
 

 

ИНФОРМАТИЧКО-РАЗВИЈАЈУЋА НАСТАВА У ЕФИКАСНОЈ ШКОЛИ 

 

 

Научни скуп је одржан у организацији Српске академије образовања (САО), Заједнице 

учитељских факултета Србије и Учитељског факултета у Београду, 22.04.2016.г.  

 

Скуп је организован поводом  80-те годишњице живота и рада академика Младена 

Вилотијевића. 

  

На свечаном делу скупа обележена је  80-а годишњце живота и рада Младена 

Вилотијевића и представљена је биографско-библиографска брошура о слављенику коју је 

штампала  САО. Представљена је и најновија  књига Младена и Наде Вилотијевић Модели 

развијауће наставе у два тома, коју је штампао Учитељски факултет у Беогарду 

У оквиру свчаног дела скупа обележена је и брошура о  десетогодишњици рада Српске 

академије образовања (2005-2015).  

 

У радном делу научног скупа на тему „Информатичко-развијајућа настава у ефикасној 

школи“  уводне реферате су поднели: 

- академик Младен Вилотијевић, редовни члан САО, „Информатичко-развијајућа настава 

у ефикасној школи“, 

- професор, др Данко Мандић, декан Учитељског факултета у Београду и председник 

Заједнице  Учитељских факултета Србије „Информатичке основе развијајуће наставе“. 

 

За скуп је пријављено 77 писмених прилога – кореферата и саопштења. 

На скупу су присуствовала 153 учесника из Србије и бивших југословенских република. 

У дискусији је учествовало око 20 присутних 

 

Скуп је подржао ставове изнете у уводним излагањима и дискусијама. Усвојен је предлог 

да посебна радна група, коју ће именовати оранизатори научног скупа, до јесени 2016. године, 

изради завршни документ у коме ће бити приказане  предности информатичко-развијајуће 

наставе у односу на садашњу репродуктивну наставу у нашим школама. Докуменат треба да 

садржи и назнаку стратегије како од постојеће доћи до нове наставе у  школи 21. века. 

 

Предложено је да се завршни документ штампа и да сваки учитељски факултет у Србији, 

током наредне године дана, организује  скуп о том документу са просветним радницима  са 

своје територије. 

 

Завршни документ треба доставити и свим просветно-педагошким часописима и 

листовима у републици Србији да га објаве и прикажу. 

             Материјали научног скупа биће објављени у ГОДИШЊАКУ САО за наредну годину. 

 

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК САО 

                                                                                             Академик Никола Поткоњак 


