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САРАДЊА ИНСТИТУТА ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА (ИПИ)
СА ВОЛГОГРАДСКИМ ДРЖАВНИМ СОЦИЈАЛНО-ПЕДАГОШКИМ
УНИВЕРЗИТЕТОМ (ВДСПУ)
Сарадња Института за педагошка истраживања (Београд, Србија) и
Волгоградског државног социјално-педагошког универзитета (Волгоград, Руска
федерација) одвија се у оквиру Уговора о сарадњи у области науке и образовања
у периоду 2011–2016. година, који представља наставак званичне сарадње
започете 2006. године. Циљ сарадње је да допринесе размени педагошких и
научних информација, као и резултата научних истраживања у области
педагогије и психологије.
Ради реализовања постављеног циља, предвиђени су следећи облици сарадње:
а) размена публикација, уџбеника и приручника; публиковање резултата
научних истраживања у зборницима и издањима ВДСПУ и ИПИ, узајамно
рецензирање;
б) учествовање предавача у раду научних скупова, семинара и симпозијума;
в) припремање и публиковање заједничких уџбеника и методичких
приручника;
г) заједничко учествовање у међународним пројектима и програмима;
д) студијски боравци предавача на одговарајућим катедрама.
Реализована сарадња у периоду 2011–2013.
Учешће сарадника ВДСПУ на конференцијама у организацији Института за
педагошка истраживања у Србији
Светлана Соколова, сарадница ВДСПУ, учествовала је на конференцији о
инклузији у предшколској установи и основној школи коју је Институт за
педагошка истраживања организовао у сарадњи са Високом школом струковних
студија за образовање васпитача из Сремске Митровице у Сремској Митровици
(2011). Објављен је резиме рада на српском и енглеском језику у Зборнику резимеа
саскупа.
Реф. Соколова, Светлана (2011). Изазови инклузивног образовања у Русији:
регионално искуство. У 2. научна конферецнија Инклузија у предшколској
установи и основној школи „Индивидуализацијаваспитно-образовног рада у
инклузивним условима“, Зборник резимеа (3-4). 24, јун 2011, Висока школа
струковних студија за образовање васпитача у Сремској Митровици и
Институт за педагошка истраживања у Београду. Сремска Митровица:
Висока школа струковних студија за образовање васпитача.

Учешће сарадника Института за педагошка истраживања на конференцијама
у организацији ВГСПУ у Русији
Емина Копас-Вукашиновић, сарадница Института, презентовала је на
конференцији о психолошко-педагошким аспектима васпитног процеса у систему
вишег образовања (2011) рад који је објављен у целости на руском језику.
Реф. Копас-Вукашиновић, Емина (2011): От традиционного высшего образования к
современному: проблемы и дилеммы, в: Психолого-педагогичские аспекты
воспитательного процесса в системе высшего образования, Материалы
Международной научно-практической конференции, Волгоград, 25. марта,
2011, уч. 102-111. Министерство сельског охозяйства РФ, Департмент
научно-технологической политики и образования, ФГОУ ВПО
Волгоградская ГСХА (Русија).
Миросава Ђуришић Бојановић, сарадница Института, презентовала је на
конференцији о психолошко-педагошким аспектима васпитног процеса у систему
вишег образовања (2011) рад који је објављен у целости на руском језику.
Реф. Джуришич-Боянович, М. (2011): Устойчивостъ плюралистического
образователъного понятия, в: Психолого-педагогические аспекты
восспитателъного процесса в системе высшего образования, материалы
международной научно-практической конференции 25.марта 2011)
Волгоград: ФГОУ ВПО Волгоградская ГСХА, том 2, 9-26.
Снежана Мирков, сарадница Института, презентовала је на конференцији о
психолошко-педагошким аспектима васпитног процеса у систему вишег
образовања (2011) рад који је објављен у целости на руском језику.
Mirkov Snežana (2011):Влияние самооценки и направления контроля на процесс
обучения
и успеваемостъ, в: Психолого-педагогические аспекты
восспитателъного процесса в системе высшего образования, материалы
международной научно-практической конференции 25.марта 2011.
Волгоград: ФГОУ ВПО Волгоградская ГСХА, том 2,116-123.
Миросава Ђуришић Бојановић, сарадница Института, учествовала је на
конференцији о педагошкој делатности и педагошком образовању у иновационом
друштву (2013), при чему је њен рад у целости на енглеском језику објављен у
Зборнику радова са скупа.
Реф. Ђуришић-Бојановић, Миросава (2013). Multiperspective teaching for learning
organizations. Международная конференция «Педагогическая деятельность
и педагогическое образование в инновационном обществе», 8 октября 2013,
кафедра педагогики ВГСПУ, Волгоград.
Публиковање радова сарадника Института за педагошка истраживања у
издањима ВГСПУ у Русији

Славица Максић, сарадница Института, у сарадњи са Зораном Павловићем
(Филозофски факултет, Београд), објавила је чланак о савременој школи у
транзиционом српском друштву у часопису Известија.
Реф. Максич Славица & Павлович Зоран (2013). Современная школа в переходном
oбществе в Сербии, Известия Волгоградского государственного
Педагогического университета, ПИ № 9-0493, № 2(77), 114-120.

