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Циљ Педагошких новина је да:

 Прате визију развоја Педагошког друштва Србије
 Информишу о актуелним дешавањима у области 
образовне политике у Србији и месту и улози 
педагога у  њима

 Указују на значај професије педагога, концепта 
целоживотног учења и професионалног 
напредовања 

 Размена знања, искуства, информација
 Праћење савремених научних истраживања и 
достигнућа педагошке науке.



Уредник, редакција, сардници, технички 
уредник и прелом, лектура ПН 

 Главни уредник: Драгана Спасојевић
 Редакција: Маја Врачар, Јела Станојевић, 

Сања Југовић, Маја Млинаревић
 Сарадници: Биљана Радосављевић, Бојана 

Урошевић + ....
 Технички уредник и прелом: Алекса Еремија
 Лектура: Јасмина Сенић







САДРЖАЈ ПЕТОГ БРОЈА ПЕДАГОШКИХ
НОВИНА

 Инклузивно образовање у Србији
 Стручни сарадници и школски неуспех
 Утицај дигиталне епидемије – забава или зависност?
 Нове технологије у образовању
 Приказ књиге ‘’Сарадња просветног радника са 
родитељима’’ др. Љубица Продановић

 Пут отварања приватног вртића
 Искуство са семинара ‘’Оснаживање одељењских 
старешина за успешан рад са родитељима’’

 Положај стручних сарадника у платним разредима
 Креативни педагози – педагози песници
 Драма у образовању
 Стратешко партнерство организација студената 
педагогије





САДРЖАЈ ШЕСТОГ БРОЈА ПЕДАГОШКИХ
НОВИНА

 Сусрети педагога: Педагошки допринос учењу и подучавању
 Подршка развоју инклузивног образовања- основана група за 
социјалну инклузију

 Спољашње вредновање квалитета рада школа Јелена Н. 
Томић

 Улога друштва у борби против насиља над децом-деценије 
постојања СОС дечије линије НАДЕЛ

 Стручно-научни скуп Холипри ‘’Континуитет у процесу 
васпитања’’

 Адолесценција у савременом друштву, др. Ивица Младеновић
 Интервју Др. Мирослав Павловић 
 Приказ књиге ‘’Где станује квалитет’’, Живка Крњаја, Драгана 
Павловић Бренеселовић

 Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање
 Креативни педагози: педагози сликари





САДРЖАЈ СЕДМОГ БРОЈА ПЕДАГОШКИХ
НОВИНА

 Осигурање квалитета образовања кроз резултате првог 
екстерног вредновања школа, Јелена Н. Томић

 Међународна научна конференција ‘’Изазови и дилеме 
професионалног развоја наставника и лидера у 
образовању’’, Институт за педагошка истраживања

 Сарадња породице и школе на путу ка родно 
равноправном образовању

 Трбина: Електронско насиље, Подружница педагога 
Пчињског округа

 Интервју: Јелена Холцер – Школа за родитеље
 Приказ књиге ‘’Хајде да причамо о …’’, Јелена Холцер 
 Креативни педагози: Књига ‘’Повратак’’, Сузана Антић





САДРЖАЈ ОСМОГ БРОЈА ПЕДАГОШКИХ
НОВИНА

 Резултати прве Националне студије о друштвеном проблему 
сексуалног злостављања деце у Републици Србији, ИТЦ –
Београд, МПНТР

 Јединица за превенцију насиља у школама, Биљана Лајовић
 Подршка обазовању даровитих ученика у Србији, Богољуб 
Лазаревић

 Нове технологије у образовању 
 Образовни изазови – педагошка едиција у Пожаревачкој 
гимназији  

 Дечија потрошачка социјализација
 Приказ књиге: ‘’Тинејџер на длану – како их одгајати да буду 
срећни’’ 

 Креативни педагози  - педгози песници
 Програми стручног усавршавања ПДС-а
 Препоручени важни линкови 
 СОС бр. тел које треба да зна сваки педагог





САДРЖАЈ ДЕВЕТОГ И ДЕСЕТОГ БРОЈА
ПЕДАГОШКИХ НОВИНА

 Сусрети педагога 2016. - ‘’Вредновање у васпитно-образовном 
процесу’’

 Промоција водича за одељењске старешине: ‘’Корак напред у 
сарадњи школе и родитеља’’, ПДС, МПНТР, УНИЦЕФ

 Размена искустава у оквиру пројекта 3 П-примети, 
промовиши, прошири

 Секција предшколских педагога
 Откључај будућност детета – ‘’Образовни пакети за учење о 
теми сексуалног насиља над децом за вртиће, ОШ, СШ’’ ИТЦ, 
МПНТР- Група за заштиту од насиља и дискриминације

 ‘’Заштита ученика од трговине људима’’, приручник МПНТР, 
Центар за заштиту жртава рговине људима, УНИТАС фонд.

 Крагујевачке школе у борби против трговине људима.
 Активности школе у заштити од дигиталног насиља
 Емоционална писменост



 120. година постојања и рада Педагошког музеја
 Волонтеризам код деце и младих данас
 90. година од рођења др. Александре Санде Маријановић
 Сећање на моју маму др. Александру Санду Маријановић
 In memoriam: Проф. Др. Љубица Продановић
 Изложба ‘’Читамо и пишемо са Аном Франк’’ у Краљеву
 Активности подружнице пчињког округа



 Отворени смо за сарадњу, сугестије, предлоге, 
критику....

Очекујемо Ваше прилоге и текстове!

Позивамо вас да заједно развијамо и уживамо

у ‘’Педагошким новинама’’!


