Закључци и питања која су се издвојила као кључна након рада на
научном скупу
Наука, настава, учење – проблеми и перспективе
Отворена питања у оквиру пленарног рада и рада по секцијама су следећа:
- Суштина емоција и њихов утицај на исходе учења. Улога емција у процесу наставе
и учења;
- Комплексност истраживачких проблема којима се баве педагошки факултети и
корисност и релевантност резултата истраживања за науку, праксу и образовну
политику;
- Програми уметности у високом образовању наставничких факултета;
- Проблеми културолошких разлика у школама;
- Зашто се матуранти не опредељују за наставничку професију;
- Важност образовања будућих медијатора;
- Компетенције наставника/учитеља за оцењивање рада и постигнућа ученика;
- Компетенције наставника/учитеља за инклузију у васпитању и образовању;
- Важност овладавања беседничком вештином код васпитача и учитеља;
- Да ли васпитачима треба препустити избор књижевних садржаја за активности са
децом предшколског узраста, с обзиром на комплексност и одговорност њихове
професије?
- Да ли је оправдано занемаривање ставова научника из одређених релевантних
области приликом креирања Основа предшколског програма?
- Настава страног језика и српског језика као страног у контексту подстицања
међукултурне комуникације;
- Потенцијали интегративне и интерактивне наставе језика;
- Положај ученика потенцијално даровитих за математику у школи, школском
систему;
- Оспособљеност учитеља за рад са ученицима потенцијално даровитим за
математику;
- Интеграција у настави и могућности и вредности интеграције употребом
образовних софтвера;
- Квалитет знања која се стичу и процесу учења и примена знања као импреатив
исхода процеса образовања.
Закључци изложених радова и дискусије на пленарном делу скупа и рада по секцијама:
-

Међусобна веза и утицај емоција на конституисање система вредности и исхода учења;
Значај и место модела социјалних и емоционалних вештина деце школског узраста;
Потреба конструктивистичког односа између истраживања, образовне политике и
праксе и промовисање истраживачких резултата као корисних и релевантних како за
развој науке, тако и за унапређивање педагошке праксе;

-

-

-

-

-

Потреба новим приступима у практичним интервенцијама за проблеме који се јављају у
школама (насиље, мигранти, културолошке разлике и сл.);
Развијање педагошког оптимизма у току образовања будућих наставника и подстицање
у процесу рада;
Потреба за увођењем нових садржаја или предмета који ће се бавити проблемима
школске медијације;
Објективне разлике у компетенцијама актуелних и будућих наставника и потреба за
тим;
Бројност фактора који утичу на објективност оцењивања (3П формула –Препознати,
Признати и Променити као начин постизања објективности);
Мотивација наставника за развој инклузивног образовања је кључна;
Програми подршке за визуелну ефикасност деце предшколског узраста морају наћи
своје место у систему предшколског васпитања;
Потребно је јачати свест васпитача и учитеља о друштвеној одговорности њихове
професије и подстицати их да буду присутни у културном и друштвеном животу
средине;
Потребно је критичко сагледавање Основа предшколског програма, пре свега када је
реч о препуштању васпитачима избора књижевних текстова васпитача за активности са
децом;
Искуства наставног рада неопходно је примењивати у критичком сагледавању
наставних програма;
Наставу страних језика и српског језика као страног потребно је осавременити и
приближити говорном језику. На искуствима других језика засновати популаризацију
српског језика и културе и мотивацију за његово учење;
Потреба унапређивања иницијалног образовања учитеља у циљу стицања компетенција
за рад са ученицима потенцијално даровитим за математику у концепту инклузивног
образовања;
Свеобухватнији и целовитији приступ креатора образовне политике на положај
потенцијално даровитих ученика у млађим разредима основне школе;

-

Вредност интеграције и коришћења образовних софтвера у раду са ученицима у млађем
школском узрасту;

-

Акценат у процесу учења треба да буде на стицању примењивих знања која ће ученици
користити како у процесу учења нових садржаја, тако и у процесу решавања проблема
у свакодневним ситуацијама.

