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Позив за учешће на скупу СУСРЕТИ ПЕДАГОГА

ОБРАЗОВАЊЕ У ВРЕМЕ КРИЗЕ И КАКО ДАЉЕ
8. април 2022. године

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 „Образовање у време кризе и како даље“.
Циљ скупа је да се анализира функционисање система и праксе васпитања и образовања у
време кризе и сагледа кроз различите нивое образовања и перспективе различитих
учесника васпитно образовног процеса, како би се размотрило превазилажење уочених
тешкоћа.

Тематска подручја:
❖

Време кризе и прилике за суштинске реформе у образовном систему
•

•
•
•
•
•
•

Промене у образовном систему изазване пандемијом (затварање
школа/вртића/факултета, увођење наставе на даљину, коришћење нових
технологија, …)
Погледи на функционисање образовних установа у кризним временима
Дидактичка преиспитивања из угла педагога у време кризе
Подршка образовног система и мере образовне политике
Критичко сагледавање остваривање права на и у образовању у време кризе
Савремени теоријски приступи о развоју и променама у образовању - прилике за
образовну политику и праксу
Јавно деловање стручних сарадника у заступању важности образовања у време
кризе

❖

Култура образовне установе и функционисање у време кризе
•
•
•
•
•
•
•

❖

Дечји вртић, школа и универзитет у време кризе
Утицај пандемије на начине функционисања образовне установе
Педагошко вођење и организовање васпитно образовног процеса у образовној
установи у време кризе
Култура/етос школе - неговање слободних и ваннаставних активности у време
кризе
Култура заједништва и јачање сарадничких односа у време кризе
Васпитно образовни допринос развоју вршњачке заједнице у време кризе
Развијање професионалне заједнице практичара у образовној установи у време
кризе

Професионално усавршавање практичара у време кризе
•
•
•
•

❖

Програми стручног усавршавања - каква је подршка потребна практичарима у
време кризе
Системске мере и активности образовне политике којима се подржава
професионални развој практичара – систем подршке практичарима
Планирање и праћење професионалног развоја практичара у циљу развоја
професионалне праксе
Искуства и примери професионалног усавршавања педагога - заједничко учење,
истраживање, умрежавање са колегама, истраживачима, организацијама и
институцијама…

Улога и значај педагога у време кризе
•
•
•

Очекивања од педагога у време кризе
Промена улога и начина учешћа стручног сарадника
Искуства и примери рада педагога

Рок за пријављивање за учешће на скупу:
•
•
•
•

За учеснике са саопштењем: до 15. јануара 2022. године
Учесници са саопштењем попуњавају Пријаву за учешће у којој наводе тему
саопштења и достављају је електронским путем на адресу drustvo@pedagog.rs
За учеснике без саопштења: до 20. марта 2022. 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 се припрема у форми усменог излагања на једној од сесија.
Учесници који су се определили за усмено излагање достављају радове у целини
до 15. јануара 2022. године на адресу susretipedagoga2022@gmail.com
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 28. фебруара 2022. године.

Котизација за учешће на скупу:
Котизација за учешће на скупу износи 4.000,00 динара
За чланове Педагошког друштва Србије, пензионере и за незапослена лица котизација
износи 2.000,00 динара.
Котизација се плаћа на банковни рачун Педагошког друштва Србије (број 1501850599-39,
са назнаком: котизација за научни скуп Сусрети педагога 2021) уз обавезно попуњавање
формулара и слања на мејл drustvo@pedagog.rs, ради евидентирања уплате.
Уплаћена котизација обезбеђује учешће на скупу, електронско издање Зборника радова,
сертификат о стручном усавршавању и послужење за учеснике скупа.

Рок за уплату котизације је 1. фебруар 2022. године.

Програмски одбор скупа:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

др Радован Антонијевић, редовни професор, Филозофски факултет у Београду
др Наташа Вујисић Живковић, редовни професор, Филозофски факултет у Београду
др Миомир Деспотовић, редовни професор, Филозофски факултет у Београду
др Живка Крњаја, редовни професор, Филозофски факултет у Београду
др Драгана Павловић Бренеселовић, редовни професор, Филозофски факултету Београду
др Александра Пејатовић, редовни професор, Филозофски факултет у Београду
др Вера Спасеновић, редовни професор, Филозофски факултет у Београду
др Кристинка Овесни, редовни професор, Филозофски факултет у Београду
др Биљана Бодрошки Спариосу, ванредни професор,Филозофски факултету Београду
др Јелена Врањешевић, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду
др Александра Илић Рајковић, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду
др Наташа Матовић, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду
др Виолета Орловић Ловрен, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду
др Лидија Радуловић, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду
др Милан Станчић, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду
др Александар Тадић, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду
др Емина Хебиб, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду
др Саша Дубљанин, доцент, Филозофски факултет у Београду
др Ивана Jеремић, доцент, Филозофски факултет у Београду
др Владета Милин, доцент, Филозофски факултет у Београду
др Лидија Мишкељин, доцент, Филозофски факултет у Београду
др Наташа Николић, доцент, Филозофски факултет у Београду
др Мирјана Сенић Ружић, доцент, Филозофски факултет у Београду
др Зорица Шаљић, доцент, Филозофски факултет у Београду
Maja Врачар, председница Педагошког друштва Србије
Биљана Радосављевић, потпредседница Педагошког друштва Србије
Наташа Стојановић, Педагошко друштво Србије
Невенка Крагуљац, Педагошко друштво Србије

Организациони одбор скупа:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Невена Митранић, асистент, Филозофски факултет у Београду
Драгана Пурешевић, асистент, Филозофски факултет у Београду
Лука Николић, асистент, Филозофски факултету Београду
Јелена Стојковић, истраживач-приправник, Филозофски факултет у Београду
Ивана Пантић, истраживач-приправник, Филозофски факултету Београду
Јелена Секулић, истраживач-приправник, Филозофски факултет у Београду
Ђурђа Максимовић, докторанд, Филозофски факултет у Београду
Марија Станишић, докторанд, Филозофски факултет у Београду
Бојана Милосављевић, студент мастер студија, Филозофски факултет у Београду
Јована Петровић, студент мастер студија, Филозофски факултет у Београду
Тања Теодосић, студент мастер студија, Филозофски факултет у Београду
Сашка Миловановић, Педагошко друштво Србије
Алекса Еремија, технички уредник, уредник сајта Педагошког друштва Србије

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Весна Богићевић, Педагошко друштво Србије
Ирена Мучибабић, Педагошко друштво Србије
Душица Чолаковић, Педагошко друштво Србије
Наташа Веселиновић, Педагошко друштво Србије
Тијана Ђокић, Педагошко друштво Србије
Александра Петковић, Педагошко друштво Србије
Мирјана Томић, Педагошко друштво Србије
Маријана Грбић, Педагошко друштво Србије
Клуб студената педагогије, Филозофски факултет у Београду

Контакт особа:
Сашка Миловановић,
Педагошко друштво Србије тел: 066/801-32-46, email: drustvo@pedagog.rs

