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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 РЕЗИМЕА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

 

I УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РЕЗИМЕА 

  

Резиме је потребно доставити на српском и енглеском језику. Један аутор може 

пријавити највише два прилога за конференцију.  

 

Аутори се опредељују за тематску област којој њихов научни или стручни рад припада: 

1. Партнерство у иницијалном образовању васпитача 

(партнерство институција, образовне политике, истраживача, практичара, 

предшколских установа и високих школа, локалних управа) 

2. Квалитетна стручна пракса будућих васпитача кроз партнерство 

(вежбаонице, модел-установе, партнерство наставника који раде у иницијалном 

образовању, студената и практичара, обезбеђивање ресурса) 

3. Стручно усавршавање као подршка партнерским односима у вртићу 

4. Компетентност васпитача за развијање програма у вртићу заснованих на партнерству 

са децом и породицом 

5. Грађење културе вртића на партнерским односима и рефлексивној пракси 

 

Општа упутства за конципирање резимеа: 

• Наслов треба да јасно указује на садржај рада и садржи до 10 речи.  

• Резиме треба да  садржи  250 до 300 речи.  

• Резиме треба да садржи: контекст и значај проблема, циљ истраживања, метод, 

резултати истраживања са кратком интерпретацијом, закључке и импликације за 

образовну политику и/или праксу. 

• Приликом приказивања резултата навести вредности коришћених статистичких 

обрада.  

• У резимеу не треба наводити литературу.  

• На крају резимеа треба навести 3 до 5 кључних речи. 

 

У прилогу овог мејла се налази формулар за пријаву учешћа у којем треба доставити 

резиме на српском и енглеском језику. Пријаву за учешће на конференцији са резимеом 

послати до 10. септембра 2018. године на адресу: konferencijasm2018@gmail.com  

mailto:konferencijasm2018@gmail.com


 

                                                                                                            

  ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА                        КАТЕДРА ЗА ПРЕДШКОЛСКУ ПЕДАГОГИЈУ                                                 MARIBOR, SLOVENIJA 

ВАСПИТАЧЕ  И ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИЧАРЕ                   ОДЕЉЕЊА ЗА ПЕДАГОГИЈУ И АНДРАГОГИЈУ                                                                 

                            СИРМИЈУМ                                                                          ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ                                                   

                    СРЕМСКА МИТРОВИЦА                                                             УНВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ                                                                

 

Обавештење о прихватању резимеа аутори ће добити до 30. септембра 2018. године након 

процедуре рецензирања. Прихваћени резимеи биће објављени у Зборнику резимеа до 

почетка конференције. 

II УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

Аутори своје радове могу да представе на један од следећих начина: 

1) усмено саопштење, 

2) постер презентација, 

3) презентација на даљину. 

1) УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ УСМЕНОГ САОПШТЕЊА  

Своје научне и стручне радове аутори могу представити као усмено саопштење у оквиру 

једне од тематских секција. Предвиђено време је: 10 минута за презентацију и 5 минута за 

дискусију. Аутори презентације за усмена саопштења доносе на дан конференције. 

Обезбеђени су технички услови за мултимедијалне презентације саопштења (Power Point, 

Prezi…).  

 

2) УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

Постер презентације аутори могу припремити у неком од програма за графички дизајн 

водећи рачуна о томе да: 

 величина постера буде 90x130 cm, 

 постер буде читљив са удаљености од 1,5 метара, 

 aутори треба да буду поред постера у време предвиђено тематском секцијом, 

 садржај постера одражава основне идеје научног или стручног рада кроз текст, 

фотографије, графиконе, табеле, цртеже,  

 аутори постер презентације доносе на конференцију. 

 

3) 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. 
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Упутство за припрему и слање презентације можете наћи на адреси:  http://sm-

vaspitac.edu.rs/?page_id=15741  

Радови учесника који своје научне и стручне радове приказују на даљину биће 

равноправно са другим радовима објављени у званичном Зборнику резимеа и Зборнику 

радова и доступни на веб-страници Школе. 

 

Ауторима презентација ће потврда о учешћу, као и конференцијски материјали бити 

послати поштом након конференције. 

 

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

 

 

За све додатне информације, можете нас контактирати. 

 

 

 

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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