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ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ И ПРАЋЕЊУ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 2018. 
  

 

 

Поштовани/а,  

 

Позивамо Вас да се укључите у рад Конференције „Васпитач у 21. веку“ под 

називом „Допринос предшколства остваривању циљева образовања и васпитања“. 

Циљ Конференције је да, кроз представљање нових научних сазнања и примера позитивне 

предшколске педагошке праксе, унапреди ниво компетенција васпитача за васпитно-

образовни рад усмерен на развој деце предшколског узраста у складу са прописаним 

циљевима образовања и васпитања (Закон о основама система образовања и васпитања, 

2017). Конференција позива научну и стручну јавност да кроз интердисцилинарни и 

мултидисциплинарни приступ разматра проблем и понуди решења за унапређивање 

васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста. 

 

 

 



Програмски одбор Конференције 2018. чине: 

 

Др Милутин Ђуричковић, директор Високе школе за васпитаче струковних студија 

Др Игор Петровић, помоћник директора Школе  

Проф. др Радован Антонијевић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета 

у Београду 

Др Славица Шевкушић, виши научни сарадник, Институт за педагошка истраживања, 

Београд 

Доц. др Зоран Недељковић, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са 

привременим седиштем у Косовској Митровици 

Проф. др Љубиша Златановић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета 

у Нишу 

Доц. др Далиборка Поповић, Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу  

Проф. др Софија Дерменђиева, Универзитет Св.Ћирило и Св. Методије, Р. Бугарска 

Проф. др Евгениа Тополска, Универзитет Св. Ћирило и Св. Методије, Р. Бугарска 

Проф. др Анета Баракоска, редовни професор, Филозофски факултет, Скопље, Македонија 

Др Весна Краварушић, професор струковних студија 

Мр Александра Милошевић, предавач струковних студија 

Др Анкица Симона Ковачевић, професор струковних студија 

Др Даница Столић Радуновић, професор струковних студија, уредник Зборника 

Др Садуша Реџић, професор струковних студија  

Др Соња Величковић, професор струковних студија 

Др Предраг Јашовић, професор струковних студија 

Др Милош Насковић, професор струковних студија 

 

Организациони одбор Конференције 2018. чине: 

Др Милутин Ђуричковић, директор Високе школе за васпитаче струковних студија 

Др Игор Петровић, помоћник директора Школе  

Др Весна Краварушић, професор струковних студија 

Мр Александра Милошевић, предавач струковних студија 

Др Анкица Симона Ковачевић, професор струковних студија 



У пленарном делу Скупу ће се обратити: 

1. Проф. др Радован Антонијевић, редовни професор Филозофског факултета 

Универзитета у Београду, са излагањем: Развој креативности у процесу 

васпитања; 

2. Др Славица Шевкушић, виши научни сарадник, Институт за педагошка 

истраживања, Београд, са излагањем: Улога кооперативних активности у 

когнитивном и социјалном развоју предшколске деце; 

3. Доц. др Зоран Недељковић, Филозофски факултет Универзитета у 

Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, са 

излагањем: Проблем идентитета у мултикултуралном друштву. 

 

Време излагања пленарних предавача: по 20 минута. 

 

Рад Скупа се наставља кроз теме: 

 

Тема 1. Холистички приступ развоју дечије личности 

 

Модератор: др Весна Краварушић, професор струковних студија 

 

Тема 2. Интерактивност у васпитно-образовном раду  

 

Модератор: мр Александра Милошевић, предавач струковних студија 

 

Тема 3. Развијање мултикултуралности у предшколском узрасту 

 

Модератор: др Садуша Реџић, професор струковних студија 

 

Тема 4. Разноврсни подстицаји дечијем расту и стваралаштву 

 

Модератор: др Предраг Јашовић, професор струковних студија 

 

Примери позитивне педагошке праксе биће прикључени одговарајућим темама. 

 

  



 Радове могу пријавити аутори или два коаутора. Један аутор може пријавити 

највише два рада, један као аутор, други као коаутор. Званични језици на Конференцији су 

српски и енглески. Време предвиђено за излагања рада је 10 минута. Обезбеђена је 

техничка подршка. За потребе учесника биће штампана Књига резимеа и  израђен Зборник 

радова. 

 

Важни датуми: 

 

- Од приспећа позивног писма до 25. 2. 2018. Пријаве пасивних учесника и пријаве и 

резимеи радова активних учесника проследити у електронском облику на мејл: 

konferencija.vsvaspitacka@gmail.com   

Важна напомена: Радови који нису у складу са темама се неће разматрати, као ни 

радови приспели након предвиђеног рока. 

Електронске пријаве и радове именовати на следећи начин:  

- За пасивне учеснике: Презиме учесника, пријава. 

- За активне учеснике: Презиме првог аутора, пријава, резиме рада (на српском и 

енглеском језику). 

- За активне учеснике: Презиме првог аутора, наслов рада (за рад у целини). 

- До 20. 3. 2018.   Информације o Програму Конференције 2018. 

- До   7. 5. 2018.  Достава радова у целини. 

- 30. 3. 2018.  у 10,00.  Свечано отварање Конференције 2018. 

Додатне информације о Конференцији можете добити на сајту Високе школе за 

васпитаче струковних студија – Алексинац: www.vsvaspitacka.edu.rs или  путем 

телефона Школе: секретар (+381)  18 800 421. 

У прилогу Позивног писма се налазе Пријава за учешће, Упутство за техничко 

уређење рада и Информације о смештају и ценама. 

 Унапред се захваљујемо на Вашем доприносу квалитету Конференције „Васпитач у 

21. веку“. 

У Алексинцу, новембар 2017.                                                               Директор  

                                                                          Високе школе за васпитаче струковних студија 

                                                                                                    Др Милутин Ђуричковић 
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