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II МЕЂУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА 

ИНИЦИЈАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАСПИТАЧА – 

ПАРТНЕРСТВО У ГРАЂЕЊУ КВАЛИТЕТА 

9. новембар 2018. Сремска Митровица 

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА УЧЕСНИКЕ НА ДАЉИНУ 

 

Овај начин приказивања научних и стручних радова намењен је учесницима који нису у 

могућности да лично присуствују конференцији. Презентације подразумевају 

синхронизоване видео и Power Point презентације којe ће бити постављене на веб-

страници и YouTube налогу Школе. Презентације ће бити доступне свим учесницима 

током и након дана одржавања конференције. 

 

 КАКО ПРИПРЕМИТИ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ? 

 

Определите се за једну од две опције: 

 

1) ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЈА 2) POWER POINT ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

СА АУДИО-ФАЈЛОВИМА 

Видео-клип би требало да задовољи 

следеће критеријуме:  

 

- максималне величине 300 Mb, 

- максималне дужине 15 минута, 

- сачувати у .avi формату, 

- насловити по моделу:  

Презиме аутора_Прве три речи из 

наслова рада 

  (нпр. Мијаиловић_Игра као центар). 

Молимо Вас да не укључујете аудио-фајлове у Power 

Point презентацију, већ их пошаљите одвојено. 

 

Power Point презентација: 

- презентацију сачувајте у .ppt формату, 

- користите фонт Times New Roman или Arial за 

текст, 

- немојте укључивати анимације, анимиране 

фотографије или Flash фајлове, 

- презентацију насловите по моделу: Презиме 

аутора_Прве три речи из наслова рада 

  (нпр. Мијаиловић_Игра као центар). 

 

Аудио-фајлови: 

- снимите аудио фајл користећи мобилни телефон, 

диктафон или рачунар, 

- снимљени фајл сачувајте у .mp3 формату, 

- за сваки слајд Power Point презентације треба да 

постоји аудио-фајл; ово значи да ако  Power Point 

презентација има 20 слајдова, требало би да 

пошаљете 20 mp3 фајлова, 

- слајдове насловите по моделу: Слајд_1, Слајд_2, 

Слајд_3...Слајд_20, 

- збирна дужина свих аудио-фајлова не би требало да 
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прелази 15 минута, 

- када припремите све аудио-фајлове сачувајте их у 

једном фолдеру Конференција аудио-фајлови и 

компресујте користећи winzip или winrar, 

- именујте компресовани фолдер као Конференција 

аудио-фајлови. 

 

 

 

 КАКО ПОСЛАТИ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ? 

 

Определите се за једну од две опције: 

 

1) DROPBOX 2) GOOGLE DRIVE 

Dropbox омогућава једноставан приступ 

подацима који се налазе на другом 

рачунару. Овај програм можете преузети 

бесплатно са Интернета 

(https://www.dropbox.com/downloading) или 

направити налог онлајн без преузимања 

програма.  

Сачувајте своју презентацију (видео-клип 

или Power Point презентацију + аудио-

фајлове) у посебном фолдеру који сте 

назвали Конференција 2018.  

У подешавањима омогућите другима са 

линком да могу да приступе овом фолдеру. 

Копирајте линк фолдера и пошаљите на 

мејл конференције: 

konferencijasm2018@gmail.com 

Улогујте се на свој gmail налог. У Google 

претраживачу куцајте Google Drive. Сачувајте 

своју презентацију (видео-клип или Power 

Point презентацију + аудио-фајлове) у 

посебном фолдеру који сте назвали 

Конференција 2018. Креирајте нов фолдер са 

истим називом и/или директно отпремите 

фолдер са свог рачунара на Google Drive.  

У подешавањима омогућите другима са 

линком да могу да приступе овом фолдеру.  

Копирајте линк фолдера и пошаљите на мејл 

конференције: konferencijasm2018@gmail.com  

 

Крајњи рок за слање презентација за учеснике на даљину је 20.10.2018. 

Уколико имате било каквих питања, дилема или потешкоћа са припремом и слањем 

презентација, пишите нам. 

 

Председник Програмског одбора: 

Проф. др Живка Крњаја 

Председник Организационог одбора:                                                                Контакт особе: 

Др Гордана Мијаиловић, проф.                           Др Гордана Степић, секретар конференције, 

                                                                                                                   тел. (+381) 064/2378595 

                                                                                           Ивана Прлић, секретар конференције, 

                                                                                                                   тел. (+381) 060/3251133 
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