
Извештај са треће Међународне научностручне  

конференције Методички дани 2014 

 

У Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Кикинди 25. 
октобра 2014. године одржана је трећа Међународна, интердисциплинарна научностручна 
конференција „Компетенције васпитача за друштво знања“, са подтемама:  

 европске димензије компетенција васпитача и наставника свих нивоа образовања, 

 модели управљања променама у окружењу система васпитања и образовања 
(друштвене, економске, културне, информационо-комуникационе, технолошке и 
друге промене) – трендови и изазови, 

 развојна процена и евалуација образовних исхода као део интеракције система 
васпитања и образовања са другим националним системима (привреда, култура, 
наука и технологија, јавне службе, администрација и сл.), 

 професионални развој васпитача и наставника свих нивоа образовања са аспекта 
дигитализације и информатизације друштва и 

 истраживачки приступи и примери из праксе. 

Конференцију је отворила директорка Високе школе струковних студија за 
образовање васпитача, др Тамара Грујић. Уводне импулсе пружиле су др Јасмина Шефер, 
научни саветник Института за педагошка истраживања са темом „Дивергентно, 
интерактивно и интердисциплинарно мишљење као кључна компетенција за будућност“ и 
др Лидија Радуловић, професор Филозофског факултета, Универзитета у Београду са 
излагањем под називом „Од препознавања компетенција ка развијању вртића/школе као 
заједнице која учи“. 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди била је 
домаћин конференције, а суорганизатори су: Факултет за менаџмент у Сремским 
Карловцима, Универзитет „Унион – Никола Тесла“ у Београду из Србије; „Антон Чехов“ 
Педагошки институт у Таганрогу из Русије; Филолошки, историјски и теолошки факултет, 
Западни универзитет у Темишвару из Румуније; Факултет за социологију и психологију, 
Западни универзитет у Темишвару из Румуније, затим Филозофски факултет, „Етвош 
Лоранд“ Универзитет (ELTE) у Будимпешти из Мађарске; Факултет за педагогију и 
практичну психологију, Катедра за психологију образовања, Јужни Универзитет у Ростову 
из Русије; Педагошки факултет, Катедра за психологију и социјални рад, Универзитет у 
Скадру „Луи Гираки“ из Албаније и Факултет друштвених наука, Катедра за албански 
језик, Универзитет у Скадру „Луи Гираки“ из Албаније.  



Пристигло је више од 150 пријава научних и стручних радова, аутора из 12 земаља: 
из свих крајева Србије, Босне и Херцеговине, Македоније, Хрватске, Румуније, Мађарске, 
Албаније, Словеније, Русије, Белорусије, Велике Британије и Северне Кореје. Све 
пријављене тебе објављене су у Зборнику апстраката, а Тематски зборник биће објављен 
почетком следеће године. Око тридесет одабраних радова презентовано је на 
Конференцији у неколико секција. Највећи број изложених радова односио се на 
истраживачке присупе, примере из васпитно-образовне праксе и најновије светске 
тренодове у систему образовања и васпитања. 

Ова Међународна научностручна конференција акредитована је у Заводу за 
унапређивање васпитања и образовања као вид стручног усавршавања запослених у 
образовању. Преко 50 васпитача и наставника дошло у улози слушаоца или аутора радова 
и добило сертификат о учешћу на конференцији који доноси 1 поен.  

У оквиру Конференције приређен је уметнички програм и ликовна изложба др 
Милорада Степанова, професора ВШССОВ у Кикинди. 

Уметнички програм у трајању од око 25 минута, на клавиру је извео студент друге 
године смера Струковни васпитач деце предшколског узраста, Борис Шкапик. Програм је 
обухватао Бетовенову „Месечеву сонату“, Дебисијево дело „Девојка ланене косе“, потом 
„Прелудијум у цис молу“ Александра Скрјабина, „Токату“ од Хачатуријана, Шопенов 
„Ноктурно“ и за крај, Радникову интерпретацију музике из филма „Пирати са Кариба“. 

Фото документарна изложба под називом „Плаво“ била је изложена у холу Школе 
аутора др Милорада Степанова. Ова изложба илустровала је четворогодишње уметничко 
истраживање боје и хроматских односа. 

Финансијска и материјална подршка организацији ове манифестације пристигла је 
из Секретаријата за науку и технолошки развој Аутономне Покрајине Војводине.  

 

у Кикинди, 10. новембра 2014. године 

Приредила: др Јасмина Арсенијевић, професор струковних студија и  

Председник организационог одбора Конференције 

 


