
Извештај о Националном скупу са међународним учешћем 

Савремено предшколско васпитање и образовање: изазови и дилеме,  

одржаном 25.03.2016. на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, 

Јагодина 

 

На Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу у Јагодини, 25. марта 

2016. године одржана је Конференција са међународним учешћем на тему Савремено 

предшколско васпитање и образовање: изазови и дилеме. Програмски одбор скупа 

укључио је еминентне стручњаке из области предшколске педагогије из земаља у региону: 

Словенија, Босна и Херцеговина, Мађарска, као и стручњаке из наше земље. 

У пленарном делу скупа, били смо у прилици да чујемо четири излагања: проф. др 

Јурке Лепичник Водопивец, проф. др Зоне Мркаљ, проф. др Емине Копас-Вукашиновић и 

доц. др Биљане Стојановић. Остала саопштења, 22 рада била су изложена у две секције 

према одређеној тематици. Научни скуп је имао за циљ да укључи научне раднике, 

предшколске педагоге и васпитаче и мастер студенте, како би се допринело даљем развоју 

предшколског васпитања и образовања и ојачала сарадња научних и стручних радника у 

овој области. 

Скуп се одвијао према унапред одређеној сатници, која је захваљујући доброј 

организацији, одговорности модератора секција и самих учесника, у потпуности 

испоштована. Поред излагања, било је довољно времена за дискусију и повратну 

информацију учесника о утисцима са скупа. 

Припремљен материјал за учеснике скупа укључивао је Програм скупа, Зборник 

радова и сертификате о учешћу на научном скупу. 

Организатори, Програмски, Организациони одбор и уредништво Зборника радова су 

врло одговорно и савесно припремили и реализовали све активности везане за одржавање 

Конференције, а један од резултата је било припремање Зборника радова, који су 

учесници добили као пратећи материјал. 

Одржавање скупа је медијски забележено од стране телевизије „Палма плус“ из 

Јагодине.  

Треба нагласити да се први пут на Факултету педагошких наука у Јагодини  

организује скуп посвећен искључиво предшколском васпитању и образовању, и да су први 

пут студенти учесници на скупу и аутори радова који су изложени. Такође, истичемо 

изузетан тимски рад наставника, свих служби, студената, као и подршку руководства 

Факултета у припреми и реализацији научног скупа. Сходно томе, учесници су изразили 

велико задовољство пријемом, добром организацијом и самим садржајем конференције. 

У прилогу овог извештаја, налази се Програм научног скупа.  

 

 

 

У Јагодини 28. 3. 2016.        Извештај сачиниле: 

Проф. др Емина Копас-Вукашиновић 

        Доц. др Биљана Стојановић 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 



 


