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Нови Сад: Зборник Института за педагогију Филозофског факултета, 8,9-16   
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95. Психологија, Енциклопедија Новог Сада ( 2003)  22, 175-177 
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1. Циљеви школске психологије (1962), превод из књиге Les psychologues scolaires, (1948), Paris: 
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V  Научноистраживачки пројекти 

� Национални стереотипи ученика (1965), носилац пројекта, Нови Сад: Завод за унапређење 

општег и стручног образовања АПВ; 

� Етнички ставови младих (1970), носилац пројекта, Нови Сад: Виша педагшка школа; 

� Третман нациоалне равноправности и заједништва и њихова реализација у васпитно-

образовном процесу (1979), сарадник, Нови Сад: Педагошки завод Војводине; 



� Утицај систематског телесног вежбања на структуру конативних димензија личности и 

ставова студената новосадског универзитета (1981), носилац пројекта, Нови Сад: 

Факултет физичке културе; 

� Праћење обима и интензитета спортско-рекреативних активности и њиховог утицаја на 

општефизичке и радне способности (1981), сарадник, Нови Сад: Факултет физичке 

културе; 

� Улога делегатског система у самоуправном преображају физичке културе (1982), 

сарадник, Нови Сад: Факултет физичке културе; 

� Склоп особина личности и способности и индивидуализација учења (1982), сарадник, Нови 

Сад: Филозофски факултет; 

� Припреме за прелазак младих људи у зрелост, посебно у радне односе (1984), носилац 

пројекта, Нови Сад: Факултет физичке културе и Филозофски факултет; 

� Друштвена структура и друштвена свест у Војводини (1985), сарадник, Нови Сад: 

Институт за економику пољопривреде и социологију села, Пољопривредни факултет; 

� Ставови студената према самоуправљању и друштвеном ангажовању (1986), носилац 

теме, Нови Сад: Институт за педагогију Филозофског факултета 

� Психолошки и социокултурни чиниоци развоја личности у вишекултурном друштву (1986), 

носилац пројекта, Нови Сад: Одсек за психологију Филозофског факултета 

� - Чиниоци и индикатори ефикасности и методе унапређивања васпитања и  образовања 

(1996), носилац потпројекта: Особине ученика и модели диференциране наставе – чиниоци 

ефикасности основног образовања, Београд: Заједница учитељских факултета Србије, 

Сомбор: Учитељски факултет 

� Стратегија развоја система васпитања и образовања у условима транзиције, сарадник, 

Филозофски факултет Нови Сад (2002). 

 

VI Саопштења на научним и значајнијим стручним скуповима 

� Сабори психолога Србије: 1970, 1971, 1978, 1979, 1980, 1981. 

� Конгреси психолога Југославије и Србије: четврти (1970), пети (1975), шести (1978), седми 

(1981), осми (1984), девети (1988), десети (1997). 

� Конгреси, симпозијуми и саветовања педагога, школских педагога и психолога: 1965, 

1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1998. 

� Међународни симпозијуми и конференције:  

� Међународни конгрес телесног одгоја и спорта, Сплит-Брач, 1979. 

� Конференција Комитета за образовање ОЕЦД о политици образовања у Југославији, Париз, 

1980. 

� Међународна конференција ОЕЦД о припреми младих за рад, Бергамо, Италија, 1981. 

� Међународни конгрес о спорту студентске омладине (ФИСУ), Едмонтон, Алберта, Канада, 

1983. 

� Међународна конференција о професионалној оријентацији младих, Салцбург, Аустрија, 

1983. 

� Међународна конференција: “Образовање у вишекултурним друштвима”, Париз-Љубљана, 

1985. 

� Међународна конференција ОЕЦД о образовању наставника основне школе, Нови  Сад, 

1988. 

� Међународна конференција: Мањине у сутрашњој Европи, Љубљана, 1989. 

� Међународна конференција: Социо-културна и лингвистичка интеграција деце миграната, 

Блед, 1989. 

� Међународна конференција: Живи језици, Институт за стране језике и књижевност и 

Европски савет, Нови Сад, 1989. 



� Међународна конференција Европске асоцијације наставника о образовању и 

усавршавању наставника, Амстердам - Нордвијкерхарт, 1990. 

� Округли сто са међународним учешћем: Иновације и традиција у образовању, Златибор, 

1995. 

� Међународна конференција: Иновације и традиција у образовању у условима друштвених 

промена, Москва, 1996. 

� Међународна конференција: Чиниоци и индикатори ефикасности и методе унапређивања 

основног васпитања и образовања, Златибор, 1997. 

� Педагошка реформа школе – руско-југословенски симпозијум. Београд 1999 

� Међународни научни: Савремене концепције, схватања и иновативни поступци у васпитно-

образовном раду и могућности примене у савременој школи, Нови Сад, 2005. 

� Научни скуп са међународним учешћем: Променама до квалитетнијег рада школе, Београд, 

2005.    

 


