ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ,
ЈАГОДИНА

НАУЧНИ СКУПОВИ 2016.
Назив научног скупа

Савремено предшколско васпитање и образовање: изазови и дилеме

Тип научног скупа
национални научни скуп са међународним учешћем
(национални/мађународни)
Годишњи, бијенални,
повремено, сваке три до четири године
традиционални итд.
НИО
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
Датум/време одржавања скупа 25. март 2016.
Најава скупа за 2016. годину Теме:
(тема, подтеме...)
• Циљеви предшколског васпитања и образовања;
• Курикулуми/програми предшколског васпитања и образовања;
• Игра као основна активност деце предшколског узраста;
• Методички аспекти предшколског васпитања и образовања;
• Деца са потребом за посебном друштвеном подршком као
одредница предшколског програма/куркулума;
• Јединствено деловање породице и предшколске установе као
одредница развоја предшколског програма/курикулума;
• Заштита и очување природне и друштвене средине као визија
курикулума/програма предшколског васпитања и образовања;
• Припремна функција предшколске установе.
линк са позивним писмом за скуп http://www.pefja.kg.ac.rs
(2016.)
линк са програмима и
http://pefja.kg.ac.rs/zbornici-sa-konferencija/
зборницима са претходних
скупова

Назив научног скупа Improving quality of education in elementary schools
Тип научног скупа
међународни научни скуп
(национални/мађународни)
Годишњи, бијенални,
Само једном одржан (са таквом намером)
традиционалниитд.
НИО
Факултет педагошких наука УКГ, Институт за педагошка истраживања,
Завод за унапређивање образовања и васпитања
Датум/времео државања скупа 14. октобар 2016. године
Најава скупа за 2016.годину
(тема, подтеме...) Теме:
• Индивидуални чиниоци образовних исхода (социо-економски,
психолошки и други);
• Чиниоци квалитетне наставе (наставници, наставне методе и облици
рада, разредна клима и други);
• Унапређивање образовања на нивоу школе (школска клима, сарадња,
лидерство и друго);
• Образовне политике и квалитетни образовни исходи (вредновање
школа, курикулум, професионални развој наставника, финансирање
школа и друго)
Напомена: Конференција је била акредитована код ЗУОВ-а и као облик
стручног усавршавања за наставнике, васпитаче и стручне сараднике.
линкса позивним писмом за скуп http://www.pefja.kg.ac.rs
(2016. година)
линкса програмима и
http://pefja.kg.ac.rs/zbornici-sa-konferencija/
зборницима са претходних
скупова

НАУЧНИ СКУПОВИ 2017.
Назив научног скупа

Књижевност за децу у науци и настави (5. по реду)

Тип научног скупа
национални научни скуп са међународним учешћем
(национални/мађународни)
Годишњи, бијенални,
бијенални
традиционални итд.
НИО Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
Датум/време одржавања скупа 21. април 2017.
Најава скупа за 2017. годину Тематске области скупа:
(тема, подтеме...)
I
Језичко-стилске одлике књижевности за децу 21. века
II-a Kњижевност за децу и младе у 21. веку – методички приступи
II-б Kњижевност за децу и младе у 21. веку – књижевнотеоријски
приступи
II-в Књижевност за децу и младе у 21. веку – методика и наставна
корелација
III Нова читања класика књижевности за децу
линк са позивним писмом за скуп http://www.pefja.kg.ac.rs
(2017)
линк са програмима и http://pefja.kg.ac.rs/zbornici-sa-konferencija/
зборницима са претходних
скупова

Назив научног скупа Методички аспекти наставе математикe IV
Тип научног скупа национални научни скуп са међународним учешћем
(национални/мађународни)
Годишњи, бијенални, сваке треће године
традиционални итд.
НИО Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
Датум/време одржавања скупа 02-03.11.2017. године
Најава скупа за 2017. годину Предвиђено је да се научни скуп одвија у пленарном раду и раду по
(тема, подтеме...) секцијама:
(М1) Нови приступи, трендови и истраживања у математичком
образовању
(М2) Мултидисциплинарност у методици наставе математике
(М3) Информационе технологије у настави математике
(М4) Историја и филозофија математике
(М5) Педагошко-психолошки аспекти математичког образовања
(М6) Методика наставе математике у пракси (секција за учитеље и
наставнике)
линк са позивним писмом за скуп http://matm2017.weebly.com/
(2017)
линк са програмима и http://matm2017.weebly.com/1052104010581052зборницима са претходних 1047107310861088108510801082.html
скупова

Назив научног скупа Филозофија медија: Медији и алтернатива
Тип научног скупа Национални научни скуп са међународним учешћем
(национални/мађународни)
Годишњи, бијенални, годишњи
традиционални итд.
НИО Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,
Естетичко друштво Србије као носилац пројекта, НВО “Млади Грашак“
за уметност, културу и друштвена питања из Београда, Српско
филозофско друштво, Факултет драмских уметности Универзитета у
Београду, Истраживачки-медијски центар из Подгорице и НВО
Балканолошки истраживачки центар из Бањалуке.
Датум/време одржавања скупа 6-8.9.2017.
Најава скупа за 2017. годину Тема: Медији и алтернатива
(тема, подтеме...) У оквиру постављене теме предложено је разматрање следећих
посебних питања: - Алтернатива у медијски посредованом друштву Утицај медија на поимање алтернативе - Алтернативни медији Алтернативна медијска култура - Алтернатива-медији-друштво Политика, етика, медији и алтернативно мишљење - Уметност, медији
и алтернатива - Медији и алтернативно образовање - Медији и
алтернативна наука Иако је концептима медија цивилног друштва,
медија заједнице, неофицијелним медијима, ризомским медијима, итд.,
посвећена извесна пажња унутар студија медија, питање односа медија
и алтернативе остаје још увек недовољно расветљено и отворено.
Тематизујући однос медија и алтернативе у оквиру овогодишњег скупа
Филозофије медија, настојимо да поставимо основу дубљег разумевања
ове проблематике,односно да успоставимо нове оквире даљег
интердисциплинарног и критичког промишљања медијске стварности.
- Алтернатива у медијски посредованом друштву
- Утицај медија на поимање алтернативе
- Алтернативни медији
- Алтернативна медијска култура
- Алтернатива-медији-друштво
- Политика, етика, медији и алтернативно мишљење
- Уметност, медији и алтернатива
- Медији и алтернативно образовање
- Медији и алтернативна наука
Тематизујући однос медија и алтернативе у оквиру овогодишњег
скупа Филозофије медија, настојимо да поставимо основу дубљег
разумевања ове проблематике,односно да успоставимо нове
оквире даљег интердисциплинарног и критичког промишљања
медијске
линк са позивним писмом за скуп http://pefja.kg.ac.rs/preuzimanje/Vesti/2017/FM_2017/FM_pozivno_pismo_
стварности.
(2017) 2017.pdf
линк са програмима и
зборницима са претходних http://centar-fm.org/
скупова

НАУЧНИ СКУПОВИ 2018.
Назив научног скупа Филозофија медија: Медији и конфликти
Тип научног скупа
(национални/мађународни)
Годишњи, бијенални,
традиционални итд.
НИО
Датум/време одржавања скупа
Најава скупа за 2018. годину
(тема, подтеме...)

линк са позивним писмом за скуп
(2018. година)
линк са програмима и
зборницима са претходних
скупова

Национални научни скуп са међународним учешћем
годишњи
Естетичко друштво Србије, Факултет педагошких наука у Јагодини
12-14.9.2018.
ФИЛОЗОФИЈА МЕДИЈА: МЕДИЈИ И КОНФЛИКТИ
Улога медија у иницирању, поспешивању и разрешавању конфликата
Превенција конфликата посредством медија
Медијска естетизација конфликата
Етичке димензије медијског извештавања о конфликтима
Медијски дискурси и конфликти
Друштвена улога медијатизације конфликата
Модели медијског приказивања конфликата
Медијски простори као простори конфликата
Конфликти у виртуелној реалности
Медијатизација конфликата и уметност
Медијско образовање и интерпретација конфликата
Конфликт као роба на медијском тржишту
https://filozofijamedija2018.weebly.com/uploads/1/1/9/1/119130877/fm_pozivn
o_pismo_2018_novo.pdf

http://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/09/Zbornik-radovaFILOZOFIJA-MEDIJA-MEDIJI-I-ALTERNATIVA.pdf

Назив научног скупа Округли сто: Свевременост педагошких идеја Сретна Аџића
Тип научног скупа
национални научни скуп
(национални/мађународни)
Годишњи, бијенални, Само ове године, научни скуп у години обележавања јубилеја
традиционални итд. Факултета
НИО
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
Датум/време одржавања скупа 5. 10. 2018.

Најава скупа за 2018. годину
(тема, подтеме...)

Тематска подручја:
1. На који начин су педагошке идеје Сретена Аџића, у
времену у којем су настајале, биле „искорак“ из тадашње
педагогије?
2. Колико су идеје Сретена Аџића утицале на развој
учитељских школа у Србији?
3. Шта је примена његових идеја донела тадашњем школству,
колико су оне унапредиле наставу тога времена?
4. На који начин су идеје Сретена Аџића остале присутне до
данас у систему институционалног образовања и
васпитања?

линк са позивним писмом за скуп
(2018. година)
линк са програмима и
зборницима са претходних
скупова

http://www.pefja.kg.ac.rs
http://pefja.kg.ac.rs/uzdanica/

Истраживачка научно-стручна конференција „Историја
Назив научног скупа математике у математичком образовању“ (The Training
Conference “History of Mathematics in Mathematics Education”)
Тип научног скупа
(национални/мађународни) Међународни научни скуп
Годишњи, бијенални,
/
традиционални итд.
НИО Факултет педагошких наука Уноверзитета у Крагујевцу, Јагодина
Учитељски факултет Универзитета у Београду
European Society for Research in Mathematics Education - ERME
Датум/време одржавања скупа 26 – 30. октобар 2018.
Најава скупа за 2018. годину
(тема, подтеме...)
Оквирне теме скупа биле су:

Theme 1: Theoretical and/or conceptual frameworks for integrating history and
epistemology of mathematics in mathematics education; Theme 2: History and
epistemology in students’ and teachers’ mathematics education: curricula,
courses, textbooks, and didactical material of all kinds – their design,
implementation and evaluation; and the lessons from international examples;
Theme 3: Original historical sources in teaching and learning of and about
mathematics; Theme 4: Mathematics and its relationship to science, technology,
and the arts; Theme 5: Topics in the history of mathematics education

линк са позивним писмом за скуп /
(2018 година) Конференција представља пројекат који је подржало Европско друштво за
истраживања у математичком образовању – ERME, тако да су заправо само
учесници пројекта били и учесници конференције.

линк са програмима и
зборницима са претходних /
скупова

ПЛАНИРАНИ НАУЧНИ СКУПОВИ У 2019.
Professional Competences
for Teaching in the
Назив научног скупа (Професионалне компетенције у образовању за 21. век)

21 st Century

Тип научног скупа
међународни научни скуп
(национални/мађународни)
Годишњи, бијенални,
први пут се организује на Факултету
традиционални итд.
НИО Факултет педагошких наука Униветзитта у Крагујевцу, Јагодина
Датум/време одржавања скупа 23-25.5.2019.
Најава скупа за 2019. годину Конференција има за циљ да омогући разматрање питања и резултата
(тема, подтеме...) истраживања у вези са професионалним компетенцијама наставника за
образовање у 21. веку у складу са европским (Европска комисија, 2016)
и светским стандардима. Посебан фокус стављен је на кроскурикуларни
приступ развоју и евалуацији кључних компетенција и компетенција за
целоживотно учење кроз следеће теме и подтеме: социо-емоционалне
компетенције, решавање проблема, критичко размишљање, креативност
и стваралаштво, информатичка писменост, информациона писменост,
учење учења и метакогниција, радне вештине и предузетништво,
животне вештине, комуникација на матерњем језику, комуникација на
страном језику, математичка писменост и основне компетенције у
науци и технологији, дигиталне компетенције, интерперсоналне и
грађанске компетенције, и културна експресија. Очекује се да
конференција
допринесе
транспарентнијем
присуству
ових
компетенција у курикулумима за образовање васпитача, учитеља и
наставника, као и свеобухватнијем развоју ових компетенција код
студената наставничких факултета, како би код својих будућих ученика
развијали кључне компетенције за 21. век.
линк са позивним писмом за скуп http://www.pefja.kg.ac.rs
(2019. година)
линк са програмима и
зборницима са претходних /
скупова

Назив научног скупа
Тип научног скупа
(национални/мeђународни)
Годишњи, бијенални,
традиционални итд.

Књижевност за децу у науци и настави (6)
национални са међународним учешћем
бијенални

НИО Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
Датум/време одржавања скупа
мај 2019.

Најава скупа за 2019. годину
(тема, подтеме...)

накнадно ће бити достављени подаци

линк са позивним писмом за скуп http://www.pefja.kg.ac.rs
(2019. година)
линк са програмима и http://pefja.kg.ac.rs/zbornik-radova-knjizevnost-za-decu-u-nauci-i-nastaviзборницима са претходних jagodina-21-22-april-2017/
скупова
http://pefja.kg.ac.rs/zbornik-radova-knjizevnost-za-decu-u-nauci-i-nastavijagodina-11-12-april-2014/
http://91.187.140.29/preuzimanje/Zbornici/Naucni%20skupovi/2012/Zborni
k_Knjizevnost_za_decu_i_omladinu_2012.pdf
http://91.187.140.29/konferencije.html

Назив научног скупа Филозофија медија: Медији и самоћа
Тип научног скупа
(национални/мађународни)
Годишњи, бијенални,
традиционални итд.
НИО
Датум/време одржавања скупа
Најава скупа за 2019. годину
(тема, подтеме...)

национални са међународним учешћем
годишњи
Естетичко друштво Србије,Факултет педагошких наука у Јагодини
11-13.9.2019.

Накнадно ће бити достављени подаци.

линк са позивним писмом за скуп http://www.pefja.kg.ac.rs
(2019. година)
линк са програмима и http://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/09/Zbornik-radovaзборницима са претходних FILOZOFIJA-MEDIJA-MEDIJI-I-ALTERNATIVA.pdf
скупова
http://centar-fm.org/

