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са стручног скупа: Наставник као истраживач васпитно-образовне праксе 

 

 

 У амфитеатру Факултета педагошких наука у Јагодини, 5. новембра 2015. одржан је 

стручни скуп на тему Наставник као истраживач васпитно-образовне праксе. 

 

 Овом темом започео је циклус стручних скупова у сарадњи Школске управе Јагодина, 

Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу и тима за школу вежбаоницу ОШ 

„Рада Миљковић“ из Јагодине, у жељи да се унапреди сарадња међу наставницима основних 

школа, професора Факултета и студената – будућих наставника. 

 Циљ ових сусрета је унапређивање свакодневне праксе у школи кроз размену примера 

добре праксе на различите теме у настави усмереној на учење и развој компетенција ученика, 

као и у менторском раду са студентима. У чесници скупа су позвани да предложе теме за 

наредне сурете који ће бити сваког првог четвртка у месецу, и да пријаве своје примере 

добре праксе за презентцију. 

 Декан Факултета педагошких наука, проф. др Виолета Јовановић, у поздравној речи је 

изразила своје задовољство што су домаћини овако значајног скупа, који повезује 

иницијално образовање и праксу у школама на најбољи начин и размену свих наставника на 

територији Поморавља. Уводничар у тему Наставник као истраживач био је асистент 

Ненад Стевановић. Национални оквир курикулума у циљу успостављања наставе усмерене 

на учење, представила је Валерија Живковић, психолог у ОШ „Рада Миљковић“. Потом су 

уследиле презентације истраживачких радова наставника из ОШ „Рада Миљковић“: Љиљана 

Ивановић Јованчевић : Читалачке навике код ученика и Иван Милојевић: Развијање 

одговорног понашања ученика кроз самоевалуацију. После излагања уследила је дискусија у 

којој су учесници похвалили истраживачки рад наставника и истакли применљивост оваквог 

рада са ученицима.  

 Скуп је затворила Снежана Васиљевић, координатор тима за школу вежбаоницу у 

ОШ „Рада Миљковић“. Захвалила се свим присутнима на великом одазиву и активном 

учешћу, домаћинима на подршци и доприносу теми. Све присутне позвала је да узму учешће 

на наредном скупу у децембру, приказујући своје примере добре праксе на тему 

Интеркултурално образовање кроз интегрисан приступ настави.   
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