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УВОД

Стручни скупови организовани кроз приказе примера добре праксе настали су из
тежње да се унапреде капацитети наставника кроз размену информација и достигнућа
наставника чији непосредни васпитно-образовни рад представља пример позитивног
искуства у одговарајућој стручној области која је дефинисана темом стручног скупа.
Стручни скупови су сталног карактера и представљају резултат договора Школске управе у
Јагодини, колегијума директора основних школа, Факултета педагошких наука у Јагодини и
ОШ „Рада Миљковић“ са статусом школе вежбаонице. Скупови се организују неколико
пута у оквиру школске године. Начин организације ове врсте стручних скупова су
дефинисани посебним документом Процедура организовања стручних скупова: приказ
примера добре праксе.
Значај ових стручних скупова огледа се и у томе да је ово прилика интезивнијег
повезивања савремених научних сазнања из области педагошких наука и непосредне
васпитно-образовне праксе. Стручни скупови су постали место сусретања фундаменталних
педагошких сазнања и конкретне васпитне делатности. Они су прилика да се упознају и
сарађују не само наставници школа као непосредни креатори васпитно-образовног рада у
основним и средњим школама поморавског округа, већ и стручни сарадници, директори
основних школа, али и наставници, сарадници, истраживачи и студенти факултета.

Организација стручних скупова
У академској 2018/19. години Стручни скупови – Приказ примера добре праксе,
организовани су у форми стручних предавања и стручног скупа. Организација и
обезбеђивање квалитета стручних предавања и скупа били су ствар договора:
 Центра за иновације и развој курикулума Факултета педагошких наука Универзитета
у Крагујевцу као главног носиоца организовања и рада стручних скупова;
 Школске управе Министарства просвете у Јагодини као суорганизатора стручних
скупова;
 ОШ „Рада Миљковић“ и Друштва учитеља из Јагодине, као непосредних сарадника у
организацији стручних скупова.
Документа на основу којих је дефинисана процедура организовања, начин извођења
и обезбеђење квалитета стручних предавања и скупа су:
 Процедура организовања стручних скупова: приказ примера добре праксе
 Упутство за ауторе радова: приказ примера добре праксе

Стручна предавања
Излагачи, теме и временска динамика реализовања стручних предавања били су
следећи:
1. др Катрин Зиболд (Kathrin Siebold) sa Филипсовог Универзитета у
Марбургу, на тему Комуникативне вештине и употреба језика, групни
рад (Communicative skills and target language use in group working
processes), 4. октобар 2018;
2. Арто Вахтокари (Arto Vaahtokari), међународни експерт за образовање са
Факултета примењених наука у образовању Универзитета у Хелсинкију,
на тему Зашто је фински образовни систем један од најуспешнијих на
свету – кључне карактеристике наставе у финским школама, 18. октобар
2018;
3. Миљана Милојевић, педагошки саветник, на тему Употреба електронског
дневника (есДневник) у образовању, 27. март 2019;
4. Бет Вендт (Beth Wendt), сарадник енглеског језика Филолошкоуметничког факултета Универзитета у Крагујевцу (ФИЛУМ) и Амбасаде
Сједињених Америчких Држава у Београду, на тему Основно образовање
у Сједињеним Америчким Државама (Primary Education in the United
States) , 24. април 2019.

Стручни скуп
Тема стручног скупа је била: Пројектна настава – искуства из прве године примене
Стручни скуп је одржан 30. маја 2019. а агенда стручног скупа је приказана табеларно.

Тема и садржај

Излагачи

Поздравна реч
Најава теме, циљ, агенда

др Виолета Јовановић,
Факултет педагошких наука
Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Представљање ИП Клио, Београд

Зоран Хамовић, главни уредник и директор

Пројектна настава – први утисци из
стручно-педагошког надзора

Александра Стевановић, просветни саветник
Школска управа, Јагодина

Пројектна настава – од теорије ка
пракси

др Душан Ристановић,
Факултет педагошких наука
Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Приказ примера добре праксе:
Игре без граница

Каролина Павловић, професор разредне наставе
Гордана Лукић, професор разредне наставе
Драгана Ђорђевић, мастер учитељ
ОШ Душан Поповић, Белушић

Приказ примера добре праксе:
Кругови су свуда око нас

Биљана Илић, професор математике
ОШ 17. октобар, Јагодина

Приказ примера добре праксе:
Јесен стиже, дуњо моја

Славица Јовановић, професор разредне наставе
Ивана Матић, професор разредне наставе
ОШ Јоца Милосављевић, Багрдан

Дискусија, закључци, завршна реч

др Душан Ристановић,
Факултет педагошких наука
Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Учесници стручних скупова
Укупна евиденција учесника стручних скупова указује да је на скуповима
присуствовало 546 учесника, од тога 475 наставника и стручних сарадника, као и 71
студент. На основу евиденције о учествовању и агенди стручних скупова издате су потврде
о стручном усавршавању у вредности од два сата стручног усавршавања унутар установе за
присуство, односно четири сата стручног усавршавања за излагаче на стручним скуповима.

