
САО Председништво Ужице 
 
 

ЗАПИСНИК 
 

са проширене седнице Председништва Српске академије образовања  одржане на    
Учитељском факултету у Ужицу 13 јуна 2011. у 11 часова 

 
Седници присуствују чланови Председништва САО: Ј.Ђорђевић, 

Д.Ж.Марковић, М.Вилотијевић, Г.Гојков и Б.Влаховић. Оправдано је одсустан 
Ђ.Ђурић. 

Седници присуствују и члан САО К.Шпијуновић и проф. Учитељског 
факултета у Ужицу  др Р.Николић. 

Седницом Председништва руководи Никола Поткоњак. 
 
Дневни ред седнице: 
1.Кратак преглед остварених задатака од прошле до ове седнице 

Председништва 
2. Оорганизација научног скупа на тему Чувајмо и поштујмо српску 

педагошку терминологију 
3. Суиздавање  часописа Истраживања у педагогији 
4. Организовање научног скупа Трансфер научних резултата и иновација у 

педагошку праксу и обележавање јубиларне годишњице академика Бошка 
Влаховића 

5. Програм рада САО у 2012. и  
6. Текућа питања. 
 
Ток седнице: 
 
1. Председавајући је обавестио да је прошла седница одржана у оквиру 

научног скупа Оспособљавање наставника за нове улоге, одржаног у Београду 9. 
децембра 2010. 

Одржани скупови оцењени су позитивно, као успешни. 
Остварен је задатак да сви новоизабрани чланови САО уместо приступног 

предавања напишу рад на лично изабрану тему и да ти радови буду објављени у 
посебном зборнику ''приступних предавања''. Задатак је остварен. Зборник се 
налази у штампи. 

Годишњак САО у коме се налазе материјали одржаног научног скупа са 
информацијама о раду САО, исто тако, налази се у штампи. 

Одбори који су именовани на прошлој седници Председништва још нису 
почели са радом. 

 
2.. Организација научног скупа на тему Чувајмо и поштујмо српску 

педагошку терминологију су у току. Уводни реферат написао је Н.М.Поткоњак. 
Чланови Председниптва се слажу са текстом реферата. 
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Скуп је планиран за јуни 2011, али се због неких организационо-техничких 
питања не може да организује у том року. 

Прихваћен је предлог представника Учитељског факултета у Ужицу да се  
научни скуп о педагошкој терминологији одржи у исто време када и научни скуп 
који организује Учитељски факултет на тему Настава и учење (стање и проблеми).  

Научни скуп о терминологији одржао би се дан раније, тј. 10. новембра 
2011. у 14. часова. Сви који  ће учествовати на овом научном скупу позвани су да 
учествују и на научном скупу који организује Учитељски факултет. Због тога је и 
предвиђен почетак научног скупа за 14. часова. 

Учитељски факултет у Ужицу је спреман да понуди организационо-
техничку помоћ при организовању научног скупа САО. 

Прихваћен је предлог да се на научном скупу о педагошкој терминологији 
усвоји текст апела – јавног позива свим заинтересованим институцијама у Србији 
да подрже акцију САО на очувању и поштовању српске педагошке термнологије. 
То би био основни предмет дискусије на научном скупу. 

Текст апела је предложио Н. Поткоњам и он је прихваћен на седници 
Председништва САО. 

Прихваћен је предлог да се до научног скупа у виду посебне брошуре 
штампају текст апела  и уводни реферат Н. Поткоњака и да се то подели 
учесницима. За ово је задужен М. Вилотијевић. 

Што пре оба текста – и апел и реферат – треба ставити на сајт САО. За ово је 
задужена Г. Гојков. 

Материјали научног скупа, поменута документа и дискусију, треба објавити 
у следеће, Годишњаку САО. 

Предложено је да се научном скупу промовишу зборник са ''приступним 
текстовима'' новоизабраних чланова САО и Годишњак САО. Говорници који ће 
прдставити ове публикације биће: Н. Поткоњак, М. Вилотијевић, Д. Марковић и Г. 
Гојков. 

 
3. Суиздавање научног часописа Истраживања у педагогији. Извршене су 

све припреме за издавање овог часописа. Часопис треба да има међународни 
карактер и да излази два пута годишње. Носилац свих послова око издавања 
часописа је Висока школа струковних студија за васпитаче у Вршцу. САО је 
суиздавач. Заједно ће бити изабрана редакција међународног карактера, заједнички 
ће се вршити избор радова, њихово штампање, растурање часописа итд. За ово су 
задужени: Г. Гојков, Д. Марковић, М. Вилотијевић, Б. Влаховић и Н. Поткоњак. 

 
4. Прихваћен је предлог да се организује научни скуп на тему Трансфер 

научних резултата и иновација у педагошку праксу. Одлућено је да се научни скуп 
организује 16. децембра 2011. године у Београду. 

Прихваћено је да уводни реферат на скупу држи академик Бошко Влаховић. 
Бошко Влаховић ће бити носилац свих припрема овог научног скупа. 
На скупу ће бити обележена 80-а годишњица академика Бошка Влаховића. 

О његовом доприносу српској педагогији говориће Милан Недељковић или Младен 
Вилотијевић. 

Оглашавање и позивање на овај научни скуп организоваће М. Вилотијевић. 
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Припрему Зборника материјала са овог научног скупа извршиће академик 
Бошко Влаховић. 

Пошто се овим скупом посебно обележава 80-а годишњица академика 
Бошка Влаховића треба одлучити да ли ће се издати посебна брошура или ће се 
његова биографија и библиографија укључити у зборнику материјала овог научног 
скупа. Председништво сматра да је ова друга варијанта је боље решење. 

Пошто се 2011.г. навршавају још две јубиларне годишњице чланова САО – 
академик Д. Савићевић навршава 85. и академик Ђ.Ђурић 75 година, треба да 
истом скупу обележити и те две годишњице. Пре тога треба извршити 
консултовање да ли ће Андрагошко, односно Психолошко друштво Србије 
организовати обележавање ових јубиларних годишњица. У том случају САО треба 
да се придружи тим друштвима као суорганизатор. За Д. Савићевића ово ће 
утврдити Ј. Ђоревић, а за Ђ. Ђурића Н.Поткоњак. 

Остаје, у принципу, и даље на снази ранија одлука Председништва САО да 
се при обележавању сваког члана САО штампа или посебна брошура са 
биографијом и библиографијом слављеника, односно, ако се организује научни 
скуп у његову част, да се то укључи у зборник радова тог научног скупа. 

 
5. Програм рада САО за 2012. годину. 
Пошто су на прошлој седници Председништа именоване четири комисије за 

поједина питања школе и образовања :1. за стратешки развој образовања, 2. за 
предшколско и основношколско образовање, 3. за гимназијско образовање и 4. за 
високошколско образовање, одлучено је да све четири комисије одрже састанке до 
краја 2011. године. Да сачине листу проблема и да предложе могуће теме и 
проблеме за разматрање на скуповима које организује САО. У ово се укључује и 
анализа докумената који се припремају и разматрају у Србији (на пример, о 
стратешком развоју образовања). 

За овај рад су задужени:1.за стратешки развој образовања Данило Ж. 
Марковић, 2. за предшколско и основно образовање академици Младен 
Вилотијевић и Емил Каменов, 3 за гимназијско образовање академик Милан 
Недељковић и за 4. високошколско образовање академик Јован Ђорђевић. 

Предлози свих одбора биће разматрани на седници Председништва САО 
коју треба одржати у марту или априлу 2012. После тога треба припремити скуп на 
тему Стратешки развој образовања у Србији Начелно, тај научни скуп треба 
планирати за јун месец 2013. године..  

Пошто у 2012.год. три члана САО навршавају 90 година (Б. Ђорђевић, Ј. 
Ђорђевић и В. Тешић) у склопу предложеног научног скупа треба обележити те 
годишњице.  

 
6. Текућа питања. 
Прихваћен је предлог да САО буде суиздавач књиге свога иностраног члана 

из Румуније М. Милина, Срби у Румунији. Књигу ће издати Висока струковна 
школа за образовање васпитача „М. Палов“ у Вршцу. 

Н.М.Поткоњак је обавестио да је завршио рукопис своје књиге Педагогија у 
Срба. У књизи је обрађен век развоја педагогије у Срба – од половине 19. до 
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половине 20. века (до 1945.г.), век када се и у Европи и у Србији педагогија грана 
на више педагошких праваца и покрета. 

Предложено је да се размотри могућност са Б. Влаховићем да ову књигу 
штампа ''Едука“ Из Београда. За штампање ове књиге  заинтересован  је и   
Учитељски факултет у Ужицу. 

Пошто се сваке године јавља и нека јубиларна годишњица неког од наших 
''великих претходника'' (на пример, сада су такве годишњице – рођења ии смрти – 
за А. Васиљевића, В. Ракића, Н. Вукићевића) предложео је да САО буде само 
иницијатор обележавања тих годишњица код Педагошког музеја у Београду, 
односно и код других институција које су повезане са таквим личностима. 

Треба редовно издавати Годишњак САО, али бар у 30-50 примерака како би 
га могли добити сви чланови САО, односно аутори чији су радови објављени у тим 
Годишњацима. 

Седница председништва завршена је у 14 часова. 
                                  
Записник саставио Н. М. Поткоњак. 
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