
 

  
 

 

 

„ПЕДАГОЗИ ЗА САВРЕМЕНО ОБРАЗОВАЊЕ“ 

 

(1.септембар 2020. године – 31.август 2020. године) 

 
 

Педагошко друштво Србије је струковна организација дипломираних педагога и свих 

оних који стручно и научно проучавају образовање и васпитање.Мисија Друштва је да допринесе 

професионалном развоју и напредовању својих чланова. Друштво тренутно има 1816 чланова. 

Учешћем у пројекту „Педагози за савремено образовање“  желимо да пружамо подршку 

професионалном  развоју педагога, али и да јачамо рад наше организације. 

 Реализацијом овог пројекта, наши чланови ће усвојити методе тренирања, стећи ће нова 

знања и развити компетенције за примену пројектног учења, сарадничког решавања проблема, 

мултидисциплинарног приступа учењу, унапредиће језичке, комуникацијске и социјалне 

вештине. Такође, учесници у пројекту моћи ће да упознају и упореде различите образовне 

системе у земљама Европе. Стечена знања учесници мобилности ће примењивати у свом 

свакодневном раду и делити са осталим члановима Педагошког друштва. Три учесника 

мобилности похађаће три курса у организацији две партнерске организације: iDevelop–"Project-

Based Learning" и "Educational   Coaching Tools" (Шпанија) и Liitu Education - "Where do ideas 

come from? –Innovation and creativity in the classroom" (Финска). 

Наш пројектни тим, који чине председница ПДС-а, секретар, уредник сајта и још два 

члана, израдио је пројекат. Тим ће бити проширен учесницима мобилности. Три учесника 

мобилности биће одабрана на интерном конкурсу ПДС-а.  Избор ће извршити независна 

комисија по унапред утврђеним критеријумима.  

Учесници мобилности треба да буду мотивисани за учешће у овом пројекту, спремни да 

након повратка са мобилности поделе стечена знања са осталим члановима, да имају искуства 

учешћа у домаћим и међународним пројектима, да су аутори радова и примера добре праксе који 

су представљени на стручним скуповима, да имају искуства у вођењу обука за одрасле, 

регистовани су на ЕПАЛЕ платформи и имају активно знање енглеског језика.  

 Учесници мобилности дужни су да одговорно обављају све прихваћене обавезе и 

планиране активности (припрема за мобилност, похађање курсева, реализација активности, 

дисеминација пројекта) и најбоље представљају Педагошко друштво Србије. Педагошко 

друштво Србије ће осигурати учешће у мобилности за све одабране чланове и пружити сву 

потребну помоћ и подршку.  



У фази имплементације учесници мобилности ће креирати и реализовати презентације и 

брошуре за чланове подружница и Републичке секције стручних сарадника, представиће 

пројекат и реализовати обуку за најмање 20 педагога о новим приступима у учењу и тренирању у 

три подружнице из којих долазе, представиће рад на стручно-научном скупу, објављиваће чланке 

на ЕПАЛЕ и учествовати на форуму, објавиће чланке у „Просветном прегледу“ и „Педагошким 

новинама“, организовати округли сто са темом "Примена нових метода учења и вештине 

тренирања", креираће радионицу за наставнике кроз коју ће се приказати савремени приступи у 

настави и могућности примене, израдиће програм стручног усавршавања којим ће конкурисати 

за акредитацију. Јавност ће се обавештавати о пројекту путем сајта Педагошког друштва Србије. 

Такође, учесници пројекта ће користити различите могућности које постоје у нашој земљи за 

представљање најбољих примера своје праксе који подразумевају примену наученог на 

курсевима. 

Циљна група у активностима дисеминације су педагози, целокупна стручна јавност, 

доносиоци одлука на локалном и националном нивоу, родитељи, колеге из других земаља, 

чланови ЕПАЛЕ заједнице. 

 

АКТИВНОСТИ ПРОЈЕКТА: 

-избор учесника мобилности 

- припрема учесника за мобилност 

- потписивање уговора са учесницима мобилности (председница ПДС-а) 

-договор са партнерским институцијама 

-припрема учесника за мобилност - интеркултурална и језичка (учесници мобилности) 

-контактирање партнерске организације за помоћ у организацији смештаја, путовања, локалног 

превоза (секретар) 

-обезбеђивање смештаја и путних карата (секретар ПДС-а).  

- припрема учесника за мобилност 

-језичка и интеркултурална припрема (учесници мобилности). 

-припрема презентације о нашој земљи, образовном систему, ПДС-у, специфичностима рада 

педагога, образовању професионалаца који раде у образовању (учесници мобилности, учесници 

мобилности из претходног пројекта, Пројектни тим ) 

- припрема приручника за сигурност (учесници мобилности, члан тима задужен за организовање 

и праћење припреме, учесници мобилности из претходног пројекта) 

- похађање курсева (у договору са партнерским организацијама и према могућностима које 

зависе од епидемиолошких мера које се доносе у вези спречавања ширења инфекције Ковидом 19) 



-12.10 - 16.10. 2020. Похађање курса "Educational   Coaching Tools" (Шпанија) 

-12.10 - 16.10. 2020. Похађање курса „Where do ideas come from? –Innovation and creativity in the 

classroom" (Финска) 

-извештавање о похађаним курсевима 

-информације о реализованим мобилностима на сајту ПДС-а (2 учесника мобилности и уредник 

сајта)  

-анализа извештаја са мобилности и преношење искуства члановима који се спремају за 

мобилност 

-23.11 - 27. 11. 2020. Похађање курса"Project-Based Learning" (Шпанија) 

-извештавање о похађаном курсу 

-информације о реализованој мобилности на сајту ПДС-а (1учесник мобилности и уредник сајта)  

 - имплементација и дисеминација 

-креирање презентације са приказом садржаја сва три курса која ће бити приказана члановима 

ПДС-а на састанку Републичке секције стручних сарадника и регионалним састанцима (3 

учесника мобилности) 

-припрема чланака за "Педагошке новине" (3 учесника мобилности) 

-писање рада за стручно научни скуп у организaцији ПДС-а (учесници мобилности)  

- приказ рада на стручно–научном скупу у организацији ПДС-а (3 учесника мобилности) 

-учешће на форуму ЕПАЛЕ (учесници мобилности) 

-припрема радионица за наставнике (учеcници мобилности)  

- имплементација 

- презентација на Републичкој секцији стручних сарадника (3 учесника мобилности) 

- креирање и објављивање чланакана ЕПАЛЕ и у "Просветном прегледу" (учесници мобилности) 

- креирање  брошуре/приручника за педагоге/наставнике са методама и техникама усвојених на 

курсевима (учесници мобилности) 

  - презентација на регионалним састанцима (учесници мобилности у 3 подружнице) 

- радионице са наставницима (3 учесника мобилности у својим установама)  

- креирање и објављивање чланакна ЕПАЛЕ (учесници мобилности)  

- округли сто "Примена нових метода учења и вештине тренирања" (Пројектни тим) 

- информација на сајту ПДС-а о одржаном округлом столу 

- евалуација и припрема извештаја (Пројектни тим) 

- извештај за Темпус фондацију 

-   објављивање резултата пројекта на сајту ПДС-а



 


