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САРАДЊА СА ФИЛОЗОФСКИМ ФАКУЛТЕТОМ У БЕОГРАДУ

Сусрети педагога одржани су 05. и 06. јуна 2015. године на Филозофском
факултету у Београду
 Тема: Педагошки допринос унапређивању подучавања и учења

 Евалуација скупа: просечна оцена 4,38

 Број учесника: 130

Сусрети педагога одржани су 05. и 06. јуна 2015. године на Филозофском
факултету у Београду
 Тема: Педагошки допринос унапређивању подучавања и учења

 Евалуација скупа: просечна оцена 4,38

 Број учесника: 130



САРАДЊА СА ФИЛОЗОФСКИМ ФАКУЛТЕТОМ У БЕОГРАДУ

Сусрети педагога одржани су 25. и 26. септембра 2016. године на
Филозофском факултету у Београду
 Тема: Вредновање у васпитно-образовном процесу

 Евалуација скупа: просечна оцена 4,60

 Број учесника: 147

Сусрети педагога одржани су 25. и 26. септембра 2016. године на
Филозофском факултету у Београду
 Тема: Вредновање у васпитно-образовном процесу

 Евалуација скупа: просечна оцена 4,60

 Број учесника: 147



САРАДЊА СА УНИЦЕФ-ОМ

 Пројекат Корак напред у сарадњи одељенских старешина и родитеља
(од новембра 2014. године до јуна 2015. године)
 4. новембра 2016. године у Педагошком музеју одржана је промоција Водича за одељењске

старешине „Корак напред у сарадњи школе и родитеља“ чији су аутори: Биљана
Радосављевић, Јасмина Ђелић, Гордана Чукурановић, Маја Врачар, Ирена Мучибабић, Наташа
Стојановић, Јела Станојевић, Биљана Михаиловић и Оља Јовановић. Промоција је реализована
у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ- ом.

 Пројекат Корак напред у сарадњи одељенских старешина и родитеља
(од новембра 2014. године до јуна 2015. године)
 4. новембра 2016. године у Педагошком музеју одржана је промоција Водича за одељењске

старешине „Корак напред у сарадњи школе и родитеља“ чији су аутори: Биљана
Радосављевић, Јасмина Ђелић, Гордана Чукурановић, Маја Врачар, Ирена Мучибабић, Наташа
Стојановић, Јела Станојевић, Биљана Михаиловић и Оља Јовановић. Промоција је реализована
у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ- ом.



САРАДЊА СА УНИЦЕФ-ОМ

 Пројекат Дигитално насиље 
 Пројекат Дигитално насиље реализовало је Педагошко друштво Србије у сарадњи са

Министартсвом просвете, науке и технолошког развоја – Јединицом за превенцију насиља уз
финансијску и стручну помоћ УНИЦЕФ-а. Пројекат је реализован у периоду од новембра 2015.
године до јуна 2016. године.

 Пројекат Дигитално насиље 
 Пројекат Дигитално насиље реализовало је Педагошко друштво Србије у сарадњи са

Министартсвом просвете, науке и технолошког развоја – Јединицом за превенцију насиља уз
финансијску и стручну помоћ УНИЦЕФ-а. Пројекат је реализован у периоду од новембра 2015.
године до јуна 2016. године.



САРАДЊА СА УНИЦЕФ-ОМ

 Планиране и реализоване су следеће пројекте активности:
 Израда приручника „Дигитално насиље – превенција и реаговање“ чији су аутори Добринка

Кузмановић, Биљана Лајовић, Смиљана Грујић и Гордана Меденица
 Штампање Приручника у тиражу од 15.000 урадила је штампарија Цицеро из Београда
 Свим основним и средњим школама у свим школским управама достављене су штампане

верзије приручника „Дигитално насиље – превенција и реаговање“.
 Припремљена дигитална верзија материјала, радионице за наставнике и ученике, која је

постављена на сајт Министарства просвете, науке и технолошког развоја и на сајт
Педагошког друштва Србије

 У току фебруара 2016. године органозована  ТОТ обука за 18 представника Школских управа 
 У току марта 2016. године на обукама у Београду, Нишу, Чачку и Новом Саду прошло 122

учесника запослена у васпитно-образовним установама. Специфичност је била што су у
обукама учествовали и представници МУП-а

 Планиране и реализоване су следеће пројекте активности:
 Израда приручника „Дигитално насиље – превенција и реаговање“ чији су аутори Добринка

Кузмановић, Биљана Лајовић, Смиљана Грујић и Гордана Меденица
 Штампање Приручника у тиражу од 15.000 урадила је штампарија Цицеро из Београда
 Свим основним и средњим школама у свим школским управама достављене су штампане

верзије приручника „Дигитално насиље – превенција и реаговање“.
 Припремљена дигитална верзија материјала, радионице за наставнике и ученике, која је

постављена на сајт Министарства просвете, науке и технолошког развоја и на сајт
Педагошког друштва Србије

 У току фебруара 2016. године органозована  ТОТ обука за 18 представника Школских управа 
 У току марта 2016. године на обукама у Београду, Нишу, Чачку и Новом Саду прошло 122

учесника запослена у васпитно-образовним установама. Специфичност је била што су у
обукама учествовали и представници МУП-а



САРАДЊА СА ЦЕНТРОМ ЗА ИНТЕРАКТИВНУ ПЕДАГОГИЈУ 
(ФЕБРУАР-АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ)

 Пројекат Родитељи у акцији за развој инклузивног образовања у школи и 
вртићу
 Реализована позоришна представа ДАР у ОШ “Уједињене нације” у Београду. Поред

планираног присуства чланова Савета родитеља, наставника , представи су присуствовали и
ученици чланови Ученичких парламента три школе (ОШ „Мирослав Антић“, ОШ „Љуба
Ненадовић“ и ОШ „Уједињене нације“ из Београда). Након представе разговор са глумцима,
наставницима, родитељима (око 220 посетилаца).

 Пројекат Родитељи у акцији за развој инклузивног образовања у школи и 
вртићу
 Реализована позоришна представа ДАР у ОШ “Уједињене нације” у Београду. Поред

планираног присуства чланова Савета родитеља, наставника , представи су присуствовали и
ученици чланови Ученичких парламента три школе (ОШ „Мирослав Антић“, ОШ „Љуба
Ненадовић“ и ОШ „Уједињене нације“ из Београда). Након представе разговор са глумцима,
наставницима, родитељима (око 220 посетилаца).



САРАДЊА СА ЗАВОДОМ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

 Обука Завода за вредовање квалитета образовања и васпитања
 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је током новембра и децембра

2016. године реализовао први циклус Обуке запослених у средњим школама за примену
општих стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег
стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета за наставнике који
предају у гимназијама.

 13 чланова ПДС-а су модератори онлајн обуке 

 Обука Завода за вредовање квалитета образовања и васпитања
 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је током новембра и децембра

2016. године реализовао први циклус Обуке запослених у средњим школама за примену
општих стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег
стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета за наставнике који
предају у гимназијама.

 13 чланова ПДС-а су модератори онлајн обуке 



САРАДЊА СА УНИЦЕФОМ СА КОСОВА И НЕВЛАДИНОМ 
ОРГАНИЗАЦИЈОМ ТHE FISH FOUNDATION ИЗ КОСОВСКЕ МИТРОВИЦЕ

 Пројекат Родно засновано, вршњачко и породично насиље у периоду од октобра 2015. 
године до јануара 2016. године
Чланови Педагошког друштва су:
 Осмислили инструменте за истраживање
 Водили фокус групе са ученицима 7. и 8. разреда основне школе и 1. и 2. разреда средње

школе , као и са њиховим наставницима и стручним сарадницима у Косовској Митровици и
Зубин Потоку - ОШ ”Бранко Радичевић”, ОШ ”Свети Сава”, Економско-трговинска школа, ТШ
”Михаило Петровић-Алас” у Косовској Митровици и ОШ ”Благоје Радић” , ОШ ”Јован Цвијић” и
СШ ”Григорије Божовић” у Зубином Потоку. У фокус групама је учествовало 84 ученика,
наставника и стручних сарадника.

 Обрадили податке истраживања и написали извештај
 Председница је на завршној конференцији на Филозофском факултету у Косовском

Митровици представила резултате истраживања

 Пројекат Родно засновано, вршњачко и породично насиље у периоду од октобра 2015. 
године до јануара 2016. године
Чланови Педагошког друштва су:
 Осмислили инструменте за истраживање
 Водили фокус групе са ученицима 7. и 8. разреда основне школе и 1. и 2. разреда средње

школе , као и са њиховим наставницима и стручним сарадницима у Косовској Митровици и
Зубин Потоку - ОШ ”Бранко Радичевић”, ОШ ”Свети Сава”, Економско-трговинска школа, ТШ
”Михаило Петровић-Алас” у Косовској Митровици и ОШ ”Благоје Радић” , ОШ ”Јован Цвијић” и
СШ ”Григорије Божовић” у Зубином Потоку. У фокус групама је учествовало 84 ученика,
наставника и стручних сарадника.

 Обрадили податке истраживања и написали извештај
 Председница је на завршној конференцији на Филозофском факултету у Косовском

Митровици представила резултате истраживања



СТРУЧНО НАУЧНИ СКУП ХОЛИПРИ - ПИРОТ

 Потписали смо споразум о сарадњи са Високом школом струковних студија за образовање
васпитача у Пироту

 У сарадњи са Високом школом у Пироту под покровитељством Министарства просвете,
науке и технолошког развоја организован стручно начни скуп ХОЛИПРИ 2015 са темом
„Континуитет у систему васпитања и образовања“

 Скуп је одржан 16. и 17. октобра 2015. године у Високој школи за образовање васпитача у
Пироту

 На отварању скупа, уз директору Високе школе у Пироту Данијелу Видановић, учеснике је
поздравила и председница Педагошког друштва Србије, а учешће на скупу су узеле и
колегинице Невенка Крагуљац и Драгана Спасојевић

 Потписали смо споразум о сарадњи са Високом школом струковних студија за образовање
васпитача у Пироту

 У сарадњи са Високом школом у Пироту под покровитељством Министарства просвете,
науке и технолошког развоја организован стручно начни скуп ХОЛИПРИ 2015 са темом
„Континуитет у систему васпитања и образовања“

 Скуп је одржан 16. и 17. октобра 2015. године у Високој школи за образовање васпитача у
Пироту

 На отварању скупа, уз директору Високе школе у Пироту Данијелу Видановић, учеснике је
поздравила и председница Педагошког друштва Србије, а учешће на скупу су узеле и
колегинице Невенка Крагуљац и Драгана Спасојевић



ПИСАЛИ ПРОЈЕКТЕ КОД...

 The European Training Foundation 
 Канадске амбасаде
 Градске општине Чукарица, Савет за безбедност саобраћаја
 Пољске амбасаде у сарадњи са Централним институтом за конзервацију
 Фондације Новак Ђоковић
 Министарства културе
 Еразмус плус

 The European Training Foundation 
 Канадске амбасаде
 Градске општине Чукарица, Савет за безбедност саобраћаја
 Пољске амбасаде у сарадњи са Централним институтом за конзервацију
 Фондације Новак Ђоковић
 Министарства културе
 Еразмус плус



НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА НАСТАВНИКА И РОДИТЕЉА НАРНС

 Укључили се у рад НАРНС-а
 У оквиру иницијативе Партнерство за образовање формиран је НАРНС кога чине

представници различитих група (представници школских клубова наставника и родитеља,
представници родитељских удружења окупљених око Мреже организација за децу Србије и
два представника струковних удружења – Педагошког друштва Србије и Савеза учитеља
Републике Србије).

 Укључили се у рад НАРНС-а
 У оквиру иницијативе Партнерство за образовање формиран је НАРНС кога чине

представници различитих група (представници школских клубова наставника и родитеља,
представници родитељских удружења окупљених око Мреже организација за децу Србије и
два представника струковних удружења – Педагошког друштва Србије и Савеза учитеља
Републике Србије).



ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ПДС-А

 Акредитовани семинари 2015. и 2016. година
 Како унапредити процес самоевалуације у настави?  18 семинара, 428 учесника
 Професионализација одељенских старешина у сарадњи са родитељима,16 семинара, 398 учесника
 Професионални развој стручних сарадника (педагога и психолога) у школама и домовима ученика 4 семинара, 

101 учесник
 Подршка подстицању и развоју читања код деце  
 Планирање и реализација додатне образовне подршке деци/ученицима са сметњама у развоју у вртићу/школи  

5 семинара, 127 учесника
 Рад са децом из маргинализованих група 2 семинара, 58 учесника
 Методологија и садржаји рада на часовима одељенске заједнице/одељенског старешине: шта, како и зашто? 1 

семинар, 29 учесника
 Мотивисање ученика за учење применом метода, техника рада и игара на часовима  грађанског васпитања и 

предметне наставе 
 Корак напред у сарадњи одељенског старешине и родитеља 4 семинара, 102 учесника
 Технике учења 7 семинара, 196 учесника
Укупно одржано: 57
Укупно учесника: 1.439 
Места одржавања: Београд, Чачак, Ваљево, Крагујевац, Лајковац, Аранђеловац,     Бор, Ниш, Блаце, Сомбор, 
Лазаревац, Обреновац, Грачаница, Приштина

 Акредитовани семинари 2015. и 2016. година
 Како унапредити процес самоевалуације у настави?  18 семинара, 428 учесника
 Професионализација одељенских старешина у сарадњи са родитељима,16 семинара, 398 учесника
 Професионални развој стручних сарадника (педагога и психолога) у школама и домовима ученика 4 семинара, 

101 учесник
 Подршка подстицању и развоју читања код деце  
 Планирање и реализација додатне образовне подршке деци/ученицима са сметњама у развоју у вртићу/школи  

5 семинара, 127 учесника
 Рад са децом из маргинализованих група 2 семинара, 58 учесника
 Методологија и садржаји рада на часовима одељенске заједнице/одељенског старешине: шта, како и зашто? 1 

семинар, 29 учесника
 Мотивисање ученика за учење применом метода, техника рада и игара на часовима  грађанског васпитања и 

предметне наставе 
 Корак напред у сарадњи одељенског старешине и родитеља 4 семинара, 102 учесника
 Технике учења 7 семинара, 196 учесника
Укупно одржано: 57
Укупно учесника: 1.439 
Места одржавања: Београд, Чачак, Ваљево, Крагујевац, Лајковац, Аранђеловац,     Бор, Ниш, Блаце, Сомбор, 
Лазаревац, Обреновац, Грачаница, Приштина



ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ПДС-А

 Чланови су похађали следеће бесплатне семинаре:
 Професионализација одељенских старешина, 20. и 21. мај 2016. године, ОШ „Јован Цвијић“

Београд
 Семинар Корак напред у сарадњи одељенских старешина и родитеља, 05. и 06.11.2016.

Грађевинско-техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд
 Технике учења, гимназија „Свети Сава“ Београд, 26.11.2016.
 Професионални развој стручних сарадника (педагога и психолога) у школама и домовима

ученика ОШ „Мирослав Антић“ Београд, 18.02.2017. године ОШ „Мирослав Антић“ Београд
 Маја Врачар, Гордана Миловановић и Биљана Радосављевић су бесплатно одржале семинар:
 Професионални развој стручних сарадника (педагога и психолога) у школама и домовима

ученика

 Чланови су похађали следеће бесплатне семинаре:
 Професионализација одељенских старешина, 20. и 21. мај 2016. године, ОШ „Јован Цвијић“

Београд
 Семинар Корак напред у сарадњи одељенских старешина и родитеља, 05. и 06.11.2016.

Грађевинско-техничка школа „Бранко Жежељ“, Београд
 Технике учења, гимназија „Свети Сава“ Београд, 26.11.2016.
 Професионални развој стручних сарадника (педагога и психолога) у школама и домовима

ученика ОШ „Мирослав Антић“ Београд, 18.02.2017. године ОШ „Мирослав Антић“ Београд
 Маја Врачар, Гордана Миловановић и Биљана Радосављевић су бесплатно одржале семинар:
 Професионални развој стручних сарадника (педагога и психолога) у школама и домовима

ученика



ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ПДС-А

 Председница је активно учествовала  раду НПС-а
 Сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја
 Издаваштво: 

Часопис Настава и васпитање
 2016.године поптисан уговор о саиздаваштву са Институтом за педагогију и андрагогију

Филозофског факултета у Београду и измењена динамика излажења, од 2016. године часопис
излази три пута годишње

 Часопис редовно излази и последњи број за 2016. годину је изашао у јануару 2017. године
Педагошке новине су пратиле дешавања у Педагошком друштву и на националном нивоу, 
промовисале креативне педагоге 

 Сајт ПДС-а
 Републичка секција стручних сарадника
 Контакти са медијима

 РТС – гостовање на тему Домаћи задаци
 Коперникус – промоција Водича за одељенске старешине
 Радио Београд 1. Програм – Одговорност родитеља

 Председница је активно учествовала  раду НПС-а
 Сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја
 Издаваштво: 

Часопис Настава и васпитање
 2016.године поптисан уговор о саиздаваштву са Институтом за педагогију и андрагогију

Филозофског факултета у Београду и измењена динамика излажења, од 2016. године часопис
излази три пута годишње

 Часопис редовно излази и последњи број за 2016. годину је изашао у јануару 2017. године
Педагошке новине су пратиле дешавања у Педагошком друштву и на националном нивоу, 
промовисале креативне педагоге 

 Сајт ПДС-а
 Републичка секција стручних сарадника
 Контакти са медијима

 РТС – гостовање на тему Домаћи задаци
 Коперникус – промоција Водича за одељенске старешине
 Радио Београд 1. Програм – Одговорност родитеља



ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ПДС-А

 Давли мишљења, савете, стручну помоћ педагозима, наставницима, родитељима
 Радне групе Педагошког друштва су радиле на измени Каталога радних места, Правилника
о раду стручних сарадника, Закона о основама система образовања и васпитања,
Статута...

 Комисија Педагошког друштва је радила на припреми и селекцији семинара за 
акредитацију код ЗУОВ-а

 У 2016. години покренут рад Секције предшколских педагога
 Започели сарадњу са удружењем педагога Црне Горе
 Започели сарадњу са Teaching Academy LINK group doo
 Подршку у реализацији активности Друштва кроз донацију дале су:

 Издавачке куће: Едука, Клет, Клио, Синапса
 Компанија Com Trade
 Појединци – стручњаци различитих профила и наше колеге запослене у ЗУОВ-у, ЗВКОВ-у, МНПТР који

су бесплатним учешћем на разне теме допринели реализацији одређених садржаја и
финансијским донацијама (издвојеним средствима од семинара, пројеката, књига).

 Давли мишљења, савете, стручну помоћ педагозима, наставницима, родитељима
 Радне групе Педагошког друштва су радиле на измени Каталога радних места, Правилника
о раду стручних сарадника, Закона о основама система образовања и васпитања,
Статута...

 Комисија Педагошког друштва је радила на припреми и селекцији семинара за 
акредитацију код ЗУОВ-а

 У 2016. години покренут рад Секције предшколских педагога
 Започели сарадњу са удружењем педагога Црне Горе
 Започели сарадњу са Teaching Academy LINK group doo
 Подршку у реализацији активности Друштва кроз донацију дале су:

 Издавачке куће: Едука, Клет, Клио, Синапса
 Компанија Com Trade
 Појединци – стручњаци различитих профила и наше колеге запослене у ЗУОВ-у, ЗВКОВ-у, МНПТР који

су бесплатним учешћем на разне теме допринели реализацији одређених садржаја и
финансијским донацијама (издвојеним средствима од семинара, пројеката, књига).


