
 

 

 

 

Извештај са програма „Отворени свет“ 

Open World Leadership Center, USA 

 

„Отворени свет“ представља програм Амбасаде САД који спонзорише Open World 

Leadership Center- Ове године један од пет представника универзитета Србије у оквиру 

програма Отворени свет био је и Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. 

Члан НУМ тима Факултета педагошких наука у Јагодини делегиран је и стипендиран од 

стране Амбасаде САД као учесник програма размене између Америке и других земаља 

света.  

Тема програма који је реализован у периоду од 10-20. октобра 2018. године била је 

Higher Education Reform – реформа високошколског образовања. Делегати из Србије били 

су представници Универзитета у Крагујевцу (Александра Вуловић и Оливера Цекић-

Јовановић), Универзитета у Београду (Јасмина Пешић-Јотић и Владимир Микић) и 

Универзитета у Нишу (Јелена Чивљак), фасцилитатор Вукица Станковић (Амбасада САД 

у Београду) и преводилац Влатка Landay.  

Циљ програма била је размена искустава, знања, културе, успостављање 

професионалних контаката, међународне сарадње и партнерстава у области високог 

обрaзовања. Током програма представљене су нове методе и модели наставног рада на 

факултетима, организација различитих центара за подршку студентима и унапређење 

међународне сарадње у оквиру размене професора и студената. Делегати су били у 

прилици да упознају начине и системе повезивања високошколских установа са локалном 

заједницом и привредом, предузећима и компанијама, као и да посматрају наставу на Kent 

State Универзитету и средњој школи у Акрону, држава Охајо. Представљен је и начин 

стажирања, стицања радног искуства током студирања, као и укључивање савременог 

тржишта рада и економских захтева у наставне програме високог образовања. 

 

ОПИС ПРОГРАМА 

 

Програм је започео састанком у Конгресној библиотеци у Вашингтону где су 

делегатима из Србије и Украјине дате основне смернице и одржана предавања о америчкој 

култури, федерализму и компетенцијама за  21. век.  

Током обиласка Конгресне библиотеке у Вашингтону упознати су са програмом 

размене књига који реализује библиотека, што је изузетна прилика да се издања Факултета 

педагошких наука нађу у фонду Конгресне библиотеке и буду доступна читаоцима у 

Америци, а такође и да се фонд библиотеке ФПН обогати новим насловима. 

Програм је настављен одласком у државу Охајо где је град домаћин био Акрон, а 

главни организатор активности била је директорка центра Global Ties Akron. Поменути 

центар је непрофитна организација која повезује локалне и међународне заједнице 



изградњом мрежа и пријатељстава ради промовисања разумевања и хармоније у свету 

кроз програме који ојачавају академске, корпоративне, организационе и личне везе између 

североисточног Охаја и света. 

Током боравка у Акрону посећен је Stark State College - који развија студијске 

програме кроз успостављање сарадње са локалном заједницом и приватним сектором на 

основу анализе тржишта рада за које има пројекцију до 2025.године. College интензивно 

ради на повезивању студената и дипломаца са компанијама и организацијама у региону 

што им омогућава лакше запошљавање. У складу са тим, делегати су у наставку програма 

посетили NOCHE-организацију за повезивање  високообразовних институција са 

приватним фирмама, индустријом, лидерима заједнице итд. у циљу побољшања 

образовних резултата на тржишту и гаранције иновација и регионалног социоекономског 

раста који је у интересу свих грађана.  

Део програма посвећен је Универзитету у Акрону - The University of Akron – EXL 

Center for Experiential Learning, центар промовише иновативну, интердисциплинарну, 

искуствену наставу и практично учење засновано на проблемима у заједници. Центар има 

иновативни концепт програма UNCLASSES који се заснива на учењу кроз праксу путем 

развијања студијских програма у сарадњи студената, професора, фирми и заинтересованих 

институција, на тај начин што заједнички одређују теме пројеката и начин рада, 

искључиво кроз пројектну наставу и решавање стварних проблема у реалном окружењу.  

Као начин сагледавања наставне праксе у Америци, делегати су присуствовали 

часовима на мастер студијама, основним студијама и у средњој школи. То је била прилика 

да се кроз дискусију са професорима и студентима размене искуства о школском систему 

у Србији и упореде са школским системом у Америци. Такође су посетили и The 

University of Akron School of Engineering, затим The University of Akron - Interactive Long 

Distance Learning - Центар за учење на даљину и видео конференције, као и студентски 

кампус који је изузетно опремљен и задовољава индивидуалне потребе студената.   

Програми размене професора и студената представљени су кроз рад центара за 

међународну сарадњу The University of Akron International Center и Kent State University’s 

Gerald Read Center for International and Intercultural Education (CIIE) који настоје да 

промовишу размену студената и професора факултета у различитим областима 

истраживања.  

Делегати су своја искуства са колегама из различитих земаља света (Француске, 

Индије, Кине, Јапана итд) могли да размене и прошире на конференцији The 25
th

 Annual 

UTC Celebrating College Teaching Conference на којој је било неколико сесија и пленарних 

предавања о иновативним моделима рада који се користе у универзитетској настави.  

 

 

НЕФОРМАЛНИ ДЕО ПРОГРАМА-БОРАВАК У ПОРОДИЦИ 

 

Током боравка у Акрону, делегати су били смештени у америчке породице – делегат 

Факултета педагошких наука био је у породици просветних радника у пензији. Госпођа 

Шерон је била професор Енглеског језика у средњој школи, а господин Боб професор 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.starkstate.edu%2Flocations%2Fakron%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtDs4QefEOY09pYeY4PTzo8t_kfQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.uakron.edu%2Fexl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHEeZr7vjhxZRFPED-s4A4cDQ7ozA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.uakron.edu%2Fexl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHEeZr7vjhxZRFPED-s4A4cDQ7ozA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.uakron.edu%2Fit%2Finstructional_services%2Fdds%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF8sqj5nTKZlSX-hMfgOFJLCWrQNA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.uakron.edu%2Fit%2Finstructional_services%2Fdds%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF8sqj5nTKZlSX-hMfgOFJLCWrQNA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.uakron.edu%2Finternational%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFzzt5PwNWP1LZtfI_aOmeXC17tAw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.kent.edu%2Fehhs%2Fciie&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFpfD2ovw6UavNGZaKDnuli-xgZBg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.kent.edu%2Futc%2F25th-annual-utc-celebrating-college-teaching%25C2%25A0conference&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbLBwhytO9-NgHepxgBYiJctUpKw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.kent.edu%2Futc%2F25th-annual-utc-celebrating-college-teaching%25C2%25A0conference&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbLBwhytO9-NgHepxgBYiJctUpKw


природних наука на колеџу. Боравак у породици био је значајан јер су се кроз разговор са 

домаћинима разменила искуства о америчкој и српској култури, начину живота, исхрани, 

политичком систему, уметности, образовном систему итд. 

У оквиру обиласка Акрона са домаћинима је посећена Akron Symphony, ботаничка 

башта, Stan Hywet Hall and Gardens, Klivlend, Rock and Roll Hall of Fame, културне 

установе, Научни центар итд. Било је речи о волонтерском раду, при чему су породице 

домаћини истакле да желе, док су у пензији, да раде и волонтирају своје време како би 

знањем, радом и искуством допринели развоју и унапређењу квалитета живота заједнице у 

којој живе. Многе донације приватних фирми, али и појединаца, финансирају велики део 

активности у Акрону. Програм је завршен вечером са Српском заједницом - људима који 

живе и раде у Акрону, а пореклом су из Србије.  

Детаљније о програму можете прочитати на адреси: 

https://sites.google.com/view/oct18owserbia/home  

 

Као представник Факултета педагошких наука у оквиру програма Отворени свет 

посебну захвалност дугујем декану Факултета педагошких наука у Јагодини проф. др 

Виолети Јовановић и др Вери Савић, доктору лингвистичких наука, наставнику енглеског 

језика са методиком наставе. 

Захваљујем се на подршци и колегама који су помогли око припреме наставних и 

промотивних материјала за програм Отворени свет: проф.др Емини Копас-Вукашиновић, 

доц.др Александри Михајловић, МА Андријани Милетић, мр Ивани Милић, доц.мр 

Милошу Ђорђевићу, доц.др Јелени Младеновић, проф.др Марку Ђорђевићу, доц.др Маји 

Димитријевић, проф. Слободану Штетићу, доц.др Снежани Марковић и асс. Нини 

Марковић. 

 

 

У Јагодини,                                                                            доц.др Оливера Цекић-Јовановић 

29.10.2018.године 

 

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjwxaHjrq_eAhVD5ZoKHUf7AqkYABAAGgJsbQ&ohost=www.google.rs&cid=CAESEeD2187kABYumuQqSickTbF5&sig=AOD64_2NBp_m5yvGW0ccxzpHGHxtatE3cw&q=&ved=2ahUKEwjI65rjrq_eAhVxh4sKHVSBD_wQ0Qx6BAgZEAE&adurl=
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjwxaHjrq_eAhVD5ZoKHUf7AqkYABAAGgJsbQ&ohost=www.google.rs&cid=CAESEeD2187kABYumuQqSickTbF5&sig=AOD64_2NBp_m5yvGW0ccxzpHGHxtatE3cw&q=&ved=2ahUKEwjI65rjrq_eAhVxh4sKHVSBD_wQ0Qx6BAgZEAE&adurl=
https://sites.google.com/view/oct18owserbia/home

