Позив за новинаре
Нова трибина из циклуса „На Врачару слободно“
ПРОСВЕТА БЕЗ ПРОБИСВЕТА
У четвртак, 14. маја 2015. године у 19:30, у Његошевој 77, одржаће се трећа из
циклуса трибина „На Врачару слободно“. Тема трибине је образовање у Србији, а
назив трибине је „Просвета без пробисвета“. Тему о образовању изабрали су
грађани и грађанке анкетом о актуелним темама, која је спроведена на претходним
трибинама.
На трибини коју организује градска општина Врачар говориће: професорка
Универзитета у Београду Србијанка Турајлић, професор Универзитета у Београду
Ђорђе Павићевић и професор Драган Матијевић из Уније синдиката просветних
радника Србије. Модератор трибине је одборник Ђорђе Беламарић.
Др Србијанка Турајлић је највећи део професионалне каријере
провела на Електротехничком факултету Универзитета у
Београду. Учествовала је у великом броју истраживања, а кључне
области њених стручних истраживања су управљање процесима
помоћу рачунара, обрада сигнала, адаптивно и фазно
управљање.
Средином деведесетих проф. Турајлић била је један од оснивача Алтернативне
академске образовне мреже, касније је именована за руководиоца катедре УНЕСКО
при ААОМ за менаџмент универзитета, била је помоћница министра образовања од
2001 до 2004. године. Два пута су јој студенти ЕТФ доделили годишњу награду за
наставу, а 2000. године Студентски покрет Отпор доделио јој је признање
„Најотпорнији професор“, добила је и друга признања као орден Републике
Француске, награду „Фонда Маја Маршићевић“ и друга.
Др Ђорђе Павићевић је доцент на Факултету политичких наука
Универзитета у Београду, радио је и у Институту за филозофију и
друштвену теорију. Бави се савременом политичком теоријом.
Објављивао је теоријске радове о темама као што су: праведност,
јавност, политичка одговорност и политичко памћење, као и
радове о демократизацији Србије и њеном односу према
прошлости. Коаутор је монографије „Политика и свакодневни
живот“ и бројних других радова.
Проф. Драган Матијевић је професор филозофије и помоћник
директора у Гимназији у Чачку. Један је од оснивача Уније
синдиката просветних радника Србије. Био је и члан комисије која

је урадила Стратегију развоја образовног система у Србији до 2020. године, аутор је
„Беле књиге“ о реформи школства. Организатор је бројних научних скупова са којих
су објављени и зборници радова, као што су: „Либерализација образовања у Србији
– колико коштају илузије“, „Ко и како вреднује образовање у Србији“, „Програм за
стабилан образовни систем у Србији“. Проф. Драган Матијевић има јасну визију
развоја образовног система у Србији, наглашава системске мере, којима би српско
образовање прерасло у модеран, ефикасан и флексибилан систем прилагођен
потребама друштва.
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