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Позив за учешће на скупу
СУСРЕТИ ПЕДАГОГА

ПАРТИЦИПАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ – ПЕДАГОШКИ (П)ОГЛЕДИ
24. и 25. јануар 2020. године
Филозофски факултет у Београду
Одељење за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у
Београду и Педагошко друштво Србије позивају Вас на национални научни и
стручни скуп који ће се одржати у оквиру Сусрета педагога са темом
„Партиципација у образовању – педагошки (п)огледи“.
Циљ скупа је да се размотре најновија научна сазнања релевантна за
партиципацију различитих актера васпитнообразовног система (деце, родитеља,
васпитача, наставника, стручних сарадника, истраживача у области образовања) у
одлучивању о питањима у вези са наставом, активностима у васпитнообразовним
институцијама и васпитнообразовном систему, да се размене и сагледају искуства
партиципације у васпитнообразовној пракси, као и да се препознају улоге и
одговорности педагога у подстицању партиципације.
Тематска подручја:
❖ Теоријско-методолошки погледи на партиципацију у образовању: од
значења појма до партиципативне културе васпитнообразовног система
 Концепт партиципације у педагошком контексту: од информисања до
партнерског одлучивања.
 Развојни, еманципаторни и трансформативни потенцијал партиципације.
 Однос партиципације у друштву и образовању (Друштвени контекст као
оквир за партиципацију у васпитању и образовању. Шта је образовање за
партиципацију у друштву? Какав је друштвени контекст погодан за
партиципацију у васпитању и образовању?).
 Улога и значај партиципативних истраживања у васпитнообразовном
контексту (Деца/ученици, родитељи, васпитачи, наставници, сарадници –
од испитаника ка учесницима у истраживању. Како истраживати
партиципативно? Ко може да буде истраживач, а ко експерт?).

❖ Партиципација у васпитнообразовном контексту: истраживачки увиди и
огледи из праксе
 Партиципација
различитих актера васпитнообразовног процеса
(родитељи, деца, ученици, студенти, васпитачи, наставници, стручни
сарадници, креатори образовних политика, истраживачи и сл.).
 Питања о којима се (не)одлучује партиципативно (одлучивање о настави,
активностима у школи, вртићу и другим васпитнообразовним
институцијама; одлучивање о образовној политици…).
 Врсте, облици и активности партиципације у пракси.
 Култура васпитнообразовних институција као контекст за партиципацију.
❖ Место и улога педагога у грађењу партиципативне културе у образовању
 Однос педагога према партиципацији у васпитању и образовању (Како
педагози разумеју партиципацију? У чему учествују? О чему одлучују? Са
ким деле одговорност?).
 Партиципација педагога у професионалним удружењима (Педагошко
друштво и партиципација педагога).
 Педагог као чинилац развоја партиципативне праксе у васпитању и
образовању (Како педагози доприносе грађењу партиципативне културе
школе
и
вртића?
Како
допринесе
култури
партиципације
васпитнообразовног система?).
❖ Партиципација у зони наредног развоја: од постојеће ка будућим
праксама
 Партиципација и вредности којима тежимо (Да ли је партиципација
вредност којој тежимо у друштву, васпитнообразовном систему,
васпитнообразовном процесу, настави? Какво је место партиципације у
друштву, образовању и настави будућности?).
 Стратегије развоја културе партиципације у васпитању и образовању
(Како развијати културу партиципације у наставном, односно
васпитнообразовном процесу, у институцијама васпитања и образовања, у
систему васпитања и образовања?).
 Компетенције за партиципацију (Које су компетенције потребне деци,
родитељима, стручним сарадницима, васпитачима, наставницима,
креаторима образовних политика, истраживачима у образовању да би
партиципирали и да би мењали културу? Како се ове компетенције
развијају?).

Рок за пријављивање за учешће на скупу:
❖ За учеснике са саопштењем: до 15. новембра 2019. године
Учесници са саопштењем попуњавају Пријаву за учешће у којој наводе тему
саопштења и облик саопштавања (усмено излагање или постер презентација) и
достављају је електронским путем на адресу drustvo@pedagog.rs
❖ За учеснике без саопштења: до 10. јануара 2020. године
Заинтересовани за учешће на скупу попуњавају Пријаву за учешће коју
достављају електронским путем на адресу drustvo@pedagog.rs

Упутство за учеснике са саопштењем:
❖ Саопштења треба да одговарају основној теми скупа, односно једној од наведених
подтема. Саопштење може имати следеће две форме: постер презентацију и
усмено излагање на једној од сесија.
❖ Учесници који су се определили за постер презентацију шаљу апстракт (обима до
200 речи) до 20. новембра 2019. године, а уколико желе да понуде рад за
објављивање у Зборнику радова са скупа потребно је да следе упутства дата у
наставку у вези са радовима у целини.
❖ Учесници који су се определили за усмено излагање достављају радове у целини
до 08. децембра 2019. године на адресу drustvo@pedagog.rs
❖ Радови могу бити прегледног карактера (у којима се дају теоријска разматрања и
анализе), емпиријског карактера (у којима се даје приказ и анализа обављеног
истраживања), или стручног карактера (у којима се даје приказ и анализа искуства
практичара).
❖ Радови се припремају према Упутству за ауторе. Радове пријављене за скуп
рецензирају два рецензента. Сви радови са две позитивне рецензије биће
објављени у електронском издању Зборника радова са скупа.
❖ Информације о прихватању рада за саопштење на скупу и за објављивање у
Зборнику радова биће достављене ауторима до 25. децембра 2019. године.

Котизација за учешће на скупу:
Котизација за учешће на скупу износи 5.600,00 динара.
За чланове Педагошког друштва Србије, пензионере и за незапослена лица
котизација износи 2.800,00 динара.
Котизација се плаћа на банковни рачун Педагошког друштва Србије (број
150-1850599-39, са назнаком: котизација за научни скуп Сусрети педагога
2020).
Уплаћена котизација обезбеђује учешће на скупу, електронско издање Зборника
радова, сертификат о стручном усавршавању и послужење за учеснике скупа.
Рок за уплату котизације је 15. јануар 2020. године.

