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ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА НАУЧНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ
Институт за педагошка истраживања (Београд, Србија) у суорганизацији са
Педагошким факултетом Универзитета Приморска (Копер, Словенија),
Филолошким факултетом Руског Универзитета пријатељства народа у Москви (Руска Федерација)
и Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања (Београд, Србија)
организује

XXVIII међународну научну конференцију
„Педагошка истраживања и школска пракса”

Стање, проблеми и потребе
савремене образовне заједнице
9. децембар 2022. године, Београд1
Циљ конференције
Образовни системи, односно образовне заједнице широм света прилагођавају се честим променама које
условаљавају бројни фактори на националном и глобалном нивоу. Очекује се да образовни системи ефикасно
и брзо одговоре на захтеве савременог друштва чије су основне вредности засноване на примењивости знања,
активном односу према професионалном и личном развоју појединца и концепту целоживотног учења. Такође,
образовне заједнице би требало да имају проактивну улогу у процесу унапређивања друштва у целини. Стога, циљ
конференције јесте да се размотре различита питања и различити проблеми који се тичу образовања у савременим
условима живота и рада, посебно у контексту убрзаног развоја информационо-комуникационих технологија, као и
да се укаже на потребе свих актера савремених образовних заједница и на изазове са којима се они суочавају.

Тематски оквир Конференције
1.
2.
3.
4.

Професионални развој и компетенције запослених у образовању
Личност ученика и њихове образовне потребе
Савремени приступи учењу и подучавању
Сарадња различитих актера у савременој образовној заједници

Радни језици на Конференцији су српски и енглески језик.

Важни датуми

1

Пријем радова

до 1. октобра 2022.

Обавештење о прихватању рада

до 25. октобра 2022.

Уплата котизације

до 25. новембра 2022.

Учесници ће благовремено бити обавештени о формату одржавања Конференције (уживо или онлајн).

Пријављени радови за Конференцију биће рецензирани. Прихваћена саопштења ће бити објављена у
Зборнику радова пре одржавања Конференције.

Упутство за писање рада
§ Рад би требало да има између 6500 и 8500 карактера са размаком (око 4 стране), не рачунајући наслов
рада, имена аутора, афилијације и кључне речи.
§ Рад треба доставити на енглеском језику (фонт: Times New Roman;12pt; проред: 1,5).
§ Рад треба да садржи образложење релевантности проблема који се истражује, кратак опис
истраживачког метода и начина обраде података, опис кључних резултата, закључке и импликације за
образовну политику и праксу.
§ Рад може да садржи табеле и графиконе који су значајни за разумевање налаза.
§ На крају рада треба навести до пет кључних речи.
Саопштење за Конференцију можете послати на следећу адресу: ierconference2022@gmail.com
Конференција ће бити акредитована као вид стручног усавршавања запослених у образовању.

Котизација
Плаћена котизација је услов за објављивање рада. Котизација се плаћа по раду.
За учеснике из иностранства котизација износи 50 ЕУР и инструкције за плаћање ће бити послате
учесницима на мејл. За учеснике из Србије котизација износи 6000 динара, док за наставнике котизација
износи 3000 динара.
Котизација се може уплатити на следећи начин.
Улае физичких лица
Скенирану потврду о плаћеној котизацији треба послати на мејл адресу ierconference2022@gmail.com.
Котизацију треба уплатити на следећи начин:
o број рачуна: 205-67149-13;
o прималац: Институт за педагошка истраживања, Добрињска 11/3, 11000 Београд, Србија;
o сврха уплате: Котизација за скуп.
Улае равних лица
На мејл адресу ierconference2022@gmail.com треба послати следеће податке који су неопходни за
припрему предрачуна:
o име и презиме учесника;
o назив институције;
o адреса институције;
o ПИБ институције.
Додатне информације о Конференцији можете добити од Драгане Гундоган телефоном +381 64 2130254
и путем мејла ierconference2022@gmail.com
Са великим задовољством Вас очекујемо на Конференцији.
Председник Програмског одбора
др Јелена Стевановић
Инсиу за еаошка исраживања, Беора

