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Прилог 5.3. Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање активних 

компетенција наставника и сарадника



 

Активност Предавање Лисе Патридес на Факултету педагошких наука 

Време 14. 11. 2019.године 

Опис У четвртак, 14. новембра 2019. у 11 часова, гост Факултета 

педагошких наука у Јагодини, била је др Лиса Петридес, едукатор 

и оснивач “ISKME” непрофитне институције чија је мисија 

унапређење праксе континуираног образовања, сарадње и 

уводјења промена у сектор образовања. Претходно је радила на 

Педагошком Факултету Колумбија Универзитета, и признати је 

експерт у области развоја образовања кроз отворени приступ, 

друштвено учење, коришћење информација и удруживање знања. 

Предавање је реализовано у сарадњи са Амбасадом САД у 

Београду. 

Линк https://pefja.kg.ac.rs/category/nekategorizovano/page/5/ 

 

 

Активност Предавање на тему „How does education kill creativity“ Проф. др 

Марие Бајнер (Mária Baјner) 

Време 29. 10. 2019. године 

Опис Факултет педагошких наука у Јагодини Универзитета у 

Крагујевцу у оквиру Еразмус+ програма организује предавање на 

тему: How does education kill creativity. Мариа Бајнер (Mária 

Baјner) је ванредни професор на Универзитету у Печују, 

Мађарска. Једно од тежишта њеног академског рада су 

проучавања комуникацијских вештина на енглеском језику за 

одрасле. 

Линк https://pefja.kg.ac.rs/category/nekategorizovano/page/6/ 

 

Активност Предавање под називом „The role of language for identity in the 

context of diversity“ (Roswitha Stütz) и „Cool tools for education“ 

(Thomas Peterseil) 

Време 26. 9. 2019. 

Опис Факултет педагошких наука у Јагодини претходне недеље 

угостио је професоре са европских универзитета у оквиру 

програма “Еразмус Плус“. У четвртак 26. септембра 2019. у 12 

часова, предавање под називом „The role of language for identity in 

the context of diversity“, одржала је проф. др Росвита Штиц 

(Roswitha Stütz) са Педагошког факултета у Линцу у Горњој 

Аустрији. Дан касније, у петак 27. септембра у 12 часова, проф. 

др Томас Петерзајл (Thomas Peterseil) са Педагошког факултета у 

Линцу у Горњој Аустрији, одржао је предавање са темом „Cool 

tools for education“. 

Линк https://pefja.kg.ac.rs/category/nekategorizovano/page/7/ 

 

Активност Предавање Доц. др Антон Умек са Електротехничког факултета 

Универзитета у Љубљани 

Време 23. 5. 2019.године 

Опис Доц. др Антон Умек са Електротехничког факултета 

Универзитета у Љубљани, одржао је предавање под називом 

“Употреба сензора у праћењу кретања (Сенсор сyстем анд 



апплицатион ин спортс) “ студентима прве године Факултета 

педагошких наука у Јагодини у оквиру предмета Основе 

физичког и здравственог васпитања. 

Линк https://pefja.kg.ac.rs/category/nekategorizovano/page/10/ 

 

Активност Стручно предавање Бет Венд (Beth Wendt) “Основно образовање 

у Сједињеним Америчким Државама“ (“Primary Education in the 

United States“) 

Време 24. 4. 2019.године 

Опис Бет Венд (Beth Wendt), експерт америчке владе за област наставе 

енглеског језика и културе (English Language Fellow), биће гост 

Факултета педагошких наука у Јагодини, у среду, 24. априла 2019. 

у 18 часова. Она ће у Амфитеатру ФПНЈ одржати стручно 

предавање “Основно образовање у Сједињеним Америчким 

Државама“ (“Primary Education in the United States“). Предавање 

има за циљ да упозна учеснике скупа са историјским чињеницама 

у вези са америчким основним образовањем, као и са 

функционисањем основног образовања у погледу финансирања, 

управљања, курикулума, стандарда компетенција и образовања 

учитеља и наставника, наставних метода, и разлика између 

државних и приватних школа. 

Линк https://pefja.kg.ac.rs/category/nekategorizovano/page/12/ 

 

Активност ОКРУГЛИ СТО – ИНОВАТИВНИ НАСТАВНИ МОДЕЛИ И 

КВАЛИТЕТ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ОБРАЗОВАЊА 

Време 5. 4. 2019.године 

Опис У петак 29. марта 2019. на Факултету педагошких наука у 

Јагодини, одржан је округли сто који представља почетак 

дисеминације остварених резултата на ДИМоТ пројекту који се 

реализује у партнерству са Педагошким факултетом у Копру. 

Руководиоци и учесници билатералног пројекта “Претпоставке и 

могућности развијања иновативних модела наставе у функцији 

остваривања транспарентности универзитетског образовања и 

подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту 

знања“, говорили су о својим искуствима, реализованим 

активностима и истраживачким резултатима. 

Линк https://pefja.kg.ac.rs/category/nekategorizovano/page/13/ 

 

Активност ИСТРАЖИВАЧКА НАУЧНО-СТРУЧНА 

КОНФЕРЕНЦИЈА  ИСТОРИЈА МАТЕМАТИКЕ У 

МАТЕМАТИЧКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

Време 7. 11. 2018.године 

Опис На Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу у 

периоду од 26. до 30. октобра 2018. године, одржана је 

истраживачка научно-стручна конференција Историја 

математике у математичком образовању. Организатори ове 

научне конференције били су Факултет педагошких наука 

Универзитета у Крагујевцу и Учитељски факултет Универзитета 

у Београду. Конференција је одржана под покровитељством 

Европског друштва за истраживања у математичком образовању 



(Еуропеан Социетy фор Ресеарцх ин Матхематицс Едуцатион – 

ЕРМЕ). Конференцију је водила проф. др Снежана Лоренс 

(Снежана Лаwренце), редовни професор Универзитета 

Миддлесеx у Лондону, Велика Британија. Пленарна предавања 

одржали су и проф. др Мирко Дејић, редовни професор 

Учитељског факултета у Београду и др Винсент Матско (Винцент 

Матско), математичар, едукатор, уметник, пазл дизајнер и 

програмер (САД). Учесници конференције били су 

универзитетски наставници и стручњаци из области математике 

и методике математике из Србије и других земаља региона: Босне 

и Херцеговине, Македоније, Хрватске и Црне Горе. Основна тема 

конференције била је историја математике у математичком 

образовању, а осим улогом и значајем историје математике, 

учесници су се бавили и могућностима интеграције ових 

историјских садржаја на свим нивоима образовања – од основне 

школе до факултета, као и актуелним темама и трендовима у 

математичком образовању. Конференција је пре свега резултат 

сарадње и заједничке иницијативе др Снежане Лоренс и чланова 

НУМ тима Факултета педагошких наука у Јагодини. НУМ тим 

Факултета је тим наставника и сарадника који се, осим научним 

радом баве и промоцијом и популаризацијом математике, 

уметности и науке, али и других области међу популацијом 

студената и ученика. 

Линк https://pefja.kg.ac.rs/category/nekategorizovano/page/20/ 

 

Активност ПРЕДАВАЊЕ АРТА ВАХТОКАРИЈА СА УНИВЕРЗИТЕТА У 

ХЕЛСИНКИЈУ НА ФАКУЛТЕТУ ПЕДАГОШКИХ НАУКА У 

ЈАГОДИНИ 

Време 18. 10.  2018.године 

Опис Гост Факултета педагошких наука у Јагодини, у четвртак, 18. 

октобра 2018. у 18 часова, био је Арто Вахтокари (Arto 

Vaahtokari), међународни експерт за образовање из Финске са 

Факултета примењених наука у образовању Универзитета у 

Хелсинкију. Он је у амфитеатру Факултета одржао предавање са 

темом „Зашто је фински образовни систем један од 

најуспешнијих на свету – кЉучне карактеристике наставе у 

финским школама“. 

Линк https://pefja.kg.ac.rs/category/nekategorizovano/page/20/ 

 

Активност Предавања професора са европских Универзитета 

Време Октобар 2018.године 

Опис Факултет педагошких наука у Јагодини ће у наредном периоду 

бити домаћин професорима са европских универзитета, те се 

овом приликом обавештавају сви заинтересовани о терминима 

гостујућих предавања: Проф. др Хорхе Мота (Jorge Mota) са 

Универзитета у Порту ће у оквиру Erasmus – програма бити 

гостујући предавач Факултета педагошких наука у Јагодини са 

темом „Determinants of childhood obesity- the Exercise role“ (срп. 

Одреднице гојазности код деце – улога вежбања). Предавање је 

заказано у понедељак, 01.10.2018. године у 16:30. Проф. др 



Катрин Зиболд (Kathrin Siebold) са Филипсовог Универзитета у 

Марбургу је такође у оквиру Erasmus – програма гостујући 

предавач. Предавање на тему „Communicative skills and target 

language use in group working processes“ (срп. Комуникативне 

вештине и употреба језика, групни рад“) ће бити одржано у 

четвратак, 04.10.2018. године са почетком у 18 часова. Професор 

Арт Вахтокари из Финске ће бити гостујући предавач на 

Факултету педагошких наука. У четвртак, 18. октобра, у 18 часова 

ће бити одржано предавање на тему „Зашто је фински образовни 

систем један од најуспешнијих на свету – кључне карактеристике 

наставе у финским школама“, док ће у петак, 19.10.2018. године 

у 10 часова бити организовано предавање за наставно особље 

Факултета на тему „Ка новој реформи курикулума за образовање 

учитеља – Могућност увођења тематског-интердисциплинарног 

приступа у високошколски курикулум. Искуства из Финске“ 

Проф. др Снежана Лоренс са Универзитета  Middlesex у Лондону 

ће бити гост нашег факултета у улози координатора 

истраживачке конференције „History of mathematics in 

mathematics education“ (срп. Историја математике у 

математичком образовању) која ће се одржати у периоду од 26. 

до 30. октобра 2018. године на Факултету педагошких наука у 

Јагодини. Конференција се одржава под покровитељством 

Европског Друштва за истраживање у математичком образовању 

(European Society for Research in Mathematics Education – ERME). 

Организатори су Факултет педагошких наука Универзитета у 

Крагујевцу и Учитељски факултет Универзитета у Београду. 

Линк https://pefja.kg.ac.rs/category/nekategorizovano/page/22/ 

 

Активност ПРЕДАВАЊЕ ПРОФЕСОРА ХОРХЕА МОТЕ СА 

УНИВЕРЗИТЕТА У ПОРТУ НА ФАКУЛТЕТУ ПЕДАГОШКИХ 

НАУКА У ЈАГОДИНИ 

Време 1. 10. 2018. године 

Опис Проф. др Хорхе Мота (Jorge Mota) са Универзитета у Порту, у 

оквиру међународног програма Erasmus+ , биће гостујући 

предавач Факултета педагошких наука у Јагодини. Он ће у 

понедељак, 1. октобра 2018. у 16.30 одржати предавање са темом 

„Determinants of childhood obesity- the Exercise role“ (срп. 

Одреднице гојазности код деце – улога вежбања). Предавање ће 

бити одржано у амфитеатру Факултета педагошких наука у 

Јагодини. 

Линк https://pefja.kg.ac.rs/category/nekategorizovano/page/22/ 

 

Активност PREDAVANJE DR SNEZANE LAWRENCE  

SA UNIVERZITETA KEMBRIDŽ NA FPNJ 

Време 3. 11. 2017. 

Опис Dr Snezana Lawrence, profesor Univerziteta Anglia Ruskin 

(Cambridge) u Velikoj Britaniji, odžaće predavanje "Lekcije istorije i 

bolje razumevanje matematike", u petak, 3. novembra 2017. u 12 

časova u amfiteatru Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini. 

Profesorka Lawrence je stručnjak u oblasti matematike obrazovanja i 



istorije matematike, član je Saveta Britanskog društva za istoriju 

matematike, a njeno predavanje biće realizovano u okviru pratećeg 

programa 4. Međunarodne naučne konferencije Metodički aspekti 

nastave matematike koja će biti održana na Fakultetu pedagoških 

nauka u Jagodini od 2. do 3. novembra 2017. 

Линк https://pefja.kg.ac.rs/arhiva/vesti.html 

 

Активност Predavanje prof. Marjorie Rosenberg RAZVIJANJE 

KREATIVNOSTI U NASTAVI (Creativity in the classroom) u 

okviru seminara USING THE LEARNER AS A CREATIVITY 

RESOURCE 

Време 18. 5. 2017.  

Опис  Creativity can take on many forms. Sometimes it is simply a matter 

of giving our learners the space they need to express their ideas and 

creativity by setting tasks which enable them to contribute their own 

thoughts and experiences. This workshop will look at various ideas 

for allowing your learners to steer their creative process and encourage 

them to discover for themselves what they can do with language. 

Resource: Creativity in the English Language Classroom, ed: Alan 

Maley and Nik Peachy, British Council, 2015 This will be comprised 

mostly of creative activities to do in the classroom. 

Линк https://pefja.kg.ac.rs/arhiva/vesti.html 

 

Активност PREDAVANJE PROF. DR ČEDOMIRA ČUPIĆA 

POLITIKA I (NE)MORAL 

Време 3. 4. 2017. 

Опис Prof. dr Čedomir Čupić, redovni profesor Fakulteta političkih nauka u 

Beogradu, održao je u ponedeljak 3. aprila 2017. predavanje ‘’Politika 

i nemoral’’ na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini. On je 

studentima i nastavnicima ovog Fakulteta poručio da su učitelji i 

nastavnici stub razvijenog građanskog društva i da je njihova misija 

sveta, te da bi država trebalo da im obezbedi znatno viša novčana 

primanja i bolje uslove za rad i zapošljavanje. 

Линк https://pefja.kg.ac.rs/arhiva/vesti_2017_2.html 

 

Активност Predavanja prof. dr Sretena Petrovića na Fakultetu pedagoških nauka 

u Jagodini KIČ KAO SUDBINA 

Време 7. 3. 2017. 

Опис Smemo li pristati na tezu prema kojoj se jedina korist od kiča vidi u 

tome što se pomoću njega u ljudima, koji mu se podaju, primiruju 

duševni raskoli, obezbeđuje potrebna celovitost ličnosti koju vazda 

prete da ugroze norme savremene civilizacije, ali i njen tempo? Kič 

omogućava da se održi stanje zatomljene svesti, što se opravdava sa 

gledišta potrebne, makar i prividne duhovne ekonomije radi 

predupređivanja očaja? Umesto noćnih mora koje mu donosi i sama 

pomisao na stvarni radni dan sutrašnjice, kič ga omamljuje i doprinosi 

da mirno utone u san. 

Линк https://pefja.kg.ac.rs/arhiva/vesti_2017_2.html 

 
 


