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XXI научну конференцију националног значаја
„Педагошка истраживања и школска пракса“

ОБРАЗОВНЕ ПРОМЕНЕ У СРБИЈИ:
ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ
20. октобар 2017. године
Економски факултет Универзитета у Београду

Основни циљ конференције је да промовише научно засноване
налазе о актуелном стању у образовању у Србији и да укаже на
могуће правце развоја и даљих промена на нивоу система
образовања у целини, установа и појединца у образовању.
Намера је да се подстакне дијалог и непосреднија сарадња
између кључних актера у циљу сагледавања могућности и
ограничења примене разноврсних решења која могу да
допринесу образовним променама у Србији, као и њиховој
одрживости.

Теме којима ће конференција бити посвећена


Промене у образовним политикама и управљање променама (интеграција и
усаглашавање стратегија из различитих система, интегрисање различитих
системских мера у образовању, функције и домети појединих мера у систему
образовања, партиципација актера у процесу образовних промена, наставни
планови и програми, дуално образовање, ИКТ…)



Промене на нивоу установа у систему образовања и васпитања
(професионални развој запослених у образовању, менторство, умрежавање као
подршка школама, сарадња са локалном заједницом, механизми самовредновања,
механизми екстерне евалуације, учешће установа у националним и
међунационалним пројектима, демократизација образовних установа, клубови
родитеља...)



Промене уверења и пракси кључних актера образовноваспитног процеса
(наставника, родитеља, ученика, стручних сарадника, директора...)



Образовање и економија (формално и неформално предузетничко образовање,
предузетничке компетенције ученика, тржиште рада, омладинска предузећа и
ђачке задруге, професионална оријентација, финансирање образовања, праведност
и доступност образовања...)

Важни датуми


Пријава за учешће до 25. септембра 2017.



Уплата котизације до 5. октобра 2017.

Попуњену
пријаву
за
конференцију
OPS2017konferencija@gmail.com.

можете

послати

на

адресу

Облици рада на конференцији
Пленарна предавања и секције, постер презентације и радионице за практичаре.

Радионичарски рад
Посетиоци конференције ће имати прилику да учествују у радионицама које су
припремили организатори конференције. Сваки посетилац може учестовати само у
једној од четири понуђене радионице:

1) Како аплицирати за пројекте финасиране од стране ЕУ и других фондова –
додатни извори финансирања и нове форме сарадње
Модератори: представници Економског фалултета Универзитета у Београду
2) Подршка развоју менторске праксе у образовању
Модератори: представници Завода за унапређивање образовања и васпитања
3) Ревизија Оквира за вредновање квалитета образовно-васпитних установа
Модератори: представници Завода за вредновање квалитета образовња и васпитања
4) Како припремити резиме за научну конференцију?
Модератори: представници Института за педагошка истраживања, Београд
Молимо посетиоце да у формулару за пријаву јасно назначе радионицу којој желе
да присуствују.

Котизација за конференцију
За студенте и посетиоце котизација за конференцију износи 2.000,00 РСД.
Она обухвата присуство на једној од радионица, пратећи материјал, ручак и освежење.
Котизацију можете уплатити најкасније до 5. октобра 2017. године, на рачун
Института за педагошка истраживања, Добрињска 11/III, број рачуна 205-67149-13,
сврха уплате – Котизација за ОПС конференцију. Скенирану потврду о уплаћеној
котизацији треба послати на адресу OPS2017konferencija@gmail.com.
НАПОМЕНА

Поднет је захтев за акредитацију конференције као облика стручног усавршавања
запослених у образовању.

С поштовањем,

Председник Организационог одбора

проф. др Емилија Манић
Економски факултет
Универзитет у Београду

Председник Програмског одбора

др Душица Малинић
Институт за педагошка истраживања
Београд

