
 

ПОЗИВ  

Међународни научни скуп који организује 

Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу 

у сарадњи са 

Универзитетом у Приморској, Педагошки факултет у Копру (Словенија), Универзитетом 

„Константин Филозоф”, Педагошки факултет у Нитри (Словaчка) и Универзитетом “Jan 

Evangelista Purkyne”, Педагошки факултет у Усти над Лабем (Чешка Република) 

биће одржан на Педагошком факултету у Ужицу,  

22. 10. 2021. године са почетком у 10.00 часова. 

 

Тема скупа: 

НАУКА, НАСТАВА, УЧЕЊЕ У ИЗМЕЊЕНОМ ДРУШТВЕНОМ КОНТЕКСТУ 

 

 Позивамо универзитетске професоре, истраживаче, студенте докторских студија, 

запослене у просвети и друге заинтересоване да узму учешће у раду на скупу и презентују 

резултате проучавања и истраживања. 

Тематски оквир скупа: 

 – Наука у измењеном друштвеном контексту 

– Друштвене промене и језик 

– Васпитање и образовање у измењеном друштвеном контексту  

– Предшколске установе, школе и универзитети у измењеном друштвеном контексту 

– Настава и учење у измењеном друштвеном контексту – могућности и изазови  (настава 

   језика и књижевности у измењеном друштвеном контексту, настава математике у  

   измењеном друштвеном контексту, настава природе и друштва у измењеном друштвеном 

   контексту, настава музичке културе у измењеном друштвеном контексту, настава 

   ликовне културе у измењеном друштвеном контексту...) 

– Настава и учење на даљину  (стање, могућности, изазови  и проблеми у планирању,  

   реализацији и евалуацији...) 

– Настава и учење у дигиталном окружењу 



– Инклузивно образовање у измењеном друштвеном контексту 

– Наставник, учитељ, васпитач у измењеном друштвеном контексту (компетенције, улоге, 

   образовање и усавршавање...) 

– Однос породице и школе/предшколске установе у измењеном друштвеном контексту 

– Спорт, рекреација и физичко васпитање у измењеном друштвеном контексту 

 

 

 

ВАЖНИ ДАТУМИ: 

Рок за пријаву теме и резимеа – 19. 04. 2021. године 

Рок за пријаву рада у целости – 1 06. 2021. године 

Обавештење о прихватању рада – 31. 08. 2021. године 

Рок за уплату котизације – 15. 09. 2021. године 

 

Пријаву теме и резиме рада са кључним речима, као и рад у целини у електронској форми, 

послати на e-mail: zbornik@pfu.kg.ac.rs (са назнаком за Научни скуп 2021.). Само радови  који 

задовоље стандарде академског писања и буду у складу са упутством за писање (налази се у 

прилогу), улазе у процес рецензирања. 

Формулар за пријаву теме и резимеа се налази у прилогу. За оне који пошаљу резиме или 

рад на српском језику обавезан је превод резимеа на енглески језик.  

Котизација за учешће на скупу износи 4.000 РСД по аутору.  

 

 

Проф. др Јелена Стаматовић 

продекан за научноистраживачки рад 

телефон: +381 64 83 74 931,  

e-mail: jstamatovic@pfu.kg.ac.rs.  

 


