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                                                БЕЛЕШКА/ЗАПИСНИК 

 

седнице Председништва Српске академије образовања, одржане у Берограду на 

Учитељском факултету,  4. децембра 2017. године са почетком у 15 часова. 

Седници присуствују чланови Председништва: Младен Вилотијевић, Бошко 

Влаховић, Грозданка Гојков, Борислав Станојловић и Вељко Банђур. Нису 

присутни: члан Зоран Аврамовић и потпредседник САО Данило Ж. Марковић. 

Седницом руководи председник САО Никола Поткоњак. 

 

ДНЕВНИ РЕД СЕДНИЦЕ: 

1. Упознавање нових чланова Председништва са правима и обавезама према 

Статуту САО. 

2. Избор генералног секретара САО, 

3. Припрема научних скупова у 2018. години, 

4. Текућа питања. 

 

Ток рада на седници: 

1. Сви присутни су добили у писменој форми садржај чланова Статута САО 

у којима се говори о Председништву, његовим правима и обавезама. 

2. За генералног секретара Српске академије образовања именована је 

академик Грозданка Гојков. (После смрти академика Јована Ђорђевића 

потпредседника САО на његово место је изабран ранији генерални сскретар САО 

Данилио Ж. Марковић, тако да је то место остало упражњено). 

3. Припрема научних скупова у 2018. години. 

    Раније планирани скуп за 2017. годину о високошколској настави није 

одржан, па је пренет у 2018. годину. 

Било је примедби на формулацију тема скупа „Специфичности високо-

школске наставе“ (није довољно одређена, доста је широка и сл.). Предложена је 

као могућа формулација теме скупа: „Савремени проблеми восокошколске 

наставе“. Ни та формулација није прихваћена из истих разлога као и првобитно 

предложена.  

Одлучено је да академици Младен Вилотијевић и Грозданка Гојков, 

задужени за припрему овог скупа, сачине текст позива за скуп и тезе за учеснике и 

да они дају коначну формулацију теме научног скупа. Рок за ово је јануар 2018. 

године. 

Скуп треба организовати као округли сто. То треба назначити у позиву и  

тезама предложеним за скуп. Учесници да се припреме за дискусију. Не треба да 

припремају радове за скуп. 

Увод у дискусију  на округлом столу имаће Младен Вилотијевић. 

Округли сто ће се одржати 22. јуна 2018. године на Учитељском факултету у 

Београду. Почетак у 10 часова. 

 Позиве, када буду готове тезе, одмах упутити на све институције које могу 

бити заинтересоване за учешће на округлом столу: на адресе државних и приватних 

факултета (сви имају своје наставне комисије и продекане за наставу), на све 
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државне и приватне универзитете (на проректоре за наставу), на високе струковне 

школе у којима се организује високошколска настава. Ако има потребе позиве 

упутити и на имена оних за које постоје сазнања да су се бавили проблемима 

високошколске наставе, применом Болоњске декларације и сл. 

 На Округлом столу први део имаће свечани карактер. Тада ће се свим 

новоизабраним члановима САО, као и онима који су од дописних изабрани за 

редовне чланове, уручити дипломе САО. 

 

Други скуп у 2018. години биће организован на тему „Српска православна 

црква – просвета, школство и педагогија у Срба“. Тиме би се САО активно 

укључила  у обележавање осам векова аутокефалности СПЦ. 

Овај научно-стручни скуп одржаће се у Београду 23. новембра 2018. године. 

Није тачно одређена просторија одржавања скупа. Предложено је да се 

изврше консултације о могућности одржавања скупа у некој од просторија  везаних 

за СПЦ (Богословски факултет, у новој згради на Врачару и сл.). У том погледу 

консултовати академика Драгомира Сандо. Ако се не нађе повољно решење скуп 

одржати на Учитељском факултету у Београду. 

Прихваћен је текст позива за скуп са назнаком тематике, који је написао Н. 

Поткоњак и са којим су упознати сви чланови Председништва. 

Прихваћен је предлог да се овласти академик Драгомир Сандо да у име 

Председништва прихваћени текст позива упути на што више адреса из „црквених 

кругова“. 

Списак осталих  учесника, којима ће бити упућен позив за скуп и за обраду 

неке од тема, сачиниће одбор за припрему скупа у саставу: Н. Поткоњак, Д. Сандо, 

М. Вилотијевић и Б. Влаховић.  

Позиве за овај скуп треба упутути на пролеће свим могућим учесницима 

како би имали довољно времена за припрему радова. 

Одбор за припрему и одржавање овог скупа требало би да се састане у мају-

јуну 2018. године и да анализира стање. 

Прихваћен је предлог да се скупу обрати у име СПЦ Митрополит 

црногорско-приморски Амфилохије Радовић. Са њим је већ постигнут начелан 

договор о томе. 

Уводну реч на скупу имаће и Председник САО Никола Поткоњак. 

 

4. Текућа питања. 

Председништво је одлучило да затражи да сви новоизабрани чланови САО 

(и нови и унапређени) уместо приступних предавања припреме рад у обиму до 

једног ауторског табака у коме би изнели своје виђење неког, по њима, важног 

педагошког питања. Избор теме је слободан. Рок за предају рада је фебруар 2018. 

године. 

Радови ће бити објављени у следећем Годишњаку САО.  

О овој одлуци Председништва све на које се то односи обавестиће Младен 

Вилотијевић. Он ће саставити писмо-позив и побринути се да оно стигне на време 

до свих заинтересованих. 
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Предложено је да се записник са Изборне скупштине САО као и ова 

белешка са седнице Председништва САО објаве у првом следећем Годишњаку 

САО. О томе ће бринути академик Младен Вилотијевић. 

Одлучено је да се материјали са изборне скупштине и председништва САО 

ставе на сајт САО. О томе ће бринути академик Горзданка Гојков. 

 

Седница Председништва САО заваршена је у 16,30 часова. 

 

             Белешку сачинио 

                                                                                               Н. Поткоњак. 


