
 

 

 

 

 

 

Филозофски факултет, Универзитет у Београду 

Педагошко друштво Србије 

29. и 30.9.2017.  

 

ПРОГРАМ НАУЧНОГ СКУПА «ВасПИТАЊЕ ДАНАС» 

 

Петак, 29.9.2017. 

09.00 - 10.00 Пријава учесника 

10.00 - 10.30 Поздравна реч (Амфитеатар „Георгије Острогорски“) 

Представник МПНТР Србије 

Проф. др Данијел Синани, в.д. декана Филозофског факултета Универзитета у 

Београду 

Проф. др Драгана Павловић Бренеселовић, управница Одељења за педагогију и 

андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду  

Наташа Стојановић, председница Педагошког друштва Србиje 

10.30 - 11.20 Пленарна излагања  

Проф. др Никола Поткоњак: „Критички осврт на Стратегију  развоја образовања у 

Србији (СРОС) до 2020. године“ 

Проф. др Мојца Ковач Шебарт: „Партиципација као васпитно образовни изазов“ 

11.20 - 11.50 Пауза  

11.50 - 12.50 Пленарна излагања (Амфитеатар „Георгије Острогорски“) 

Проф. др Емина Хебиб, проф. др Вера Спасеновић и др Зорица Шаљић: „Функција(е) 

школе: васпитање и/или образовање“ 

Др Александар Тадић и др Биљана Бодрошки Спариосу: „Васпитање као одговор на 

изазове савременог доба“ 

Др Лидија Мишкељин: „У какво васпитање верујемо“ 

“ 

 



 
 

 

 

 

 

 

13.00 - 14.00 Пауза за ручак 

 

14.00 - 15.30 Рад по сесијама 

 

Сесија 1: Васпитни потенцијали система образовања и васпитања (сала 101) 

Модератори: Др Ивана Луковић и Сандра Бацковић 

 

Проф. др Драгана Павловић Бренеселовић: „Чиме вртић васпитава: сегрегација 

наспрам партиципације“ 

Проф. др Исидор Граорац: „Васпитање (и свакодневни живот) данас“  

Проф. др Лидија Радуловић: „Васпитање у контексту – две слике“ 

Сандра Бацковић и Љиљана Драгутиновић: „О личном ставу и заједничким 

вредностима у предшколском васпитању“ 

Невенка Крагуљац и Љиљана Сапунџић: „Улога школе у подизању васпитне функције 

породице“ 

 

Сесија 2А: Остваривање васпитне функције кроз партиципацију (сала 103) 

Модератори: Маша Аврамовић и Марсела Ескенази Милутиновић 

 

Проф. др Радован Антонијевић: „Могућности унапређења интелектуалног васпитања у 

школском контексту кроз проблемску наставу“ 

Маша Аврамовић: „Питања дечје партиципације у пракси вртића“  

Вања Јовановић: „Партиципација деце у учењу енглеског језика у предшколском 

узрасту: између догме и пост-истине“ 

Марина Оцокољић: „Социометријски статус ученика са тешкоћама у почетном читању 

и писању у млађим разредима“ 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Сесија 2Б: Остваривање васпитне функције кроз партиципацију (сала 104) 

Модератори: Др Владета Милин и  Светлана Спасић 

 

Др Зорица Милошевић: „Прилог разумевању васпитне стварности породице са 

адолесцентом“ 

Др Ирена Стојковић, др Загорка Марков и др Марија Јелић: „Корелати опажања 

сарадње између родитеља и васпитача у предшколским установама“ 

Сања Пуцаревић: „Партиципација родитеља у јавном образовању кроз консултативне 

фокус групе“ 

Славица Делибашић: „Улога педагога у унапређивању сарадње са породицом у 

вртићу“  

Јелена Богојевић: „Професионална оријентација у основној школи - пример програма“ 

 

 Сесија 3: Култура и васпитање (сала 105) 

Модератори: Наташа Николић и Верица Грбић 

 

Проф. др Живка Крњаја: „Васпитање игром и уметношћу: како од краставца направити 

сунчеву светлост“ 

Невена Митранић: „Повратак у будућност - актуелност идеја Вићентија Ракића о 

васпитању игром и уметношћу“  

Зоран Хамовић: „Медијско насиље, књиге и васпитање“  

Симка Вукојевић: „Образовна улога музеја“ 

 

 

 

15.30 - 16.00 Пауза 

 

                                                                                                                                                                                     

 



 

 

 

 

 

 

 

16.00 - 18.00 Наставак рада по сесијама 

 

Сесија 1: Васпитни потенцијали система образовања и васпитања (сала 101) 

Модератори: Др Ивана Луковић и Сандра Бацковић 

 

Проф. др Наташа Матовић: „Заступљеност различитих врста истраживања у 

педагогији“ 

Проф. др Александра Пејатовић: „Васпитање у контексту учења у одраслом добу“ 

Даница Васиљевић-Продановић: „Васпитање и образовање малолетних преступника у 

заводским условима“ 

Горица Лукић: „Настава еколошког васпитања и образовања у основној школи“ 

Дискусија 

 

Сесија 2А: Остваривање васпитне функције кроз партиципацију (сала 103) 

Модератори: Маша Аврамовић и Марсела Ескенази Милутиновић 

 

Марија Булатовић и др Милан Станчић: „Ко-регулисано учење и промене односа у 

учионици: пример једног програма“ 

Драгана Пурешевић: „Дијалог као (вас)питање данас“ 

Гордана Ђорђевић и Татјана Ристивојевић: „Вас-питање у заједници која учи“ 

Снежана Опанковић и Горица Недељковић Богдановић: „Програм васпитног рада 

заснован на учењу социјално – емоционалних вештина“  

Дискусија 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Сесија 2Б: Остваривање васпитне функције кроз партиципацију (сала 104) 

Модератори: Др Владета Милин и Светлана Спасић 

 

Љиљана Грујић: „Васпитање и слободно време ученика између теорије и праксе“ 

Невена Живковић: „Ваннаставне активности средњошколаца: пример секције црвеног 

крста“ 

Наташа Духанај и др Милица Васиљевић Благојевић: „Активности слободног времена 

ученика основне школе“ 

Светлана Спасић и Драган Грујић: „Унапређивање компетенција наставника у области 

заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања“ 

Дискусија  

 

Сесија 3: Култура и васпитање (сала 105) 

Модератори: Наташа Николић и Верица Грбић 

 

Др Хајдана Гломазић: „Васпитне могућности масовних медија“ 

Др Љиљана Станков: „Примена ИКТ у васпитно-образовном раду – изазови за 

васпитаче“ 

Милијана Лазаревић и Марија Маловић: „Институционализација детињства у 

савременом друштвеном контексту“ 

Катарина Гломазић: „Перцепција младих о улози родитеља на социјалним мрежама: 

контрола или родитељство“ 

Дискусија 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Субота, 30.9.2017. 

09.30 - 12.00 Рад у секцијама  

Секција 1 (сала Центра за образовање наставника)  

„Шта васпитава у вртићу“ 

Реализатор радионице: Катедра за предшколску педагогију 

Секција 2 (сала 105) 

„Остваривање функције школе – има ли места за васпитање“ 

Реализатор радионице: Катедра за школску педагогију 

Секција 3 (сала 101) 

„Повратак васпитању: изазови и могућности за 21. век“ 

Реализатор радионице: Катедра за општу педагогију 

Секција 4 (сала 103) 

„Васпитање данас: шта можемо променити мењајући оцењивање“ 

Реализатор радионице: Катедра за дидактику 

 

12.00 - 12.30 Пауза 

 

12.30 - 14.30 Сумирање рада у оквиру првог и другог дана Сусрета педагога 

(амфитеатар „Георгије Острогорски“) 

Излагачи: 

Модератори  сесија  

Реализатори радионица у секцијама  

 

14.30 - 15.00 Затварање скупа 

Проф. др Драгана Павловић Бренеселовић, управница Одељења за педагогију и 

андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду 

Наташа Стојановић, председница Педагошког друштва Србије 


