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ПРОГРАМ НАУЧНОГ СКУПА 

„ПАРТИЦИПАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ – ПЕДАГОШКИ (П)ОГЛЕДИ“  

24. и 25. јануар 2020. године 

Петак, 24. јануар 2020. 

09.00 - 10.00 Пријава учесника  

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

Проф. др Миомир Деспотовић, декан Филозофског факултета у Београду  

Проф. др Александра Пејатовић, управница Одељења за педагогију и андрагогију 

Филозофског факултета у Београду  

Наташа Стојановић, председница Педагошког друштва Србиje  

10.30 - 12.30 Пленарна излагања  (Амфитеатар „Георгије Острогорски“) 

Проф. др Дејвид Фрост: „Лидерство у образовању: давање гласа практичарима“  

Доц. др Владета Милин: „Дијалог као показатељ партиципације ученика у настави“  

Проф. др Јелена Врањешевић: „Деца у партиципативним истраживањима: зона 

наредног или будућег развоја одраслих?“  

12.30 - 13.30 Пауза за послужење  

13.30 - 15.00 Рад по сесијама  

Сесија 1: Теоријско-методолошки погледи на партиципацију у образовању: од 

значења појма до партиципативне културе васпитнообразовног система  

(сала 105) 

Модератори: др Ивана Јеремић и Јела Станојевић 

Александар Тадић и Лука Николић: „Еманципаторска педагогија и партиципативне 

образовне праксе“ 

Драгана Павловић Бренеселовић: „Године узлета: партиципативни модел увођења 

нових основа програма предшколског васпитавања и образовања“ 

Милан Станчић: „Партиципација ученика у одлучивању о оцењивању: зашто и како?“ 
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Наташа Николић и Радован Антонијевић: „Морална аутономија као циљ моралног 

васпитања“ 

Никола Коруга: „Утопијске заједнице као подстицај за промишљање партиципације у 

образовању“ 

 

Сесија 2: Партиципација у васпитнообразовном контексту: истраживачки увиди 

и огледи из праксе (сала 101) 

Модератори: др Зорица Шаљић и Ирена Мучибабић 

Вера Спасеновић, Емина Хебиб и Зорица Шаљић: „Одлучивање о образовној 

политици: ко се све пита“ 

Вера Радовић, Емина Хебиб и Кристинка Овесни: „Подстицање партиципативности у 

програмима за професионално усавршавање помоћу информационо комуникационих 

технологија“ 

Ана Миљковић-Павловић: „О чему заиста васпитачи одлучују - партиципација 

васпитача у одлучивању о важним питањима своје професије“ 

Милица Васиљевић Благојевић и Наташа Духанај: „Мишљења ученика и наставника о 

одабраним аспектима квалитета наставе“ 

Александар Миланковић и Татјана Матијаш: „Сарадња - пут ка партиципацији“ 

 

Сесија 3: Место и улога педагога у грађењу партиципативне културе у 

образовању (сала 104) 

Модератори: Невена Митранић и Душица Чолаковић 

Живка Крњаја и Драгана Пурешевић: „Партиципација педагога у промени културе 

дечјег вртића“ 

Невена Митранић: „Побећи са Петром: контуре партиципације на мапи једног 

догађаја“ 

Јелена Паић, Зорица Пантовић и Марија Белензада: „Партиципација деце и одраслих у 

мењању заједничких простора вртића“ 

Јасмина Вулетић, Марина Алексић и Нађа Радучић: „Хоризонтално учење у установи 

као покретач у имплементацији нових основа предшколског васпитања и 

образовања“ 

Синиша Милак: „Учешће родитеља и педагога у спречавању раног напуштања 

школовања ученика: домети и ограничења“ 
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Сесија 4: Партиципација у зони наредног развоја: од постојеће ка будућим 

праксама (сала 103) 

Модератори: др Саша Дубљанин и Маја Врачар 

Јелена Стојковић: „Партиципација деце предшколског узраста у простору дигиталних 

технологија кроз четири дискурса“ 

Бојан Љујић: „Партиципација одраслих у доколичарском образовању путем 

Интернета“ 

Јелена Секулић: „Партиципација наставника у процесу конципирања стручног 

усавршавања: могућности и домети“ 

Јелена Медар и Јелена Јањић: „Кооперативна настава као контекст за остваривање 

партиципације ученика“ 

Милица Петровић, Никола Мацут и Марија Булатовић: „Студентски процесфолио у 

високошколској настави стручно-апликативних предмета техничко-технолошке 

области“ 

15.00 - 15.30 Пауза  

15.30 - 17.00 Наставак рада по сесијама  

 

Сесија 1: Теоријско-методолошки погледи на партиципацију у образовању: од 

значења појма до партиципативне културе васпитнообразовног система  

(сала 105) 

Модератори: др Ивана Јеремић и Јела Станојевић 

Наташа Матовић: „Партиципација наставника разредне и предметне наставе у 

научним истраживањима“ 

Љиљана Вдовић, Биљана Михаиловић и Биљана Радосављевић: „Истраживања 

васпитно-образовне праксе - акциона истраживања“ 

Виолета Орловић Ловрен и Маја Максимовић: „Подучавањем ка активном грађанству 

- изазови за универзитетске наставнике“ 

Маја Босанац и Јована Милутиновић: „Укљученост универзитета у живот заједнице 

Катарина Јоровић: „Партиципација као неизоставни елемент еколошког васпитања и 

образовања“ 
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Сесија 2А: Партиципација у васпитнообразовном контексту: истраживачки 

увиди и огледи из праксе (сала 101) 

Модератори: др Зорица Шаљић и Маја Врачар  

Биљана Бодрошки Спариосу и Мирјана Сенић Ружић: „Партиципација родитеља у 

подстицању раног развоја детета: пример водича за здравствене раднике“ 

Александра Јовановић: „Партиципација родитеља у школовању деце: активности 

родитеља и школе“ 

Драгана Раденовић: „Партиципација родитеља у основном образовању и васпитању 

ученика из угла школске праксе“  

Далиборка Поповић: „Одлике породичног васпитања као важна претпоставка у 

превенцији вршњачког насиља“ 

Маја Врачар и Сашка Миловановић: „Партиципација ученика у превенцији насиља - 

пример деловања медијаторске секције“ 

Јелена Богојевић: „Значај партиципације у остваривању васпитне улоге школе - 

пример програма превенције насиља“ 

 

Сесија 2Б: Партиципација у васпитнообразовном контексту: истраживачки 

увиди и огледи из праксе (сала 103) 

Модератори: др Саша Дубљанин и Ирена Мучибабић 

Саша Дубљанин: „Партиципација ученика у процесу организације и реализације 

наставног часа“ 

Дејана Мутавџин и Бланка Богуновић: „Преференције према учествовању у доношењу 

одлука и у активностима школског учења код музички даровитих ученика и 

студената“ 

Данијела Мешановић: „Како ученици виде повратне информације“  

Наташа Духанај и Милица Васиљевић Благојевић: „Став према сарадњи породице и 

школе - перспектива учесника процеса“ 

Биљана Дробњак: „Врсте, облици и активности ученичке партиципације у заједници 

којој припадају у педагошкој литератури и искуству ученика“ 
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Субота, 25. јануар 2020. 

09.30 - 12.00 Рад у секцијама  

Секција 1 (сала 105)  

„Педагози и проблеми партиципације у образовању: Каква нам је пракса? На 

које тешкоће наилазимо? Куда даље?“  

Модератори дискусионе групе: др Вера Спасеновић и Наташа Стојановић  

Секција 2 (сала 101)  

„Партиципација практичара у педагошким истраживањима“  

Модератори дискусионе групе: др Наташа Матовић и Биљана Радосављевић  

Секција 3 (сала 103) 

„Партиципација у образовању: оснаживање практичара за истраживање 

сопствене праксе“  

Реализатори радионице: др Дејвид Фрост и Катедра за дидактику  

Секција 4 (учионица ЦОН) 

„Простор у дечјем вртићу: од декорације до партиципације“  

Реализатори радионице: др Драгана Павловић Бренеселовић, др Живка Крњаја 

и Катедра за предшколску педагогију  

12.00 - 12.30 Пауза за послужење 

12:30 - 13.00 Постер презентације (хол на I спрату)  

 

Марина Антонијевић: „Ставови родитеља о првом разреду“ 

Јела Станојевић: „Партиципација ученика у средњој стручној школи“ 

Оља Богдановић и Оља Јовановић: „Развој каријере ученика као 

партиципативни процес“ 

Мелита Ранђеловић: „Приказ пројекта: Путујући школски биоскоп Слободна 

зона јуниор" 

Биљана Дробњак: „Улога педагога у развијању и унапређивању компетенција за 

партиципацију и одговорно учешће ученика у друштву“ 

Светлана Спасић: „Учешће родитеља у професионалној оријентацији ученика“ 
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13.00 – 14.30 Сумирање рада у оквиру првог и другог дана Сусрета педагога 

(Амфитеатар „Георгије Острогорски“)  

Излагачи: Модератори сесија, радионица и дискусионих група  

14.30 - 15.00 Затварање скупа  

Проф. др Александра Пејатовић, управница Одељења за педагогију и 

андрагогију Филозофског факултета у Београду  

Наташа Стојановић, председница Педагошког друштва Србије  


