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У организацији Одељења за педагогију и андрагогију 

Филозофског факултета Универзитета у Београду и Педагошког друштва Србије 
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ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА СКУПУ 

 
Одељење за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду и 

Педагошко друштво Србије позивају Вас на научни скуп на националном нивоу који ће се 

одржати у оквиру Сусрета педагога са темом „Васпитање данас“.  

 

Циљ научног скупа је да се критички преиспитају актуелна питања, дилеме и проблеми и да се 

размене искуства и најновија научна сазнања о васпитању.  

 

Тематска подручја:  
 

 Васпитни потенцијали  система образовања и васпитања   

(васпитни потенцијали образовно васпитних установа; вредносно – нормативни оквир за 

васпитну праксу - закони, наставни планови и програми, Основе програма предшколског 

васпитања и образовања; програми васпитног рада у школама и  домовима ученика; уџбеници; 

грађење вредности и етичке праксе у  установама) 

 

 Остваривање васпитне  функције  кроз  партиципацију  

(учешће родитеља, деце и васпитача, ученика и наставника, стручних сарадника, истраживача и 

других учесника у образовању и васпитању; институционална и професионална  аутономија  у  

остваривању васпитне функције; вршњачки односи; права детета)  

 

 

 Култура и васпитање  

(васпитање у савременом  друштвеном  контексту; породично васпитање; ИКТ; културна 

продукција;  медији; друштвене мреже; институције културе)  

 

 Васпитање и целоживотно учење  

(професионално усавршавање; слободно време, неформално образовање и информално учење)  
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Време и место одржавања скупа: 29. и 30. септембар 2017. године, Филозофски факултет 

Универзитета у Београду, ул. Чика Љубина, бр. 18-20. 

  

Пријава за учешће (без саопштења): Рок за пријаву учешћа је до 10. 09. 2017. године.  

Заинтересовани за учешће на скупу попуњавају Пријаву за учешће коју достављају електронским 

путем на адресу drustvo@pedagog.rs или факсом на 011 2687749 

 

Пријава за учешће (са саопштењем): Учесници са саопштењем достављају попуњени 

образац пријаве у коме, између осталог, наводе тему саопштења до 10. јула 2017. године 

електронским путем на адресу drustvo@pedagog.rs . 

 

Слање радова за скуп: Радови за скуп могу да обухвате теоријска разматрања одабране 

теме/проблема, приказ и анализу резултата емпиријског истраживања, као и приказ и анализу 

искуства практичара у реализацији васпитно-образовних програма, пројеката, активности и 

слично. Радови се припремају према Упутству за ауторе. Радове пријављене за скуп 

рецензирају два рецензента. Сви радови са позитивном рецензијом биће објављени у 

електронском издању Зборника радова који добијају сви учесници скупа. 

 

Радови се шаљу електронским путем на адресу: drustvo@pedagog.rs  

 

Рок за слање радова је 28.08. 2017. године. 
 

Информације о прихватању рада за саопштење на скупу и за објављивање у Зборнику радова 

ауторима ће бити прослеђене до 10.09. 2017. године.  

 

 

Партиципација за учешће на скупу:  4.500, 00 РСД.  

 

За чланове Педагошког друштва Србије, пензионере и за незапослене дипломиране педагоге 

партиципација износи  3.000,00 РСД. 
 

 Партиципација се плаћа на банковни рачун Педагошког друштва Србије (број 

275001022894799703, са назнаком: котизација за научни скуп Сусрети педагога 2017).  

 

Уплаћена партиципација обезбеђује учешће на скупу, електронско издање Зборника радова, 

сертификат о стручном усавршавању и послужење за учеснике скупа.  

 

 

Рок за уплату котизације за све учеснике: 20.09.2017. године 
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Програмски одбор скупа: 

др Драгана Павловић Бренеселовић, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у 

Београду   

др Наташа Вујисић Живковић, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду 

др Радован Антонијевић, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду   

др Живка Крњјаја, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду   

др Снежана Медић, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду  

др Шефика Алибабић, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду 

др Миомир Деспотовић, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду   

др Вера Спасеновић, ванредни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду   

др Емина Хебиб, ванредни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду    

др Наташа Матовић, ванредни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду   

др Јелена Врањешевић, ванредни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду 

др Александра Пејатовић, ванредни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду 

др Лидија Радуловић, доцент, Филозофски факултет Универзитета у Београду  

др Биљана Бодрошки Спариосу, доцент, Филозофски факултет Универзитета у Београду  

др Лидија Мишкељин, доцент, Филозофски факултет Универзитета у Београду 

др Зорица Шаљић, доцент, Филозофски факултет Универзитета у Београду   

др Милан Станчић, доцент, Филозофски факултет Универзитета у Београду  

др Саша Дубљанин, доцент, Филозофски факултет Универзитета у Београду   

др Александар Тадић, доцент, Филозофски факултет Универзитета у Београду   

др Александра Илић Рајковић, доцент, Филозофски факултет Универзитета у Београду  

Наташа Стојановић, председница Педагошког друштва Србије 

Биљана Радосављевић, потпредседница Педагошког друштва Србије 

др Мирослав Павловић, Педагошко друштво Србије 

Невенка Крагуљац, Педагошко друштво Србије 

 

Организациони одбор скупа: 
др  Ивана Луковић, асистент, Филозофски факултет Универзитета у Београду  

МА  Невена Митранић, докторанд Филозофског факултета Универзитета у Београду  

МА Драгана Пурешевић, докторанд Филозофског факултета Универзитета у Београду 
МА Маша Аврамовић, асистент, Филозофски факултет Универзитета у Београду  

МА Мирјана Сенић Ружић, асистент, Филозофски факултет Универзитета у Београду 

МА Бојана Стојановић, секретар Педагошког друштва Србије  

МА Јелена Јовановић, Педагошко друштво Србије 

Алекса Еремија, технички уредник, уредник сајта Педагошког друштва Србије 

Словенка Симић, Педагошко друштво Србије 

Драгана Спасојевић, Педагошко друштво Србије 

Ирена  Мучибабић, Педагошко друштво Србије  

Славица Илић, Педагошко друштво Србије                                                       

Клуб студената педагогије, Филозофски факултет Универзитета у Београду  

 

У име  програмског и  организационог одбора контакт особа:  

Јелена Јовановић, Педагошко друштво Србије  

тел: 011/26-87-749 и 066/ 801-32-46, e-mail: drustvo@pedagog.rs 


