ненад Глумбић је један од највећих 
стручњака у области аутизма на нашим просторима и 
први пут долази у посету Лајковцу. Искористите ову 
јединствену прилику да на интерактивној трибини 
стекнете или употпуните своје знање о начину 
функционисања особа са аутизмом као и прилику да 
кроз разговор са професором разрешите недоумице 
уколико их имате.

Образовање: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду
Стручно звање: професор универзитета, доктор дефектолошких наука
Област рада: дефектолошка дијагностика, олигофренологија, дијагностика / диференцијална 
дијагностика деце са аутизмом, процена едукативних потенцијала деце са аутизмом и 
интелектуалним сметњама, примена метода специјалне едукације заснованих на доказима, 
саветодавни рад са родитељима деце са аутизмом.
Стручно искуство је као дефектолог стицао у пракси у непосредном раду са децом, а од 1998. 
године је запослен на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду.
Проф. др Ненад Глумбић је члан бројних радних група, пројектних тимова и струковних 
удружења: Члан АБА Србија; Руководилац пројекта и реализатор истраживања у оквиру 
пројекта „Социјална партиципација особа са интелектуалном ометеношћу” (Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја РС); Члан радне групе за унапређење рада са децом и 
породицама деце са спектром аутистичних поремећаја (Министарство здравља РС); 
Руководилац српског тима у пројекту Erazmus + „Accessible Online environment for encouraging 
autonomous English language learning aimed at people with disabilities”; Учесник пројекта „IPA+ – 
Inclusion of people with autism in Europe. Towards specialized training model for professionals”; 
Учесник пројекта „Камп животних вештина за особе са аутизмом”, (Регионални програм 
локалне демократије на Западном Балкану)…



Проф. др Глумбић је аутор и коаутор више стотина научних и стручних радова. Издвајамо 
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