
 
 

 

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ 

 

 

Институт за педагошка истраживања из Београда у суорганизацији са Заводом за 

унапређивање образовања и васпитања Републике Србије, Мађарско-холандском школом 

за менаџмент у образовању Универзитета у Сегедину (Hungarian-Netherlands School of 

Educational Management, University of Szeged, Hungary) и Институтом за лидерство у 

образовању Универзитета у Јуваскули (Institute of Educational Leadership, Univeristy of 

Jyvaskyla, Finland), а у сарадњи са Темпус пројектом Мастер програм лидерство у 

образовању (EdLead) 543848-TEMPUS-1-2013-1-RS-JPCR рганизује  

 

 

XVIII међународну научну конференцију „Педагошка истраживања и школска 

пракса“ 

 

ИЗАЗОВИ И ДИЛЕМЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

НАСТАВНИКА И ЛИДЕРА У ОБРАЗОВАЊУ 

 
Научни скуп ће бити одржан 27. новембра 2015. године у Београду и биће 

акредитован  

као облик стручног усавршавања запослених у образовању. 

 

 

У контексту вишеструких преиспитивања постојећег стања професионалног развоја 

наставника и лидера у образовању, како у свету тако и Србији, једна чињеница остаје 

непобитна: парадигма доживотног учења представља кључну карактеристику наставничке 

професије. Другим речима, да би успешно остварили своју главну мисију – припремили 

младе за живот у свету који се непрекидно мења – наставници и лидери 

образовноваспитних институција треба професионално да се развијају у духу поменуте 

парадигме.  

Поред тога што се у стручним и научним расправама у Србији већ дуже време 

велики значај посвећује питању квалитета система професионалног развоја наставника, у 

скорије време актуелизује се и проблем професионалног развоја лидера у образовању.  

http://www.linkedin.com/vsearch/p?company=Hungarian-Netherlands+School+of+Educational+Management%2C+University+of+Szeged&trk=prof-0-ovw-curr_pos
http://www.linkedin.com/vsearch/p?company=Hungarian-Netherlands+School+of+Educational+Management%2C+University+of+Szeged&trk=prof-0-ovw-curr_pos


 
 

Притом, оправдано се очекује да наставници и лидери у образовању, унапређујући своја 

знања и компетенције, све више постају део решења проблема у коме се налази образовни 

систем у Србији. 

 

Циљ научне конференције Изазови и дилеме професионалног развоја наставника и 

лидера у образовању је да се кроз разматрања најновијих теоријских знања, резултата 

емпиријских истраживања и примера добре праксе пружи значајан допринос настојањима 

да се унапреди систем професионалног развоја наставника и лидера у образовању у Србији 

и укаже на могуће правце њиховог даљег развоја.  

 

У складу са циљем конференције предвиђене су две тематске области и у оквиру 

сваке од њих неке од могућих тема за дискусију.  

 

Професионални развој наставника (наставници на свим нивоима образовања, 

стручни сарадници) 

 

 Иницијално образовање наставника 

 Увођење наставника у посао 

 Програми професионалног развоја наставника  

 Модели професионалног развоја наставника: супервизија, менторство, туторство, 

колегијално подучавање  

 Селекција кандидата за наставнички позив 

 Институционални оквир система професионалног развоја наставника 

 

Професионални развој лидера у образовању (директори образовноваспитних 

институција) 

  

 Професионална припрема лидера у образовању 

 Програми за професионални развој лидера у образовању  

 Модели професионалног развоја лидера: супервизија, менторство, туторство 

 Стандарди компетенција за лидере у образовању 

 Селекција кандидата за лидера у образовању 

 Институционални оквир система професионалног развоја лидера у образовању 

 

 

Скуп је акредитован као вид стручног усавршавања запослених у образовању 

(http://www.zuov.rs/programi1/StrucniSkupovi.aspx). За наставнике, васпитаче, учитеље, 

стручне сараднике и директоре школа износ котизације је 2.500 динара.  

 

 

http://www.zuov.rs/programi1/StrucniSkupovi.aspx


 
 

 

Котизацију за учешће на Конференцији треба уплатити најкасније до 10. новембра 2015. 

године на рачун Института за педагошка истраживања, Добрињска 11/III, број рачуна 205-

67149-13, назнака/сврха уплате – Котизација за скуп. За све додатне информације можете 

се обратити на адресу konferencijaipi2015@gmail.com или на телефон 011/2658-439. 

 

Са задовољством Вас очекујемо на конференцији.  

 

 

С поштовањем, 

 

Председник програмског одбора            

др Славица Шевкушић                
Институт за педагошка истраживања, Београд 

 

Председник организационог одбора 

др Јелена Радишић 
Институт за педагошка истраживања, Београд 

 

 

mailto:konferencijaipi2015@gmail.com

