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УВОД

Педагошки факултет у Јагодини (у даљем тексту: Факултет) је у школској 2011/2012.
години обављао своју делатност у складу са Законом о високом образовању, Статутом
Факултета, студијским и Годишњим програмом рада.

Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије (у даљем
тексту: Комисија) број: 612 – 00 – 642/2008 – 04 од 18.01.2009. године Факултет је
акредитован као високошколска установа.

Министарство просвете и науке је Факултету издало:
1. Дозволу за рад број 612-00-00852/2009-04 од 27.10.2009. године за извођење

студијских програма: Основне академске студије Учитељ; Основне академске студије
Васпитач у предшколским установама;Дипломске академске студије Дипломирани
учитељ – мастер; Дипломске академске студије Дипломирани васпитач у
предшколским установама- мастер

2. Решење о допуни Дозволе за рад број 612-00-01855/2011-04 од 27. 6. 2012. године за
извођење студијских програма: Основне академске студије - Васпитач у домовима и
Дипломске академске студије- Дипломирани  васпитач у  домовима- мастер (Дозволи
су претходиле одлука  и уверење Комисије за акредитацију и проверу квалитета од 23.
4.2009.године о акредитацији основних академских студија, као и одлука и уврење о
акредитацији студија другог степена од 28.5.2010. године)

3. Решење о допуни Дозволе за рад број 612-00-01015/2012 од 20.8.2012. године  о
повећању броја студената за упис у прву годину  студија:

 Основне академске студије Васпитач у предшколским установама - 90
студената;

 Мастер академске студије Учитељ – 75 студената и
 Мастер Васпитач у предшколским установама – 50 студената.

Одлуком Сената Универзитета у Крагујевцу број 1324/3 од 29. септембра 2011. године
усвојен је нов Студијски програм мастер академских студија Образовне политике који
заједнички реализују Универзитет у Београду- Филозофски факултет и Универзитет у
Крагујевцу-Педагошки факултет у Јагодини.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета констатовала је да су оба универзитета
испунила прописане стандарде за акредитацију наведеног студијског програма који припада
области мултидисциплинарних наука за упис 50 студента: 30 студената на Филозофски
факултет и 20студената на Педагошки факултет ( Уверење Комисије број 612-00-00084/2012-
04 од 14.9.2012. године).

Одлуком Сената Универзитета у Крагујевцу број 492/3 од 28.6.2012. године усвојен је
нов Студијски програм мастер академских студија Образовање наставника предметне
наставе, у трајању од једне године.

Упозорењем о отклањању недостатака (612-00-1240/АУ/2010-04 од 13.7.2012. године)
Комисија за акредитацију и проверу квалитета одложила је доношење одлуке о акредитацији
студијског програма Докторске студије- Доктор наука- методика наставе и оставила рок за
отклањање недостатка.

Факултет је акредитован за обављање научноистраживачке делатности:
– Oдлука Министарства науке и заштите животне средине, Одбор за акредитацију

научноистраживачких организација број: 021-01-61/8 од 16.04.2007. године
– Oдлука Министарства просвете и науке, Одбор за акредитацију

научноистраживачких организација број: 021-01-17/45 од 19.04.2012. године
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1. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

За успешно обављање делатности неопходни су: просторни и материјално-технички
услови и кадровски услови.

1.1. Просторни и материјално-технички услови

1.1.1. Просторни услови

Од 1993. године део простора у објекту Факултета привремено је користила средња
Грађевинско-техничка школа “Никола Тесла.“ Поменута школа користила је самостално
1323,97 m2 нето учионичког и кабинетског простора и 505 m2 осталог простора (ходници,
холови, степеништа, тоалети и друго). Наставни процес је захтевао да се одређени простор,
као што су фискултурна сала, гардеробни део и купатила у фискултурном блоку, користе
заједнички према утврђеном распореду.

Захваљујући средствима које је обезбедило Министарство просвете и науке довршен
је објекат у коме сада ради школа “Никола Тесла“ самим тим, од 16. јануара 2012. године,
Факултет располаже целокупним простором у свом објекту.

У току вишегодишњег коришћења дела објекта Факултета од стране поменуте
школе дошло је до промене површине једног броја наставног простора. Школа је слушаонице
од 85,14 m2 преградила, два кабинета спојила у мању учионицу и друго. Осим тога, Школа је
променила и намену појединих просторија у фискултурном блоку.

По исељењу школе Факултет је уз помоћ донатора и Града Јагодина комплетно
адаптирао простор који је користила Школа, јер је исти био у јако лошем стању. Поједине
учионице кoje су биле преграђене, враћене су у пробитно стање; проширен је један број
учионица у слушаонице; проширен је кабинет за информатику; обезбеђен је један број нових
просторија за рад наставника, као и служби Факултета; замењена је столарија, урађени нови
подови, тоалети су у целости обновљени и опремљени, учионички и кабинетски простор
опремљен  је новим клупама, столицама, таблама, орманима и сл.

Предстоји уређење сутуренског простора који је школа“ Никола Тесла“ користила
као лабораторијски простор.

Факултет сада располаже са 5379,15 m2 нето простора за наставу и простора за
специфичне наставне садржаје (фискултурна сала, позоришна сала, библиотека са
читаоницом), као и простора за рад наставника и служби Факултета.

1.1.2. Библиотека

У циљу ширења знања, слободног приступа информацијама и промоције књига и
читања, библиотека Факултета прикупља, обрађује, чува, представља и даје на коришћење
библиотечко-информациону грађу и изворе и бави се разменом информација и  публикација
са другим библиотекама.

Избор нових публикација и богаћење књижног фонда у складу са потребама студената
основних и последипломских студија, као и професора и сарадника Факултета врши се
куповином, поклонима, донацијама...
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Библиотека тренутно располаже вредним фондом од 36687 књига и бројним
часописима из области књижевности, уметности, културе, педагогије, психологије.

У току протекле школске године купљено је само 218 књига. Фонд је обогаћен и
сопственим издањима Факултета са 10 так нових наслова, остало су поклони.

Укупна број унетих публикација у електронску базу COBISS система је 25320, одн.
14424 наслова.

Осим уношења нових наслова у електронски каталог и даље траје унос мање актуелног
старог књижног фонда.

У протеклој години фонд смештен у БИБЛИОТЕЦИ 2, сређен је по важећим
правилима система УДК и унет у електронски каталог. Део фонда БИБЛИОТЕКЕ 2 чине и
сви дипломски радови, које смо средили по numerus currensu (редном броју), тако да је
обезбеђивање тражених радова од стране корисника сада далеко једноставније и брже.

У току протекле године, библиотекари су организовали и презентацију Библиотеке
студентима прве године основних студија свих смерова. Циљ нам је био,  како представљање
библиотеке и свих  њених активности, тако и упућивање студената у коришћење
електронског каталога у систему COBISS, чији је библиотека члан од 2006.године. Сматрали
смо да је ова сфера  библиотечко-информационе делатности новина како за нас тако и за
студенте и да ће им кратки упути с наше стране далеко олакшати проналажење потребне
литаратуре. Овај систем, уколико се на најбољи могући начин презентује, омогућује
кориснику претраживање базе подаката свих издања on line „од куће“, што је додатна
олакшица оваквог начина набавке литературе. Полако, али сигурно, овакав начин
комуникације постаје актуелан и у нашем простору.

Након завршене обуке библиотекара за употребу програмске опреме COBISS
2/Позајмица, и реализованих техничких услова за формирање базе корисника, кренуло се са
првим уписом корисника у електронску базу ради спровођења аутоматизованог начина
задуживања.

Дизајнирали смо садашњи изглед ЧЛАНСКЕ КАРТЕ, која ће врло скоро бити једини
начин задуживања у Библиотеци. Одштампано је 2500 примерака чланских карата.

Прве чланске карте добили су сви студенти прве године основних студија свих
смерова. Наставили смо са уносом података студената осталих година и смерова и
приближили се броју од 1000 корисника чије је задуживање у Библиотеци аутоматизовано .

Крајем школске 2011/2012.године, након годину дана рада у тестној бази података,
прешли смо на Право окружење COBISS 2 /Позајмице, тако да у сваком тренутку можемо
поуздано видети статус сваке задужене публикације (податке о томе који је  корисник
задужен одређеном публикацијом, колики је временски рок за њено враћање, можемо
електронском поштом обавестити корисника о разним дешавањима у библиотеци итд.).

Чланске карте добили су и наставници, асистенти и сарадници Факултета, који су
доставили Библиотеци потребне податке.

Наставницима и сарадницима Факултета омогућили смо отварање личног корисничког
имена (налога) на серверу Народне библиотеке Србије за добијање лиценце за могућност
коришћења „KoBSONA од куће“. Бавећи се научноистраживачким радом, сада могу из својих
радних окружења, да на лак и брз начин долазе до чланака и публикација on line преко
система Коbson. Дужни су да преузете чланке из референтних часописа националног и
међународног значаја, користе за свој властити академски рад ради достизања научног звања,
подучавања студената или у истраживањима која финансирају влада или непрофитне
организације, а која су намењена објављивању у јавно доступној литератури.

Како се приликом подношења захтева за приступ KoBSON сервисима не захтева
никаква потврда о запослењу, б и б л и о т е к а р је тај који гарантује да је корисник заиста
запослен у одређеној институцији. Библиотекар захтев прослеђује е-мailom Центру за научне
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информације Народне библиотеке Србије и налог бива отворен истог дана.Тренутно је
отворено 17 налога наставницима и сарадницима нашег Факултета.

Публикације којима Библиотека не располаже и даље смо активно набављали
међубиблиотечком позајмицом од других библиотека Система. Број позајмљених
публикација расте из године у годину. Посебно добру сарадњу развили смо са Библиотеком
Матице српске из Новог Сада и Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“ у
Београду, Универзитетском библиотеком  и Библиотеком Филолошко-уметничког факултета
из Крагујевца Такође, све чешће излазимо у сусрет захтевима других библиотека за књигама
којима располаже библиотека нашег Факултета.

Као и протеклих година, и ове године Библиотека је организовала низ културно-
образовних активности. Издвојили бисмо промоцију новог наслова др Милоша Ковачевића
под називом “СТИЛСКА ЗНАЧЕЊА И ЗРАЧЕЊА“ одржаној у читаоници Библиотеке са
пригодним културно-уметничким програмом који су извели студенти Факултета у режији
проф. Сретка Дивљана.

Библиотека ће наставити са перманентним уносом осталог дела фонда у електронски
каталог, уписом корисника у електронску базу као и  организовањем књижевних  сусрета и
промоција, радионица, изложби књига и обележавања значајних јубилеја.

1.2. Кадровски услови

У извештајној години број наставника је повећан пријемом у радни односа једног
новог наставника и напредовањем сарадника, то јест њиховим избором у наставничка звања.
Структура наставног особља побољшана је и напредовањем наставника у виша наставничка
звања.

Изабрани наставници

Одлукама надлежних стручних већа Универзитета у Крагујевцу, на предлоге Наставно-
научног већа Факултета изабрани су:

1) нов наставник
 др Јелена Теодоровић у звање доцента, ужа педагошка научна област

2) у више наставничко звање – звање ванредног професора
 др Светлана Ћурчић, (ужа научна област Методика наставе природних

наука
 др Сунчица Мацура Миловановић, ужа научна област Специјано

педагошке и психолошке науке (интерполарни ниво)

3) напредовали су асистенти избором у звање доцента
 др Александар Игњатовић,ужа научна област Физичка култура са

методикама
 др Ненад Вуловић, ужа научна област Методика математике

Реизабрани наставници и сарадници

Одлукама надлежних стручних већа Универзитета у Крагујевцу, на предлоге
Наставно-научног већа Факултета, у исто наставничко звање поново је изабрана

 др Гордана Будимир Нинковић, ужа педагошка научна област
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Одлукама Наставно-научног већа Факултета у исто сарадничко звање – звање
асистента изабрани су:

 мр Бранко Илић, ужа научна област Методика српског језика и
књижевности и

 Јелена Младеновић, ужа научна област Методика наставе природних
наука.

Започети поступци избора нових наставника и наставника у више или исто звање

У току су поступци избора:
 др Драгана Јешића у звање доцента, ужа педагошка научна област;
 доц. др Живорада Марковића у звање ванредног професора,ужа научна

област Физичка култура са методикама;
 асист. др Марка Ђорђевића у звање доцента, ужа научна научна област

Комуникологија и
 доц др Радмиле Миловановић у звање доцента, ужа научна област

Медицинско психолошке науке (интерполарни ниво).

Ангажовани наставници

Факултет је у извештајној години ангажовао известан број наставника са других
факултета:

 др Вељко Банђур, редовни професор, Учитељски факултет у Београду;
 др Данимир Мандић, редовни професор, Учитељски факултет у Београду;
 др Милош Ковачевић, редовни професор, Филолошки факултет у

Београду;
 др Добривоје Станојевић, редовни професор, Факултет политичких наука

у Београду и
 др Бранко Јовановић, редовни професор, Филозофски факултет у

Косовској Митровици.

1.2.1. Професионално усавршавање наставника Факултета

У школској 2011/2012. Факултет је на неколико устаљених начина подржавао
наставнике и сараднике у њиховом професионалном усавршавању и научном раду.

Наставницима и сарадницима уплаћују се или надокнађују трошкови пријаве и
одбране магистарских и докторских радова. Школарине на магистарским и докторским
студијама у извештајној години надокнађиване су у висини од 75%. Сви сарадници који су на
последипломским студијама на Педагошком факултету у Јагодини ослобођени су плаћања
школарина и других трошкова. Надокнађивали су се и трошкови котизација за научне
скупове на којима наставници и сарадници учествују са рефератима.

Факултет је углавном преко Темпус пројеката и ове године набавио значајну количину
референтне стране и домаће стручне литературе. Библиотека Факултета пружа значајну
подршку запосленима обезбеђивањем литературе путем међубиблиотечке сарадње.

Материјални услови за рад (опрема, материјал и сл.) континуирано се обезбеђују и
унапређују, у највећој мери такође преко пројеката.

Неколико наставника и сарадника је преко Темпус пројеката посетило универзитете у
европским партнерским земљама, што је значајно за њихово професионално усавршавање и
даље могућности сарадње са колегама из исте научне области у иностранству. Индиректно,



Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу

7

професионално усавршавање подржано је и неговањем добре институционалне сарадње са
другим високошколским установама.

Уредништва часописа Факултета и зборника са научних скупова које организује
Факултет, посебну пажњу посвећују динамици усавршавања и професионалним потребама
наших наставника и сарадника.

Ниједан конкурс министарства надлежног за науку није пропуштен, тако да се може
рећи да се руководство Факултета старало о томе да сваки запослени искористи своје стручне
и научне потенцијале у пуној мери.

На крају, добра сарадничка атмосфера у протеклој години резултирала је тиме да
професионална сарадња (консултовање, савети, коауторски рад, коректура текстова,
превођење, размена знања, искустава, литературе и сл.) достигне висок ниво и постане део
професионалне етике на Факултету.

2. ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДВИЈАЊЕ НАСТАВЕ

Настава се у школској 2011/2012. години одвијала на четворогодишњим основним
академским студијама Учитељ; на трогодишњим основним академским студијама Васпитач-
у предшколским установама и Васпитач- у домовима; на једногодишњим мастер академским
студијама за стицање академског назива мастер учитељ, двогодишњим мастер академским
студијама за стицање академског назива мастер васпитач- у предшколским установама и
мастер васпитач- у домовима.

Наставни рад је организован у складу са Наставним плановима и студијским
програмима и Годишњим програмом рада Факултета. Неадекватни просторни услови
изазивали су тешкоће у организацији и реализацији наставе, тако да се она одвијала у две
смене. Факултет је ипак, уз спремност и разумевање наставника и сарадника за потешкоће те
природе као и појачано ангажовање управе факултета и студентске службе, успешно
организовао све облике наставног рада као што су: предавања, вежбе, семинарски радови,
консултације, пракса, испити (писмени, усмени и практични, и завршни) за редовне и
студенте на дошколовању.

На свим студијским програмима на нивоу основних академских студија настава се
одвијала по акредитованим студијским програмима из 2008. године.

Факултет је у школској 2011/2012. години уписао кандидате на мастер академске
студије: Учитељ, Васпитач- у предшколским установама и Васпитач- у домовима.

На факултету је организована и консултативна настава за студенте на дошколовању и
то на Основним академским студијама за образовање учитеља и Основним академским
студијама за образовање васпитача у предшколским установама.

Настава на Факултету била је у потпуности реализована, највећим делом од стране
наставника и асистената запослених на Факултету. За неке предмете били су ангажовани и
наставници са Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Београду (детаљније в. Одељак
1.2.).

Управљање и руковођење целокупним наставно-образовним процесом на факултету
одвијало се у оквиру одлука Наставно-научног већа, одговарајућих катедри, тимовима који су
се бавили равојем курикулума, као и Деканата.

Квалитет наставе значајно се побољшао стручним и професионалним усавршавањем
наших наставника (израда и одбрана магистарских и докторских теза, учешће на разним
научним и стручним скуповима и сл.- детаљније в. извештаје катедри, одељак 5).

На квалитет наставе значајно је утицао и велики број квалитетних уџбеника,
приручника, практикума, основношколских приручника и уџбеника, образовних софтвера,
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наставних средстава и стручне литературе која је у току извештајне године понуђена
студентима (в. одељке 1.1.2, 3.2.).

2.1. Бројно стање студената

2.1.1. Основне студије

Бројно стање редовних студената на крају школске 2011/2012. године илуструју
следеће табеле:

1. Табела 1.- Редовни студенти на крају школске 2011/2012. Године;
2. Табела 2. - Студенти на дошколовању на крају школске 2011/2012. Године и
3. Табела 3. Студенти уписани у прву годину основних академских студија у школској
2012/2013. Години и то:
3.1. По месту рођења;
3.2. По окрузима (пребивалиште);
3.3. По врсти школе;
3.4. По успеху у средњој школи (финансирање из буџета, самофинансирајући) и
3.5. По полу.

Одлуком Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских
програма основних академских студија за школску 2012/13. годину („Службени гласник РС“
број 54 од 29.05.2012), одобрен је упис за 105 студената који се финансирају из буџета.

Министарство просвете,науке и технолошког развоја Р.Србије дало је сагласност(број:
612-00-01294/2012-04 од 19.09.2012.) да се уписна квота прошири за 15 кандидата који се
финансирају из буџета .

Факултет је на првој години основних академских студија уписао укупно 225
студената, од тога буџетских 120, а самофинансирајућих 105. На студијском програму
учитељ уписано је 73 који се финансирају из буџета и 30 самофинансирајућих студената  . На
студијском програму васпитач у предшколским установама уписано је 31 који се финансирају
из буџета и 59 самофинасирајућих студената. На студијском програму васпитач у домовима
уписано је 16 који се финансирају из буџета и 16 самофинасирајућих студената .

Тестове за пријемне испите саставиле су и прегледале комисије састављене од
наставника Факултета. На организацију и резултате пријемног испита није било приговора.

Табела 1. Редовни студенти основних академских студија
на крају школске 2011/2012. године

Година студија I II III IV

СвегаНачин финансирања Уп
ис

Ре
уп
ис

Ук
уп
но

Уп
ис

Ре
уп
ис

Ук
уп
но

Уп
ис

Ре
уп
ис

Ук
уп
но

Уп
ис

Ре
уп
ис

Ук
уп
но

Буџетско 101 - 101 129 - 129 114 - 114 70 - 70 414
Самофинансирајући 86 3 89 29 24 53 74 12 86 34 - 34 262
Свега: 187 3 190 158 24 182 188 12 200 104 - 104 676
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Табела 2. Студенти на дошколовању на крају школске 2011/2012. године

Година студија Упис Реупис Укупно

III 26 15 41
IV 12 - 12
Свега: 38 15 53

Студенти уписани у прву годину основних академских студија у школској 2012/2013. години

Табела 3.1. Број студената по месту рођења

Крагује
вац

Чача
к

Краље
во

Јагоди
на

Ужице Аранђе
ловац

Круше
вац

Београ
д

Нови
Пазар

Остали Укупно

29 1 9 50 3 6 23 7 - 97 225

Табела 3.2. Б рој студената по окрузима (пребивалиште)

Шума
дијски

Раси
нски

Мора
вички

Колуб
арски

Помор
авски

Раш
ки

Брани
чевски

Златиб
орски

Бор
ски

Подун
авски

Беогр
адски

Ост
али

Укуп
но

38 26 5 - 85 10 23 3 4 21 1 9 225

Табела 3.3. Број студената по врсти завршене средње школе

Гимназија Техничка Економска Медицинска Остале Укупно
55 46 74 27 23 225

Табела 3.4. Број студената по успеху у средњој школи

Студије из буџета Самофинансирајући

Одличан 39 Одличан 6
Врлодобар 70 Врло добар 56
Добар 11 Добар 41
Довољан 0 Довољан 2
Укупно 120 Укупно 105

Табела 3.5. Број студената по полу

Мушки 32
Женски 193
Укупно 225
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Преглед одбрањених дипломских – завршних радова у школској 2011/2012.

Р.бр. Наставни предмет 6 7 8 9 10 Укупно
____________________________________________________________________
1. Дидактика / / / / 1 1
2. Општа педагогија (Увод) / / / 1 5 6
3. Школска и пород.педагогија / / 1 / 11 12
4. Социологија образовања / / / 3 3 6
5. Социол.пород.и детињства / / / 1 / 1
6. Српски језик / / / 1 / 1
7. Породична педагогија / / 2 2 1 5
8. Књижевност за децу / / / 4 5 9
9. Математика /            / 4 19 16 39
10. Увод у проуч. књижевности / / / / 4 4
11. Мет.нас.физичког васпитања / / / / 78 78
12. Мет.нас.музичке културе / / 1 1 / 2
13. Мет.нас.ликовне културе / / / / 3 3
14. Мет.нас.математике / / / 2 3 5
15. Елементарни матем. појмови     /           /          1         1 1 3
16. Социјална патологија                  1           /         /         / / 1
17. Домска педагогија / / / / 1 1
18. Педагогија слободног времена / / / 1 2 3
19. Филозофија са етиком / / / / 2 2
20. Мет.српског ј. и књиж. / / / 1 / 1
21. Основе природних наука / / / / 5 5
22. Социологија / / / / 4 4
23. Интер.и ком.у васп.раду / / / / 8 8
24. Развојна психологија / / / 1 2 3
25. Основе визуелне уметности / / / / 6 6
26. Методика упознавања околине / 1 / / / 1
27. Психопат.дет.и младости / / / 1 6 7
28. Општа хигијена / / 1 / 1 2
29. Предшколска педагогија / / / / 2 2
30. Екологија / / / / 1 1
31. Мет.рада домског васп. / / / 1 / 1
32. Мет.васп.образ.рада / / 1 / / 1
33. Педагошка психологија / / / 1 11 12
34. Псих.сав.у васп.раду / / / / 1 1
____________________________________________________________________

Свега: 1 1 11 41 183 237

Табеларни преглед успеха студената у школској 2011/2012. години дат је у прилогу уз
овај извештај.

2.1.2. Последипломске студије и мастер академске студије

Одлуком Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских
програма мастер академских студија за школску 2012/13. годину („Службени гласник РС“
број 54 од 29.05.2012), одобрен је упис за 30 студената који се финансирају из буџета.
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У првом и другом конкурсном року уписано је 159 студената, 30 који се финансирају
из буџета и 129 самофинасирајућих студената. На студијском програму мастер учитељ
уписано је петнаест студената који се финансирају из буџета и 96 самофинансирајућих. На
студијском програму мастер васпитач у предшколским установама уписано је десет студената
који се финансирају из буџета и 23 самофинасирајућих. На студијском програму мастер
васпитач у домовима уписано је пет студената који се финансирају из буџета и десет
самофинасирајућих. На организацију и спровођење конкурса није било приговора.

Табела 4. Редовни студенти мастер академских студија на крају школске 2011/2012.

Година студија I II

СВЕГА
Начин финансирања Упис Реу

пис
Уку
пно

Упис Реу
пис

Укупно

На буџету 30 / 30 18 / 18 48
Самофинансирјући 102 / 102 25 / 25 127
Свега 132 / 132 43 / 43 175

У протеклој школској години одржане су јавне одбране:
o Завршних – мастер радова – 2;
o Mагистарска теза - /;
o Докторска дисертација – 1 и
o Специјалистички рад – 4.

Табела 5. Успех редовних студената у школској 2011/2012. - студијски програм
Учитељ (Закон о високом образовању)

Год
ина
студ
ија

Број
студ
енат

а

Број
испит

а
Предмет – семинар

Испит Успех изражен оценом 6-10
Пролазно

ст у % Средња оцена

Полож
или

Нису
полож

или
6 7 8 9 10

Прв
а

годи
на

95

87
Филозофија са
етиком 80 7 16 37 24 2 1 91.95 7.19

93
Социологија
образовања 90 3 1 14 46 14 15 96.77 8.31

140 Страни језик 71 69 27 22 11 7 4 50.71 7.14
65 Увод у  педагогију 50 15 10 24 11 4 1 76.92 7.24
96 Развојна психологија 35 61 17 16 2 0 0 36.46 6.57

109
Основе
комуникологије 89 20 15 32 26 10 6 81.65 7.55

139 Српски језик 1 86 53 11 37 29 9 0 61.87 7.42
356 Основе математике 1 73 283 49 16 4 3 1 20.51 6.51

120
Вокално-
инструментална
настава I

70 50 3 16 27 17 7 58.33 8.13

102 Изборни предмет 1 90 12 6 18 22 20 24 88.24 8.42
96 Изборни предмет 2 82 14 18 27 11 16 10 85.42 7.67
104 Основе информатике 88 16 9 26 36 13 4 84.62 7.74

85
Основе физичког и
здравственог
васпитања

85 0 13 17 12 21 22 100.00 8.26

97
Основе визуелне
уметности 1 87 10 31 18 6 3 29 89.69 7.78

91 Интегрисана пракса 91 0 0 0 0 7 84 100.00 9.92



Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу

12

0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

1780 15 1167 613 226 320 267 146 208 65.56 7.82

Друг
а

годи
на

96

123 Страни језик струке 68 55 40 13 8 5 2 55.28 6.76

76
Увод у проучавање
књижевности 76 0 4 38 27 7 0 100.00 7.49

76 Књижевност за децу 76 0 4 30 29 12 1 100.00 7.68

73
Методологија
педагошких
истраживања

64 9 3 23 28 6 4 87.67 7.77

191 Дидактика 56 135 19 27 8 2 0 29.32 6.88
167 Основе математике 2 56 111 28 17 9 2 0 33.53 6.73

209
Педагошка
психологија 43 166 21 20 2 0 0 20.57 6.56

105
Основе природних
наука 72 33 1 17 18 11 25 68.57 8.58

80
Основе визуелне
уметности 2 73 7 19 40 7 3 4 91.25 7.08

139 Српски језик 2 70 69 21 27 14 7 1 50.36 7.14

80
Вокално-
инструментална
настава II

59 21 44 6 4 4 1 73.75 6.51

88 Изборни предмет 3 87 1 4 8 22 26 27 98.86 8.74
76 Изборни предмет 4 65 11 8 15 26 10 6 85.53 7.86
80 Интегрисана пракса 80 0 0 0 0 56 24 100.00 9.30
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

1563 14 945 618 216 281 202 151 95 60.46 7.61

Трећ
а

годи
на

115

100
Школска и
породична педагогија 94 6 33 31 22 5 3 94.00 7.09

152
Мет.наст.српског
језика и
књижевности

57 95 18 14 20 5 0 37.50 7.21

187
Методика наставе
математике 76 111 23 28 15 7 3 40.64 7.20

157
Методика наставе
природе и друштва 86 71 35 24 15 10 2 54.78 7.07

75
Методика наставе
музичке културе 75 0 11 15 19 21 9 100.00 8.03

112
Информатика у
образовању 97 15 13 14 17 23 30 86.61 8.44

90
Методика наставе
ликовне културе 61 29 27 16 10 4 4 67.78 7.05

98
Методика наставе
физичког васпитања 98 0 10 15 33 19 21 100.00 8.27

98 Изборни предмет 5 81 17 7 22 19 23 10 82.65 8.09

212
Рад са децом са
посебним потребама 122 90 29 51 26 14 2 57.55 7.25

107 Изборни предмет 6 90 17 13 16 16 29 16 84.11 8.21
100 Изборни предмет 7 85 15 9 16 24 18 18 85.00 8.24
105 Пракса 105 0 0 0 6 31 68 100.00 9.59
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

1593 13 1127 466 228 262 242 209 186 70.75 7.88

Четв
рта

годи
на

104

107
Методички
практикум срп.ј.и
књиж.

107 0 6 24 35 29 13 100.00 8.18

98
Методички
практикум
математике

97 1 2 32 45 16 2 98.98 7.84

110
Методички
практикум природе и
др.

110 0 4 24 44 34 4 100.00 8.09

109 Методички 109 0 12 11 32 37 17 100.00 8.33
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практикум
муз.културе

87
Методички
практикум ликовне
кул.

87 0 6 9 15 24 33 100.00 8.79

107
Методички
практикум
физ.васпитања

107 0 5 10 31 40 21 100.00 8.58

81 Изборни предмет 8 78 3 1 9 16 28 24 96.30 8.83
79 Изборни предмет 9 78 1 7 27 16 15 13 98.73 8.00
85 Изборни предмет 10 84 1 3 14 23 22 22 98.82 8.55
76 Континуирана пракса 76 0 0 0 0 5 71 100.00 9.93
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

939 10 933 6 46 160 257 250 220 99.36 8.47
Σ: 410 5875 52 4172 1703 716 1023 968 756 709 71.01 7.93

Табела 6. Успех редовних студената у школској 2011/2012. - студијски програм
Васпитач у предшколским установама (Закон о високом образовању)

Год
ина
студ
ија

Број
студе
ната

Број
испита Предмет – семинар

Испит Успех изражен оценом 6-10
Пролазнос

т у % Средња оцена

Полож
или

Нису
поло
жили

6 7 8 9 10

Прв
а

годи
на

59

96 Српски језик 56 40 22 21 7 6 0 58.33 6.95

59
Елементарни
математички
појмови

55 4 43 8 2 2 0 93.22 6.33

70 Страни језик 50 20 14 12 15 3 6 71.43 7.50
72 Социологија 52 20 8 23 21 0 0 72.22 7.25
71 Увод у педагогију 52 19 16 22 11 2 1 73.24 7.04

94
Основе природних
наука 56 38 1 7 22 19 7 59.57 8.43

92
Развојна
психологија 37 55 12 17 8 0 0 40.22 6.89

74
Основе
информатике 52 22 10 14 12 10 6 70.27 7.77

124
Вокално-
инструментална
настава I

38 86 1 11 19 7 0 30.65 7.84

52
Сценска и луткарска
уметност 52 0 17 15 12 2 6 100.00 7.33

63 Филозофија 62 1 10 25 26 1 0 98.41 7.29
71 Изборни предмет 1 54 17 12 10 12 13 7 76.06 7.87
74 Изборни предмет 2 55 19 15 20 9 9 2 74.32 7.33
55 Интегрисана пракса 55 0 0 0 0 1 54 100.00 9.98
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

1067 14 726 341 181 205 176 75 89 68.04 7.57

Дру
га

годи
на

56

32 Књижевност за децу 32 0 2 15 11 4 0 100.00 7.53

71
Интеракција и
комуникација у
васпитном раду

43 28 16 7 11 7 2 60.56 7.35

72
Основи
комуникологије 48 24 41 5 2 0 0 66.67 6.19

104 Дидактика 36 68 0 19 17 0 0 34.62 7.47

42
Методологија
педагошких
истраживања

27 15 0 6 9 10 2 64.29 8.30

48
Методика васпитно-
образовног рада 33 15 6 5 13 5 4 68.75 7.88

34
Предшколска
педагогија 31 3 14 5 6 5 1 91.18 7.16
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37
Породична
педагогија 31 6 14 10 7 0 0 83.78 6.77

63
Основе визуелне
уметности 50 13 16 22 7 4 1 79.37 7.04

52 Елементарне игре 52 0 2 3 16 16 15 100.00 8.75

59
Вокално-
инструментална
настава II

53 6 38 3 3 3 6 89.83 6.79

68 Изборни предмет 3 68 0 1 9 20 11 27 100.00 8.79
68 Изборни предмет 4 58 10 12 9 13 15 9 85.29 8.00
49 Интегрисана пракса 49 0 0 1 27 21 0 100.00 8.41
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

799 14 611 188 162 119 162 101 67 76.47 7.66

Трећ
а

годи
на

59

48
Методика развоја
говора 45 3 4 18 13 10 0 93.75 7.64

70
Методика
упознавања околине 45 25 3 6 27 9 0 64.29 7.93

47

Мет.развоја
почетних
математичких
појмова

42 5 2 17 7 15 1 89.36 7.90

64
Методика музичког
васпитања 64 0 2 25 19 13 5 100.00 7.91

47
Методика ликовног
васпитања 46 1 29 8 3 0 6 97.87 6.83

51
Методика физичког
васпитања 51 0 3 2 11 19 16 100.00 8.84

62 Изборни предмет 5 55 7 5 9 13 7 21 88.71 8.55
73 Изборни предмет 6 72 1 1 7 16 23 25 98.63 8.89
49 Пракса 49 0 0 0 1 1 47 100.00 9.94

89
Рад са децом са
посебним потребама 56 33 13 18 18 6 1 62.92 7.36

0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

600 10 525 75 62 110 128 103 122 87.50 8.22
Σ: 174 2466 38 1862 604 405 434 466 279 278 75.51 7.78

Табела 7. Успех редовних студената у школској 2011/2012. - студијски програм
Васпитач у домовима (Закон о високом образовању)

Год
ина
студ
ија

Број
студ
енат

а

Број
испита Предмет – семинар

Испит Успех изражен оценом 6-10
Пролазнос

т у % Средња оцена

Поло
жили

Нису
поло
жили

6 7 8 9 10

Прв
а

годи
на

34

47 Српски језик 31 16 7 15 6 3 0 65.96 7.16

32
Психопатологија
детињства и младости 10 22 2 4 3 0 1 31.25 7.40

53 Страни језик 31 22 10 8 6 6 1 58.49 7.35
38 Социологија 27 11 5 10 10 2 0 71.05 7.33
18 Увод у педагогију 4 14 2 1 1 0 0 22.22 6.75
59 Развојна психологија 12 47 8 2 2 0 0 20.34 6.50
39 Основе информатике 27 12 9 9 5 3 1 69.23 7.19

30
Сценска и луткарска
уметност 30 0 12 4 9 1 4 100.00 7.37

50
Вокално-
инструментална
настава

22 28 8 6 6 1 1 44.00 7.14
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54
Основе природних

наука 28 26 0 11 11 5 1 51.85 7.86

15 Филозофија 15 0 6 8 1 0 0 100.00 6.67
46 Изборни предмет 1 28 18 9 2 10 5 2 60.87 7.61
38 Изборни предмет 2 26 12 13 7 3 3 0 68.42 6.85
31 Интегрисана пракса 31 0 0 0 0 0 31 100.00 10.00
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

550 14 322 228 91 87 73 29 42 58.55 7.52

Дру
га

годи
на

30

20
Увод у проучавање
књижевности 20 0 3 6 8 3 0 100.00 7.55

6
Основе домске
педагогије 6 0 5 1 0 0 0 100.00 6.17

8
Методологија
педагошких
истраживања

5 3 0 3 1 1 0 62.50 7.60

57
Педагошка
психологија 8 49 3 4 1 0 0 14.04 6.75

52
Основе
комуникологије 20 32 17 3 0 0 0 38.46 6.15

29 Дидактика 11 18 1 5 5 0 0 37.93 7.36

30
Основе визуелне
уметности 23 7 8 9 4 1 1 76.67 7.04

22
Основе физичког и
здравственог
васпитања

21 1 1 8 2 7 3 95.45 8.14

12
Породична
педагогија 10 2 4 2 3 1 0 83.33 7.10

39
Интеракција и
комуникација у
васпитном раду

25 14 9 7 4 5 0 64.10 7.20

25 Изборни предмет 3 22 3 4 3 9 5 1 88.00 7.82
32 Изборни предмет 4 24 8 7 5 6 2 4 75.00 7.63
28 Интегрисана пракса 28 0 0 0 0 0 28 100.00 10.00
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

360 13 223 137 62 56 43 25 37 61.94 7.64

Трећ
а

годи
на

26

24
Модели орг.рада у
домовима 24 0 11 4 3 5 1 100.00 7.21

12
Педагогија слободног
времена 11 1 1 2 5 1 2 91.67 8.09

27
Основе социјалне
педагогије 17 10 8 1 0 4 4 62.96 7.71

58
Рад са децом са
посебним потребама 20 38 5 9 4 2 0 34.48 7.15

26
Методика рада
домског васпитача 26 0 11 8 3 1 3 100.00 7.12

21
Превенција
поремећаја у
понашању

21 0 3 5 8 1 4 100.00 7.90

22 Изборни предмет 5 20 2 8 2 3 1 6 90.91 7.75
19 Изборни предмет 6 18 1 6 0 3 1 8 94.74 8.28
19 Музичка култура 19 0 1 6 8 1 3 100.00 7.95
18 Пракса 18 0 0 0 0 0 18 100.00 10.00
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

246 10 194 52 54 37 37 17 49 78.86 7.85
Σ: 90 1156 37 739 417 207 180 153 71 128 63.93 7.64
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2.1.3. Организација и реализација студентске праксе

Практична настава обавља се у вежбаоницама факултета. То су градске основне школе
„Бошко Ђуричић“, „17. октобар“, „Горан Остојић“ и „Милан Мијалковић“. Практичну
наставу изводе студенти IV године у разредној настави (I-IV) разреда са сарадницима и
натавницима за практичну наставу. Настава се изводи континуирано током школске године,
по утврђеном распореду школа после испуњеног школског услова, из свих методичких
настава(српског језика, математике, природе и друштва, ликовног, музичког и физичког).

Професионална пракса се реализује у два основна вида, као интегрисана
професионална пракса (на прве три студијске године – смер Учитељ, односно прве две
студијске године – смерови Васпитач у предшколској установи и Васпитач у дому), и
континуирана професионална пракса – на завршним студијским годинама сва три смера.

Интегрисана професионална пракса се изводи током школске године у блоковима
(укупно - две недеље на првој студијској години за сва три смера, и по четири недеље на
другој и трећој – смер Учитељ, односно другој студијској години - смерови Васпитач у
предшколским установама и Васпитач у домовима).

У оквиру интегрисане професионалне праксе студенти  воде Дневник праксе и пишу
извештаје о обављеним задацима који се на крају школске године оцењују у оквиру
студијског предмета Интегрисана пракса (према Студијским програмима усвојеним за
2008/09).

Студенти III године смер – професор разредне наставе реализују интегрисану
професионалну праксу за изборни предметни модул у V и VI разреду из предмета: Српски
језик, Математика, Енглески језик, Музичка култура, Физичко васпитање и Грађанско
васпитање у школама „Бошко Ђуричић“, „Горан Остојић“, „17.октобар“ и „Милан
Мијалковић“.

Континуирана професионална пракса студената четврте године – смер Учитељ изводи
се у VIII семестру 20 наставних дана у самосталном раду на организовању и извођењу
наставних часова и других облика образовно-васпитног рада у основној школи, с циљем да
што потпуније и комплексније схвати и доживи динамику школског живота и рада у
релативно дужем временском периоду.

Првог наставног дана студент не изводи самостално наставу, већ се упознаје са
васпитном ситуацијом у одељењу, плановима рада учитеља и школом у целини. После тога,
студент преузима наставни и савнаставни рад у одељењу. Учитељ-ментор је у обавези да
присуствује часовима и да помаже студенту у припремању и извођењу наставе и осталих
облика васпитно-образовног рада. После одржаних часова учитељ-ментор и студент треба
заједнички да изврше њихову целовиту анализу.

Осим извођења редовне наставе студент учествује у припремању и извођењу и других
облика рада (према плану учитеља у школи у којој је на пракси).

Студент би, такође, требало да проведе пет наставних дана у раду у комбинованом
одељењу.

Студент који је стекао услов за ову праксу дужан је да: благовремено се пријави
наставнику задуженом за ову праксу или координатору практичног рада; на време се са
одређеним упутима пријави школи и учитељу-ментору, уз помоћ ментора-учитеља да
реализује целокупни васпитно-образовни рад у одељењу и о томе води посебан дневник рада.

Дневник рада обухвата све елементе писане припреме за наставни час. Наставници
методика повремено обилазе студента који је на континуираној пракси.

На крају праксе студент добија потвру од управе школе о успешно обављеној пракси
коју потписује поред директора или педагога и учитељ- ментор.

Пракса од 20 наставних дана организована je од 7. до 30. маја 2012.
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2.1.4. Продекан за наставу

Продекан за наставу у школској 2011/12. години свој рад концентрисао је на следеће
активности:

1. Праћењу и континуираном побољшавању акредитованих студијских програма
на основним и мастер програмима;

2. Изради и акредитацији нових студијских мастер прогрaма и редизајнирању
постојећих у оквиру Темпус пројеката:
- EducationPolicyStudyProgrammeinSerbiaandMontenegro (E.P.S.P) TEMPUSIV -

159074-JPCR, 2010-2013,
- ModernisingTeacherEducationinaEuropeanPerspective, TEMPUSIV – 159048 –
JPCR, 2010-2013 и
-Master curriculum designTempus IV MASTS 511170N programme;

3. Aкредитацијии имплементацији једногодишњег Програма за педагошке
асистенте у оквиру пројекта EuropeAid/128424/C/SER/RS, EducationforAll -
IncreasingtheAvailabilityandQualityofEducationforChildrenfromMarginalisedGroups
(партнери на пројекту: Центар за интерактивну педагогију из Београда и
Министарство просвете Републике Србије);

4. Обезбеђивању наставничког кадра;
5. Успостављању сарадње са факултетима у земљи и иностранству;
6. Опремање факултета савременом информатичком опремом у оквиру пројеката

чији је координатор и
7. Сарадњи са студентском организацијом на пољу укључивања студената у

вредновање квалитета наставе и предлагања решења везаних за наставу.

Рад на изради и акредитацији нових студијских прогрма и редизајнирању постојећих у
оквиру Темпус пројеката.

У оквиру пројекта Education Policy Study Programme in Serbia and Montenegro
(E.P.S.P) TEMPUSIV - 159074-JPCR, 2010-2013, продекан за наставу је као део националног
тима са колегама са партнерских универзитета на Пројекту (Копенхаген, Лувен, Љубљана,
Крагујевац, Београд, Нови Сад, Никшић) учествовао у креирању мастер програма Образовне
политике који заједнички реализују Универзитети у Београду и Крагујевцу. Овај програм је
12. 9. 2012. године добио Уверење о акредитацији студијског програма мастер академских
студија и уписом 50 студената (20 пријављених на Педагошком факултету у Јагодини и 30 на
Филозофском факултету у Београду) отпочео наставу 9. марта 2012. године. Овај догађај је
означен као вишеструко значајан датум у историји националног високог образовања с
обзиронм на то да је први пут отпочела реализација заједничког програм два национална
универзитета и да се настава први пут организује и реализује на даљину уз помоћ
одговарајуће видеоконференцијске опреме. За ову намену у оквиру Програма
EducationPolicyStudyProgrammeinSerbiaandMontenegroна Педагошком факултету у Јагодини
опремљена је посебна учионица за учење на даљину у вредности од 30000 евра. Педагошки
факултет на овом мастер програму реализујенаставу у оквиру два модула: Једнакост у
образовању (предмети: Социологија образовања, Инклузивно образовање и права детета) и
Управљање образовним процесом (предмети: Менаџмент у образовању и Лидерство у
образовању). Захвањујући стручности и високом ангажовању професора др Наде Кораћ, др
Сунцице Мацуре Миловановић, др Весне Трифуновић и др Јелене Теодоровић понуђени
изборни модули привукли су пажњу највећег броја полазника овог програма и тиме
осведочили да наставни кадар Факултета педагошких наука у Јагодини може да парира
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наставном кадру најугледнијих факултета у Србији као што је Филозофски факултет у
Београду.

У оквиру пројекта Master curriculum designTempusIV MASTS 511170продекан за
наставује активно учествовала у дизајнирању Студијског програма мастер академских
студија Образовање наставника предметне наставекоји је Одлуком Сената Универзитета у
Крагујевцу 28. јуна 2012. усвојен. Акредитација овог програма је у току.

У оквиру пројектаEuropeAid/128424/C/SER/RS, EducationforAll – Increasingthe
Availability and Quality of Education for Children from Marginalised Groups, учествовала је у
дизајнирању програма за педагошке асистенатекоји је почео са реалиацијом јула 2012. године.
Као обучени тренери педагошких асистената са нашег факултета у реализацији овог програма
учествовали су Душан Ристановић, Биљана Стојановић, Ненад Стевановић и Владимир
Станојевић.

Праћење и континуирано побољшавање акредитованих студијских програма на
основним и мастер програмима

У оквиру измена и допуна постојећих студијских програма (увођење нових изборних и
обавезних предмета, измена назива постојећих, прилагођавање броја бодова оптерећењу на
предмету) које су усвојене на Универзитету у Крагујевцу новембра 2012,  студијски садржаји
одговарајућих предмета обогаћени су садржајима из инклузивног образовања (методике свих
предмета) и садржајима из области људских права као резултат рада на Темпус пројектима
Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary Teacher Education,  који води др
Сунцица Мацура Миловановић и Developing Human Rights Education at the Heart of Higher
Education, који води др Емина Копас Вукашиновић (види међународна сарадња).

Успостављање сарадње са факултетима у земљи и иностранству

Продекан за наставу је боравила на Високој школи у Баји где је потписан протокол о
сарадњи за академску 2011/12. годину у делегацији са деканом проф. мр Сретко Дивљан, доц.
др Илијаном Чутуром, доц. др Маргит Савовић, доц. др Ненадом Вуловићем)

Учествовала са продеканом за науку др Илијаном Чутуром на међународном
симпозијуму „Modernising Teacher Education in a European Perspective", који је одржан 14.
октобра 2011. у Сарајеву (види интернационална сарадња).На Симпозијуму, који је као
основну тему имао резултате и перспективе регионалне и интернационалне европске сарадње
у образовању присуствовали су највиши представници министарстава земаља у којима се
пројекат реализује, свих универзитета-чланова (из Немачке, Холандије, Аустрије, Хрватске,
Босне и Херцеговине, Словеније и Србије) и спољних партнера (Школска књига из Загреба,
Бош фондација). Симпозијумом је председавала др Дорис Пак, председница Савета за
културу и образовање Европског парламента. На овом скупу Илијана Чутура је поднела
извештај о заступљеностиобразовних наука на Униветрзитету у Крагујевцу, а др Виолета
Јовановић је у име државног секретара др Радивоја Митровића представила презентацију
Министарства просвете Републике Србије о стручном усавршавању директора школа у нашој
земљи. По оцени представника Центра за Европске студије Минстер/Загреб, организатора
симпозијума, „ово излагање је у великој мери придонело даљој дискусији и промишљањима
за нови пројекат који желимо покренути“, тако да је отворена могућност за даље учешће
нашег Факултета/Универзитета у активностима овог конзорцијума.

Активно учествовала на симпозијуму Modernizing Teacher Education in a European
Perspective, који је одржан oд 5. дo 8. септембра 2012. у Минстеру (види интернационална
сарадња). Тема скупа била је мобилност студената.
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Активно учествовала на великом броју скупова посвећеним развоју курикулума за
образовање учитеља и наставника у Србији.

3. НАУЧНА ДЕЛАТНОСТ

3.1. Научноистраживачки рад

У школској 2011/2012. Факултет је реакредитован за обављање научноистраживачке
делатности.

Обављена је евалуација рада истраживача, а формирана је и радна група за праћење
квалитета научноистраживачког рада у оквиру Комисије за квалитет.

У извештајном периоду Факултет је добио два програма популаризације и промоције
науке на конкурсу Министарства просвете и науке. На Факултету је одржана интерактивна
изложба о животу и раду Марије Кири.

Одржани су и научни скупови које је суфинансирало Министарство (из области
књижевности за децу и наставе енглеског језика).

На пројектима које финансира Министарство учествује десет наставника и сарадника
Факултета.

Развојне пројекте реализују пројектни тимови, о чему је више речи у извештајима
катедри. Факултет учествује на следећим Темпус пројектима: Modernization of Teacher
Education in a European Perspective, чији је носилац (координатор)  Универзитет у Минстеру
(Немачка), Education Policy Study Programme, чији је носилац Универзитет у Београду и
Master Programme for Subject Teachers in Serbia, TEMPUS JP-511170-2010, Модернизација и
хармонизација програма образовања учитеља у Србији (Универзитет у Новом Саду) и
Developing Human Rights Education at the heart of Higher Education (Универзитет у
Рохемптону).

Сарадници Ирена Голубовић-Илић и Оливера Цекић-Јовановић учествују на
међународном ФП7 пројекту Fibonacci, у оквиру којег је Факултет постао регионални центар
за промоцију и дисеминацију инквајери метода у настави природних наука. Ови сарадници су
и добитници награде Француског института за допринос пројекту.

У извештајној години настављено је са издавањем часописа Узданица (М52). И у овој
години није решено питање видно повећаних потреба за организационом и финансијском
подршком Факултета (рецензирање, вођење документације, коректура, превођење и сл.). Сви
ови послови и даље се обављају без надокнаде. Министарство просвете и науке
суфинансирало је трошкове штампе у износу од 50%.

О објављивању уџбеника и приручника за студенте, као и монографија наставника, в.
извештаје катедри / у оквиру њих индивидуалне извештаје/.

Публикације се шаљу библиотекама сродних факултета. Све публикације научног
карактера излагане су на Сајму књига на штанду Министарства за науку, у чијем се
заједничком каталогу и налазе.

3.2. Рад координатора за научноистраживачки
рад и издавачку делатност

У марту 2011. на дужност продекана за научноистраживачки рад и издавачку
делатност изабрана је Доц. др Илијана Чутура. Продекан је посебно радио на следећим
пословима:
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 акредитација за научноистраживачки рад, која је успешно обављена током
извештајног периода;

 учешће у припреми апликација и извештаја за Министарство за науку, које је
суфинансирало сва три научна скупа одржана у извештајном периоду;

 апликација за два програма популаризације науке (програми су одобрени и у току
је њихова реализација);

 учешће у координацији Темпус пројеката;
 координација рада везаног за издавање часописа Узданица;
 координација и обједињавање рада на припремању и публиковању свих

колективних издања Факултета;
 координација активности и учешће у организији научних скупова на Факултету;
 праћење проблематике која се односи на научноистраживачки рад и предлагање

мера надлежним органима у циљу унапређивања научноистраживачког рада на
Факултету и

 сарадња са Министарством, Универзитетом, другим факултетима и осталим
институцијама у земљи на пољу научноистраживачког рада и издавачке
делатности.

4. ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА

У периоду децембар 2011 – септембар 2012. године Комисија је реализовала следеће
задатке, предвиђене својим Програмом рада:

 припрема инструмената за студентску евалуацију квалитета наставе и
наставника;

 планирање и реализација истраживања (студентска евалуација квалитета
наставе и наставника). Истраживање је спроведено децембра 2011. и маја
2012. године;

 обрада података и припрема Извештаја о резултатима студентских
евалуација квалитета наставе и наставника;

 разматрање и усвајање поменутих извештаја на седницама Комисије и
Наставно-научног већа и

 припрема инструмената за самовредновање наставника.

Програмом рада Комисије за 2011/12. годину је планирано да се уради евалуација
наставе и педагошког рада наставника од стране студената, самовредновање наставника, као и
студентска и наставничка евалуација праксе студената. Због обимности посла и презаузетости
наставника наставним и другим обавезама у потпуности је реализована евалуација студената
у првом семестру школске 2011/2012. Резултати студентске евалуације представљени су у
извештају који следи.

Предмет: Извештај Комисији за квалитет о студентској евалуацији наставе
на Педагошком факултету у Јагодини у првом семестру школске 2011/2012.

У складу са актуелним Правилником Педагошког факултету у Јагодини о унутрашњој
провери квалитета (педагошког рада наставника, професионалне праксе студената и
наставних програма), на Петој седници Комисије за обезбеђење квалитета одржане
12.01.2012, у сали 1 Педагошког факултета у Јагодини са почетком у 12.30. изнет је предлог
проф Емине Копас-Вукашиновић о формирању Комисије за унос и обраду добијених
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података након спроведеног поступка анкетирања. Чланове те комисије сачињавали би
наставници и сарадници из реда чланова Комисије за квалитет, из реда чланова Наставно
научног већа и из редова студената.

Овај предлог је прослеђен и усвојен на Катедрама и на Наставно-научном већу
Педагошког факултета у Јагодини одржаном 17.01.2012.

Комисију за обраду добијених података чинили су: Владимир Станојевић, Александра
Михајловић, Александар Игњатовић, Владимир Ристић, Биљана Стојановић, Живорад
Марковић. Студенти: Дарко Голубовић, Петар Крсмановић и Небојша Крљар.

Према чл. 5. поменутог Правилника, Комисија за обраду података изабрала је
председника Живорада Марковића, који је руководио целокупним процесом обраде
добијених података у вези са студентском евалуацијом и са задовољством Комисији за
обезбеђење квалитета подноси следећи,

ИЗВЕШТАЈ

Након припремљених упитника од стране студентске службе, евалуација студената је
реализована од стране наставника и асистената Педагошког факултета у Јагодини за време
редовних часова у терминима 24. и 25.12.2011. са Мастер студентима и 26, 27. и 28.12.2011.
са студентима свих година основних студија на свим студијским програмима (учитељ,
предшколски васпитач и васпитач у домовима). Поступак је условљавао да сваки наставник-
асистент уради евалуацију за другог наставника-асистента по систему случајног избора.

Након попуњавања упитника од стране испитаника, наставник-асистент је сакупљао
упитнике, стављао у коверат, лепио и носио у канцеларију Декана. Све коверте преузео је
Зоран Тодосијевић и поделио на чланове Комисије за обраду података. Свако од чланова је
преузимао одређени број упитника (који су били у ковертама) и након отварања извршио би
шифрирање сваког упитника (како би свако од наставника-асистената могао да погледа своје
показатеље) и након тога резултате уносио у базу података, коју је сачинио Владимир
Станојевић. Након уноса сви чланови су податке проследили Владимиру Станојевићу на
статистичку обраду.

Након обраде података, резултати који су релевантни Комисији за квалитет су
следећи.

Узорак је обухватио 3074 инструмента. Ставови студената о настави на Педагошком
факултету у Јагодини у целини, процењени су са пет тврдњи.

Ставови студената о квалитету наставника на Педагошком факултету у Јагодини,
процењени су са тринаест тврдњи. Од тринаест ајтема дванаест су имали асцедентни, а само
један десцедентни низ.

Свој суд за сваки ајтем испитаници су прихватали или нису прихватали
заокруживањем одговора на петостепеној скали Ликертовог типа. Студентима је остављена
могућност да свој став о следећим питањима (14, 15 и 16):

- Шта нарочито похваљујете код овог наставника (14);
- Шта предлажете да наставник промени у свом раду, понашању и ставовима (15) и
- Желим још да додам (16) - изнесу у облику есеја.



Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу

22

Процене студената о настави на Факултету (у целини)

Процена наставе на Педагошком факултету у Јагодини, од стране студената указује
да је просечна оцена добијена од студената прве године смер учитељ 4.15. друге године 4.17,
треће године 4.52 и четврте 4.39. Просечна оцена за смер учитељ је 4.27.

Просечна оцена добијена од студената прве године смер предшколски васпитач је
4.12,  друге године 4.36 и треће године 4.22. Просечна оцена за смер предшколски васпитач је
4.23.

Просечна оцена добијена од студената прве године смер домски васпитач је 4.02,
друге године 4.10 и треће године 4.11. Просечна оцена за смер домски васпитач је 4.07.

Просечна оцена добијена од Мастер студената, смер учитељ прва година је 4.48.
Просечна оцена добијена од Мастер студената, смер предшколски васпитач прва година је
4.40, а друге године 4.66. Просечна оцена добијена од Мастер студената, смер домски
васпитач прва година је 4.30.

Просечна оцена добијена на основу процена свих испитаника (свих смерова и свих
година на основним и мастер студијама) је врло добар 4.27. Количник варијабилности (V)
са вредношћу од 23.08 указује на хомогеност добијених резултата.

Процене студената о квалитету наставника на Факултету

Процена квалитета наставника на Педагошком факултету у Јагодини, од стране
студената указује да је просечна оцена добијена од студената прве године смер учитељ 3.98.
друге године 3.94, треће године 4.47 и четврте 4.39. Просечна оцена за смер учитељ је 4.12.

Просечна оцена добијена од студената прве године смер предшколски васпитач је
3.84,  друге године 4.27 и треће године 4.13. Просечна оцена за смер предшколски васпитач је
4.06.

Просечна оцена добијена од студената прве године смер домски васпитач је 3.88,
друге године 4.07 и треће године 4.15. Просечна оцена за смер домски васпитач је 4.02.

Просечна оцена добијена од Мастер студената, смер учитељ прва година је 4.28.
Просечна оцена добијена од Мастер студената, смер предшколски васпитач прва година је
4.36, а друге године 4.63. Просечна оцена добијена од Мастер студената, смер домски
васпитач прва година је 3.93.

Просечна оцена добијена на основу процена свих испитаника (свих смерова и свих
година на основним и мастер студијама) је врло добар 4.13. Количник варијабилности (V)
са вредношћу од 28.16 указује на хомогеност добијених резултата

Одговори испитаника на 14 питање Шта нарочито похваљујете код овог наставника,
дати су на 1542 упитника. Сви одговори су сврстани у шест простора и након њиховог
рангирања, бројчана и процентуална заступљеност изгледа овако:

Најучесталији одговор на ово питање је похвала наставнику-асистенту за позитиван
однос према студентима. Овај одговор је дат 513 пута, што представља 16.7о%. На другом
месту је стручност и знање наставника-асистента са 455 одговора, што представља 14.80%.
Студенти затим похваљују професионалност, ангажованост и посвећеност наставника-
асистента у раду, што представља 12.30%. Следи позитивна и пријатна атмосфера на
часовима са заступљеношћу од 3.70%. Веома мали проценат похваљује неке друге позитивне
особине наставника-асистента и свега 0.30% у датом тренутку није нашла за сходно да изнесе
неке друге квалитете наставника-асистента (Табела 1).
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Табела 1. Бројчана и процентуална заступљеност одговора на питање - Шта нарочито
похваљујете код овог наставника

Одговори Frequency Percent
Valid Ништа не похваљујем код наставника 9 0.3

Похваљујем позитивну и пријатну атмосферу на часовима 115 3.7
Похваљујем професионалност, ангажованост и посвећеност
наставника у раду

378 12.3

Похваљујем стручност и знање 455 14.8
Похваљујем однос наставника према студентима 513 16.7
Остало 72 2.3
Total 1542 50.2

Missing System 1532 49.8
Total 3074 100.0

Одговори студената на 15 питање Шта предлажете да наставник промени у свом
раду, понашању и ставовима, од могућих 3074 дати  су 894 пута.

Сви одговори су сврстани у осам простора и након њиховог рангирања, добијени
резултати указују да наставници и асистенти не треба ништа да мењају у свом раду,
понашању и ставовима.

Табела 2. Бројчана и процентуална заступљеност одговора на питање - Шта предлажете да
наставник промени у свом раду, понашању и ставовима

Одговори Frequency Percent
Valid Непријатан и нељубазан однос према

студентима
137 4.5

Смањити критеријум оцењивања 47 1.5
Вредновати активност студената на часовима 40 1.3
Непријатна је атмосфера на часовима 7 0.2
Начин излагања/предавања наставника 110 3.6
Већа озбиљност и одговорност у раду 103 3.4
Остало 201 6.5
Ништа 249 8.1
Total 894 29.1

Missing System 2180 70.9
Total 3074 100.0

Одговори студената на 16 питање Желим још да додам, од могућих 3074 дати су 433
пута.

Табела 3. Бројчана и процентуална заступљеност - Желим још да додам
Valid Ништа не бих додао 124 4.0

Смањити градиво 18 0.6
Похвала за професионалност 95 3.1
Променити однос према студентима 15 0.5
Променити начин предавања 26 0.8
Непрофесионалност и нестручност
наставника

72 2.3

Остало 83 2.7
Total 433 14.1

Missing System 2641 85.9
Total 3074 100.0
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Сви одговори су сврстани у седам простора и након њиховог рангирања, бројчана и
процентуална заступљеност изгледа овако:

Највећи број не жели да дода било какве коментаре, а 95 студената, што представља
3.10% похваљује професионалност појединих наставника и асистената.

У Јагодини, Подносилац извештаја
26.04.2012.                                                                                                Живорад Марковић

Овом приликом подноси се и извештај о маркетиншким активностима,
координатора за односе са јавношћу Доц. др Марка Ђорђевића.

ПР Тим Факултета спровео је низ активности које су имале за циљ успешно
маркетиншко позиционирање и медијско промовисање факултета. Циљ маркетиншке
кампање био је задржавање постојећих и придобијање нових студената, као и промоција
нових програма мастер студија (Образовне политике, Професор предметне наставе).

Истражујући тржиште и конкурентске предности Факултета и на основу њих
дефинишући маркетиншке и комуникационе стратегије, определили смо се за тзв. hard sell
маркетинг (промоције на терену, учешће на сајмовима образовања) и стварање позитивног
медијског публицитета. ПР Тим је у односима Факултета са медијима ставио акценат на
стварање бесплатног публицитета посредством развијеног storytelling-a и ''производње
медијских догађаја''. Тиме је у великој мери избегнуто плаћено оглашавање и постигнута је
значајна уштеда новца.

На иницијативу декана проф. мр Сретка Дивљана, ПР Тим је учествовао у
осмишљавању и установљењу Почасне дипломе народног учитеља, чије је додељивање
књижевнику Добрици Ерићу у оквиру прославе Дана факултета 13.12.2011, изазвало велику
медијску пажњу.

Штампани и електронски медији (Блиц, Курир, Глас јавности, Прес, Нови пут, РТС,
РТВ Јагодина, Палма Плус и др.) извештавали су о догађајима у оквиру прославе Дана
факултета, стављајући нагласак на доделу дипломе Народног учитеља. Потом је
организовано телевизијско гостовање декана, координатора за односе са јавношћу и
Фолколрног ансамбла Факултета у једној од најгледанијих емисија РТС-а ''Жикина
шареница'' (25.12.2011).

У оквиру медијске промоције пријемног испита, реализована су телевизијска
гостовања на крагујевачкој телевизији К9 (''Амфитеатар'' и ''Резервисано време'') и Палми
Плус (''У првом плану'') у којима су гостовали проф. мр Сретко Дивљан и проф. др Виолета
Јовановић, а ''лансирана'' је и прича о Факултету као социјално одговорној установи која је
уочи пријемног испита емитована у телевизијској репортажи у Дневнику 2 РТС-а. Емитован је
и прилог у ''Јутарњем програму'' РТС-а о изложби ''Лекције Марије Кири'' о којој је говорила
доц. др Илијана Чутура.

Такође су организоване промоције Факултета у средњим школама. Састављен је ПР
тим (Сретко Дивљан, Јелена Гркић, Маја Димитријевић, Марко Ђорђевић, Александар
Игњатовић, Сандра Милановић, Живорад Марковић, Ненад Стевановић) који је у периоду од
1. марта до 1. маја 2012, спровео промоције у средњим школама у Крагујевцу, Јагодини,
Баточини, Книћу, Параћину, Ћуприји, Деспотовцу, Свилајнцу, Смедереву, Крушевцу и
Нишу. Великом броју средњих школа у Србији поштом је послат промотивни материјал
(плакати, флајери) који је посредством школских педагога и разредних старешина прослеђен
ученицима.
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Поред телевизијских гостовања и промоција у средњим школама, ПР Тим је
организовао наступ Факултета на Сајму образовања ''Моја каријера-Мој избор'' у Нишу од 13.
до 14. априла. Учешће на сајму било је запажено, а емитован је и краћи извештај на ТВ 5 и
Нишкој Телевизији.

У априлу и мају организована је и припремна настава на Факултету, чиме је
омогућено будућим студентима да се успешно припреме за полагање пријемног испита.

У сарадњи са асист. мр Милошем Ђорђевићем, осмишљен је и одштампан промотивни
материјал (роковници, флајери и плакати), а урађена су и графичка решења новог логоа
Факултета која су прослеђена Савету и Већу на усвајање.

Покренути су профили Факултета на друштвеним мрежама Фејсбук и Твитер чиме je
унапређена комуникација са студентима и допринело се успешнијем медијском
представљању на Интернету.

Снимљен је рекламни видео-спот који ће се емитовати на локалним и регионалним
телевизијама уочи пријемног испита, као и приликом промоција у средњим школама.

Пр Тим је у наведеном периоду управљао комуницирањем са медијима, састављањем
и прослеђивањем извештаја (press release) који су пратили све научно-стручне и културне
догађаје на Факултету (научни скупови, конференције, промоције). Стална комуникација
одржавана је са уредницима и новинарима са Радио телевизије Србије, Прве српске
телевизије, РТВ К9, Палме Плус, РТВ Јагодина, Тањуга, Бете, Блица, Вечерњих новости,
Курира, Гласа јавности, Данаса, Преса, Новог Пута, Нина итд.

Укључивањем већег броја колега у маркетиншке послове, створена је позитивна слика
и послат позив будућим студентима, а посредством медија Факултет је у протеклом  периоду
био успешно промовисан.

Доц. др Марко М. Ђорђевић,
координатор за односе са јавношћу

4.1. Сајт Факултета

Званични сајт Педагошког факултета у Јагодини, на адреси www.pefja.kg.ac.rs, од
маја 2007. године, објављује све релевантне податке и информације везане за рад Факултета.
У школској 2011/12. свакодневно је вршено ажурирање података и прилагођавање садржаја
потребама Факултета. У протеклој години више пута, у складу са потребама, извршена је
мања промена дизајна почетне стране како би информације биле приступачније и
прегледније. Због сигурности, унапређен је и приступ корисницима електронске поште, са
доменом pefja.kg.ac.rs.

Студенти и сви заинтересовани на сајту могу пронаћи податке о свим актуелним
акредитованим студијским програмима, најновије потребне информације и податке о
дешавањима на Факултету
и прочитати или преузети (download-овати) све релевантне информације. У време пријемног
испита на почетној страни налазила су се обавештења о важним терминима, потребној
документацији, информатор за будуће студенте, сва обавештења и објашњења у вези са
начином полагања пријемног испита, као и обиље мултимедијалног материјала за преузимање
и припрему пријемног испита.

Материјали за сајт (најновије вести, резултати испита, распореди часова и праксе,
обавештења из студентске службе, материјали за наставу, фотографије, текстови и други
садржаји) сакупљају се и објављују тако што руководећи органи, службе, наставници,
сарадници и студенти Факултета редовно достављају систем администратору различите
званичне документе, извештаје, материјале за наставу, видео материјале, фотографије,
обавештења и све друге материјале од значаја за објављивање. На тај начин, сталним
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ангажовањем свих актера сајт не само да својим корисницима постаје све више информативан
већ и атрактиван и интересантан са обиљем мултимедијалних садржаја.

Уз добар сајт који је доступан 24 часа дневно, на свакој тачки света, из године у
годину знатно се повећава како број заинтересованих кандидата за упис на Педагошки
факултет у Јагодини, тако и број потенцијалних домаћих и иностраних партнера.

5. РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА

5.1. Наставно-научно веће

Наставно-научно веће (у даљем тексту Веће) чине сви наставници и сарадници који су
засновали радни однос на Факултету. У раду Већа учествовали су и представници студената
Факултета када се расправљало о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе,
реформу студијских програма, анализи ефикасност студирања и друго.

У школској 2011/12. години Веће је одржало 26 седница на којима су обављени следећи
послови:

o утврђен предлог Извештаја о раду Факултета за школску 2010/11. годину;
o утврђен предлог Годишњег програма рада за школску 2011/12. годину;
o усвојен Календар рада за школску 2011/12. годину, као и за школску 2012/13

годину;
o разматрана питања организације и евалуације студентске праксе, усвојен

распоред студентске праксе за школску 2011/12 годину, као и за школску
2012/13.годину;

o утврђен предлог Студијског програма мастер академских студија Образовање
наставника предметне наставе;

o предложена промена назива Педагошког факултета у Јагодини у Факултет
педагошких наука;

o евидентиран кандидат за ректора Универзитета у Крагујевцу;
o - утврђен предлог мањих измена и допуна акредитованих студијских програма

(ОАС Учитељ, ОАС Васпитач у предшколским установама, ОАС у домовима,
као и допуна силабуса предмета у Студијском програму мастер академских
студија Учитељ и Студијском програму мастер академских студија Васпитач у
предшколским установама); Силабуси предмета допуњени су садржајима који
се односе на инклузивно образовање и обогаћени садржајима из области људска
права (реализација ТЕМПУС пројеката Developing Human Rights Education at
the Heart of Higer Education и Хармонизација и модернизација програма
образовања

o утврђен предлог броја студената за упис на основне и мастер академске студије,
образоване комисије за израду и оцену тестова и спровођење конкурса и
утврђен предлог централне комисије за упис, разматрана информација о упису
студената у школској 2012/13. години;

o донета Одлука о условима уписа студената на терет буџета у другу, трећу и
четврту годину основних академских студија у шк. 2001/2012., као и Одлука о
условима уписа студената на терет буџета у другу годину мастер студија у
школској 2012/2013. години;

o усвојени инструменти (упитник) за студентску евалуацију наставних предмета
и квалитета рада наставника;

o разматрана анализа оптерећења студената;
o донета одлука о ангажовању наставника са других Факултета;
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o иницијатива за доделу звања почасног грађанина Града Јагодина;
o донете одлуке о одржавању научних скупова: Настава енглеског језика на

млађем узрасту и Књижевност за децу о омладину- наука и настава, и
разматрани извештаји са ова два научна скупа;

o утврђене теме завршних радова;
o образоване комисије за процену предложених тема завршних – мастер радова,

магистарских теза и докторских дисертација, одобрене теме, одређени ментори,
образоване комисије за оцену и одбрану  урађених мастер радова, магистарских
теза и докторских дисертација;

o утврђени предлози комисија за припрему извештаја за избор наставника и
образоване комисије за избор сарадника;

o утврђени предлози за избор наставника и изабрани сарадници;
o разматрани режим студија и захтеви студената;
o одређени рецензенти за издавање публикација наставник Факултета и одобрено

издавање публикација и
o разматрана актуелна питања о организацији и реализацији наставе и друга

питања из надлежности Већа.

О реализацији одлука и закључака Већа старали су се декан, чланови Колегијума,
шефови катедри и стручне службе Факултета.

5.2. Катедре

5.2.1. Катедра за хуманистичке науке

Катедра је радила у складу са прописима и програмом рада. Школску 2011/2012.
годину су обележиле следеће активности катедре:

Настава

Чланови Катедре (наставници и сарадници), изводили су наставу на свим нивоима
студија, укључујући и праксу студената. Реализовани су наставни програми и друге активости
(консултације, испити) у скалду са курикулумом. Већих проблема у организацији  наставе
није било захваљујући томе што су ангажовани  нови наставници и сарадници. Само још у
неким случајевима постоје часови преко норме, али у мањем обиму.

Појединачно:

Др Гордана Будимир Нинковић, ванр. проф.

Настава

Реализовала је наставу на основним студијама; смерови: учитељ, васпитач у
предшколским установама и васпитач у дому, из следећих наставних предмета 1.Увод у
педагогију, 2. Породична педагогија, 3. Школска и породична педагогија, и 4. Педагогија
слободног времена и 5. Педагошке основе васпитног рада. Реализовала је наставу и на
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академским студијама-мастер смер предшколски васпитач, предмет – Педагошка
комуникологија и Феноменологија слободног времена.

Обављала је послове везане за дипломске и мастер радове студената (утврђивање тема,
менторства, рад у комисијама за јавну одбрану).

Др Нада Кораћ, ред. проф.

Наставу је држала из следећих предмета:
 Развојна психологија, обавезни (У, ПВ и ДВ) - I година основних студија;
 Педагошка психологија, обавезни (У и ДВ ) - II година основних студија и
 Детињство и права детета, изборни (У и ПВ) - II година основних студија.

Др Емина Kопас Вукашиновић, ванр. проф.

Настава
 Предшколска педагогија (ПВ, II година студија);
 Методика васпитно-образовног рада (ПВ, II година студија);
 Превенција поремећаја у понашању (ДВ, III година студија);
 Дечија игра и стваралаштво (ПВ-М, I година студија);
 Курикулуми предшколског васпитања (ПВ-М, II година студија);
 Методика васпитног рада ( ДВ-М, I година студија) и
 Рад са даровитим ученицима, изборни 4 (У, ПВ, ДВ, II година студија).

Др Весна Трифуновић, ванр. проф.

 Реализовала је наставу на основним и мастер студијама на смеровима: учитељ,
васпитач у предшколским установама и домски васпитач и

 Реализовала је наставу из два предмета на мастер студијама: Образовне политике, које,
у оквиру ТЕМПУС програма, заједно реализују професори  Педагошког  факултета у
Јагодини и професори Београдског универзитета.

.
Др Ружица Петровић, ванр. проф.

У школској 2011/2012. настава из предмета Реторика, 3 часа (У, ПВ, ДВ) и Филозофија
васпитања 2. часа (мастер) у зимском семестру, као и Филозофија са етиком, 2. часа
предавања недељно (У), Филозофија 2. часа предавања недељно ( ПВ и ДВ) у летњем
семестру одржавана је редовно према наставном плану и програму. Студенти су на време
добили потребну литературу што им је помогло да благовремено припреме неопходан
наставни и испитни материјал. На основу евидентирања и бодовања свих активности
студената, може се видети да су редовно присуствовали настави, да су написали и излагали
семинарске радове и есеје, да су активно учествовали у дискусијама, да су показали солидан
успех на колоквијумима и на завршном испиту и да су стекли основна знања из дате групе
филозофских предмета.

Доц. др Маргит Савовић

Наставу је реализовала на основним студијама, смерови професор разредне наставе и
васпитачи у предшколским установама и домовима из следећих предмета: Дидактика,
Методика упознавање околине (и за студенте на доквалификацији). Васпитање за хумане
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односе међу половима (изборни предмет). На мастер студијама: Припремање деце за полазак
у школу, за васпитаче у предшколским установама и Технике учења за васпитаче у домовима
ученика. Настава је остварена у складу са планом и програмом.

Доц. др Радмила Миловановић

Наставу је изводила по Плану и Програму.

Др Сунчица Мацура Миловановић, ванр. проф.

 Предавања из обавезног предмета Инклузија у образовању за студенте треће године,
свих смерова. Напомињем да је уз сагласност Наставно- научног већа, а на мој
предлог, назив предмета Рад са децом са посебним потребама промењен у Инклузија у
образовању. Ипак, због тога што у програму факултета стоји стари назив предмета,
студентима се уписује у индекс, и у распореду часова, стои стари назив. Договорено је
да када се поново буде акредитовао програм факутлета, да ће назив предмета коначно
променити.

 Предавања из изборног предмета Конструктивно решавање сукоба за студенте друге
године, свих смерова.

 Предавања из изборног предмета Интеркултурално образовање за студенте прве
године, свих смерова.

 Предавања из обавезног предмета Инклузивно образовање, на мастер студијама за
Васпитаче у предшколским установама.

 Предавања из обавезног предмета Увод у социјалну педагогију, за студенте треће
године, смер Домски васпитач.

 Консултативна настава из предмета Инклузија у образовању за ванредне студенте,
смерови Учитељ и Васпитач у предшколским установама, као и из изборних предмета
Конструктивно решавање сукоба и Интеркултурално образовање.

Доц. др Драган Јешић

Реализовао је наставу на основним студијама, смер домски педагог, из следећих
наставних предмета: 1. Основе домске педагогије, 2. Методика васпитног рада домског
васпитача и 3. Домски модели. На дипломским академским студијама за стицање академског
звања дипломирани васпитач у домовима-МАСТЕР, реализовао је следеће наставне предмете:
1. Домска педагогија, 2. Методика рада васпитача у домским условима и специјализованим
васпитно-образовним установама и 3. Домски модели. План и програм је реализован, уз
велики напор, у целини.

Обављао је и послове везане за дипломске радове студената (утврђивање тема,
менторство, рад у комисијама за јавну одбрану). Ментор 4 мастер рада.

Мр Душан Ристановић

У школској 2011/12. години реализовао је часове вежби и консултације из предмета:
Дидактика, на студијским програмима Учитељ, Васпитач у предшколским установама и
Васпитач у домовима. Методички практикум природе и друштва на студијском програму
Учитељ, и Технике учења на студијском програму Мастер васпитач у домовима.
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Мр Весна Петровић

У току школске 2011/12 године реализовала је часове вежбања из предмета Развојна
психологија, на првој години студија, на смеровима за: професоре разредне наставе,
предшколске васпитаче, и домске васпитаче, и наставу из предмета Педагошка психологија, у
другој години студија на смеру за професоре разредне наставе и домске васпитаче.

Наставу за све смерове изводила је у два облика: часови вежбања у учионици, и
интегрисане професионалне праксе у васпитно-образовним установама (основне школе и
обданишта)

У оквиру интерног пројекта Факултета за развој и реформу пријемног испита
учествовала је у извођењу припремне наставе из области разумевања прочитаног за кандидате
који у овој школској години конкурисали на пријемни испит.

Владимир Стaнојевић,
смер учитељ

 Методологија педагошких истраживања; II година
 Методика грађанског васпитања; IV година

I. смер предшколски васпитач
 Методологија педагошких истраживања; II година
 Васпитање младих за хумане односе међу половима и одговорно родитељство; III

година

II. смер домски васпитач
 Методологија педагошких истраживања; II година
 Васпитање младих за хумане односе међу половима и одговорно родитељство; III

година

III. смер мастер учитељ
 Методологија истраживања у васпитно-образовном раду; I година

IV. смер мастер предшколски васпитач
 Методологија истраживања у васпитно-образовном раду; I година

V. смер мастер домски васпитач
 Методологија истраживања у васпитно-образовном раду; I година
 Педагошка дијагностика; I година

Јелена Старчевић

 Вежбе из обавезног предмета Рад са децом са посебним потребама (Инклузија у
образовању), за студенте треће године на свим смеровима основних академских
студија,

 Вежбе из обавезног предмета Основе социјална педагогија, за студенте треће године,
смер Васпитач у домовима,

 Вежбе из обавезног предмета Психопатологија детињства и младости, за студенте
прве године, смер Васпитач у домовима,

 Вежбе из изборног предмета Конструктивно решавање сукоба, сви смерови на
основним академским студијама, друга година
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 Вежбе из изборног предмета Интеркултурално образовање, сви смерови на основним
академским студијама, прва година

 Вежбе из обавезног предмета Социјална психологија, смер Васпитач у домовима,
мастер студије

 Вежбе из обавезног предмета Инклузивно образовање, смер Васпитач у предшколским
уставновама, мастер студије

Биљана Стојановић

 Изводила је вежбе из предмета Предшколска педагогија, Методика васпитно-
образовног рада (смер – васпитач у предшколским установама)

 Вежбе из предмета Педагогија слободног времена, Превенција поремећаја у понашању
(смер - васпитач у домовима)

 Вежбе из изборног предмета Педагогија слободног времена (смер – учитељ и васпитач
у предшколским установама) и Педагошке основе васпитног рада (смер-учитељ)

 Из обавезних предмета на мастер студијама, предмети: Дечја игра и стваралаштво,
Курикулуми предшколског васпитања, Педагошка комуникологија, Методика
васпитног рада, Феноменологија слободног времена(смер –васпитач у предшколским
установама и васпитач за рад у домовима)

 Водила је вежбе на мастер студијама из предмета Интегрисана пракса и
Континуирана пракса (смер – васпитач у предшколским

енад Стевановић

Реализовао je вежбе и друге наставне активности из следећих наставних предмета:
 Вежбе из обавезног предмета Школска и породична педагогија, Смер: учитељ трећа

година
 Вежбе из обавезног предмета Увод у педагогију, за студенте свих смерова прве године.
 Вежбе из изборног предмета Породична педагогија, Смерови: предшколски и домски

васпитач.

Доц. др Марко Ђорђевић

 Основе комуникологије (обавезни) – Учитељ (1. година; 2+1; 0+0) и Предшколски
васпитач и Домски васпитач (2. година; 1+2; 0+0)

 Говорне вештине и комуникација (изборни) – Учитељ, Предшколски васпитач и
Домски васпитач (1. година; 2+1; 0+0)

 Медијска писменост (изборни) – Предшколски васпитач и домски васпитач (3.
година; 0+0; 2+2)

Настава је успешно реализована, а испуњени су и предвиђени циљеви и задаци у
складу са наставним планом и програмом.

МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА

Ове школске године дошло је до осетног побољшања услова рада. Члановима Катедре
доделљени су нови кабинети, чиме је решен проблем несметаног рада  наставника и
обављање консултација са студентима.
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Нови квалитет представља и организација целокупне наставе у првој смени. Такође,
нестао је проблем недостатка учионица. Предлажемо да се и нове учионице опреме видео-
бимовима, како бисмо обезбедили једнаке услове за све групе.

Настава се одвијала углавном без проблема у солидно опремљеним учионицама. Веома
је значајно да су све учионице  опремљене видео-бимом, чиме је решено питање
квалитетнијег одржавања наставе. Током године обогаћен је фонд литературе у библиотеци
факултета. Чланови Катедре дали су своја требовања у уџбеницима и приручницима до
почетка нове школске године.

НАСТАВНИ КАДАР

Наставу је изводио наставни кадар у сталном радном односу и наставници по уговору.
Катедра је достављала Деканату потребе за примањем нових наставника и сарадника и у
већини случајева дошло је и до реализације расписаних конкурса чиме је у значајној мери
побољшана кадровска структура као и остварено је значајно растерећивање наставника и
сарадника који су имали прекобројне часове. (још увек је пприсутно веће оптерећење
наставника и сарадника које, међутим, знатно је сведено и износи око 15 % у просеку.).

Чланови Катедре, првенствено асистенти припремају своје докторске дисертације.
Докторске дисертације припремају мр. Весна Петровић и мр.Душан Ристановић, Биљана
Стојановић, Јелена Старчевић и Ненад Стевановић, а магистарску тезу ацц. Владимир
Станојевић. Доц. др Весна Трифуновић изабрана је у звање ванредног професора.

УЧЕШЋЕ НА НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ СКУПОВИМА

Наставници и сарадници учествовали су на научним скуповима, истраживачким
пројектима и објављивали радове, у чему су имали и финансијску помоћ Факултета.
Појединачно:

Др Нада Кораћ, ред. проф

Чланица тима Tempus пројекта за израду програма мастер студија EPSP (Education
Policy Study Program - TEMPUS IV - 159074-JPCR, 2010-2013), у сарадњи са универзитетима у
Београду и Новом Саду. У оквиру рада на овом пројекту, учествовала на консултативним
састанцима у Београду и Нишу. Настава у изборном модулу на коме предајем почиње у
зимском семестру 2012/2013.

Чланица тима Мастер програма за предметне наставнике (TEMPUS JP-511170-2010

Др Гордана Будимир Нинковић, ванр. проф.

Учествовала је на међународном научном скупу у Охриду: Међународни симпозијум –
васпитање и образоваер између традиције и савремености, са радом на тему: Comunication
Skills of Teacher in Pedagogic Cuonseling Work whit perents.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

У предходној години објавила је следеће радове:
1. Будимир-Нинковић, Г. (2011). Васпитање у породици и школи данас, Педагошки

факултет Јагодина, 2011. страна 1 -226. . CIP - Каталогизација у публикацији Народна
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библиотека Србије, Београд 37.018.1/.2(035) ISBN 978-86-7604-100-8 COBISS.SR-ID
187272972.

2. Будимир-Нинковић, Г. (2012). Стилови живота и вредности родитеља и деце,
Педагошки факултет у Јагодини, 2012, стр. 1-159. ISBN 978-86-7604-084-1 –UDK
316.728  37.018.1  316.752 COBISS.SR-ID 191449868.

3. Будимир-Нинковић, Г. (2011). Интеркултуралне компетенције учитеља. Учитељ у
балканским културама - Тематски зборник, Учитељски факултет у Врању,
Међународни научни скуп, Издавач проф. др Стана Смиљковић, уредник: проф. др
Сунчица Денић, str. 479-492. 373 (497)(082) 371.12(479.11):929(082) ISBN 978-86-
82695-82-0 COBISS.SR-ID 186201100 и

4. Будимир-Нинковић, Г. (2011). Доживотно учење: одређења и тенденције. Квалитет
образовног система Србије у европској перспективи, зборник радова/књига 1. Уредник
Оливера Гајић „Ка успостављању вредносних оквира и стандарда: одабрани теоријско
– методолошки концепти“, стр. 379 – 390. Филозофски факултет, Нови Сад, UDК 377.4
ISBN 978-86-6065-093-3 COBISS.SR-ID 2685551431.

Радови предати за објављивање:

1. Будимир-Нинковић, Г. Стојановић Б. (2011). Communication Skills of Teacher in
Pedagogic Cuonseling Work with parents. Међународни научни симпозијум – васпитање
и образовање између традиције и савремености. Охрид 22-24 септембар, 2011.

2. Миловановић Р., Будимир-Нинковић, Г. (2012). Qualty of Family Interactions and Mental
Development of Preschool Children, HealthMED, Sarajevo. (прихваћен за објављивање у
Vol. 6 No. 10, 2012).

3. Поповић, М., Шефика, А., Будимир-Нинковић, Г. (2012). Образовни и безбедносни
ризици шокантних информација у мас-медијима. Андрагошке студије. (прихваћен за
објавјивање у броју 2/2012).

4. Будимир-Нинковић, Г., Сучевић, В. (2012). Структура новог курикулума у функцији
европског концепта квалитетног образовања. Didactica Slovenica. Љубљана. (у
рецензијском поступку).

5. Будимир-Нинковић, Г., Стевановић, Н. (2012). Students’ Vision of Moralty Crisis,
Croatian Journal of Education (бивше Одгојне знаности). Загреб: Учитељски факултет.
(у рецензијском поступку).

Књиге у припреми за објављивање

1. Будимир-Нинковић, Г. (2012) Педагогија слободног времена – хрестоматија. Друго
допуњено издање.

Др Емина Копас Вукашиновић, ванр. проф.

Рад у часопису међународног значаја верификован посебном одлуком:
1. Kopas-Vukašinovic, E. i J. Maksimović (2011). Diplomski radovi studenata pedagogije i

njihove profesionalne kompetencije; Nastava i vaspitanje, Vol. LX Br. 4 (673-687). ISSN
0547-3330, COBISS.SR-ID188110860,  UDK 378.6:37(497.11)"2005/2010" , 371.12:37-
051. M24 = 4 poena

2. Kopas-Vukašinović, E. (2012). Govorne aktivnosti predškolske dece u funkciji razvoja
njihovih kreativnih potencijala, Nastava i vaspitanje, Vol. LXI, Br.2 (266-279). Originalni
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naučni rad, UDK-159.954/955.072-053.4(497.11)“2011“;81'23-053.4   ID190547724, UDK
37, ISSN 0547-3330. M24=4 poena

Рад у часопису националног значаја:
Kopas-Vukašinovic, E. (2011). Предшколски програми у Србији: развој и перспективе,

Узданица, Вол. VIII, Бр. 2 (127-137). ISSN 1451-673X, UDK članka,  373.2(497.11)“18/20“,
COBISS.SR-ID 110595084. М52= 2 поена

Саопштење са међународног скупа штампано у изводу:
1. Kopas-Vukasinovic, E. (2012). The university education of the future kindergarten teachers

in the function of development children's potentials at an early age, Research/expert
conference with international participation Theory and practice of Early Education, Book of
Abstract (166-167). 21th April 2012. Zenica: Department for preschool education of Islamic
pedagogical faculty of University in Zenica. M34 = 0,5 poena

2. Kopas-Vukašinović, E. (2011): Initiative, Cooperation and Creativity of University
Professors as Predictors of Strudents Participation in Educational Processes; in Polovina, N,
V. Džinovic, B. Bodroza (eds.): Initiative, Cooperation and Creativity in Contemporary
education, The 14th International Scientific Conference “Educational Research and School
Practice”, Abstracts (p. 95, 96). Belgrade: Institute for educational Research. ISBN978-86-
7447-102-9, UDK 37.01(048), COBISS.SR-ID 187651340. Konferencija održana 25-26. 11.
2011. M34 = 0,5 poena

Напомена: Пет радова (два за часопис, два са скупа и један за монографију) су у фази
рецензирања.

Доц. др Маргит Савовић

У протеклој школској години планирала је писање (заједно са проф. др Весном
Трифуновић), приручника за изборни предмет, Васпитање младих за хумане односе. Радила је
на сакупљању грађе приручника. Завршетак планира се до краја школске 2012/2013.г.

Др Весна Трифуновић, ванр. проф.

(1) Учествовала je у раду научних скупова у земљи;
(2) Објављивала радове у научним часописима;
(3) Припремила рукопис коауторске монографије: Грађанско васпитање и

идентитет;
Реализовала различите истраживачке активности у оквиру пројекта који финансира

Министарство науке и технолошког развоја – Одрживост  идентитета Срба и националних
мањина у пограничним општинама источне и југоисточне Србије.

Др Ружица Петровић, ванр. проф.

1. Улога родитеља у оплемењивању карактера даровитог детета (The role of parents in
the breeding of the character of a gifted child, Саопштење са међународног скупа: ( 3,4,5.
новембар 2011. године). Тема: Методика рада с талентованим ученицима (The
Metodology of Working with Talented Pupils ), (A tehetséges tanulókkal való munka
módszertana), Учитељски факултет, Суботица.



Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу

35

2. Реторика и говорна комуникација ( Rhetoric and Speech Communication), (септембар,
2012), Филозофски факултет, Ниш. ISBN 978-86-7379-228-6; COBISS.SR-ID
186297356.

3. Улога филозофије у развоју образовања, у Зборнику Плурализам у образовању –
домети и ограничења – Филозофски факултет у Новом Саду, децембар, 2011. ISBN
978-86- 6065-090-2, COBISS. SR-ID 268515591

4. Value dimension of educational debate, in Quality Increase in Higher Education Teaching
through Innovative Methods, Vrsac, Serbia, March, 2012, ISBN 978-86-7372- 146-0
COBISS. SR-ID 269935111;Scientific Conference: Quality in education, college and
universities, using innovative methods and new laboratories).

5. Етичка рефлексија зла, Педагошка стварност, година LVIII – бр. 1- стр. 5-17, Нови
Сад, април, 2012, Педагошко друштво Војводине. UDK 37 ISSN 0553 – 4569
COBISS.SR - ID 3883522

6. Етика природне средине на прагу постприродне епохе (The Ethics of Natural
Environment at the Dawn of a Post- Natural Era), Teме 2/2012, Часопис за друштвене
науке, Г. XXXVI бр. 2, стр. 415 - 972 Ниш, април - јун 2012. UDK: 1+3  ISSN 0353-7919

7. Philosophy and the European Spirit, Journal Plus Education, Vol VIII, No.1, 2012, Faculty
of Educational Sciences, Psychology and Social Work, Aurel Vlaicu, University, Arad. ISSN
1842-077X, E-ISSN 2068-1151, CNCSIS IN B+ category

8. Лицем према другом ( Љубивоје Стојановић: Други и ја, Завод за уџбенике, Београд,
2010), (приказ), Зборник Института за педагошка истраживања, Београд, Главни и
одговорни уредник, др Славица Шевкушић, Година 43, број 2, децембар 2011. ISSN
0579- 6431, COBISS. SR-ID 9911298

9. Религијски системи, аутор Љубивоје Стојановић, Висока школа за образовање
васпитача у Вршцу, 2012. (рецензија) ISBN 978-86-7372-145-3 COBISS. SR-ID
269503751

10. Срби и Србија на филозофском путу, аутор Драгољуб Живковић, Глас Србије,
Краљево, 2012. (рецензија)

11. Грађење будућности, аутор Радомир Виденовић, Филозофски факултет, Ниш, 2012.
(рецензија)

Научни пројекти

 Педагошки плурализам као основа стратегије образовања, Филозофски факултет у
Новом Саду, од 2011-2014, у оквиру конкурса Министарства за науку и технолошки
развој Републике Србије, бр. 179036

 TEMPUS project Developing Human Rights Education at the Heart of Higher
Education, PROJECT NUMBER-517319-TEMPUS-1-2011-1-UK-TEMPUS-JPCR).

 Project title: Quality in education, college and universities, using innovative methods and
new laboratories; Preschool Teacher Training College, Vrsac; „Ioan Slavici“ Foundation for
Culture and Education- University, Timisoara; Romania/ Republic of Serbia IPA Cross-
border Cooperation programme is financed by the European Union

Доц. др Радмила Миловановић

Зборници
1. Миловановић, Р. (2012). Емоционалне компетенције васпитача. Зборник ВШССОВ „

Компетенције васпитача за друштво знања“, Бр. 2: 145-161 Висока школа струковних
студија за образовање васпитача, Кикинда, ISSN 2217-5725
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2. Конференције (резимеи):
3. Milovanovic, R. (2012). The concept of students cognitive activity in the pedagogical work,

5th International Conference for Theory and practice in Education: Information and
Edukation, University of Miskolc (Miskolc, Hungary), 14-16 Jun 2012.

4. Milovanovic R. (2012). Skala procene socijalnih kompetencija kandidata za pedagoski
fakultet. Naucno/strucni skup psihologa Srbije. 30 maj/1 jun 2012. Beograd

Др Сунчица Мацура Миловановић, ванр. проф.

Учешће на програму IPA Multi-beneficiary programme 2012 "Promoting inclusive education" -
from conceptualisation to actions, које ће се одржати у Охриду,  од 24 до 26 Oктобра 2011.
Напомињем да све трошкове мог путовања и боравка на овом програму покрива European
Training Foundation, на чији позив и учествујем у овом програму.

Објављени радови:
1. Мацура-Миловановић, С., Печек, М. (2012): Уверења будућих учитеља из Словеније и
Србије о инклузивном образовању, Настава и васпитање: часопис за педагошку теорију и
праксу, год. LXI, број 2, стр. 247-265. ISSN: 0547-3330. М24
2. Peček, M., Macura-Milovanović, S. (2012): Who is resopnsible for vulnеrable pupils? The
attitudes of teacher candidates in Serbia and Slovenia. [Ко је одговоран за осетљиву децу?
Ставови студената будућих учитеља у Србији и Словенији. На енглеском.], European Journal
of Teacher Education, iFirst Article, 1-20. DOI: 10.1080/02619768.2012.686
ISSN 0261-9768 print/ISNN 1469-5928 online.  М 23
3. Мацура-Миловановић, С., Гера, И., Ковачевећ, М. (2011): Припрема будућих учитеља за
инклузивно образовање у Србији: тренутно стање и потребе, Зборник Института за
педагошка истраживања, год. 43, број 2, стр. 208-222.
ISSN: 0579-6431. UDK BROJEVI: 371.134 ; 376.1-056.26/.36 ID BROJ: 188403724 М 24
4. Macura-Milovanović, S., Pantić, N., Closs, A. (2012): Challenges in developing teacher
preparation for working inclusively in contexts of increasingly diverse populations – the case of
Serbia, [Изазови у развијању припреме учитеља за инклузиван рад у контексту растуће
различитости популација – случај Србије. На енглеском.], Prospects, број 42, стр. 19-39.
DOI 10.1007/11125-012-9219-9 ISSN: 0033-1538 (print version) ISSN: 1573-9090 (electronic
version) М 53
5. Мацура-Миловановић, С., Вујисић-Живковић, Н. (2011): Ставови будућих учитеља према
инклузији: импликације за иницијално професионално образовање, Педагогија, год. LXVI,
број 4, стр. 633-647.
UDK: 316.644-057.875:376.1-0.56.26/.36(497.11) "2010"; 371.134 М 51
6. Macura-Milovanović, S. (2012): Crossed realities of Roma parents and non/Roma teachers:
experiences from the action research study [Укрштене реалности ромских родитеља и неромских
учитеља: искуства из акционог истраживања]. In: Arno Heimgartner, Ulrike Loch, Stephan Sting
(Hg.), Empirische Forschung in der Sozialen Arbeit. Methoden und methodologische
Herausforderungen. OFEB Sektion Sozialpadagogik, Universitat Graz, Bundesministerium fur
Wissenschaft und Forschung, Land Steiermark, Alpen-Adria-Universitat Klagenfurt, lit Verlag
GmbH&Co.KG, Wien, стр. 275-287. ISBN 978-3-643-50359-6 М 63
7. Мацура-Миловановић, С. (2011): Сегрегација ромских ученика у образовном систему:
показатељи, последице и изазови. У: Школа као чинилац  развоја националног и културног
идентитета и проевропских вредности: образовање и васпитање – традиција и
савременост, Зборник радова са научног скупа одржаног на Педагошком факултету у
Јагодини 16. 4. 2011, уредници Весна Трифуновић и Илијана Чутура, Педагошки факултет у
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Јагодини, Јагодина. (У штампи. Потврда Педагошког факултета у Јагодини број 19331, od 25.
06. 2012.)

Истраживања

Наставак реализације компаративне лонгитудиналне студије Ставови студената
педагошких факултета о инклузији, у сарадњи са проф.др Мојцом Печек Чук, Педагошки
факултет у Љубљани и Наташом Вујисић-Живковић, Филозофски факултет у Београду,
Одељење за педагогију.

Учешће у пројектима и међународна сарадња

1) Учешће у ТЕМПУС пројекту Образовне политике:
 Реализација програма предмета Права детета, образовање и инклузија на са проф. др.

Надом Кораћ,
 студијско путовање на Универзитету у Љубљани, код проф. Аленка Коболт, у области

Социјална педагогија и инклузивно образовање.
2) Реализација наставе предмета под називом Challenges for Quality Roma
Education, на докторским студијама на Филозофском факултету Универзитета  у Љубљани, у
сарадњи са проф. Кларом Ерменц Скубић.
3) У Темпус пројекту Хармонизација и модернизација програма образоваља учитеља у Србији
516762-Tempus-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR у улози контакт особе за Универзитет у
Крагујевцу.

Доц. др Драган Јешић

За потребе студената, у циљу што квалитетније реализације програма објављена
монографија у коауторству да проф. Др Младеном Вилотијевићем: Променама до
квалитетне-ефикасне школе будућности.
Објављени радови:

1. Јешић, Д. Вилотијевић, М, (2011), Управљање квалитетом, Директор школе, бр. 3.
2. Београд
3. Јешић, Д, (2011), Улога наставника у мотивисању ученика, Годишњак, Српска
4. академија образовања, Београд,
5. Јешић, Д, (2011), Дијагностика као услов за успешан васпитни рад у домовима
6. ученика, Директор школе, бр. 4. Београд
7. Јешић, Д, (2012), Инклузивни педагошки рад у домовима ученика, Образовна
8. технологија, бр. 1, Београд
9. Јешић, Д, (2012), Стратегија развоја образовања 20 2020. године, Директор школе
10. бр. 1, Београд

Доц. др Марко Ђорђевић

Објављени радови:
1. Ђорђевић, Марко М. (2012): ''Ка дефиницији политичког беседништва – од

ауторитарног ка демократском политичком комуницирању'', Српска политичка мисао –
Serbian political thought, Бр. 2, Год. 19, Vol. 36, стр. 377- 400, Институт за политичке
студије, Београд, UDK: 316.77+808.5):32, ISSN 0354-5989  (М24=4)
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2. Ђорђевић, Марко М. (2011): ''Виртуелни идентитет и медијске опсене – истина
привида, привид истине'',  Култура – часопис за теорију и социологију културе и
културну политику, Бр. 133, стр. 103-108, Завод за проучавање културног развитка,
Београд, UDK:141.319.8:/316.774:004.738.5, ISSN 0023-5164, COBISS.SR-ID 8472066.
(М52=2)

3. Ђорђевић, Марко М. (2012): ''Есхиловска трагедија и ''Велики Брат''– Од теономије и
теодикеје до медиономије и медиодикеје'', Медијски дијалози, Бр. 12, стр. 53-60,
Истраживачки медијски центар, Подгорица,  UDK:316.774:654.197, ISSN 1800-7074,
COBISS.CG-ID 12734480.        (M53=1)

4. Ђорђевић, Марко М; Станојевић, Д. (2012): ''Нови медији и истина: Од филозофије
апсурда ка филозофији ''нове медијске просвећености'', Медијски дијалози, Бр. 11, стр.
261-267, Истраживачки медијски центар, Подгорица, UDK:316.774, ISSN1800-7074,
COBISS.CG-ID12734480.    (М53=1)

5. Ђорђевић, Марко М. (2011): ''Од филозофије апсурда ка филозофији медијског апсурда
(Истина привида, привид истине)'', Зборник сажетака, Међународни
интердисциплинарни научни скуп Филозофија медија, Црес, Хрватска,  ISBN 978-953-
164-158-6      (М34=0.5)

6. Ђорђевић, Марко М.; Станојевић Д. (2012), ''Медијско представљање савременог
уметничког стваралаштва'', Зборник радова са научног скупа ''Културна политика,
Уметничко стваралаштво  и медијска пракса у функцији одрживог друштвеног
развоја'', Факултет за културу и медије Универзитета Мегатренд, 31.05.2012, Београд.
(М34  =0,5)

7. Ђорђевић, Марко М. (2012): ''Српска поезија у време транзиције: између политичког
популизма и медијске хиперреалности'', Зборник сажетака, Међународни
интердисциплинарни научни скуп Филозофија медија – Уметност и медији, Опатија,
Хрватска.(М34=0.5)

Учешћа на међународним научним скуповима 2011/2012:

1. Међународни интердисциплинарни научни скуп ''Филозофија медија'', Центар за
филозофију медија и медиолошка истраживања, Хрватско филозофско друштво, Црес,
Хрватска, септембар 2011: Ђорђевић, Марко М: ''Од филозофије апсурда ка
филозофији медијског апсурда  (Истина привида, привид истине)''

2. Међународни интердисциплинарни научни скуп ''Филозофија медија – Уметност и
медији'', Опатија, Хрватска, септембар 2012: Ђорђевић, Марко М; Станојевић Д:
''Медијско представљање савременог уметничког стваралаштва''

3. Међународни научни скуп ’’Reality show’’, Цетиње, Црна Гора, мај 2012: Ђорђевић,
Марко М: ''Есхиловска трагедија и ''Велики Брат''– Од теономије и теодикеје до
медиономије и медиодикеје''.

Учешћа на научним скуповима у Србији 2011/2012:

1. „Културна политика, уметничко стваралаштвои медијска пракса у функцији  одрживог
друштвеног развоја”, Факултет за културу и медије Универзитета Мегатренд, Београд,
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мај 2012: Ђорђевић, Марко М; Станојевић Д:  ''Медијско представљање савременог
уметничког стваралаштва''.

Мр Весна Петровић

Рад на стручном усавршавању наставника
За период од две школске године од 2012 до 2014 године од Завода за унапређење

образовања и васпитања и Министарства просвете добила сам акредитацију за семинар
стручног усавршавања наставника и учитеља – РАЗВОЈ НАУЧНИХ ПОЈМОВА У
НАСТАВИ. У протеклој школској години овај семинар сам одржала у више од десет школа на
територији целе Србије.

Учествовање у пројектима:
Члан је тима на пројекту Института за Психологију (Филозофски факултет у

Београду): Идентификација, мерење и развој когнитивних и емоционалних компетенција
важних друштвеном оријентисоном на европске интграције (2011-2014), бр. Пројекта
179018,директор пројекта др Горан Кнежевић.

Мр Душан Ристановић

Поред наведених редовних активности, учествовао је у активностима на следећим
ТЕМПУС пројектима:

 Tempus JP 516762-2011 Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary
Teacher Education (HAMOC);

 Tempus IV – 159074-JPCR, 2010-2013 Educaton Study Programme in Serbia and
Montenegro (EPSP) и

 Tempus JP 511170-2010 Master Programme for Subject Teachers in Serbia (MASTS).

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду,
24.01.2012. године дало је сагласност на предлог теме докторске дисертације под називом
Улога пројектног модела рада у настави природе и друштва.

Учествовао је у реализацији семинара за обуку педагошких асистената. Квалификација
за педагошке асистенте, у децембру 2011. године. Такође, учествовао је у изради програма,
писању приручника и реализацији семинара за педагошке асистенте, Модул 01 – Пружање
подршке за наставне активности, у јуну и јулу 2012. године.

Учествовао је на научном скупу Наука и традиција у организацији Филозофског
факултета Универзитета у Источном Сарајеву, Пале (РС, БиХ), 18-19. маја 2012. године.

Поднео је саопштење под називом Пројектна настава између традиционалног и
савременог – од наставне методе до наставног система.
Објавио је следеће радове:

1. Голубовић Илић, И, Ристановић, Д. (2011): Когнитивне теорије развоја Пијажеа и
Виготског – сличности и разлике, Узданица, бр. 2, 221-235.

2. Ристановић, Д. (2012): Пројектна настава између традиционалног и савременог – од
наставне методе до наставног система, у: Наука и традиција, Књига резимеа са
научног скупа одржаног 18-19. маја 2012. године. Пале: Универзитет у Источном
Сарајеву, Филозофски факултет, 150-151.
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Јелена Старчевић

Учешће на конференцији
Старчевић, Јелена. „Тест знања о културама као мера културалне интелигенције“. Мерење и
процена у психологији, 154-155. 60. научно-стручни скуп психолога Србије, Београд, 30. маја -
2. јуна 2012.

Објављени рад

Старчевић, Јелена С. „Разлике у концептуализацији интеркултурне компетентности: проблем
или суштина појма?“ Узданица 8 (2011): 117–25.

Учешће на пројекту
Родна равноправност и култура грађанског статуса: историјска и теоријска темељења у

Србији (број 47021), Факултета политичких наука у Београду, за период 2011-2014. Пројекат
финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.

Предавања по позиву
„Фактори успешности интеркултурне интеракције: Од интеркултурне

компетентности до културалне интелигенције“, 27. март 2012., у оквиру изборног предмета
Мултикултурално образовање на Одељењу за психологију Филозофског факултета у
Београду.

„У контакту са људима из других култура –ко уме лако?“, 13.јун 2012.,
Истраживачка станица Петница

Учешће у комисијама на факултету

Члан комисије за реализацију пријемног испита.

 Старчевић, Ј. (2011). Како процењивати способност за интеркултурну интеракцију?
Сабор психолога Србије, 59. Научно-стручни скуп психолога Србије „Наш идентитет и
друштвене промене“, Сокобања, 1-4. јуна (стр. 30).

Биљана Стојановић

1. International Scientific Symposium "Education between tradition and modernity", Ohrid,
2011; Communication Skills of Teachers in Pedagogical and Advisory Work with Parents.

2. Стојановић, Б. (2011): Примена дијалошког метода у раду са предшколском децом ,
Зборник радова са шестог симпозијума „Васпитач у 21. веку“,  10, ( 706-718).

3. Стојановић, Б. (2011): Ставови васпитача о могућностима развоја демократских
вредности код деце предшколског узраста, Зборник резимеа са научног скупа Школа
као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности:
образовање и васпитање традиција и сацременост, Педагошки факултет у Јагодини,
стр. 124.

4. Копас-Вукашиновић, Е., Стојановић, Б. (2011): Развијање математичких појмова у
предшколској установи и школи, Зборник резимеа са 2. међународне конференције
Методички аспекти наставе математике, Педагошки факултет у Јагодини, стр. 29.
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5. Стојановић, Б. (2011): Комуникација и интеракција васпитач-дете у функцији
когнитивног развоја, Зборник резимеа радова са 7. симпозијума “Васпитач у 21.
веку”, Алексинац, стр. 103.

6. Стојановић, Б. (2011): Значај система дидактичких игара за развој дечје перцепције,
Узданица, часопис за језик, књижевност, уметност и педагошке науке, VIII, бр. 2
Педагошки факултет у Јагодини, стр..175-187.

7. Стојановић, Б. (2011): Истраживања каузалитета и усвајања појмова у нашој средини,
Иновације у настави, 1 , vol.25, стр.  100-112.

Ненад Стевановић

Учествовао је на научном скупу "Иницијатива, сарадња и стваралаштво у савременом
образовању" у организацији института за педагошка истраживања у новембру 2011 године.
Излагао рад на тему „Унапређивање квалитета образовања кроз подстицање сарадње између
деце, родитеља и наставника на развијању информатичке и медијске писмености“.
Радови:

1. Визија школе у ери информационо комуникационих технологија Међународни научни
скуп „Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и
проевропских вредности: образовање и васпитање - традиција и савременост“, април,
Јагодина, 2011; (Рад је у штампи).

2. Students’ Vision of the Morality Crisis Today, (koautor) Croarian Journal of education,
Pedagoski fakultet Zagreb. (рад је добио позитивну рецензију и чека се да уђе у штампу,
Часопис је на међународној SCI листи).

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Чланови катедре учествовали су у научно-истраживачком раду и другим активностима

Појединачно:

Др Гордана Будимир Нинковић, ванр. проф.

Члан комисије за одбрану докторске дисертације мр Гордане Илић „Методички
иновациони поступци у процесу усвајања основа музичке писмености од 1. до 4. разреда
основне школе, и мастер радова.

Учешће у комисији за оцену подобности кандидата, теме и ментора за израду
докторске дисертациje мр Снежане Ладичорбић под насловом „Проблемска настава у
предмету природа и друштво“, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет. одлука
број: 03-6/4 датум: 20.04.2011.

Сарађивала са председником и члановима комисије за писање извештаја о реизбору у
звање ванредног професора.

Др Нада Кораћ, ред. проф.

Чланица комисије за израду и реализацију интервјуа у оквиру пријемног испита

Професионални ангажман и функције ван факултета
 Чланица комисија за оцену и одбрану докторских дисертација на Одељењу за психологију

Филозофског факултета у Београду и Универзитету уметности у Београду. Чланица
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Стручног већа за Друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Крагујевцу.
Председница Управног одбора Института за педагошка истраживања у Београду

Доц. др Маргит Савовић

Ментор за диломских радова. Председник или члан комисија за одбрану дипломских
радова. Учесник Комисија за избор и реизбор наставника и сарадника,. Као шеф Катедре
одржала је 10 састанака Катедре.  и председник . Ментор за израду завршних, мастер радова
(4). Била је руководилац праксе студената која је организована на Вишој школи „Етвеш
Јожеф“ у Баји, Мађарска у мају 2012.

Др Сунчица Мацура Миловановић, ванр. проф.

У припреми за штампу је текст Приручника за предмета Инклузија у образовању,
рецензенти проф. др Нада Кораћ и доц. др Данијела Петровић.

Универзитету у Крагујевцу је у августу 2012. прослеђен Извештај о избору у звање
ванредни професор за ужу научну област Специјално педагошке и психолошке науке
(интерполарни ниво). Председник комисије је проф. др Нада Кораћ, чланови: проф. др Емина
Копас Вукашиновић и проф. др Данка Радуловић

Доц. др Драган Јешић

Био је ментор за дипломске радове и учествовао у раду комисија за јавне одбране
дипломских радова. Ментор 4 Мастер рада.

Доц. др Марко Ђорђевић

1. Координатор за односе са јавношћу и медијско представљање факултета

Професионални ангажман и функције ван факултета

1. Координатор и извођач акредитованих стручних семинара:Комуникациона
компетентост и медијска писменост наставника у савременом образовно-васпитном
раду (кат. бр. 182, 2011/2012 и 2012/2013) и Коришћење елекронске књиге, блогова,
веб-портала и сајтова у настави књижевности (кат.бр. 010, 2011)

Ненад Стевановић
.

Путовао на краће стручно усавршавање у Хелсинки,Финска у оквиру ТЕМПУС
пројекта за образовање наставника. Март  2012 године.

Учествовао у Темпус пројекту HEART за унапређивање образовања за људска права на
универзитетима. Пројекат је у току и  води га Универзитет у Роахемптону, Велика Британија.

Учествовао је у припреми, изради и извођењу обуке за Педагошке асистенте, у оквиру
пројекта Министарства просвете.

Учествовао у као говорник на образовној и научно популарној конференцији
ЕдуАкција, Нови сад, децембар 2011. год.
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Мр Душан Ристановић,

Наставиће са радом на изради докторске дисертације, и пословима израде и
усавршавања курикулума Факултета, у оквиру напред наведених ТЕМПУС пројеката.

Јелена Старчевић

Члан комисије за реализацију пријемног испита.

Биљана Стојановић
Поред наведених редовних активности, учествовала је у:

Изради и реализацији програма за едукацију педагошких асистената у оквиру
пројекта „Образовање за све“, Министарства просвете Србије и то реализацији уводног
модула у Београду (у трајању од 5 дана) и припреми и реализацији модула 1 (у трајању од 10
дана- три групе полазника Београд, Нови Сад и Суботица).

Учествовала је у припреми реализацији истраживања на Педагошком факултету у
оквиру  ТЕМПУС пројекта Developing Human Rights Edaucation at the Heart of Higher
Education, PROJECT NUMBER -517319-TEMPUS -1-2011-1-UK-TEMPUS-JPCR.
У оквиру истог пројекта службено је боравила у Тирани, ради представљања резултата
истраживања, обављеног на Педагошком факултету у Јагодини у области људских права.

Завршила је трећу годину докторских студија на Филозофском факултету у Новом
Саду, смер - методика наставе и приступила изради докторске дисертације.

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ

Катедра је учествовала у раду Деканата одређеним предлозима за све смерове
основних студија и дала своје предлоге који су у великом броју уважавани. Катедра је овим
Извештајем потврдила да се настава реализовала квалитетно, по плану и програму., што су
потврдили и резултати евалуације. На основу тих резултата, чланови Катедре спремни су да
побољшају свој рад у циљу обезбеђивања квалитетинијег извођења наставе.

САРАДЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

Наставници и сарадници остварили су сарадњу са колегама са других факултета у
земљи (педагошки факултети, филозофски факултети, и факултета у иностранству -
Љубљана, Сарајево, Скопље, Атина, Финска, Република Српска, Федерација БИХ, Мађарска,
Турска, Русија)

Интензивирана је сарадња са Вишом школом „Етвеш Јожеф“ у Баји, Мађарска.
Потписан је дугогодишњи Уговор у сарадњи, реализована је размена студената у чему су
учествовали чланови наше Катедре.

Детаљно у тачки 3 и 4.

ИСТРАЖИВАЧКИ РАД (обухваћено тачкама 3 и 4.)

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ (обухваћено тачкама 3 и 4.)

Чланови Катедре објављивали књиге, уџбенике и радове у часописима, зборницима -
ПОЈЕДИНАЧНО наведено под ознаком Настава и Наставни кадар).
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ПРОБЛЕМИ

Значајно су побољшани услови рада. Даље очекујемо обогаћивање кабинета
наставника и сарадника електронским уређајима (лап-топ, рачунари)

Опште запажање: седнице катедре заказиване су благовремено, писмено, најчешће
електронском поштом, СМС порукама, и личним позивом, а на самим седницама владала је
конструктивна и колегијална атмосфера.

5.2.2. Катедра за филолошке науке

Веће Катедре и сама Катедра, у саставу: доц. др Илијана Чутура и мр Јелена
Максимовић – за научну област Српски језик, ванредни професор др Виолета Јовановићи и
асистент мр Бранко Илић – за научну област Књижевност, и наставници страних језика: мр
Јелена Пантелић-Младеновић, мр Вера Савић, ма Марија Ђорђевић и ма Ивана Ћирковић-
Миладиновић – за научну област Страни језици, радили су у складу са прописима и
програмом рада. Веће Катедре је одржало осам седница на којима су се разјашњавала важна
питања курикулума, наставе, стручних пројеката,учешћа у ТЕМПУС пројекту, координације
и реализације потпројеката у њима и друга текућа проблематика. Оно што је у нашем раду
било најважније свакако је настава и анализа и иновирање курикулума, јер нам предстоји
реакредитација, затим научно-истраживачки рад, издавачка делатност, стручно усавршавање,
сарадња у земљи и иностранству, брига за побољшање материјално-техничких услова рада и
друго. Чланови ове катедре су предано радили и све своје задатке и обавезе на време
извршавали, како у наставном процесу, тако и на личном плану стручног усавршавања и
напредовања, па су Вера Савић и Ивана Ћирковић биле вредне на својим започетим
докторским студијама, а Илијана Чутура је привела крају рад на докторској дисертацији.
Уопште, ангажованост наших младих чланова Катедре у овој години на челу са Вером Савић
је такође, за похвалу. Сви скупови и конференције, који су одржани на нашем факултету у
оквиру TEMPUS пројекта и под покровитељством Министарства, реализовани су искусним и
вештим вођењем, пре свега, Вере Савић, Илијане Чутуре, Виолете Јовановић, Марије
Ђорђевић, Иване Ћирковић-Миладиновић и, наравно, уз помоћ чланова других катедри.
Чланови ове мале катедре су били главни носиоци послова око штампања зборника са
одржаних научних скупова и логистика уредништву часописа «Узданица». Били смо, веома
активни и у спровођењу пријемног испита крајем јуна 2011., као и у припреми прославе дана
Факултета. Такође је запажено учешће готово свих чланова наше катедре на научним
скуповима и конференцијама у земљи и иностранству, што потврђују појединачни извештаји
о раду, који су део овог саопштења.

Настава се према плану и програму и у складу са оперативним плановима рада и
постојећим распоредом часова изводила за редовне и самофинансирајуће студенте у редовном
радном времену на сва три смера (на смеру за професоре разредне наставе-учитеље, на смеру
за васпитаче за рад у предшколским установама и на смеру за васпитаче за рад у домовима), а
за мастер програм и студенте на дошколовавању она је извођена суботом и недељом, а један
део ангажовања је био и консултативног карактера. Констатовали смо да је успешно окончана
о чему сведоче резултати на испитима.Истичемо да сви наставници воде портфолио за сваког
студента. Предавања из Српског језика држала је Доц. др Илијана Чутура, а вежбе асистент
мр Јелена Максимовић, а из предмета из подручја књижевности ванр. проф. др Виолета
Јовановић је држала предавања, а вежбе - асистент Бранко Илић. Наставу из предмета Руски
језик (општи, стручни, академски, изборни 1 и 2) мр Јелена Пантелић-Младеновић, затим, из
Енглеског језика (општег, стручног, академског, модула, изборног 1 и 2) – мр Вера Савић и ма
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Ивана Ћирковић-Миладиновић и из Француског језика (општег, стручног, академског,
изборног 1 и 2) – ма Марија Ђорђевић. Овом делу извештаја припада и закључак са претходне
седнице Катедре, а у вези са првом тачком дневног реда: Оцена наставног рада у протеклој
наставној години, у коме стоји да су наставни планови и програми успешно реализовани из
свих предмета и да то потврђује велики број положених испита, а и сасвим добра студентска
евалуација нашег рада .

Материјално-технички услови рада су нам знатно побољшани, а простор којим
располажемо је повећан, јер се од децембра месеца из факултетске зграде иселила
електротехничка школа. Захваљујући великом ангажовању руководећих органа факултета,
али и осталих запослених, реконструисан је и опремљен сав простор приземља и првог
спрата,а последњи спрат ће се завршити у наредној наставној години.

Наставни кадар чини пре свега наставно особље које је запослено у овој
високошколској установи по изборној процедури на 5 или 4 године. Наши докторанти су
корак ближе до својих научних звања којима теже. Овај млади кадар представља један од
темеља успешне будућности факултета, јер ће они у врло блиско време бити доктори, који су
и сада веома посвећени најразноврснијим активностима на Факултету. Осим тога, чланови
наше катедре су учествовали на научним скуповима, и у истраживачким пројектима, писали
су и објављивали,а у свему су имали материјалну подршку Факултета.

Појединачно:
Ванр. проф. др Виолета Јовановић је на функцији продекана за наставу. У условима у

којима се одржава настава, испити ,научне, културне и остале активности она је у 2011/2012.
била добар координатор ових активности. Такође је била носилац и активан учесник у
реализацији акредитованих програма, а учествовала је и у реализацији Темпус пројеката и
истраживачког пројекта из књижевности под покровитељством министарства просвете и
образовања. Присуствовала је свим седницама већа наше катедре и веома доприносила
успешном решавању постављених задатака пред нас.

Наставу и испите је са својим асистентом мр Бранком Илићем успешно реализовала.

Проф. др Виолета Јовановић у извештајној години је реализовала наставу
(предавања) из следећих предмета: Увод у проучавање књижевности, Увод у историју
књижевности, Књижевност за децу, (основне студије на смеру Учитељ), Тумачење
књижевног дела (мастер студије на смеру Учитељ) Иабрани књижевни жанр (мастер студије
на смеру Предшколски васпитач). Била је ментор при изради неколико десетина  дипломских
и неколико мастер радова.
У 2011/2012. години објавила је следеће радове:

1. „Употреба именице `трен` у делу Антонија Исаковића – семантичке и филозофске
основе (коаутор Илијана Чутура), Књижевна историја XLIV 2012 146, Београд:
Институт за књижевност и уметност, 137–153. (М24)

2. Kopas-Vukašinović, E. i V. Jovanović (2012): „Govorne aktivnosti predškolske dece u funkciji razvoja
njihovih kreativnih potencijala“, Nastava i vaspitanje, Vol. LXI, Br.2 (266-279). UDK-159.954/955.072-053.4
(497.11)“2011“; 81'23-053.4   ID190547724  (Originalni naučni rad), UDK 37,  ISSN 0547-3330 (M24)

3. „Антивреме“ или деконструкција времена у прози Антонија Исаковића (коаутор Илијана Чутура),
Наслеђе, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012. (М51)

4. „Конструкција и вузура наивне свести у делу Драгослава Михајловића“, Научни састанак слависта у
Вукове дане (МСЦ), књига 41/2, Београд: Међународни славистички центар, (837-845), ISSN 0351-
9066 (М51)

5. „Друштвена злоупотреба књижевности у време агитпроп културне политике у Србији“ (1945-1952)
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Савремено друштво и криза проучавања језика и књижевности, (Зборник радова), одговорни уредници
Милош Ковачевић и Драган Бошковић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, стр. 325 -341,
821.163.41.09 “1945/1952“ (М14)

6. „Сан гружанске летње ноћи Добрице Ерића, лирски роман за дечаке“, (Зборник радова са научног
скупа Књижевност за децу у науци и настави), у штампи

7. „Игра ироније Душана Радовића“, Зборник Матице српске за књижевност и језик, (Коаутор Душица
Потић, у штампи  (М24)

8. „Видови космизма у приповеткама Антонија Исаковића“,  у штампи.

Била је рецензент већег броја радова објављених у часописима Радови Филозофског Факултета у Источном
Сарајеву, Филозофски факултет Пале и Детињство, Змајеве дечије игре, Нови Сад.

Током извештајне године, била је члан комисија за оцену и одбрану више десетина дипломских и мастер
радова, као и члан комисије за оцену подобности кандидата и теме једне докторске дисертација пријављене на
Педагошком факултету у Јагодини:

„Васпитни утицаји књижевности за децу на развој социјално пожељног понашања
ученика млађих разреда основне школе“, кандидата Ненада Стојковића. Учествовала је са
рефератом: „Сан гружанске летње ноћи Добрице Ерића, лирски роман за дечаке“, на научном
скупу Књижевност за децу у науци и настави, Јагодина, април 2012.

Истраживач је А2 на пројекту Друштвене кризе и савремена српска књижевност и
култура: национални, регионални, европски и глобални оквир Филолошко-уметнички
факултета Универзитета у Крагујевцу који финансира Министарство за науку Републике
Србије (период 2011-2014), са осам истраживачких месеци.

Кординатор је следећих Темпус пројеката:
1. Modernizing Teacher Education in a European Perspective, TEMPUS IV - 159048 -

JPCR, 2010-2013;
2. Education Policy Study Programme in Serbia and Montenegro (E.P.S.P) TEMPUS IV

- 159074-JPCR, 2010-2013 и
3. Master Programme for Subject Teachers in Serbia, TEMPUS JP-511170-2010.

С обзиром на природу програма, као продекан за наставу, активно је учествовала и на
пројекту: Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary Teacher Education, чији
је кординатор Сунчица Мацура Миловановић.

Виолета Јовановић је члан Центра за европске студије у Минстеру, Немачка. Члан је редакције
часописа „Узданица“ који издаје Факултет педагошких наука у Јагодини и часописа Радови Филозофског
Факултета у Источном Сарајеву, који издаје Филозофски факултет на Палама.

Веома исцрпан и богат извештај приложла је и наставник енглеског језика, мр Вера
Савић, наставник страног језика, који сведочи о њеном неуморном раду:

Мр Вера Савић је у академској 2011/2012. изводила наставу енглеског језика на
предметима предвиђеном наставним планом и програмом на основним студијама смера
Учитељ и на мастер студијама на смеровима Учитељ, Васпитач за рад у домовима и Васпитач
за рад у предшколским установама:

1. Општи енглески језик (пролећни семестар, смер Учитељ, 1. година);
2. Енглески језик струке (јесењи семестар, смер Учитељ, 2. година);
3. Методика наставе енглеског језика на млађем узрасту (јесењи семестар,

изборни предметни модул на смеру Учитељ, 4. година);
4. Практикум Енглески језик (пролећни семестар, изборни предметни модул на

смеру Учитељ, 4. година) и
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5. Академски енглески језик (јесењи и пролећни семестар, сви смерови мастер
студија).

Вера Савић је из свих ових академских предмета изводила предавања и вежбе, а из
предмета Академски енглески језик изводила је само предавања, укупно 10 часова предавања
и 11 часова вежби на годишњем нивоу. Организовала је и консултације за све студенте два
пута недељно и одржала по два колоквијума из сваког од предмета, као и поправне
колоквијуме, и испите (писмене и усмене) у свим испитним роковима. Поред тога, водила је
студентску праксу у оквиру Практикума Енглески језик на изборном предметном модулу
Методика наставе енглеског језика на млађем узрасту, сарађивала са студентима Модула и
наставницима енглеског језика у локалним основним школама на планирању часова енглеског
језика, и посматрала и евалуирала часове које су изводили студенти у оквиру предмета
Практикум Енглески језик. Настава је извођена према плану и програму, а предвиђени
циљеви везани за развој језичких компетенција и вештина су у поптуности остварени.
Евалуација наставе коју је спровела са свим студентима показала је да су и потребе и
очекивања студената остварени у настави енглеског језика на свим нивоима.

Објављени зборници и радови:
1. Savić, Vera i Popović, Radmila (eds.) (2012). Content and Language Integrated Learning in

Teaching Young Learners. Conference Proceedings no. 11 Content and Language Integrated
Learning in Teaching Young Learners. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини, 35-46.
ISBN 978-86-7604-082-7.

2. Savić, Vera (2012). Effective CLIL Lesson Planning. Conference Proceedings no. 11
Content and Language Integrated Learning in Teaching Young Learners. Јагодина:
Педагошки факултет у Јагодини, 35-46. ISBN 978-86-7604-082-7.

3. Savić, Vera (2012). Engaging Young Learners Through Theme-Based Instruction. ELTA
Newsletter (Feature Articles), април 2012. На сајту Британског савета у Београду. ISSN
1820-9831 (Online):

4. Savić, Vera (2012). CLIL Activities in Teaching English to Young Learners. ELTA
Newsletter, април 2012. На сајту Британског савета у Београду. ISSN 1820-9831
(Online):
http://www.britishcouncil.org/serbia-elta-newsletter-2012-april.htm.

5. Савић, Вера (2012). Модул Енглески језик – Методика наставе енглеског језика на
млађем узрасту. Зборник радова са међународне конференције Школа као чинилац
националног и културног идентитета и проевропских вредности: образовање и
васпитање – традиција и савременост. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини (у
штампи)

6. Savić, Vera (2011). English for Academic Purposes for Students of Education. Зборник
радова Језик струке: изазови и перспективе. Београд: Друштво за стране језике и
књижевности, 660-676. ISBN 978-86-915141-0-5.

7. Savić, Vera i Čutura, Ilijana (2011). Translation as Cultural Transposition. The Journal of
Linguistic and Intercultural Education – JoLIE 4/2011, published by the Centre for Research
and Innovation in Linguistic Education- CIEL of "1 Decembrie 1918" University of Alba
Iulia, Romania, 135-160. ISSN 2065– 6599.
http://www.uab.ro/cercetare/ciel/jolie/JoLIE%202011/pdfs/10.savic_vera-cutura_ilijana.pdf

Излагања на научним скуповима:
Вера Савић је излагала на три међународне конференције одржане у Србији и једној

међународној конференцији одржаној у иностранству:
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1. Primary School Teacher Training in Theme-Based Instruction. Саопштење на
међународној конференцији (преношеној преко интернета livestream на интернет
домену Министарства спољних послова САД, Одсек за образовање и културу) E-
Teacher Scholars’ Conference, одржаној на Универзитету Мериленд, Округ Балтимор,
САД, 9-10. августа 2012.
http://exchanges.state.gov/englishteaching/eteacher/professional-development-
conference.html.

2. Developing Cultural Literacy in Young Learner Classroom. Саопштење на
међународној конференцији 3rd TEYL Conference Integrating Culture and Language
Teaching, одржаној на Педагошком факултету у Јагодини 1-2 јуна 2012.

3. Engaging Young Learners Through Theme-Based Instruction. Саопштење на
међународној конференцији 10th ELTA IATEFL Conference Teaching Outside the Box
одржаној на Учитељском факултету у Београду 18-19. маја 2012.

4. Развијање вештине читања на енглеском језику на млађем узрасту. Саопштење на
међународној конференцији Књижевност за децу и омладину – наука и настава,
одржаној на Педагошком факултету у Јагодини 6. априла 2012.

Професионално усавршавање, стипендије и студијски боравци у иностранству:
1. Вера Савић је децембра 2011. године добила стипендију Владе Сједињених

Америчких Држава (Министарство спољних послова САД, Одсек за образовање и културу, а
преко Америчке амбасаде у Београду) за похађање тромесечног онлајн програма
професионалног усавршавања E-Teacher Scholarship Program - Teaching English to Young
Learners на Универзитету Мериленд, Округ Балтимор, САД, од 5.01.2012. до 21.03.2012.
Програм је похађала на даљину (у групи од 20 стручњака из целог света, била је један од пет
учесника из Европе) и завршила са успехом (100% остварених поена). На основу оствареног
успеха изабрана је да похађа тронедељни програм E-Teacher Professional Development
Workshop 2012 за лидере у образовању (настава енглеског језика), који је организован на
Универзитету Мериленд, Округ Балтимор, САД, од 20. јула до 11. августа 2012. године. У
групи од 25 едукатора у области наставе енглеског језика из целог света била је један од 5
представника из Европе. Резулатата овог студијског боравка је иновативни ауторски програм
професионалног усавршавања наставника енглеског језика који раде у основним школама у
Србији, под називом Primary School Teacher Training in Theme-Based Instruction, који ће се
реализовати као акредитовани програм професионалног усавршавања наставника енглеског
језика у Србији, и чији ће носилац бити Педагошки факултет у Јагодини. Циљ програма је
усавршавање око 200 наставника у школској 2013/2014. години, односно развој њиховог
знања и вештина за извођење тематске наставе, а тиме и повећање ефикасности наставе у
основним школама, промоција и изграђивање позитивних ставова ученика према настави
страног језика, као и развој критичког мишљења и аутономије ученика.

2. Похађала семинар о инклузивном образовању за наставнике методичких предмета
на Педагошком факултету у Јагодини, одржаном 18-19. јуна 2012. године на Педагошком
факултету у Јагодини.

3. Похађала онлајн семинар Blog, twitter i facebook u nastavi, акредитован код Завода за
унапређивање образовања и васпитања у фебруару и марту 2012. године.

Учешће на међународним пројектима и у акредитованим програмима

Вера Савић је учествовала у активностима везаним за следеће пројекте:1. Темпус пројекат 516762-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR под називом
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Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary Teacher Education
(HAMOC ). Учествовала је као члан тима Педагошког факултета у Јагодини на
реализацији активности предвиђених за 2011/2012 годину.

2. Ка бољем разумевању 4 – програм стручног усавршавања професора енглеског језика
који раде у гимназијама и средњим стручним школама у Србији. Учествовала је као
коаутор, предавач и координатор програма акредитованог од стране Министарства
просвете Србије, Завода за унапређивање образовања и васпитања, за извођење у
школској 2011/2012. години, објављеног у Каталогу акредитованих програма под
бројем 333.

3. Настава енглеског језика на млађем узрасту (Teaching English to Young Learners –
Integrating Culture and Language Teaching) – конференција за стручно усавршавање
наставника енглеског језика који раде са млађим узрастом. Учествовала је у
акредитацији програма, у организацији конференције и као члан Програмског одбора.
Конкурисала је и обезбедила донације за одржавање конференције од Министарства за
науку и технолошки развој, Америчке амбасаде у Београду и Британског савета у
Београду, чиме је омогућено учешће страних предавача (3) и покривање трошкова
одржавања конференције, као и објављивање зборника радова са конференције.
Коаутор је и координатор овог програма акредитованог од стране Завода за
унапређивање образовања и васпитања, за извођење у школској 2011/2012. години,
објављеног у Каталогу акредитованих програма под бројем 323. Конференција је
одржана 1-2. јуна 2012. године, уз присуство 80 наставника и 30 презентера.

4. Тeaching Knowledge Test Essentials – припремни курс за полагање испита из методике
наставе енглеског као стзраног језика за обуку/усавршавање наставника енглеског
језика који се вреднује као 24 бода професионалног усавршавања. Коаутор је,
координатор и реализатор програма, акредитованог од стране Завода за унапређивање
образовања и васпитања, за извођење у школској 2012/2013. и 2013/2014. години,
објављеног у Каталогу акредитованих програма под бројем 813.

Учешће на акредитованим семинарима за професионално усавршавање наставника и
професора енглеског језика:

Као наставник Методике наставе енглеског језика на Педагошком факултету у
Јагодини, и у својству спољног сарадника Министарства просвете Републике Србије и ТКТ
едукатора, Вера Савић је презентовала на пет једнодневних семинара у овиру следећих
програма професионалног усавршавања професора енглеског језика у Србији:

1. 1. Integrating Strategy Development into Language Teaching. 2. Exploring the Potential
of CLIL. Ауторске радионице одржане на семинару за професоре енглеског језика
Towards Better Understanding 4 у Београду 23. јуна 2012. године (акредитовани
програм професионалног усавршавања професора енглеског језика који раде у
гимназијама и средњим стручним школама, број 333 у Каталогу ЗУОВ-а).

2. 1. Integrating Strategy Development into Language Teaching. 2. Exploring the Potential
of CLIL. Ауторске радионице одржане на семинару за професоре енглеског језика
Towards Better Understanding 4 у Крагујевцу 16. јуна 2012. године (акредитовани
програм професионалног усавршавања професора енглеског језика који раде у
гимназијама и средњим стручним школама, број 333 у Каталогу ЗУОВ-а).

3. 1. Peer Coaching 2. Charles Dickens in TEFL. Ауторске радионице одржане на
семинару за професоре енглеског језика New Challenges, New Chances, New
Perspectives (по завршеној обуци за едукаторе, одржаној у Британском савету
новембра 2011) у Панчеву 3. марта 2012. године.



Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу

50

4. 1. Peer Coaching 2. Charles Dickens in TEFL. Ауторске радионице одржане на
семинару за професоре енглеског језика New Challenges, New Chances, New
Perspective (по завршеној обуци за едукаторе, одржаној у Британском савету
новембра 2011) у Јагодини, 26. фебруара 2012. године.

5. 1. Integrating Strategy Development into Language Teaching. 2. Exploring the Potential
of CLIL. Ауторске радионице одржане на семинару за професоре енглеског језика
Towards Better Understanding у Београду 26. новембра 2012. године (акредитовани
програм професионалног усавршавања професора енглеског језика који раде у
гимназијама и средњим стручним школама, број 333 у Каталогу ЗУОВ-а).

Посебна ангажовања:
Вера Савић је била ангажована и у следећим активностима на Педагошком факултету

у Јагодини и као наставник страног језика:
1. Члан Савета Педагошког факултета у Јагодини;
2. Члан редакције часописа за језик, књижевност, уметност и педагошке науке Узданица.

Поред тога, преводила је резимеа радова који се објављују у зборницима научно-
стручних радова које издаје Педагошки факултет у Јагодини;

3. Члан тима за реформу пријемног испита на Педагошком факултету у Јагодини;
4. Учествовала у склапању споразума о сарадњи са Oxford University Press-ом,

Представништво у Београду, којом су обезбеђена издања овог издавача из области
педагогије и психологије као донација библиотеци Педагошког факултета у Јагодини;

5. Учествовала у склапању споразума о међубиблиотечкој сарадњи са Универзитетом
Alba Iulia у Румунији о размени издања, којом су библиотеци Педагошког факултета у
Јагодини обезбеђена издања овог Универзитета на енглеском језику;

6. Члан комисије за избор наставника страног језика у звање предавача енглеског језика,
Педагошки факултет у Сомбору, октобар 2011. Члан комисије за избор наставника
страног језика у звање предавача енглеског језика на Учитељском факултету у Врању,
јун 2012. Члан комисије за избор наставника страног језика у звање предавача
енглеског језика, Педагошки факултет у Сомбору, мај 2012 и

7. Рецензирала је следеће уџбенике за наставу енглеског језика: 1. Family and Friends
Starter; 2. Family and Friends Foundations; 3. Chill Out 1.

Ивана Ћирковић Миладиновић -Наставник страног (енглеског) језика

Настава:
Протекле академске године 2011/2012. Биле је предвиђено да наставу изводим из

следећих студијских предмета:
Студијски смер за учитеље:

 Прва година – Изборни пшредмет 1 (јесењи семестар): 2+1;
 Трећа година – Изборни предмет 5 (јесењи семестар): 2+1;
 Трећа година – Изборни предмет 6 (пролећни семестар): 2+1 и
 Мастер учитељ, Мастер васпитач у предшколским установама и Мастер васпитач у

домовима (јесењи семестар): 0+2.

Студијски смер за васпитаче:
 Прва година (јесењи и пролећни семестар): 2+2 (1x2).

Мећутим, због недовољног броја пријављених студената на смеру учитељ за предмете:
изборни предмет 5 и изборни предмет 6, настава није одржавана.



Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу

51

Што се тиче студијских предмета на којима је настава одржана протекле године, није
било никаквих проблема. Настава је одржавана редовно. Сматрам да је циљ студијских
предмета остварен у потпуности и да су студенти били мотивисани за рад, па стога могу рећи
да је већина студената унапредила своје језичке компетенције, проширила вокабулар,
унапредила језичке вештине: говор, читање, писање и слушање. Студенти су сопственим
ангажовањем на часовима вежби, припремајући Power Point презентације на теме које су сами
одабрали, уједно унапредили и своју медијску писменост и функционалну употребу језика.

Професионално усавршавање
Тренутно је студент докторских студија на Филозофском факултету у Новом Саду,

одсек методика наставе. Положила је све испите који су били предвиђени наставним планом и
програмом докторских студија на поменутом факултету и остварила просек 10,00. Пријавила
сам пројекат докторске тезе који је одобрен.

Објављени радови:
1. „Ставови студената према комуникативној компетенцији у настави енглеског језика“

Зборник радова са II научног скупа младих филолога Србије одржаног 6. Марта 2010.
На Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу Савремена проучавања језика и
књижевности, Година II, књига 1, Крагујевац 2011., стр. 467-478.

2. „Афективне стратегије учења енглеског језика“ Часопис Узданица – часопис за језик,
књижевност, уметност и педагошке науке, Мај 2011.год. VIII, број 1, Педагошки
факултет, Јагодина 2011. стр. 43-54, УДК бројеви:378.147:811.111; 159.953.5, ИД број:
184494604.

3. “Reading Strategies in Teaching Literature” Часопис Узданица – часопис за језик,
књижевност, уметност и педагошке науке, Новембар 2011.год. VIII, број 2, Педагошки
факултет, Јагодина 2011. стр. 157-162, УДК бројеви:371.3:811.111; 028.42,  ИД број:
188145420.

4. „Познавање афективних стратегија учења – предуслов успешне комуникације“
Часопис Узданица – часопис за језик, књижевност, уметност и педагошке науке, Јун
2012.год. IX, број 1, Педагошки факултет, Јагодина 2012. стр. 227-239, УДК
бројеви:371.3:811.111; ИД број: 192083468.

5. Ивана Ћирковић Миладиновић и Ивана Милић (2012): Young learners and CLIL:
Developing language skills in ELT Classroom Iintegrated with the Contents of Musical
Education, Conference Proceedings No. 11, Pedagoški fakultet u Jagodini, 2012. Str. 55-62,
ISBN 987-86-7604-082-7, UDC 371.311.1 37.025 371.3::811.111.

Излагања на научним скуповима:
1. “Developing Teaching skills and Learner Autonomy in Multicultural Academic

Surrounding” Међународни научни скуп Школа као чинилац развоја националног и
културног идентитеа и проевропских вредности: образовање и васпитање –
традиција и савременост, одржан на Педагошком факултету у Јагодини 16.4.2011.

2. „Learner strategy research as a precondition of the initiative, cooperation and creativity in
ELT classroom - the possibilities of a teacher“ XIV Међународни скуп Педагошка
истраживања и школска пракса Иницијатива, сардња и стваралаштво у савременом
образовању, одржан 25. и 16. новембра 2011. у организацији Института за педагошка
истраживања

3. „Заступљеност афективних стратегија учења енглеског језика на нематичним
факултетима“ II Међународна конференција ДСЈКС језик струке: изазови и
перспективе, одржана 4. и 5. фебруара 2011. године на Филозофском факултету
Универзитета у Београду.
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4. Тијана Дабић, Радмила Сузић и Ивана Ћирковић Миладиновић „Akulturacija i
integrisani rad sa određenom disciplinom u Engleskom jeziku za posebnе namene“, IV
научни скуп младих филолога (постдипломаца и докторанада) Србије Савремена
проучавања језика и књижевности одржан 17. 3. 2012. На Филолошко-уметничком
факултету у Крагујевцу

5. Ивана Ћирковић Миладиновић, Радмила Сузић и Тијана Дабић „The Role of
Children’s Literature in Teaching English to Young Learners” Међународни научни скуп
Књижевност за децу и омладину - наука и настава, одржан на Педагошком
факултету у Јагодини 6.4.2012.

6. „The values of teachers’ permanent professional development in the ELT field“,
Међународна научна конференција Језик, књижевност, вредности, одржана на
Филозофском факултету у Нишу, у организацији департмана за англистику, 27. и 28.
априла 2012.

7. Ана Коцић и Ивана Ћирковић-Миладиновић „Native American Culture in EFL
Classroom“ III Међународна конференција Teaching English to Young Learners:
Integrating Culture and Language Teaching која је одржана на Педагошком факултету у
Јагодини 1. и 2. јуна 2012. година.

Остале активности:
 Члан организационог одбора за конференцију Teaching English to Young

Learners: Integrating Culture and Language Teaching која је одржана на
Педагошком факултету у Јагодини 1. и 2. јуна 2012. година. На конференцији је
било 29 презентера из земље и 3 презентера из иностранства (Велике Британије
и Сједињених америчких држава). Конференција је акредитована од стране
Министарства просвете и Министраства за науку и технолошки развој и уједно
се сматра као семинар за професионално усавршавање наставника енглеског
језика који предају енглески језик као страни у основним и средњим школама.
На овој конференцији учествовала је са презентацијом рада Native American
Culture in EFL Classroom.

 Члан координационог одбора Фонда за културу и образовање Његовог
Краљевског Височанства Престолонаследника Александра II.

 Члан преводилачког тима за часопис „Узданица“ који издаје Педагошки
факултет у Јагодини.

У току школске 2011/2012. године Марија Ђорђевић је као предавач за француски
језик била ангажована на извођењу наставе из следећих предмета и по следећем распореду:
Први семестар:
II година – смер Учитељ: Француски језик – стручни (2+1);
I година – смерови Предшколски и Домски васпитач: Француски језик (2+1);
I година – сва три студијска смера: Француски језик 1 – изборни (2+1);
II година – сва три студијска смера: Француски језик 2 – изборни (2+1) и
Мастер – сва три студијска смера: Француски језик – академски (2+2).

Други семестар:
I година – смер Учитељ: Француски језик – општи (2+2) и
I година – смерови Предшколски и Домски васпитач: Француски језик (1+2).

Настава се одвијала без одступања од утврђеног плана и програма, па је планирано
градиво у потпуности реализовано. Присуство студената на часовима предавања и вежби
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било је редовно, заинтересованост за парцијално полагање испита путем колоквијума
задовољавајуће, а успешност на испитима солидна, нарочито на смеру Учитељ.

Ваннаставне активности

Успешно је окончала мастер студије на смеру Француски језик на Филолошком
факултету у Београду, одбранивши мастер рад оценом 10.
Учествовала је у организацији и реализацији неких скупова и семинара одржаних на
Педагошком факултету. Бавила се и превођењем, лектуром и коректуром разних врста
текстова за публикације Педагошког факултета.

Наставник руског језика, мр Јелена Пантелић-Младеновић, је у овој наставној
години реализовала наставу из предмета Руски језик-Општи и Руски језик-Стручни ,
Академски руски језик – на мастер студијама, Руски језик- почетни (изборни 1) и Руски
језик-средњи ниво (изборни 3)на сва три смера. Фонд часова за предмете на редовним
основним студијама са којим реализујемо наставне програме исти је за све стране језике .
План и програм су у потпуности реализовани, почев од наставе па до испита, у складу са
принципима осавремењавања, на чему се радило више година и резултати су у јуну били већ
веома добри. Задовољна је и резултатима студентске евалуације њеног рада. Посећеност
наставе је била одлична. Уз наставне обавезе је обављала и дужност шефа ове катедре и са те
позиције  констатује да је  Катедра радила озбиљно и одговорно, како кроз  седнице Већа,
тако и ван њих, у домену свих својих активности.

Објавила је:
Пантелић-Младеновић, Јелена, Вишеаспектно сагледавање корена и гнезда речи у
словенским језицима, Савремени руски језик, Москва, 2011.

У области превођења радила је у врло различитим областима (у области музике,
поезије, привреде, права итд.), а ангажована је и као судски тумач при Окружном суду у
Крушевцу.

На факултету је била члан преводилачког тима за потребе „Узданице“.

За др Илијану Чутуру, доцента за српски језик, може се рећи да је била веома активна
што се види  из извештаја који је доставила већу катедре, а који такође прилажемо. У
извештајној години др Илијана Чутура је држала наставу (предавања и део часова вежбања)
из следећих предмета: Српски језик 1, Српски језик 2 (смер Учитељ), Функционални стилови
српског језика (смер Учитељ), Српски језик (смерови Предшколски васпитач и Васпитач у
домовима), Говорне интерпретације (Дипломирани учитељ – мастер) и Култура говора
(Дипломирани васпитач – мастер). Била је ментор при изради неколико дипломских радова.

Крајем школске извештајне године, асистент Јелена Спасић отворила је породиљско
боловање, тако да је, због одсуства и обавеза, нисмо оптерећивали писањем извештаја.

Настава је реализована без већих проблема. У 2011/2012. Години Илијана Чутура је
објавила монографију Простор, време, друштво – сусрети у језику (у коауторству са
Марином Јањић, професором Филозофског факултета у Нишу) и следеће радове:

1. Лингвистичке „теме“ у роману Чварчић Милисава Савића, у зб. Књижевно дело Милисава Савића,
Центар за културу „Градац“, Рашка – Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, Нови Пазар 2011, стр.
309–330.

2. Тајна у роману Чварчић Милисава Савића – идентитет ликова, наратора и аутора, Узданица, VIII/2,
2011, стр. 7-23.
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3. Модели декомпоновања начинских прилога у српском језику, Радови Филозофског факултета, 13/1,
2011. Пале: Универзитет у Источном Сарајеву,Филозофски факултет, стр. 169-184.

4. Дискурс младих на дијалекатском подручју: урбани дијалекат као резултат језичке хибридизације
(коаутор Марина Јањић), у зб. Језик, књижевност, комуникација. Језичка истраживања Универзитет у
Нишу, Филозофски факултет, 2012, стр. 332-347.

5. Структурне и семантичке особине прилошких израза `са`+инструментал са начинским значењем, 111–
125, Српски језик XVII, Научно друштво за неговање и проучавање српског језика, Београд 2012.

6. О неким особинама језичке културе у текстовима дневних листова у Србији и Републици Српској (коаутор
Јелена Стевановић), 155–169, Наука и идентитет, Зборник радова са научног скупа књ. 6/1,
Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, 2012.

7. Употреба именице `трен` у делу Антонија Исаковића – семантичке и филозофске
основе (коаутор Виолета Јовановић), Књижевна историја XLIV 2012 146, Београд:
Институт за књижевност и уметност, 137–153.

8. Стилски ефекти (не)превођења у књизи М. Капора A Guide to Serbian Mentality,
Узданица, IХ/1, 2012, стр. 33-44.

9. Уџбеничка слика културе (Анализа основношколских уџбеника за срспки језик), 333–343, Школа као
чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности: образовање и васпитање
– традиција и савременост, зборник са међународног научног скупа, књ. 1, Универзитет у Крагујевцу,
Педагошки факултет у Јагодини, 2012.

10. О једном нормативном аспекту употребе декомпонованих јединица, 201–214, Међународни састанак
слависта у Вукове дане 41/1 – Српски језик и његове норме, Зборник радова са научног скупа, Београд:
Међународни славистички центар, 2012.

11. „Антивреме“ или деконструкција времена у прози Антонија Исаковића (коаутор Виолета Јовановић),
Наслеђе, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012.

Објавила је и две научне критике. Била је рецензент за већи број радова за издања Факултета.
Током извештајне године, била је члан комисија за оцену и одбрану више дипломских и мастер радова, као

и члан комисије за оцену подобности кандидата и теме двеју докторских дисертација пријављених на
Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу:

„Утицај енглеског језика у романима Милоша Црњанског и Борислава Пекића“ кандидата Наталије
Живковић

„Нормативно-стилске карактеристике писменог изражавања средњошколаца“ кандидата мр Јелене
Стевановић.

Одређена је за ментора у изради друге наведене дисертације. Учествовала је са рефератом на више научних
скупова: на Филолошком факултету у Београду, Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, Филозофском
факултету у Нишу и Институту за славистику Универзитета Карл Франц у Грацу.

Истраживач је А1 на пројекту Динамика структура савременог српског језика који финансира
Министарство за науку Републике Србије (период 2011-2014), са осам истраживачких месеци. Укључена је у
међународни научни пројекат Хумористички и сатирични свет Бранка Ћопића, који се реализује на
Универзитету Карл Франц у Грацу, Аустрија. Члан је тима за реализацију пројекта промоције и популаризације
науке Амбијентално учење – откривање научних тајни, који се реализује у 2012, а финансира га Министарство
просвете и науке (Центар за промоцију науке).

Члан је Балканске асоцијације педагошких и сродних факултета, чији је научни секретар била у
претходна два мандата. Члан је Центра за европске студије у Минстеру, Немачка. Оперативни је уредник
часописа „Узданица“ који издаје Факултет педагошких наука у Јагодини.

Активно је укључена у реализацију ТЕМПУС пројекта Модернизација образовања наставника у
европској перспективи.
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Доц. др Илијана Чутура обављала је функцију продекана за научноистраживачки рад и
издавачку делатност, на коју је постављена у марту 2011, на предлог декана, једногласном
одлуком чланова Савета Педагошког факултета у Јагодини (в. извештај о раду продекана).

Мр Бранко Илић је вредно радио, како у настави на пољу књижевности и српског
језика, тако и у ваннаставним активностима (Темпус пројекат, Пријемни испит,), а и на пољу
стручног усавршавања.Са својим професорима и сарадницима чинио је добар, уигран тим.

Настава из Немачког језика, због веома малог броја студената, била је консултативног
карактера, али је била успешна, како у реализацији наставних садржаја, тако и по
резултатима, а наставник је обезбеђен по уговору.

На крају овог извештаја шеф Катедре изражава задовољство због сарадње коју је имао
на њој.

5.2.3. Катедра за природно-математичке и информатичке науке

Катедра је наставила, као и у прошлој школској години, свој рад у школској 2011/2012.
години. Катедра се бавила решавањем наставних, научних, издавачких, а и других проблема у
оквиру своје надлежности које су саставни део рада факултета.

Како су предмети математика, информатика и природне науке у тесној вези са
методикама предмета који се изучавају на факултету на свим смеровима, врло често се
успоставља сарадња са катедром за методику наставе.

Настава на факултету у области ове катедре на основним и мастер студијама била је
стручно заступљена наставницима и асистентима ове катедре са изузетком за наставника
информатике, који је професор на Учитељском у Београду, са којим у оквиру катедре имамо
дугогодишњу сарадњу.

Сви часови на основним и мастер студијама уредно су одржани, а планови и програми
су у потпуности реализовани. Сви колоквијуми и испити у целини су одржани по
одговарајућем распореду, а студенти правовремено информисани о резултатима писмених и
усмених испита. У току одржавања испита, а и после испита, није било никаквих примедби.
Недостатак радног простора осећао се и ове школске године, али се надамо да ће се и овај
проблем ускоро решити.

Консултативна настава за ванредне студенте успешно је реализована у току наставне
године.

Катедра је одобрила и теме за израду дипломских радова чији је број, с обзиром на
велику заинтересованост студената, проширен. Већина дипломских радова одбрањена е у
претходној години, а остали ће, надамо се, бити одбрањени у овој школској години. На
дипломским испитима студенти су поред квалитетно урађених дипломских радова показали и
висок ниво знања и обавештености из одговарајућих области. На катедри је одбрањено око
педесетпет дипломских радова.

Настављена је сарадња са Природно-математичким факултетом у Крагујевцу, у
размени научно стручних мишљења, као и сарадња с другим сродним факултетима у Србији.

Чланови катедре наставили су свој научни, стручни и наставни рад, како на
Педагошком факултету, тако и на другим факултетима.

У оквиру предмета Основе природних наука, Одрживи развој животне средине,
Екологија и Општа хигијена др Светлана Ћурчић и Јелена Младеновић ван редовних обавеза
предвиђених програмом рада Факултета биле су активне у научном раду.
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Др. Светлана Ћурчић, ванр. проф.

У току школске 2011/12 године учествовала је на једном скупу посвећеном Дечијој
књижевности, са радом „Лирски хербаријум“. У току је штампа Зборника радова са поменутог
скупа у коме ће рад бити објављен.

Објавила је рад из категорије М52 у коаторству:
Ћурчић Светлана, Младеновић Јелена (2011). Вода, (не)пресушно благо – чињенице о
води у свести деце основношколског узраста. Узданица, VIII/2, стр. 267–276.

Објавила је Практикум за потребе предмета Основе природних наука:

Ћурчић Светлана (2012). Основе природних наука 1, Педагошки факултет у Јагодини.
У септембру 2012. год. Ћурчић Светлана је изабрана за ванредног професора за ужу
научну област Методика наставе природних наука.
Током године била је ментор 14 дипломских радова, као и члан комисије за одбрану 2
мастер рада.

Тренутно је на рецензији један рад из категорије М52, а у плану за наредну годину је
објављивљивање једног рада из категорије М51 и једног рада из категорије М52.

Мр Јелена Младеновић

Асистент тренутно ради на изради докторске дисертације на Природно-математичком
факултету у Крагујевцу. Учествовала је на научном скупу:

Први научни конгрес „Митохондрије и слободни радикали у биомедицини“ у
организацији Српског друштва за митохондријалну и слободно-радикалску
физиологију, одржан 24. септембра 2011. године у Београду. Сажетак под називом
„Протективни ефекти естрадиола на кадмијум индуковану активност неутрофила“
објављен у књизи сажетака.

Објављени радови из категорије М21:
Branka I. Ognjanović, Nataša Z. Djordjević, Miloš M. Matić, Jasmina M. Obradović, Jelena
M. Mladenović, Andraš Š. Štajn, Zorica S. Saičić (2012). Lipid Peroxidative Damage on
Cisplatin Exposure and Alterations in Antioxidant Defense System in Rat Kidneys: A Possible
Protective Effect of Selenium. Int. J. Mol. Sci., 13(2), 1790-1803.

Објављени радови из категорије М52:

Ћурчић Светлана, Младеновић Јелена (2011). Вода, (не)пресушно благо – чињенице о
води у свести деце основношколског узраста. Узданица, VIII/2, стр. 267–276.

У плану је и објављивање рада у часопису М52, а један рад је на рецензији у часопису
категорије M21.
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Мр Владимир Ристић

Активности мр Владимира Ристића у овој години су биле усмерене на писање
докторске дисертације као и на писање два научна рада који су тренутно на рецензији у
еминентним међународним часописима. То су радови:

1. Topological product and continuous fuctions for topological class logic;
2. Completeness theorem for probability models with finitely many valued measure.

Научни скупови:
1) Topoloske logike, Семинар из вероватносних логика, Математицки институт САНУ,
септембар 2012, Београд.
2) Topological class logic, Друга национална конференција " Вероватносне логике и њихове
примене", Математички институт САНУ, 2012, Београд.

Мр Верицa Милутиновић

Школску 2011/ 2012. годину обележиле су следеће активности:
Настава

Редовна настава одвијала се према утврђеном плану и програму за следеће предмете:
 Основе информатике (за студенте прве године смера: учитељ)
 Основе информатике (за студенте прве године смера: васпитач за рад у

предшколским установама)
 Основе информатике (за студенте прве године смера: васпитач за рад у домовима)
 ICT у настави (за мастер студенте).

Консултативна настава за ванредне студенте успешно је реализована у току наставне
године.

Материјално-технички услови рада
У наведеном периоду просторно je повећан кабинет за информатику и оформљена

припрема у склопу кабинета.
Потрошни и канцеларијски материјал обезбеђивани су углавном правовремено за

потребе реализације наставе, колоквијуме и испите.

Наука
Радови на рецензији:

1. Милутиновић, В. (2012). TAM, TPCK and Experience in Determining The Computer
Acceptance in Teaching of Mathematics: Traditional vs. Innovative Use.

2. Арсовић, Б., Стефановић, Д., Милутиновић, В. Improvement of University Courses on
Teachers’ Training Faculty By Using of Hypervideo Design Projects.

Пријавила је и припрема докторску дисертацију на Природно-математичком
факултету у Крагујевцу.

Сарадња у земљи и иностранству
Учествовала у неким сегментима на међународним пројектима који се реализују на

Факултету, члан комисије за набавку опреме на пројекту Harmonization and Modernization of
the Curriculum for Primary Teacher Education, HAMOC (516762-TEMPUS-1-2011-1-RS-
TEMPUS-JPCR (2011 – 2516 / 001 – 001).
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Остале активности
Као координатор за финансијско-материјална питања факултета Педагошких наука

Универзитета у Крагујевцу, костантно je обављала бројне консултације из области са
одговарајућим службама (финансијском, правном, студентском, деканатом) факултета како
би правовремено били предузети кораци неопходни за одржавање установљене цена рада за
обрачун зарада запослених. Активности у овој области највише су се огледавале у
прикупљању потребних података, њиховој анализи и обрачунима на годишњем нивоу као и
пројектовању буџета за школску годину. Активно је учествовала у предлагању мера штедње,
раду комисије за умањење школарина студената, обрачуну и начину исплате часова преко
норме наставника Факултета, нацртима неких финансија у вези са реализацијом
међународних пројеката.

У септембру 2012. год. ванредни професор Бранислав Мијаиловић је отишао у
пензију.

5.2.4. Катедра за дидактичко-методичке науке

НАСТАВА

У школској 2011/2012.години наставници и сарадници Катедре за дидактичко-методичке
науке редовно су изводили наставу на основним студијама и дипломским академским-мастер
студијама. Реализовани су планирани програмски садржаји на смеровима: учитељ, васпитач
у предшколским установама и домски васпитач. С обзиром на специфичност предмета
Методички практикум из свих области и досадашњег проблема у вези са реализацијом часова
апсолвената који нису одржали практична предавања у основној школи са својом
генерацијом, у току школске 2011/2012.године није било проблема са терминима. Часови су
реализовани додатним ангажовањем сарадника и асистената или у оквиру редовног распореда
у терминима студената који нису положили истит из Методике наставе  и немају право да
изводе практичну наставу.

АКТИВНОСТИ ЧЛАНОВА КАТЕДРЕ

Проф. мр Сретко Дивљан

Самосталне изложбе
(2011) Самостална изложба уљаних слика, Галерија Универзитета у Крагујевцу
(2012) Самостална изложба -пастел, Галерија Универзитета у Крагујевцу

Монографије, уџбеници
(2012) Историја уметности
(2012) Визуелна уметност и дете, монографија

Др Живорад Марковић, ванр. проф.

Објављени радови:
/1/ Markovic, Z., Milanovic, S., Ignjatovic, A. (2012). The level of using different complexes of
shaping exercises in preparatory phase of physical education lesson. Research in Kinesiology, 40(1),
65-69. Skopje: Federation of the sports pedagogues of the republic of Macedonia. ISSN 1857-7679
UDC: 373.3:796.03 (М53 – 1 бод)
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/2/ Ignjatovic, A., Markovic, Z., Radovanovic, D. (2012). Effects of 12-Week Medicine Ball
Training on Muscle Strength and Power in Young Female Handball Players. Journal of Strength and
Conditioning Research 26(8), 2166-2173 DOI: 10.1519/JSC.0b013e31823c477e  (М23 - 4 бода)
/3/ Bogdanović Z., Božović, I., Marković, Ž. (2012). Sshool desks and incorrect lordotic body
posture. Research in Kinesiology, 40(2), 237-243. Skopje: Federation of the sports pedagogues of
the republic of Macedonia.  ISSN 1857-7679 UDC:616.711-007.53-056.25 (М53 – 1 бод)
/4/ Šekeljić, G., Marković, Ž. (2012). Are There Differences Between Sexes In Their Intereset For
Sport And Physical Education? Research in physical education, sport and healt, 1(1), 145-151.
Skopje: Federation of the sports pedagogues of the republic of Macedonia ISSN: 1857-8152
(print), 1857-8196 (on line). (М53 – 1 бод)
/5/ Markovic, Z., Bogdanovic, Z., Ignjatovic, A., Milanovic, S. (2012). Effects of two models of
planning of teaching physical education on anthropometrical characteristics of secondary school age
female students. Activities in physical education and sport. 2(2), 145-150. Skopje: Federation of the
sports pedagogues of the republic of Macedonia.  ISSN 1857-7687   UDC: 37.091.3:796-057.874
(М53 – 1 бод)
/6/ Марковић, Ж., Вишњић, Д., Богдановић, З., Шекељић, Г. (2012). Утицај станица и
почетка-врсте на трансформацију моторичких способности ученица млађег школског узраста.
Узданица, (1), 191-201. ISSN 1451-673X УДК:371.3::796 796.012.1-057.874(497.11)
„2011/2012“ ИДБРОЈ: 192081932 (М52 – 2 бода)
/7/ Марковић, Ж., Вишњић, Д., Богдановић, З., Илчев, И. (2012). Утицај различитих
структура часа физичког васпитања на трансформацију моторичких способности ученица
млађег школског узраста. У Бокан, Б., Радисављевић-Јанић, С. (Ур.), Међународна научна
конференција „Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине
и одраслих“, 10-11 децембра 2011, (289-296). Београд: Факултет спорта и физичког
васпитања. ISBN 978-86-80255-85-9  (M33–1 бод)
/8/ Markovic, Z. (2012). Floors in the function of safety and manifestation of motor abilities of
younger school students. U. V. Ivanov (Eds.), Physical education and sport – Health promotion and
prevention, decembar 2011, 50(3.2), 120-124. Rousse: University of Rousse ‘’Angel Kanchev’’.
ISSN 1311-3321   (М33 – 1 бод)
/9/ Bogdanović Z., Božović, I., Marković, Ž. (2012). Masa tela i kifotično loše držanje kod dece
predškolskog uzrasta. Peti mađunarodni simpozijum „Sport i zdravlje“, Tuzla, 01. – 02.06.2012, Zbornik
naučnih i stručnih radova „Sport i zdravlje“, (199 – 205). Tuzla.   ISSN 1840-4790 (М33 – 1 бод)
/10/ Stamatović, M., Šekeljić, G., Bojović, Ž., Marković, Ž. (2012). Učitelj u nastavi fizičkog
vaspitanja. Sport Mont, (34, 35, 36./X), 401-407, Podgorica. ISSN 1451-7485 М52 – 2 бода
/11/ Šekeljić, G., Stamatović, M., Bojović, Ž., Marković, Ž. (2012). Sportsko-tehničko obrazovanje
studenata učiteljskog fakulteta. Sport Mont, (34, 35, 36./X), 395-400, Podgorica. ISSN 1451-7485
М52 – 2 бода
/12/ Marković, Ž., Višnjić, D., Šekeljić, G., Stamatović, M. (2012). Đačka torba učenika
osnovnoškolskog uzrasta. Sport Mont, (34, 35, 36./X), 384-390, Podgorica. ISSN 1451-7485 М52 –
2 бода
/13/ Šekeljić, G., Marković, Ž. (2012). Are There Differences Between Sexes In Their Intereset For
Sport And Physical Education? Research in physical education, sport and healt. Skopje, 1(1), 145-
151. ISSN: 1857-8152 (print), 1857-8196 (on line). М53 – 1 бод
/14/ Markovic, Z., Milanovic, S., Bogdanovic., Z. (2012). The level of using different complexes of
shaping exercises in preparatory phase of physical education lesson. Research in Kinesiology, 40(1),
61-64. UDK 796 ISSN 1857-7679 M52 – 2 бода
/15/ Milanovic, S., Markovic, Z., Ignjatovic, A. (2012). Mathematical terms in physical education.
[Математички појмови у настави физичког васпитања]. Research in Kinesiology, 40(2), 273-277.
UDC:37.091.32:796]:51 ISSN 1857-7679 M52 – 2 бода
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/16/ Milanovic, S., Markovic, Z., Ignjatovic, A., Visnjic, D. (2012). Influence of additional
exercises on transformation of mobility abilities of students in primary schools. Activities in physical
education and sport. 2(1), 41-45. UDC:797.21.012-057.874  ISSN 1857-7687 М52 – 2 бода
/17/ Markovic, Z., Bogdanovic, Z., Ignjatovic, A., Milanovic, S. (2012). Effects of two models of
planning of teaching physical education on anthropometrical characteristics of secondary school age
female students. Activities in physical education and sport. 2(2), 145-150. UDC: 37.091.3:796-
057.874  ISSN 1857-7687 М52 – 2 бода
/18/ Ignjatovic, A., Markovic, Z., Radovanovic, D. (2012). Effects of 12-Week Medicine Ball
Training on Muscle Strength and Power in Young Female Handball Players. Journal of Strength and
Conditioning Research. 26(8), 2166-2173 DOI: 10.1519/JSC.0b013e31823c477e
/19/ Marković, Ž., Višnjić, D., Milanović, S., Ignjatović, A. (2012). The application of stations in
the work with younger students. Menadžment u sportu, 2012, 2(2), 76-85. [COBISS.SR-ID
191481100]
/20/ Marković, Ž., Višnjić, D., Bogdanović, Zoran., Milanović, S. (2012). Uticaj kontinuirane i
koncentrisane nastave na formiranje stavova učenica srednješkolskog uzrasta prema fizičkom
vaspitanju. Menadžment u sportu, 2(2), 86-94. [COBISS.SR-ID 191483660]

Реализоване активности са студентима у школској 2011/2012.

1. У фебруару 2012. студенти прве године смер учитељ, предшколски васпитач и домски
васпитач реализовали су практичне садржаје предмета елементарне игре и скијање на
планини Рила у Бугарској.

2. Студенти Педагошког факултета учествовали су на Учитељијади 2012. у Лепосавићу.
3. Практични садржаји предмета елементарне игре и пливање реализовани су у јуну у

аква парку и градским базенима у Јагодини.

Др Тиодор Росић, ванр. проф.

Настава у току школске 2011/2012. године настава из предмета Методика српског
језика и књижевности на основним академским студијама смер Учитељ, трећа година и
модула Књижевни жанр у настави, Језичке игре у говорном развоју и Настава граматике у
основној школи (четврта година),  одвијала се по према утврђеном плану и програму. Посебан
успех постигнут је у Стваралачкој настави језика и књижевности, студијског програма:
дипломирани учитељ – мастер. Испуњени су сви циљеви и задаци предмета и модула.
Испоштован је број часова активне наставе наставе на предавањима, вежбама и у оквиру
самосталног рада студената. Присуство студената на часовима предавања и вежби било је
редовно, заинтересованост за парцијално полагање испита путем колоквијума
задовољавајуће, а успешност на испитима солидна.

Наставно-научне и друге активности

Учествује у пројекту 178014 "Динамика структура савременог српског језика", који
финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.

Добитник је међународне књижевне награде "Ана Франк" која се додељује у Скопљу,
Македонија.

Председник Савета Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. Члан
комисије за одбрану докторске тезе мр Христа Петреског "Иновативни приступ лектири на
примерима српске и македонске ауторске бајке –компаративна анализа", одбрањене на
Учитељском факултету у Врању, јуна 2012. Био је ментор у изради бројних завршних радова
на дипломским академским студијама-мастер.
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Научни радови објављени у часописима и зборницима међународног значаја или
водећим националним часописима

1) 2012: Иманентно-методичка предшколска интерпретација нонсенсног текста;
зборник: Књижевност за децу и њена улога у васпитавању и образовању деце предшколског
узраста/ научни скуп Књижевност за децу и њена улога у васпитавању и образовању деце
предшколског узраста, одржан на Учитељском факултету у Врању 18. 11.2011.

Радови који имају фусноту са пројекта:

1. "Предшколска стваралачка интерпретација Игара Васка Попе"// Детињство. Часопис о
књижевности за децу, Нови Сад: Змајеве дечје игре, гл. уредник др Јован Љуштановић
Стр. 86-93; 2/2011 (XXXVII),
UDC 821.163.41–93–32.09 Popa, V
ISSN 0350 – 5286
Кључне речи: значење песничког текста, стваралачке игре,  игре супституције, нонсенс,
вођена фантазија,  психомоторна активност.

2. "Видови књижевне мистификације у прози Милисва Савића"/ Књижевно дело Милисава
Савића: зборника радова са научног скупа одржаног у Рашки и Новом Пазару, 17. и 18. јуна
2011/ Рашка : Центар за културу, образовање и информисање "Градац"; Нови Пазар: Народна
библиотека "Доситеј Обрадовић", 2011,  стр. 295-308. Рецензенти: проф. др Тиодор Росић,
проф. др Стојан Ђорђић, проф. Др Мирољуб Јоковић ISBN 978-86-88391-12-2. УДК:
821.163.41.09 012 Савић М. 016:929 Савић М.

Кључне речи: књижевна мистификација, писац, књижевни лик, приповедачки поступак.
3. "Идентификација српскихкјуначких прича" / Универзитет у Источном Сарајеву,
Филозофски факултет Пале // Посебна издања Научни скупови ; књига 6, том 1, стр. 393-407 //
зборник радова са Научног скупа "Наука и идентитет" – Пале: Филозофски факултет, 2012.
ISBN 978-99938-47-33-5

Ур. Милош Ковачевић, рецензенти: Т. Ашић, Б. Брчкало, М. Ковачевић и др. Скуп је
одржан на Филозофском факултету на Палама 21. и 22. маја 2011.године.
4. „О савременој српској ироничној поезији“ /49–62/ Узданица – Часопис за језик,
књижевност, уметност и педагошке науке; новембар 2011, год VIII, бр. 2 // Педагошки
факултет у Јагодини, Јагодина, стр. 49–62.
Рецензенти: Проф. др Милош Ковачевић, Проф. др Милисав Савић, проф. др ; Емина М.
Копас-Вукашиновићи други ISSN 1451 – 673 X УДК: 81.09-1; 82.09-1:81’38 ИД: 188138252
Кључне речи: појам, дефиниција и функција ироније, савремена српска поезија, типологија
савременог српског поетског дискурса.
5. "Особеност структурне организације песничког текста као одређујући елемент његовог
разумевања", Радови Филозофског факултета, бр. 13. књ. 1, Филозофски факултет
Универзитета у Источном Сарајеву.

2 Радови који немају фусноту са пројекта:
1. "Доминантне космичке теме у савременој српској поезији"//Зборник радова конференције
Развој астрономије код Срба VI, Астрономско друштво "Руђер Бошковић" / Proceeding of the
Conference "Development of Astronomy Among Serbs VI", br. 10, 2011, str. 1001-1007

Уредник: Милан С. Димитријевић ISSN: 0506 4295 ; ISBN 978-86-96631-9-4
Кључне речи: савремена српска поезија, космичке теме, космогонија, песничка космологија,
митопоетско.
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2. "Настава књижевности у реконституисаном систему српске књижевности" / Универзитет у
Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале // Посебна издања Научни скупови ; књига 5,
том 1, стр. 393-407 // зборник радова са Научног скупа "Наука и политика" – Пале:
Филозофски факултет, 2011. ISBN 978-99938-47-33-5 Ур. Милош Ковачевић, рецензенти: М.
Ковачевић, Радмило Маројевић, Миланка Бабић, Јелица Стојановић, Михаило Шћепановић и
др. Скуп одржан 22. и 23. маја 2010.

КВАЛИТАТИВНИ КРИТЕРИЈУМИ

1. Чланство и функције у удружењима и асоцијацијама

Комисија за обезбеђење квалитета Универзитета у Крагујевцу
2. Чланство у уређивачким одборима часописа

Главни и одговорни уредник часописа Узданица, М52
3. Рецензије радова

Узданица VIII/1 (три рецензирана рада) VIII/2 (3 рецензирана рада)
Радови Филозофског факултета Пале бр. 12/1. (два рада)
Зборник радова са Научног скупа "Наука и политика" – Пале: Филозофски факултет,

2011 (два рада)

Уреднички послови:
1. 2011. – Уредио два броја "Узданице" (ISBN 11541-673 X= Uzdanica (Jagodina)

Бод: 1 (М56 - 1)
2. 2012. – Уредио број "Узданице" (ISBN 11541-673 X= Uzdanica (Jagodina)

Бод: 1 (М56 - 1)
Марина Јањић, Илијана Чутура, Простор, време, друштво – сусрети у језику

(Изабрани огледи из савремене србистике), Педагошки факултет у Јагодини, Јагодина 2012.

Учешће са рефератом на међународним и домаћим  научним скуповима
1) 2011: Идентификација српских јуначких прича / научни склуп Наука и идентитет,

одржаном на Филозофском факултету на Палама 21. и 22. маја 2011.
2) 2012: Један од модератора и организатора традиционалног научног скупа

посвећеног проучавањима књижевности за децу са аспекта науке о књижевности,
лингвистике и методике наставе језика и књижевности Књижевност за децу и
омладину – наука и настава одржаног 6. априла 2012.

Маја Димитријевић, МА

Научни радови објављени у часописима и зборницима међународног значаја или
водећим националним часописима

„Утицај књижевних јунака на формирање идентитета на млађем школском узрасту“,
Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале // Посебна издања Научни
скупови; књига 6, том 1, зборник радова са Научног скупа "Наука и идентитет" – Пале:
Филозофски факултет, 2012, стр. 597–606.

„O epskom pevaču kao imanentnom činiocu tradicije“; Boško Suvajdžić, Pevač i tradicija,
Zavod za udžbenike, Beograd, 2010, 291 str. / 295–300, (prikaz), Uzdanica, časopis za jezik,
književnost, umetnost i pedagoške nauke, novembar 2011, god VIII, br. 2.
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„Одучавање од страха“ – о прози за децу и младе Светлане Велмар-Јанковић у:
Зборнику о књижевном делу Светлане Велмар-Јанковић Бездане светлости, Београд:
Библиотека града Београда, 2012, стр. 227–238.

„Један те иста бескрајна прича“, Свеске Задужбине Иве Андрића, Београд: Задужбина
Иве Андрића, 29/2012, стр. 260–281.

У припреми за штампу радови „Двоазбучје у настави српског језика“ (коатурски рад са
Јеленом Спасић) и „Квантификација у настави српског језика и математике у млађим
разредима основне школе“ (коатурски рад са Илијаном Чутуром и Јеленом Спасић) са
научних скупова одржаних на Педагошком факултету у Јагодини 2011. године.

Учешће са рефератом на међународним и домаћим   научним скуповима

Учешће на округлом столу Нова читања Светлане Велмар-Јанковић, одржаном у
Београду 5. априла 2012. године у организацији Библиотеке града Београда са рефератом
„Одучавање од страха“ – о прози за децу и младе Светлане Велмар-Јанковић.

Учешће на научном скупу Књижевност за децу и омладину – наука и настава
одржаног 6. априла 2012. На Педагошком факултету у Јагодини са рефератом „Деца-јунаци у
прози Светлане Велмар-Јанковић“.

Учешће на 2. симпозијуму у организацији Институт за славистику
Универзитета „Карл Франц“ у Грацу – Лирски доживљај св(иј)ета у
Ћопићевим д(ј)елима одржаног 6. и 7. септембра 2012. у Грацу са рефератом.

Остале активности
Учешће у организацији традиционалног научног скупа посвећеног проучавањима

књижевности за децу са аспекта науке о књижевности, лингвистике и методике наставе
језика и књижевности.

Лекторско-коректорски и рад на припремању за штампу часописа „Узданица“ и
осталих публикација Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.

Стручно-научно усавршавање – у новембру 2012. уписана 3. година докторских
студија на Филолошком факултету у Београду.

Доц. др Снежана Марковић

У току школске 2011/2012.године учествовала на следећим научним скуповима:
- на Међународној научној конференцији Иницијатива, сарадња и стваралаштво у
савременом образовању коју су организовали Институт за педагошка истраживања и
Привредна комора Србије, а која је одржана 25 и 26.новембра у Београду, учествовала са
излагањем Од историје до савременог концепта праксе.
У књизи резимеа са овога скупа објављен је резиме рада (63. стр);

На научном скупу посвећеном књижевности за децу Књижевност за децу и омладину
у теорији и настави који је организован на Педагошком факултету у Јагодини имала
излагање о резултатима истраживања о читалачким интересовањима ученика разредне
наставе (Новија истраживања читалачких афинитета ученика разредне наставе). Рад ће
бити објављен у зборнику радова са овог скупа;
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Почетком маја учествовала на Научном скупу Наука и традиција који је одржан на
Филозофском факултету Пале, Универзитета у Источном Сарајеву, са радом Рецепција
традиционалних вредности у савременој настави народне књижевности у млађим разредима
основне школе. Рад би требало да буде објављен у зборнику радова са овог скупа;

Крајем августа на Филозофском факултету у Новом Саду одржан је Међународни
симпозијум о жанровима предања на коме су учествовали истраживачи фолклора из Русије,
Украјине, Холандије, Литваније, Естоније, Америке и земаља из нашег окружења. Овај
научни скуп, у оном делу у којем учествују истраживачи из Србије, резултат је рада на
пројекту Аспекти идентитета и њихово обликовање у српској књижевности,који се изводи
уз финансијску подршку Министарства науке Републике Србије на Одсеку за српску
књижевност Филозофског факултета у Новом Саду. На овом скупу учествовала са излагањем
Културноисторијска предања у савременим казивањима из Левча. Апстракт рада објављен је
у књизи Програм и апстракти на 43.стр. Рад је предвиђен за штампу и биће објављен у
зборнику радова;

Од 24. до 28.октобра одржан је Трећи међународни конгрес образовања у Бриселу за
који је прихваћен коауторски рад са колегиницом Иваном Ћирковић-Миладиновић под
насловом Оспособљавање студената за самоевалуацију практичних предавања из српског и
енглеског језика. Рад је прихваћен за штампу и биће публикован у часопису са SCI листе;

2 6-27.октобра учествовала на међународном научном скупу Српски језик, књижевност,
уметност који је организовао Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу са
радом Демонолошка народна предања – сплет непостојећег, несхватљивог и (не)испричаног.

У Радовима Филозофског факултета, бр.13, 2011. објављен рад Народна књижевност
у наставним програмима млађих разреда основне школе.

Настава и остале активности

У току претходне школске године реализовала наставу Методичког практикума
наставе српског језика и  књижевности са студентима друге и треће групе четврте године и
часове вежби са студентима свих група треће године из предмета Методика наставе српског
језика и књижевности. Посебно успешно су реализовани часови корелације српског језика,
ликовне и музичке културе обједињени темама Срећна нова година и Наша мајка мила.
У летњем семестру у оквиру предмета Организација културних активности успешно су
реализовани  програми у које су укључени ученици средњих школа који живе у Дому
студената и ђака и деца из предшколских група установе „Пионир“.

Учешће у Темпус пројекту о људским правима.
У току прошле школске године иницирала и организовала сусрет студената нашег

факултета са драмским уметником Небојшом Дугалићем из Београда који је имао за тему
интерпретацију уметничког текста. Сусрет је био јако успешно реализован.

Доц. др Ненад Вуловић

Др Ненад Вуловић стекао је звање доцента за ужу научну област Методика математике
11.01.2012. године. У академској 2011/2012. години био је ангажован на извођењу часова
предавања и вежби из предмета:

- Методички практикум математике (смер учитељ, IV година);
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- Математика кроз забаву и игру (смер учитељ, III година);
- Методика развијања почетних математичких појмова (смер предшколски васпитач, III

година);
Поред редовних задужења обављао је послове координатора за међународну сарадњу и

био је члан Савета Педагошког факултета у Јагодини. Учествовао је као члан тима на два
међународна развојна пројекта:

 Master Programme for Subject Teachers in Serbia, TEMPUS JP-511170-2010;
 Modernizing Teacher Education in a European Perspective, TEMPUS IV - 159048 - JPCR,

2010-2013.
У академској 2011/2012. години остварио је једномесечну мобилност на Педагошком

факултету у Љубљани у новембру 2011. године у оквиру пројекта Basileus III – Erasmus
Mundus Partnership (Action 2).

Учествовао је у раду стручних организација и то као члан и заменик председника
Државне комисије Друштва математичара Србије за такмичења из математике ученика ОШ;
члан и секретар Управног одбора Друштва математичара Србије; члан Управног одбора
Друштва математичара Србије – Подружнице математичара Крагујевца; члан редакције
Математичког листа. Технички је уредник Математичког листа, билтена Државног такмичења
ученика ОШ из математике и одржава сајт за методику наставе математике
vlnenad.blogspot.com.

Рад са талентованим ученицима за математику остварио је кроз рад у својству предавача
у Математичкој радионица младих, Природно-математички факултет, Крагујевац и у летњој
школи Друштва математичара Србије, Гоч, Србија. Био је лидер екипе Србије на 16.
јуниорској балканској математичкој олимпијади, 25 – 29. јун 2012, Вериа, Грчка.

У академској 2011/2012. години објавио је следећа издања:
1) Сања Милојевић, Ненад Вуловић: Matematika 7 : përmbledhje detyrash me zgjidhje,

Klett, Београд, 2012. ISBN: 978-86-7762-403-3; UDK: 37.016:51(075.2)(076); COBISS.SR-ID:
193358092

2) Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сања Ђурђевић, Ненад Вуловић:
Matematika 5: përmbledhje detyrash me zgjidhje, Klett, Београд, 2012. ISBN: 978-86-7762-278-7;
UDK: 37.016:51(075.2)(076); COBISS.SR-ID: 192929804

3) Сања Ђурђевић, Ненад Вуловић: Matematika 6 : përmbledhje detyrash me zgjidhje, Klett,
Београд, 2012. ISBN: 978-86-7762-401-9; UDK: 37.016:51(075.2)(076); COBISS.SR-ID:
192926220

4) Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сања Ђурђевић, Ненад Вуловић:
Matematika 5 : libër pune për klasën e pestë të shkollës fillore, Klett, Београд, 2012. ISBN: 978-86-
7762-277-0; UDK: 37.016:51(075.2)(076.1); COBISS.SR-ID: 192923660

5) Сања Ђурђевић, Ненад Вуловић: Matematika 6 : feladatgyűjtemény megoldásokkal, Klett,
Београд, 2012. ISBN: 978-86-7762-302-9; UDK: 37.016:51(075.2)(076); COBISS.SR-ID:
192912652

6) Сања Ђурђевић, Ненад Вуловић: Matematika 7 : feladatgyűjtemény megoldásokkal, Klett,
Београд, 2012. ISBN: 978-86-7762-405-7; UDK: 37.016:51(075.2)(076); COBISS.SR-ID:
192911884

7) Ненад Вуловић, Марина Јовановић, Анђелка Николић: Игра бројева и облика 4:
Приручник за учитеље, пето издање, Klett, Београд, 2012. ISBN: 978-86-7762-073-8; UDK:
371.3:51(035); COBISS.SR-ID: 192576524

8) Ненад Вуловић, Марина Јовановић, Анђелка Николић: Игра бројева и облика 4 :
[радна свеска уз уџбеник]: математика за 4. разред основне школе, Klett, Београд, 2012.
ISBN: 978-86-7762-385-2; UDK: 37.016:51(075.2)(076); COBISS.SR-ID: 192311308
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9) Ненад Вуловић, Марина Јовановић, Анђелка Николић: Игра бројева и облика 4 :
[уџбеник]: математика за 4. разред основне школе, Klett, Београд, 2012. ISBN: 978-86-7762-
384-5; UDK: 37.016:51(075.2); COBISS.SR-ID: 192310796

10) Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сања Ђурђевић, Ненад Вуловић:
Математика 5: Приручник за наставнике математике у петом разреду основне школе,
друго издање, Klett, Београд, 2012. ISBN: 978-86-7762-124-7; UDK: 371.3::51(035);
COBISS.SR-ID: 190695436

11) Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сања Ђурђевић, Ненад Вуловић:
Математика 5: уџбеник за пети разред основне школе, пето издање, Klett, Београд, 2012.
ISBN: 978-86-7762-117-9; UDK: 37.016:51(075.2); COBISS.SR-ID: 190155532

12) Сања Ђурђевић, Ненад Вуловић: Математика 6: Збирка задатака са решењима [за
6. разред основне школе], четврто издање, Klett, Београд, 2012. ISBN: 978-86-7762-158-2;
UDK: 37.016:51(075.2)(076); COBISS.SR-ID: 189899788

13) Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сања Ђурђевић, Ненад Вуловић:
Математика 5: Збирка задатака са решењима [за 5. разред основне школе] , пето издање,
Klett, Београд, 2012. ISBN: 978-86-7762-123-0; UDK: 37.016:51(075.2)(076); COBISS.SR-ID:
189617420

14) Бранислав Поповић, Сања Ђурђевић, Ненад Вуловић: Математика 8: Збирка
задатака са решењима, треће издање, Klett, Београд 2012. ISBN: 978-86-7762-226-8; UDK:
37.016:51(075.2)(076); COBISS.SR-ID: 189615884

15) Сања Ђурђевић, Ненад Вуловић: Математика 7: Збирка задатака са решењима [за
7. разред основне школе], четврто издање, Klett, Београд, 2012. ISBN: 978-86-7762-184-1;
UDK: 37.016:51(075.2)(076); COBISS.SR-ID: 189614092

16) Ненад Вуловић (2011): Диференцијација геометријских садржаја и активно учење у
почетној настави математике, Настава и васпитање, год. 60, бр. 3, стр. 529-539, Савез
педагошких друштава Србије, Београд. ISSN: 0547-3330; UDK: 371.3::51-028.31; COBBIS.SR-
ID: 186286604

17) Војислав Андрић, Ђорђе Баралић, Ненад Вуловић и други: 550 задатака са
математичких такмичења ученика основних школа: 2007 - 2011. године, Друштво
математичара Србије, Београд, 2011. ISBN: 978-86-81453-83-4; UDK: 37.016:51(075.2)(079.1);
COBBIS.SR-ID: 187809804

18) Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сања Ђурђевић, Ненад Вуловић:
Matematika: az általános iskolák 5. osztálya számára: [feladatgyűjtemény megoldásokkal], Klett,
Београд, 2011. ISBN: 978-86-7762-276-3; UDK: 37.016:51(075.2)(076); COBISS.SR-ID:
184259852

19) Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сања Ђурђевић, Ненад Вуловић:
Matematika 5: [tankönyv] az általános iskolák 5. osztálya számára, Klett, Београд, 2011. ISBN:
978-86-7762-275-6; UDK: 37.016:51(075.2); COBISS.SR-ID: 184259596

Др Александра Михајловић

У току школске 2011/2012. године објавила следеће радове:

1. Александра Михајловић (2012): Подстицање и развијање креативности у почетној
настави математике, Узданица, год. IX, бр. 2, Педагошки факултет у Јагодини,
Јагодина. (у штампи)

2. Александра Михајловић, Милана Егерић (2012): Креативност у настави
математике. Неке стратегије креирања математичких проблема отвореног типа,
Зборник радова са другог међународног научно-стручног скупа Методички аспекти
наставе математике, Педагошки факултет у Јагодини (у штампи).
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3. Александра Михајловић, Мирко Дејић (2011): Supporting mathematically gifted
students in Serbia, Proceedings of The 6th International Conference on Creativity in
Mathematics Education and the Education of Gifted Students, University of Latvia, Riga,
Latvia; Angel Kanchev University of Ruse, Ruse, Bulgaria, стр. 66-71, ISBN 978-9984-45-
360-6

У септембру 2012. године провела је две недеље на стручном усавршавању у
Минстеру (Немачка) као учесник Летње школе у оквиру TEMPUS пројекта MOTED. Звање
доктора наука стиче 8. новембра 2012. године одбранивши докторску тезу под називом
Развијање креативности у почетној настави математике методом отвореног приступа.

Мр Ирена Голубовић Илић

У протеклом периоду положила испите, испунила све обавезе предвиђене програмом
докторских студија и пријавила тезу јануара 2012., а Сенат Универзитета у Новом Саду на
седници одржаној 26. априла 2012. године одобрио је израду докторске дисертације на тему
„Могућности оспособљавања ученика за самосталан истраживачки рад у настави природе и
друштва“.

Oд фебруара 2011. године сарадник пројекта EU-FP7-FIBONACCI – бр. 244684, са
задужењем да, као Координатор за регион Јагодина, оствари дисеминацију инквајери метода
у настави наука у основним школама.

Децембра 2011.године у сарадњи са продеканом за научно-истраживачки рад и
издавачку делатност, доцентом др Илијаном Чутуром, поднела пријаву Министарству науке
РСрбије за финансијску подршку пројеката промоције и популаризације науке за 2012.
годину. За реализацију пројекта под називом Амбијентално учење - откривање научних тајни
одобрено је 100 000 динара и тренутно се налази у финалној фази. На пројекту је, од
пријављених 9 учесника, активно само петоро. У периоду од 27. 06. - 06. 07. 2012. посетиоци
читаонице Педагошког факултета у Јагодини имали су ексклузивну могућност да погледају
изложбу – радионицу „Лекције Марије Кири“, коју су реализовали Кућа науке –Chatenay –
Malabry и Национални центар за научна истраживања Француске – лабораторија MSC у
сарадњи с Музејом „Кири“, Универзитетом „Париз – Дидро“ и Универзитетом „Париз 11
Орсеј“. Изложбу су отворили декан Педагошког факултета мр Сретко Дивљан и др Стеван
Јокић, координатор пројекта FP7 Fibbonaci за Србију, а током недељу дана посетило ју је
више од 250 посетилаца. Као један од иницијатора поменуте изложбе, а у сарадњи са
Друштвом учитеља Јагодине, на дан отварања изложбе организовала реализацију
једнодневног семинара „Рука у тесту“ за око 80 учитеља основних школа Јагодине, Свилајнца
и Ћуприје, коме су могли бесплатно да присуствују и студенти Педагошког факултета.

Ове године 15. октобра поднела, у име Педагошког факултета и у своје лично име (као
један од кординатора овог пројекта у Поморавском региону) пријаву на конкурс за награду
„Рука у тесту“ Француском Институту у Србији, а у организацији Амбасаде Републике
Француске у Србији и Института за нуклеарне науке Винча. На додели награда 13. новембра
2012. Факултет педагошких наука у Јагодини добио је, као један од 14 награђених
регионалних центара у Србији и институција које су послале пријаву на конкурс, микроскоп
са USB-ом и кутију са експерименталним материјалом за праћење климатских промена.
Награда ће бити уручена до краја године.

Рукопис докторске дисертације предала ментору августа 2012., а одбрана се очекује
током 2013. године. На основу одлуке број 01-1771/1, донетој на седници Наставно-научног
већа Педагошког факултета у Јагодини одржаној 05. јуна 2012. године, формирана је
Комисија за припрему извештаја за избор сарадника у звање и на радно место асистент за
ужу научну област Методика наставе природе, друштва и упознавања околине у саставу
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проф. др Вељко Банђур, редовни професор Учитељског факултета у Београду, проф. др
Споменка Будић, ванредни професор Филозофског факултета у Новом Саду и доц. др Маргит
Савовић, доцент Педагошког факултета у Јагодини. Конкурс за овај избор објављен је 22.
августа 2012. године у огласним новинама Послови, бр.479. Извештај Комисије тренутно се
налази на сајту Универзитета у Крагујевцу, а до краја године очекује се  реизбор у звање
асистента.

Учешће на скуповима:

1. Ирена Голубовић Илић, Оливера Цекић-Јовановић: Осавремењавање наставе природе и
друштва применом истраживачког приступа, научна конференција International Scientific
Symposium EDUCATION BETWEEN TRADITION AND MODERNITY, Охрид, 22 – 24.
септембар 2011.

2. Irena Golubovic Ilic & Olivera Cekic-Jovanovic - научни скуп Improving specific subject
didactics at the teacher training faculties (ISDTF 2011), који је организовао Одбор за образовање
Председништва Српске академије наука и уметност; 20 - 21. октобар 2011. Апстракт рада
„The implementation and dissemination of the IBSE method in teaching science and nature“
штампан у књизи резимеа, SASA, Београд, 2011, стр.43

Списак објављених радова:

3. Оливера Цекић-Јовановић, Ирена Голубовић-Илић (2011): Ставови студената – будућих
учитеља о својим способностима за евалуацију часова, Узданица, часопис за језик,
књижевност, уметност и педагошке науке, год. VIII, бр.1, Педагошки факултет у Јагодини,
стр. 55 - 70
4. Ирена Голубовић-Илић (2011): Квалитет и трајност знања ученика о неживој природи,
Иновације у настави, бр.3, вол. 24, Београд, стр. 86 - 95
5. Ирена Голубовић-Илић, Слађана Тошић (2012): Дидактичко - методички аспекти,
карактеристике и специфичности комуникације са децом у предшколској установи, зборник
радова са VII симпозијума са међународним учешћем „Васпитач у 21.веку“, Висока школа за
васпитаче стуковних студија Алексинац, стр. 140 -150, ISBN 978-86-88561-01-3
6. Слађана Тошић, Ирена Голубовић-Илић (2012): Улога васпитача у процесу васпитања и
образовања деце у предшколској установи, зборник радова са VII симпозијума са
међународним учешћем „Васпитач у 21.веку“, Висока школа за васпитаче стуковних студија
Алексинац, стр. 133 - 139, ISBN 978-86-88561-01-3
7. Ирена Голубовић-Илић: Заједнички дидактичко-методички аспекти наставе Света око
нас и Математике, II међународна конференција МАТМ2011 - Methodological Aspects of
Teaching Mathematics (Методички аспекти наставе математике), 14 - 15. мај 2011.,
Педагошки факултет Јагодина, у штампи
8. Ирена Голубовић-Илић, Душан Ристановић (2011): Когнитивне теорије развоја Пијажеа
и Виготског – сличности и разлике, Узданица, бр. 2, год.VIII, стр. 221 – 235,  УДК 159.922.72,
ИД 188147980
9. Душан Ристановић, Ирена Голубовић-Илић, Оливера Цекић-Јовановић (2012): Културни
дивезитет као компонента курикулума природе и друштва, Настава и васпитање, бр. 3, стр.
416 - 431
10. Ирена Голубовић-Илић (2011): Ставови и мишљења ученика о примени лабораторијско-
експерименталне методе на часовима природе и друштва, Педагогија, вол. 66, бр. 4, 2011, стр.
674 - 685
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11. Irena Golubovic-Ilic & Olivera Cekic-Jovanovic (2011): The implementation and dissemination
of the IBSE method in teaching science and nature, књига резимеа ISDTF, SASA, Beograd, стр. 43
12. D. Miličić, M. Bošnjak, B. Tanasković. T. Marković Topalović, Lj. Jokić, D. Obadović, D.
Milićević, D. Milosavljević, Lj. Zlatić, N. Jovanović, S. Mitić, I. Golubović Ilić, O. Cekić, R.
Mladenović, Lj. Janković, S. Mišić, V. Bojović, V. Mladenović, S. Jokić (2012): An overview of
activities of TC1 (Vinča Institute, Serbia) during the period 2010-2012, Inquiry base science
education (IBSE) in the Primaryschool, Vinca Institute of Nuclear Sciences, University of Belgrade,
ISBN 978 – 86 – 7306 - 106 - 1
13. Ирена Голубовић-Илић: Дидактичко-методичке специфичности примене лабораторијско
- експерименталне методе и истраживачког приступа у настави Природе и друштва, рад
послат 12. 07. 2012. за часопис Методички видици, добијене позитивне рецензије - у штампи
14. Ирена Голубовић-Илић, Оливера Цекић–Јовановић, Андријана Јаковљевић:
Специфичности, структура и квалитет комуникације на часовима Света око нас/Природе и
друштва, рад послат за Узданицу 20. 07.  2012.
15. Оливера Цекић–Јовановић, Ирена Голубовић-Илић, Андријана Јаковљевић: Значај и
ефекти примене Power Point презентација у настави – ставови учитеља, рад послат за
часописе Образовна технологија и Педагогија, чекамо рецензије.

Оливера Цекић Јовановић

У академској 2011/12. години, поред редовних обавеза у виду предавања, консултација
и испита на докторским студијама у Новом Саду (смер: методика наставе), учествовала
септембра месеца 2011.године на Међународној научној конференцији „Васпитање и
образовање између традиције и савременог“ у Охриду са коауторским радом под називом
MODERNIZING SCIENCE LESSONS BY USING THE SCIENTIFIC METHOD. Такође
учествовала и на научном скупу на Српској Академију Наука и Уметности у Београду 20-21.
октобра 2011. године са рефератом The implementation and disemination  of the IBSE method in
teaching science and nature.

(Напомена: Од 26.априла 2012. године до 26.4.2013. године. на породиљском
боловању)

Објављени радови у часописима:
1. Оливера Цекић-Јовановић (2011): Компјутерски посредована комуникација у настави

природе и друштва, Узданица 2, Педагошки факултет, Јагодина, стр. 253-265.
2. Оlivera Cekić-Jovanović, Irena Golubović-Ilić (2011): The implementation and disemination

of the IBSE method in teaching science and nature, Book of Abstracts, ISDTF 2011, Serbian
Academy of Sciences and Arts, 20-21 October, 2011, Belgrade, str.43.

3. Оливера Цекић-Јовановић (2012): Утицај примене образовно рачунарског софтвера на
квалитет ученичких знања природе и друштва, Педагогија, 3, Београд, стр. 387-399.

4. Оливера Цекић-Јовановић, Душан Ристановић, Ирена Голубовић-Илић (2012):
Културни диверзитет као компонента курикулума природе и друштва, Настава и
васпитање, 3, Београд, стр. 416-431.

5. Olivera Cekić-Jovanović, and All (2012): АN OVERVIEW OF ACTIVITIES OF TC1
(VINČA INSTITUTE, SERBIA) DURING THE PERIOD 2010-2012., in Inquiry Based
Science Education in the Primary School, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade,
107-112.

6. Оливера Цекић-Јовановић, Ирена Голубовић-Илић, Андријана Јаковљевић (2012):
Специфичности, структура и квалитет комуникације на часовима Света око
нас/Природе и друштва. Прихваћено за штампање у броју 2, Узданице за 2012. годину.

7. Оливера Цекић-Јовановић: Индивидуализација наставе ПиД применом образовно-
рачунарског софтевра, Прихваћено за штампање у Узданици бр. 1 зе 2013. годину.
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8. Оливера Цекић-Јовановић, Ирена Голубовић-Илић, Андријана Јаковљевић (2012):
Значај и ефекти примене РРт презентација на часовима-ставови учитеља. Послато
часопису Иновације у настави.

Заједно са колегиницом Иреном Голубовић – Илић кординатор регионалног центра на
Педагошком факултету у Јагодини за пројекат „Рука у тесту“, а уједно и сарадник на већем
европском пројекту EU- FP7-FIBONACCI-br. 244684, са задужењем да се оствари
дисеминацију инквајери метода у настави наука у основним школама.

Доц. др Александар Игњатовић
Објављени радови:
1. Ignjatovic, A., Markovic, Z., & Radovanovic, D. (2012). Effects of 12 week medicine ball
training in young handball players. Journal of Strength and Conditioning Research, 26 (8), 2166-73.
M22
2. Bratic, M., Radovanovic, D., Ignjatovic, A., Bojic, I., Stojiljkovic, N. (2012). Changes during
resistance exercises performed on unstable equipment. Archives of Budo, 8 (1), 7-12. M23
3. Marinković, M., Bratić, M., Ignjatović. A., & Radovanović, D. (2012). Effects of 8-week
instability resistance training on maximal strength in inexperienced young individuals, Serbian
Journal of Sports Sciences, 6, (1), 17-21 M51

Стручно усавршавање
Постдокторске студије на Бечком универзитету у трајању од 6 месеци (јун-

октобар)похађао захваљујући стипендији Министраства просвете, науке и технолошког
развоја. За време усавршавања супервизор је био prof. dr Norbert Bachl, директор Института
спортских наука. За време постокторских студија био укључен у текуће пројекте Института,
консултације са колегама и рад у лабораторијама и библиотеци.

Мр Сандра Милановић

Објављени радови:
/1/ Милановић, С., Миленковић, В., Марковић, Ж., Игњатовић, А. (2011). Геометријски
облици у настави физичког васпитања. Друга међународна конференција Методички аспекти
наставе математике. Педагошки факултет у Јагодини. Апстракт (стр. 35).
/2/ Игњатовић, А., Марковић, Ж.., Милановић, С., Тошић, С. (2011). Тежина школске торбе
код девојчица и дечака. Међународни научни скуп Школа као чинилац развоја националног и
културног идентитета и проевропских вредности: образовање и васпитање традиција и
савременост. Педагошки факултет у Јагодини. Апстракт (стр. 46).
/3/ Ignjatović, A, Stanković R, Marković Z, Milanović S. (2011). Effects of resistance training
program on  dynamic muscle potential in young basketball players. Research in Kinesiology, Vol. 39
num 1 (str. 37-42). ISSN 1857-7679.
/4/ Branković, N., Milanović, S.,Živković, Pelemiš, V. Uticaj motoričkih karakteristika na rezultate
sprinterske brzine kod učenica srednjih škola.Sport i zdravlje, naučno stručni časopis iz oblasti
fizičkog vaspitanja i sporta.Godina VI,broj 2,2011(str.44).ISSN 1840-152X.
/5/ Milanović, S., Tošić, S.(2012). Music and motion in teaching of physical education. Activities in
physical education and sport, Skoplje Vol.2 1/2012 (str.127-132).UDC 796, ISSN 1857-7687.
/6/ Milanović, S., Marković, Ž., Ignjatović, A. and Visnjić, D.(2012). Influence of additional
exercises on transformation of mobility abilities of students in primary school. Activities in physical
education and sport, Skoplje Vol.2 1/2012 (str.41-45).UDC 796, ISSN 1857-7687.
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/7/ Marković, Ž., Milanović, S., Ignjatović, A.(2012). The level of using different complexes of
shaping exercises in preparatory phase of physical education lesson. Research in Kinesiology,
Vol.40 num 1.(str.65-69).UDC 796, ISSN 1857-7679.
/8/ Branković, N., Milanović, S.,Pavlović, B.(2012). Uticaj redovne nastave fizičkog vaspitanja na
adaptivne procese motoričke agilnosti funkcionalnih sposobnosti. Glasnik Antropološkog društva
Srbije/ Journal of the Antropological Society of Serbia,vol.47,str. 261-268,2012,UDK 572(05), ISSN
1820-7963.
/9/ Marković, Ž., Bogdanović, Z., Ignjatović, A, Milanović, S. (2012).Effects of two modes of
planning of teaching physical education on antropometrical characteristics of secondary school age
female students. Activities in physical education and sport, Skoplje Vol.2 2/2012 (str.145-150).UDC
796, ISSN 1857-7687.
/10/ Tosić, S., Milanović, S., Ignjatović, A.(2012). Swimming training students future teachers and
educators to recreational activities valid execution. Research in Kinesiology, Skoplje.Vol.40 num
2.(str.246-256).UDC 796, ISSN 1857-7679.
/11/ Milanović, S., Marković, Ž, Ignjatović, A. (2012). Mathematical terms in physical education
curriculum.Research in Kinesiology, Skoplje.Vol.40 num 2.(str.273-277).UDC 796, ISSN 1857-
7679.
/12/ Branković, N., Milanović, S.,Pavlović, B., Simonović, Z.(2012). Kanoničke relacije
morfoloških dimenzija I repetitivne snage kod učenica srednjih škola.Glasnik Antropološkog društva
Srbije/ Journal of the Antropological Society of Serbia,vol.47,str. 35-40,2012,UDK 572(05), ISSN
1820-7963.
/13/ Milanović, S.(2012). Integracija motoričkih i sematičkih vežbi- uticaj na razvoj moždanih
hemisfera kod dece osnovno-školskog uzrasta. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje
vaspitača i trenera u Subotici (u pripremi za štampu).
/14/ Milanović, S.(2012). Uticaj elementarnih igara na transformaciju motoričkih sposobnosti
učenika četvrtih razreda osnovne škole. Uzdanica, časopis za jezik, književnost, umetnost i
pedagoške nauke, Pedagoški fakultet u Jagodini (u pripremi za štampu).
/15/ Milanović, S., Milenković, V.(2012). Dramatizacija dramskog dela a zašto on vežba u nastavi
srpskog jezika. Književnostza decu i omladinu – nauka i nastava, Pedagoški fakultet u Jagodini (u
pripremi za štampu).
/16/ Marković, Ž., Šekeljić,G., Ignjatović, A. Milanović, S.,Stamatović, M. (2012). Preteška đačka
torba – večiti problem učenika. Međunaroda naučno-stručna konferencija. Ohrid- Skoplje (u
pripremi za štampu).

Остале активности

Реализација Олимпијских игара одржана јуна на градском стадиону у Јагодини, где су
учествовали вртићи из сеоских подручја општине Јагодина.
Учешће студената Падагошког факултета треће године смер-предшколски васпитач у
реализацији ове манифестације.

Доц. мр Јелена Гркић

Настава

Настава је одржана редовно по утврђеном плану и програму основних и дипломских
академских студија, из следећих предмета:
Смер: Учитељ
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Вокално-инструментална настава 1 (прва година); Изборни предмет Хорско певање 1,
2, 3 (прва, друга, трећа година); Изборни предмети Познавање музичких инструмената и
Анализа музичког дела (трећа година)
Смер: Предшколски васпитач

Вокално инструментална настава 1 (прва година); Изборни предмет Хорско певање 1,
2 (прва и друга година)
Смер: Домски васпитач

Вокално-инструментална настава 1 (прва година); Изборни предмет Хорско певање 1,
2 (прва и друга година)

Мастер студије – смер: Учитељ мастер – изборни предмет Основи рада са школским
ансамблима.

Хор Факултета је наступио на Свечаној академији поводом прославе Дана факултета.

Радови

Могућност примене Сибелијус софтвера у музичкој настави на педагошким факултетима,
Узданица, јун 2012, год. IX, бр. 1, Јагодина: Педагошки факултет (коауторски рад са М.
Ђокић и М. Ћалић)

Остале активности:
1. Заменик председника Савета факултета;
2. Члан комисија за одбрану завршних и мастер радова;
3. Члан радне групе за израду плана интегритета и
4. Учешће на пројекту „Мала моћна музика“ (пројекат одобрио Центар за промоцију

науке).

Доц. мр Наташа Вукићевић

У току школске 2011/2012.године настава је реализована на студијским програмима -
учитељ, васпитач у предшколским установама и васпитач за рад у домовима, из следећих
предмета:
- Методика наставе музичке културе на трећој години основних студија - учитељ
- Изборни предмети 8, 9,10 - Настава музичке културе у старијим разредима основне школе,

Познавање музичке литературе и Методика музичке писмености (четврта година)- учитељ
- Музичка култура-домски васпитач
- Методика музичког васпитања- предшколски васпитач.

На мастер студијама реализована је настава из предмета Методика наставе музичке
културе, смер -учитељ и Познавање музичке литературе, изборни предмет на смеру за
предшколске васпитаче.

Менторски рад

Славиша Маленовић, одбрањен завршни мастер рад под називом Примена
информационе технологије у реализацији основа музичке писмености у III и IV разреду
основне школе.

Сања Азањац-Шишовић, одбрањен завршни мастер рад под називом Евалуација рада
ученика млађих разреда основне школе у настави музичке културе.
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Учешће са рефератом на међународним и домаћим научним скуповима

1. Vukićević, N. (2011): The possibilities of realisation of children’s musical creativity using
modern educational tehnology, International Scientific Symposium, EDUCATION
BETWEEN TRADITION AND MODERNITY – Охрид, 22-24. септембар 2011.

2. Вукићевић, Н. (2012): Поезија и музика-елементи песме у настави музичке културе,
научни скуп Књижевност за децу и омладину – наука и настава одржан 6.
априла 2012.године  на Педагошком факултету у Јагодини.

3. Miletic, N., Vukicevic, N. (2012): Children s creativity-a comparative approach to teaching
visual art and music, 24.-28.10.2012., 3rd World Conference Learning, Teaching &
Educational Leadership (WCLTA-2012) in Brussels in Belgium.

Објављени радови:
1. Вукићевић, Милић (2012): Наташа Вукићевић, Ивана Милић, Математички појмови у

функцији упознавања ритмичких трајања у раду са децом предшколског узраста,
Зборник радова II међународне конференцијe МАТМ2011 - Methodological Aspects of Teaching
Mathematics (Методички аспекти наставе математике), Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини (у
штампи).

2. Значај идентификације и развијања музичких способности за реализацију дечјег музичког
стваралаштва, Узданица, год. IX, бр. 2, Педагошки факултет у Јагодини, Јагодина (у
штампи).

Учешће на пројекту „Мала моћна музика“ чија је реализација у току.

Мр Ивана Милић

Публиковани радови у зборницима и учешће на конференцијама од међународног
значаја:

1. Миладиновић, Милић (2012): Ивана Р. Миладиновић, Ивана М. Милић, Young learners and CLIL:
Developing language skills in ELT Classroom Inegrated with the Contents of Musical Education, Content and
Language Integrated Learning (CLIL) in Teaching Young Learners – Зборник радова 2nd International Conference,
No. 11,55-62, Jagodina: University of Kragujevac, Faculty of Education ih Jagodina.

2. Милић (2012): Ивана М. Милић, Улога бројалица у музичком развоју деце
предшколског и млађег школског узраста, Књижевност за децу и омладину - наука и
настава – Зборник радова, Јагодина: Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у
Јагодини (у штампи).

3. Вукићевић, Н., Милић, И. (2012): Математички појмови у функцији упознавања
ритмичких трајања у раду са децом предшколског узраста, Зборник радова
међународне конференције Методички аспекти наставе математике - од традиције
до савремености, Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини (у штампи).

Публиковани радови у часописима од међународног значаја

1. Милић (2012): Ивана М. Милић, Сарадња породице и васпитно-образовних установа, Узданица – Часопис
за језик, књижевност, уметност и педагошке науке, год. IX, бр. 1, Јагодина: Универзитет у Крагујевцу,
Педагошки факултет у Јагодини.
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Учешће са рефератом на међународним и домаћим конференцијама:
Милић, И. (2011). Сарадња васпитача и учитеља у циљу побољшања развоја ритмичких
способности деце у раном узрасту, Међународни научни симпозијум – International Scientific
Symposium, EDUCATION BETWEEN TRADITION AND MODERNITY – Охрид, 22-24.
септембра 2011.

Мр Милош Ђорђевић

Учешће на скуповима:

VII Међународни научни скуп за  српски језик, књижевност и уметност Крагујевац, 26-27. 10.
2012. Тематска група: Историја уметности у 21. веку - методолошка искушења Рад на тему:
Постпродукција - глобална уметничка пракса

Учешће на међународним изложбама:
SMTG Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Kraków, Polska

Међународно Тријенале графике, Краков, Пољска;
VI Bienal Internacional de Gravura do Douro, Alijó, Portugal

VI Интернационално Бијенале графике, Алијо, Португалија и
SERBISK GRAFIK ATTACK, Fullersta Bio Kоnsthall, Huddinge, Storstockholm, Sverige

Српска графика, Галерија Fullersta Bio Kоnsthall, Штокхолм, Шведска.

Пројекти:

Трећа Графика / Third Edition

Трећа Графика је ауторски пројекат, дугорочног карактера. Осмишљен је као увид у
актуелности домаће графичке продукције али представља и тежњу њеног организованог и
стратешког укључења у савремене токове регионалне и европске културно-уметничке
средине. Осим промотивно-афирмативног карактера, пројекат тематизује и суштинска питања
везана за графички медиј.
Пројекат је изведен уз подршку Министарства за културу и информисање Републике Србије
као и неколико приватних фондова.

Реализоване активности:
1) Institut für Alles Mögliche, Берлин, Немачка, 15-29. 07. 2012.

Резиденцијални боравак и тродневна презентација о актуелним дешавањима домаће
графичке заједнице уметника и институција.

2) Галерија ТИР, КЦ Мостовна, Нова Горица, Словенија, 08. 11 - 01. 12. 2012.
Изложба је кустоска пракса која подразумева рад на концепцији, писање текста, избор
радова и реализацију поставке.

Миа Луковац

Школске 2011/12. године похађала и завршила другу годину докторских студија
Теорије уметности и медија на Универзитету уметности у Београду. Тренутно похађа трећу
годину и у фази је израде пројекта докторске дисертације.
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Августа 2011. године боравила на међународној ликовној колонији у Инголстату 8
Немачка) са групом уметника из Крагујевца где је са колегама из Немачке ((Ingolstat,
Regensburg) и Црне Горе (Мојковац, Колашин) приредила заједничку изложбу.

Новембра 2011. године у циљу професионалног усавршавања посетила 54.
Венецијанско бијенале савремене уметности (са посебно наглашеним методичким аспектом
кроз радионице за децу).

У јануару 2012.године боравила на студијском путовању у Берлину, европском центру
савремене уметности.

Радови

Луковац, Миа (2012). Семиолошко читање слике Пола Клеа Highroads and by-roads,
Узданица: часопис за језик, књижевност, уметност и педагошке науке, год. IX, br.1, јун 2012,
Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини, 179-190.
Учествовала на VII међународном научном скупу Српски језик, књижевност, уметност који је
26.и 27. октобра 2012. године одржан на ФИЛУМ-у, са рефератом Ново уметничко дело у
новој историји уметности.

МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА

Настава (вежбе) за студенте четврте године на смеру учитељ из предмета Методички
практикум која се реализује у основним школама одржана је у пет основних школа у
Јагодини, по распореду који је договорен са управом и стручним сарадницима школа. У
великој мери су усклађени термини часова у школама и распоред студентских група, с
обзиром да немају све школе исти распоред смена за ученике млађих разреда. Обогаћен је
фонд стручне литературе у библиотеци Педагошког факултета. Као и претходних година,
наручен је одређен број уџбеника за све предмете јер се у школама користе уџбеници разних
издавача.

НАСТАВНИ КАДАР

Осим наставника и сарадника у сталном радном односу, наставу су реализовали и
сарадници ангажовани по уговору. Катедра је достављала предлоге за расписивање конкурса
за избор наставника и сарадника. Велики број чланова катедре је на докторским студијама и у
завршној фази израде докторских дисертација.

Наставници и сарадници учествовали су на научним скуповима, истраживачким
пројектима, студијским путовањима, објављивали радове, у чему су имали подршку и
финансијску помоћ Факултета.

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ

Катедра је учествовала у иновирању постојећих наставних планова и програма и изради
новог четворогодишњег програма за васпитаче у предшколским установама.  Измене
силабуса методичких предмета односе се на имплементацију инклузивних садржаја,
неопходних за усклађивање садржаја студијских програма са потребама учитеља и васпитача
у будућем раду.
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САРАДЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

Сарадња са наставницима, студентима и другим институцијама у земљи и иностранству,
остварена је разменом студената и студијским путовањима наставника и сарадника.

ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Научно-истраживачким радом баве се већи број чланова Катедре у оквиру пројеката који
су наведени у појединачним извештајима.

ПРОБЛЕМИ

Још увек је актуелан проблем са великим бројем студената у групама, због недовољног
простора у учионицама у свим школама и вртићима у којима студенти четврте године изводе
практична предавања. Такође, због специфичности предмета, неопходно је направити
прерасподелу група на теоријским вежбама из Методика наставе на трећој години и Основа
визуелне уметности на првој години основних студија на смеру за учитеље.

Поједине школе су биле преоптерећене великим бројем студената на пракси, што је
довело до немогућности да студенти остваре задатке из појединих предмета. На састанку са
продеканом за наставу, координатором за праксу и  представницима студената, извршена је
промена распореда школа за извођење праксе студената прве и треће године.

6. РАД ОРГАНА РУКОВОЂЕЊА

6.1. Декан Факултета

Рад декана у протеклој школској години одвијао се у свему у складу са захтевима који
су утврђени Законом о универзитету и пратећим прописима, Статутом, Студијским
програмима и Годишњим програмом рада а операционализовани у Програму рада декана за
период од 2011. до 2012. године који је усвојен на Научно-наставном већу и Савету
Факултета.

Уз свакодневне послове које има, декан се нарочито ангажовао на кључним задацима
развоја Факултета у смислу његове стабилизације, унапређивању научно-наставног рада,
побољшавању материјално-техничких услова, успостављању међународне сарадње са
сродним факултетима у суседним државама и Европи, чвршћем повезивању са друштвеном
средином, Универзитетом у Крагујевцу, учитељским и педагошким факултетима у Србији,
Министарством просвете и спорта, основним школама, предшколским установама и
домовима за ученике у Јагодини, и другим културним и научним организацијама.

Наставља успешну и плодотворну сарадњу са Скупштином Општине Јагодина и
председником Драганом Марковићем, која је резултирала исељењу и враћању дела зграде на
коришћење Факултету од стране Електротехничке школе „Никола Тесла”.

У сарадњи са Градом Јагодина, председником Скупштине Општине Јагодина и многим
донаторима обезбедио је средства за реконструкцију и опремање намештајем и наставним
средствима 3600 m2. Тиме су остварени адекватнији услови и омогућена реализација наставе
у једној смени.

Учествовао је у раду различитих универзитетских радних тела. Активно је сарађивао
са ресорним министарствима и обезбеђивао сваковрсну стабилност Факултету.

Координирао је и активно учествовао у свим пословима исказаним у овом извештају.
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6.2. Колегијум

Колегијум је разматрао и заузимао ставове о питањима из делокруга рада органа и
стручних органа Факултета и координирао послове и задатаке у остваривању делатности
Факултета.

7. РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА

7.1. Савет Факултета

Савет Факултета у новом сазиву конституисан је 26. фебруара 2010. године, без три
представника оснивача (Влада Републике Србије није именовала своје представнике).

Председник Савета - проф. др Бранислав Мијајловић
Заменик председника - доц. мр Јелена Гркић.

Чланови Савета Факултета:
Представници наставника и сарадника:

1. Др Милана Егерић, ред. проф.;
2. Др Бранислав Мијајловић, ванр. проф.;
3. Доц. др Светлана Ћурчић;
4. Доц. мр Нада Милетић;
5. Доц. мр Јелена Гркић;
6. Доц. мр Наташа Вукићевић;
7. Доц. др Ненад Вуловић;
8. Мр Ирена Голубовић Илић, Асистент;
9. Наставник страног језика мр Вера Савић;

10. Мр Слађана Тошић, Асистент приправник и
11. Мр ИванА Милић, Асистент.

Представници запослених ван наставе:
12. Снежана Гајић и
13. Милан Лукић.

Представници студената:
14. Дарко Голубовић;
15. Данијел Добрић и
16. Стефан Соколовић.

У протеклој школској години Савет је одржао седам седница на којима је:
 усвојио Извештај о раду Факултета за школску 2010/11. годину;
 донео Годишњи програм рада Факултета за школску 2011/12. годину;
 усагласио Статут Факултета са Законом о изменама и допунама Закона о  високом

образовању и Статутом Универзитета;
 донео Правилник о раду;
 утврдио предлог за промену назива Педагошког факултета у Јагодини у Факултет

педагошких наука
 образовао комисије за попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12. 2011. године;
 усвојио извештај комисија за попис основних средстава и ситног инвентара, обавеза и

потраживања и благајне са стањем на дан 31. 12. 2011. године;
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 усвојио извештај о финансијском пословању Факултета за календарску 2011. годину;
 донео План јавних набавки за 2011. годину;
 покренуо поступак за избор декана Факултета и
 именовао вршиоца дужности декана Факултета.

Поред наведених активности, Савет је био ангажован на решавању оних питања која су
од битног значаја за живот и даљи развој Факултета, а која произилазе из Закона о високом
образовању и Статута Факултета.

8. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Особа задужена за међународну сарадњу у академској 2011/2012. години био је др
Ненад Вуловић. Међународна сарадња Факултета педагошких наука Универзитета у
Крагујевцу обухватала је следеће области:

 успостављање контакта са факултетима и универзитетима у иностранству;
 развој сарадње са организацијама и институцијама које подржавају високошколско

образовање;
 успостављање билатералних облика академске и научне сарадње;
 подстицај развоја међународне активности у области научно-истраживачког рада;
 рад на међународним развојним пројектима;
 укључивање у све видове научне размене и мобилности наставника и студената;
 размену литературе и информација.

Факултет је до сада потписао споразуме о сарадњи са следећим институцијама:
 Универзитет у Хелсинкију, Финска;
 Амбасада Републике Финске у Београду;
 Универзитет у Атини, Грчка;
 Педагошки универзитет у Бечу, Аустрија;
 Универзитет у Марибору, Словенија;
 Универзитет у Љубљани, Словенија;
 Универзитет Приморска у Копру, Словенија;
 Филозофски факултет у Никшићу, Црна Гора;
 Универзитет Црне Горе, Подгорица, Црна Гора;
 Висока школа „Етваш Јожеф“, Баја, Мађарска;
 Универзитет Св. Кирил и Методије у Скопљу, Макединија;
 Универзитет Св. Климент Охридски у Битољу, Македонија;
 Универзитет на Палама, Сарајево, Босна и Херцеговина и
 Балканска асоцијација педагошких и сродних факултета – универзитети Републике

Српске, Македоније, Грчке, Албаније, Турске, Црне Горе, Бугарске и Србије.

У оквиру успостављања бољих веза са сродним факултетима у иностранству, ове
академске године посебан акценат дат је сарадњи Факултета са Високом школом „Етваш
Јожеф“ из Баје, Мађарска. Динамика сарадње била је следећа:

 13. децембра 2011. године, поводом Дана Факултета, декани Педагошког факултета у
Јагодини и Високе школе „Етваш Јожеф“ потписали су споразум о сарадњи;

 Представници Факултета (проф. мр Сретко Дивљан, проф. др Виолета Јовановић, доц.
др Илијана Чутура, доц. др Маргит Савовић, доц. др Ненад Вуловић) боравили су на
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Високој школи у Баји где је потписан протокол о сарадњи за академску 2011/12.
годину.

 Од 14. до 18. маја петоро најбољих студената Педагошког факултета у Јагодини, смер
учитељ, и доц. др Маргит Савовић боравили су на стручној пракси у Мађарској где су
посећивали часове у основној школи на хрватском језику.

 29-30. јуна 2012. године декани Педагошког факултета у Јагодини и Високе школе
„Етваш Јожеф“ потписали су протокол о сарадњи у академској 2012/13. години. У
делегацији Факултета поред декана проф. мр Сретка Дивљана били су и доц. др Јелена
Гркић и др Марко Ђорђевић.
Поред поменуте сарадње остварени су и резултати при индивидуалној сарадњи

запослених са институцијама у иностраству:
 др Сунчица Мацура-Миловановић учествује у реализацији наставе предмета под

називом Challenges for Quality Roma Education, на докторским студијама на
Филозофском факултету Универзитета у Љубљани, у сарадњи са проф. Кларом
Ерменц Скубић. Такође, под покровитељством European Training Foundation
учествовала је на програму IPA Multi-beneficiary programme 2012 "Promoting inclusive
education" - from conceptualisation to actions, октобра 2011. године.

 др Емина Копас-Вукашиновић учествовала је у припреми међународне научно-стручне
конференције Теорија и пракса раног одгоја у Зеници априла 2012. године (рецензент и
члан програмског одбора).

 мр Вера Савић остварила је сарадњу са Oxford University Press-ом, Представништво у
Србији (акредитација програма професионалног усавршавања професора енглеског
језика: 1. Oxford Professional Development; 2. Oxford Teachers' Academy; организација
конференције Teaching English to Young Learners – Integrating Culture and Language
Teaching: покривање трошкова за учешће једног пленарног говорника из Велике
Британије; набавка педагошке литературе на енглеском језику (донација) за
библиотеку факултета), амбасадом САД (организација конференције Teaching English
to Young Learners – Integrating Culture and Language Teaching: донација за покривање
трошкова за учешће два пленарна говорника, штампање зборника са претходне
конференције CLIL in TEYL (200 примерака), покривање трошкова свих штампаних
материјала), Британским саветом у Београду (организација конференције Teaching
English to Young Learners – Integrating Culture and Language Teaching: покривање
трошкова за учешће једног пленарног говорника из Велике Британије; програм
професионалног усавршавања професора енглеског језика у Србији New Challenges,
New Chances, New Perspective).

Као и претходних, Факултет је и ове академске године учествовао на пет темпус
пројеката:
Master Programme for Subject Teachers in Serbia, TEMPUS JP-511170-2010
(http://www.tempus.ac.rs/projects-tempus/view/781/49/)
Чланови тима:
1. Проф. др Виолета Јовановић, контакт особа
2. Доц. др Илијана Чутура
3. Доц. др Ненад Вуловић
4. Мр Душан Ристановић
5. Мр Бранко Илић.
Education Policy Study Programme in Serbia and Montenegro (E.P.S.P) TEMPUS IV -
159074-JPCR, 2010-2013 (http://www.tempus.ac.rs/projects-tempus/view/686/49/)
Чланови тима:
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1. Проф. др Виолета Јовановић, контакт особа
2. Проф. др Нада Кораћ
3. Доц. др Илијана Чутура
4. Доц. др Јелена Теодоровић
5. Доц. др Сунчица Мацура-Миловановић.
Modernizing Teacher Education in a European Perspective, TEMPUS IV - 159048 - JPCR,
2010-2013 (http://www.tempus.ac.rs/projects-tempus/view/684/49/)
Чланови тима:
1. Проф. др Виолета Јовановић, контакт особа
2. Доц. др Илијана Чутура
3. Доц. др Ненад Вуловић
Developing Human Rights Education at the Heart of Higher Education, JP 517319-2011
(http://www.tempus.ac.rs/projects-tempus/view/806/49/)
Чланови тима:
1. Проф. др Емина Копас-Вукашиновић, контакт особа
2. Проф. др Нада Кораћ
3. Проф. др Весна Трифуновић
4. Биљана Стојановић
5. Ивана Ћирковић-Миладиновић
6. Ненад Стевановић.
Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary Teacher Education, JP
516762-2011 (http://www.tempus.ac.rs/projects-tempus/view/797/49/)
Чланови тима:
1. Доц. др Сунчица Мацура-Миловановић, контакт особа
2. Проф. мр Сретко Дивљан
3. Доц. др Радмила Миловановић
4. Доц. др Живорад Марковић и
5. Мр Вера Савић.

У оквиру пројекaта обављене су следеће студијске посете факултетима у
иностранству:

 Master Programme for Subject Teachers in Serbia: Ненад Стевановић, март 2012,
Unversity of Helsinki, Faculty of Behavioral Sciences, Department of Teacher Education
Helsinki, Финска;

 Education Policy Study Programme in Serbia and Montenegro: пет студената Факултета
боравило је новембра 2011. године на Универзитету у Лувену ради реализације
стручних консултација, предавања и стручне праксе предвиђене програмом.

 Education Policy Study Programme in Serbia and Montenegro: др Сунчица Мацура-
Миловановић, јун 2012, Педагошки факултет у Љубљани, Словенија;

 Modernizing Teacher Education in a European Perspective: др Ненад Вуловић и мр
Александра Михајловић, 2-16.09.2012, Универзитету у Минстеру, Немачка.

 Developing Human Rights Education at the Heart of Higher Education: др Емина Копас-
Вукашиновић, јануар 2012, Лондон, Енглеска;

 Developing Human Rights Education at the Heart of Higher Education: др Емина Копас-
Вукашиновић, Биљана Стојановић, мај 2012, Тирана, Албанија;

 Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary Teacher Education: др
Радмила Миловановић, септембар 2012, Универзитету у Овиеду, Шпанија.




