ODRŽANA ČETVRTA KONFERENCIJA MREŽE RC I CSU SRBIJE- VRNJAČKA BANJA 14-16.10.2019.
Napisao Dušan Kojić
utorak, 29 oktobar 2019 11:14 - Poslednje ažurirano utorak, 29 oktobar 2019 11:25

У организацији Мреже регионалних центара и центара за стручно усавршавање Србије,
коју је ове године представило осам центара,
у хотелу „Цептер“ у Врњачкој Бањи је од 14. до 16. октобра одржана конференција
„Актуелности у образовном систему Републике Србије 2“.

Ово је четврта по реду конференција овог типа коју Мрежа организује са циљем
упознавања превенствено директора али и свих актера образовног система са
променама које се дешавају на пољу образовања у нашој земљи. Ове године
конференцију је посетило
250 учесника из целе Србије.
Учесници сваке године показују велико интересовање за овакве догађаје где имају
прилику да чују представнике водећих институција образовања: Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Завода
за вредновање квалитета образовања и васпитања, као и истакнуте појединце међу
којима су професори, наставници, сарадници, истраживачи...

Ову конференцију, у име министра просвете, свечано је отворио др Александар Пајић
посебни саветник надлежан за послове средњег образовања и образовања одраслих.
Председница Управног одбора Мреже РЦ/ЦСУ Србије Зорица Николић је представила
рад и резултате Мреже од свог оснивања па све до данас.

Првог дана учесници су имали прилике да чују излагања на следеће теме:

- „Актуелности у образованом систему“ - др Милан Пашић, помоћник министра за
предшколско и основно образовање и васпитање;

- „Државна матура“ – др Александар Пајић, посебни саветник надлежан за послове
средњег образовања и образовања одраслих.

- „Нови шестогодишњи циклус спољашњег вредновања рада установе“ - Јасмина Ђелић,
начелник Одељења за координацију рада школских управа;
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- „Новине у систему стручног усавршавања запослених у образовању“ - мср Оливера
Тодоровић, руководилац у Заводу за унапређивање образовања и васпитања;

- „Остваривање наставе оријентисане на исходе и ваннаставне активности кроз примену
нових подзаконских аката“ - др Славица Јашић, начелник Одељења за послове
предшколског и основног образовања и васпитања;

- „План уписа и како га ускладити са потребама привреде“ – Марија Крнета,
руководилац групе за средње опште и уметничко образовање и васпитање;

- „Наставник за ново дигитално доба“ - др Бранислав Ранђеловић, директор Завода за
вредновање квалитета образовања и васпитања;

- „PIRLS 2021“ - Данијела Ђукић, Завод за вредновање квалитета образовања и
васпитања.

Другог дана учесници су имали прилике да чују излагања на следеће теме:

- „Дељено лидерство-светске праксе и стање у Србији“ - Јелена Теодоровић и Зорица
Михаиловић;

- „Пројектна настава усмерена на исходе“ – Зоран Илић, професор разредне наставе.
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Поред системских новина и актуелности са којима су се упознали учесници имали су
прилике да чују и виде примере добре праксе које ће касније моћи да искористе у циљу
унапређивања рада својих установа. У овом делу конференције своја искуства
представили су и сарадници Центра за стручно усавршавање Лесковац: Сања Ђорђевић,
мастер филолог енглеског језика и књижевности, Зоран Илић, учитељ, Сања Живковић,
специјални педагог и Татјана Илић, професор српског језика и књижевности.

Саставни део конференције која прати актуелности у образовном систему био је и Сајам
образовања на коме су сараднци и пријатељи Мреже представили своје програме и рад
својих институција/издавачких кућа/компанија. У овом делу програма учествовали су:
Центар за промоцију науке, Институт за модерно образовање, Образовно-креативни
центар Бор, Креативни центар, Клет, Вулкан издаваштво,...

О квалитету конференције говори број посетилаца који из године у годину расте, као и
актуелне теме, тј. новине које се трудимо да представимо нашим најближим
сарадницима – васпитно-образовним установама.

Преузмине презентације ОВДЕ.
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