
Позив за учешће на међународној научној конференцији 

ОБРАЗОВАЊЕ У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19:  

ИСКУСТВА И ПОУКЕ 

 Факултет за образовање учитеља и васпитача, Универзитета у Београду 

 (ранији назив Учитељски факултет, Универзитета у Београду) 

Београд, од 1. до 3. јуна. 2023. године 

Поштовани/а, 

Факултет за образовање учитеља и васпитача Универзитета у Београду (ранији назив Учитељски 

факултет Универзитета у Београду) организује међународну научну конференцију која ће бити 

одржана од 1. до 3. јуна 2023. године. Тема конференције је „Образовање у време пандемије 

COVID-19: искуства и поуке“. Ценећи Ваш допринос у областима које наведена тема обухвата, 

позивамо Вас да учествујете у раду ове конференције. 

 Тематски оквир конференције:  

1. Предшколско васпитање и образовање у време COVID-19 кризе 

2. Образовне политике у базичном образовању и васпитању током пандемије COVID-19 

3. Вредновање и праћење постигнућа ученика и студената у условима трајања пандемије 

COVID-19 

4. Иновативни модели наставе у COVID-19 пандемијским условима  

5. Онлајн настава у време COVID-19 кризе 

6. Како се припремити за будуће кризне изазове?  

7. Настава страног језика струке у дигиталном окружењу 

8. Уметност у образовању у време пандемије COVID-19  

9. Анализа нумеричких показатеља пандемије COVID-19 у Србији и/или иностранству.  

10. Предиктивни модели развоја пандемије COVID-19 у Србији и/или иностранству. 

11. Индикатори развоја пандемије COVID-19 у Србији и/или иностранству: позитивни и 

негативни утицаји и аспекти 

12. Прилагођавање васпитно-образовног рада савременим/новим технологијама. 

13. Језик, идентитет и настава током пандемије COVID-19 

14. (Дечји) језички развој током пандемије COVID-19 

15. Диверзитет у језику и књижевности у савременом методичком контексту током 

пандемије COVID-19  

16. Ефекти пандемије COVID-19 на предшколску, школску и универзитетску педагогију 

17. Породично васпитање и изазови пандемије COVID-19  

18. Процес социјализације ученика и студента у образовним установама у време "нове 

нормалности" (COVID-19) 

19. Сазнајни и етички аспекти наставно-образовног процеса у време пандемије COVID-19 

20. Модел комуникације између институције, наставника, ученика и студената у доба 

пандемије COVID-19 

21. Слобода и изолација - неки изазови наставног процеса у доба COVID-19 

22. Административно управљање школским установама - препреке и изазови у условима 

пандемије COVID-19 

23. Настава музичке културе и музичког васпитања у време пандемије COVID-19: искуства 

и поуке 

Добродошли су и радови ван наведених тематских целина које се уклапају у главну 

тему конференције.  



Пријаву за учешће на конференцији са темом саопштења и резимеом на српском и једном од 

страних радних језика конференције можете послати до 1. априла 2023. године на електронску 

адресу naucni.skup@uf.bg.ac.rs. Образац пријаве је доступан на сајту конференције 

naucniskup.uf.bg.ac.rs.  

Напомена: Прихватају се искључиво стручно преведени/лекторисани резимеи на једном од 

страних радних језика конференције. Слањем пријаве аутор гарантује квалитет језика резимеа.  

Текст сажетка треба да садржи сажете информације о садржају саопштења: контекст и значај 

проблема, циљ истраживања, метод, најзначајније резултате и закључке. Обим апстракта не би 

требало да прелази 1400 знакова (са размацима). За сажетке радова који су теоријског карактера 

наведена структура није обавезујућа. 

Радни језици конференције су српски, енглески, руски, француски и шпански језик. Обавештење 

о прихватању теме и резимеа биће послато до 15. априла 2023. године. Радове у целости треба 

послати до 1. октобра 2023. године, на енглеском, руском, француском или шпанском језику. 

Рецензирани радови у целости биће публиковани у тематском зборнику међународног значаја.  

Конференција ће бити одржана у хибридном формату: уживо и online.  

За учеснике уживо котизација за учешће на конференцији износи 12.000,00 динара за учеснике 

из Србије, односно 100 евра за учеснике из иностранства и обухвата: конференцијски материјал 

за учеснике (беџ, програм рада конференције, штампани зборника сажетака, међународни 

тематски зборник у електронској форми, сертификат, пригодан сувенир и сл.), вечеру 

добродошлице (1. јуна 2023), коктел-ручак (2. јуна 2023), кафу и пиће у паузама између сесија, 

као и организовану посету Центру за роботику и вештачку интелигенцију у образовању 

Факултета за образовање учитеља и васпитача Универзитета у Београду, или Педагошком музеју 

у Београду. Котизација не укључује: смештај у Београду, туристичке обиласке који ће бити 

факултативни и вечеру дружења.  

Котизација за online учеснике износи 2500 динара из Србије, односно 20 евра за учеснике из 

иностранства и обухвата зборник сажетака, програм рада, сертификат и међународни тематски 

зборник у електронској форми. 

Информације о начину плаћања котизације налазе се на адреси naucniskup.uf.bg.ac.rs, у 

фолдеру Упутства за ауторе. Уплата котизације треба да буде реализована најкасније до 15. маја 

2023. године.  

 

Молимо Вас да позив проследите сарадницима који би могли бити заинтересовани за учешће на 

нашој конференцији. 

 

Контакт особа за додатне информације је Гордана Стоковић, председница Организационог 

одбора (имејл: naucni.skup@uf.bg.ac.rs). 

Са задовољством Вас очекујемо на конференцији. 

 

С поштовањем, 

Декан Факултета за образовање учитеља и васпитача  Председници Програмског одбора 

проф. др Данимир Мандић               проф. др Урош Шуваковић и  

доц. др Ивко Николић 

                                                            
 енглески, руски, француски и шпански језик 
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