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ПОЗИВАЈУ 

 

Заинтересоване студенте основних, мастер и докторских студија, младе 

истраживаче и наставнике основних и средњих школа да се пријаве за учешће у 

пројекту:  

Истраживање, образовање и пракса: Ка унапређењу истраживачких капацитета 

од значаја за образовање наставника и образовну праксу у Србији и Естонији 

 

Циљ овог пројекта је да подржи повезивање образовне праксе и истраживачког 

рада, што је важно за унапређивање образовног рада и задовољства свих учесника у 

образовном процесу. У оквиру пројекта учесници ће имати прилику да уче како се 

раде истраживања и на који начин их могу користити за унапређивање 

сопственог рада и рада својих колега. Учешће на пројекту траје три године и 

учесници ће током овог периода проћи кроз обуку која ће се састојати од три 

вишедневне радионице. У периоду између радионица учесници ће, уз подршку 

координатора и сарадника на пројекту, осмислити и спровести сопствена истраживања. 

Такође, изабрани истраживачки пројекти добиће додатну подршку тако да ће њихови 

аутори имати прилику да своја истраживања изложе на домаћим и међународним 

конференцијама и/или их објаве у научним часописима, што ће им омогућити и да се 

повежу са колегама сличних интересовања из других земаља.  

Пројекат је подржан и финансиран од стране Швајцарске националне фондације за 

науку. Све планиране активности су за учеснике потпуно бесплатне.  

 

Коме је намењен овај позив? 

- студентима 4 године основних студија Учитељског факултета у Београду; 

- студентима мастер студија Учитељског факултета у Београду; 

- студентима докторских студија Учитељског факултета у Београду; 

- сарадницима Учитељског факултета у Београду који су докторирали у претходних 5 

година; 

- учитељима из школа вежбаоница Учитељског факултета у Београду; 

- студентима 4. године психологије на Одељењу за психологију Филозофског 

факултета у Београду; 

- студентима мастер студија на Одељењу за психологију Филозофског факултета у 

Београду; 



- студентима докторских студија Одељењу за психологију Филозофског факултета у 

Београду; 

- сарадницима Одељења за психологију Филозофског факултета у Београду који су 

докторирали у претходних 5 година. 

 

Како да се пријавите? 

Пошаљите нам (на мејл: nevena.budjevac@uf.bg.ac.rs):  

1. мотивационо писмо (дужине до 1 стране) у коме ћете објаснити како је учешће у 

овом пројекту повезано са Вашим интересовањима и професионалним развојем и 

изразити спремност да активно учествујете у пројекту у периоду од три године и 

2. кратку биографију (биографија треба да укључи следеће информације: име, контакт 

информације, да ли говорите/разумете енглески језик, на којој сте години студија 

(уколико студирате), да ли сте запослени и ако јесте – где; да ли имате искуства у 

истраживачком раду и ако да – каквог; списак објављених публикација, уколико их 

имате.   

 

Позив је отворен до 20. октобра 2015. године. 

Одговор на апликацију биће послат 25. октобра 2015. године. 

Прва радионица биће организована од 23. до 25. новембра 2015. године. 

 

За све додатне информације о овом позиву, можете нам писати на: 

nevena.budjevac@uf.bg.ac.rs 


