Центар за савремена филолошка проучавања младих истраживача
Филозофског факултета Универзитета у Нишу

упућује позив за научни скуп
„УЧЕЊЕ У ПАНДЕМИЈИ – SUMMA УТИСАКАˮ
24–25. септембар 2021.

Осамнаест месеци извођења и похађања наставе у ванредним околностима
допринели су редефинисању самог појма наставе и преосмишљавању њених метода на
више релација унутар овог процеса, те међу његовим чиниоцима: наставницима,
ученицима, студентима, члановима школских и факултетских секција и др. Окренут ка
актуелним научним истраживањима, Центар за савремена филолошка проучавања
младих истраживача осмислио је научни скуп „Учење у пандемији – summa утисакаˮ, са
циљем повезивања и размене искустава учења и изучавања филологије у
средњошколским и високошколским установама. Као учесници, предвиђени су
наставници филологије средњих школа у Републици Србији и региону, реализатори
наставе на филолошким студијским програмима високошколских установа, ученици
средњих школа у Републици Србији и региону и студенти филолошких студијских
програма високошколских установа у Републици Србији и региону.

Понуђене су следеће теме:
Изазови учења у пандемији у теорији и пракси
Методика наставе филологије у пандемији
Методологија учења филологије у пандемији
Настава у пандемији из угла ученика
Настава у пандемији из угла студената
Пројектна настава у пандемији
Школске/вискошколске секције у пандемији
Година учења у пандемији – одељенски пројекат
Перспективе наставе књижевности у условима онлајн образовања

Реферати се могу пријавити појединачно, коауторски, тимски (до 5 чланова по
тиму, док сам тим може бити мешовитог карактера, сачињен из наставника и/или
ученика и студената), одељенски, према филолошкој студијској групи (уз напомену о
руководиоцима и представницима/презентерима пројекта), секцијски (уз напомену о
руководиоцу секције). Пријављени реферати могу се излагати усмено или путем
PowerPoint или видео презентација, постера и сл. Предвиђено време излагања је:
за ауторске реферате: 10 минута
за коауторске реферате: 15 минута
за презентацију тима/одељења/студијске групе/секције: 20–25 минута

Рок за пријаву теме је 15. септембар 2021. Уз пријаву теме потребно је навести
учеснике, мејл контакт особе, број телефона особе за контакт. Информације слати на мејл
Центра: cpmi@filfak.ni.ac.rs.
Научни скуп одржаће се онлајн. Учесници не сносе материјалне трошкове
учешћа. Након одржаног научног скупа, учесницима ће бити уручени сертификати о
учешћу, а школама захвалнице. Реферати са научног скупа биће презентовани на
интернет страници Центра и путем електронског зборника радова, уз дозволу
преузимања материјала за потребе представљања школе или факултета.

С поштовањем,
Програмски и организациони одбор Центра

