
 
 

 

ОДСЕК АЛЕКСИНАЦ 

 

О Р Г А Н И З У Ј Е 

 

КОНФЕРЕНЦИЈУ  „Васпитач у 21. веку“ 

 

ИЗАЗОВИ ПРИМЕНЕ ОСНОВА ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКОГ  

ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 

 

27. и 28. март 2020. године (петак, субота) 

Сокобања, хотел Моравица 

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ И ПРАЋЕЊУ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 2020. 

  

 

Поштовани/а,  

 

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

називом „Изазови примене Основа програма предшколског васпитања и 

образовања“.  

 

Циљ Конференције је да се представљањем нових научних сазнања унапреди 

примена и преиспитивање стручних знања, умења и вредности практичара у 

комплексној васпитној пракси предшколске установе и подржи њихово аутономно, 

одговорно и етичко деловање ослоњено на Основе програма предшколског васпитања 

и образовања. 

Конференција позива научну и стручну јавност да кроз интердисцилинарни и 

мултидисциплинарни приступ разматра проблем примене Основе програма 

предшколског васпитања и образовања и понуди решења за унапређивање 

компетенција практичара у предшколском васпитању и образовању. 

 

Програмски одбор Конференције 2020. чине: 

Доц. Др Јелена Милановић, в.д. Председник Академије васпитачко-медицинских 

струковних студија, Крушевац 



Др Игор Петровић, руководилац Одсека Алексинац  

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

Београд 

Проф. др Радован Антонијевић, редовни професор Филозофског факултета 

Универзитета у Београду 

Проф. др Љубиша Златановић, редовни професор Филозофског факултета 

Универзитета у Нишу 

Проф. Др Урош Шуваковић, редовни професор Учитељског факултета Универзитета у 

Београду  

Проф. Др Јелена Стаматовић, ванредни професор, Педагошки факултет Ужице 

Универзитетa у Крагујевцу 

Мр Јелена Жунић Цицварић, Ужички центар за права детета 

Проф. др Евгениа Тополска, Assoc. Prof., Универзитет Св. Кирил и Св. Методије, Р. 

Бугарска 

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

Македонија 

Проф. др Христо Петрески, редовни професор, Славјански универзитет „Гаврило 

Романович Державин“, Свети Николе – Битола, Северна Македонија 

Доц. др Мирјана Стакић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет, Ужице 

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

привременим седиштем у Косовској Митровици 

Др Весна Краварушић, професор струковних студија 

Др Милутин Ђуричковић, професор струковних студија 

Др Александра Милошевић, професор струковних студија 

Др Анкица Симона Ковачевић, професор струковних студија 

Др Даница Столић Радуновић, професор струковних студија 

Др Садуша Реџић, професор струковних студија  

 

Организациони одбор Конференције 2020. чине: 

Доц. Др Јелена Милановић, в.д. Председник Академије васпитачко-медицинских 

струковних студија, Крушевац 

Др Игор Петровић, руководилац Одсека Алексинац  

Др Весна Краварушић, професор струковних студија 

Др Александра Милошевић, професор струковних студија 

Др Анкица Симона Ковачевић, професор струковних студија 



Др Милутин Ђуричковић, професор струковних студија 

Др Садуша Реџић, професор струковних студија  

Др Милош Насковић, професор струковних студија 

Др Радован Станојевић, професор струковних студија 

Др Даница Столић Радуновић, професор струковних студија 

Др Соња Величковић, професор струковних студија 

Др Предраг Јашовић, професор струковних студија 

Др Мирослав Кука, професор струковних студија 

Спец. Зоран Живадиновић, предавач струковних студија 

 

У пленарном делу Скупу ће се обратити:  

Проф. Др Урош Шуваковић, редовни професор Учитељског факултета Универзитета у 

Београду  

Проф. Др Јелена Стаматовић, ванредни професор, Педагошки факултет Ужице 

Универзитетa у Крагујевцу 

Мр Јелена Жунић Цицварић, Ужички центар за права детета 

  

Време планирано за излагања пленарних предавача: по 20 минута. 

Рад Скупа се наставља кроз сесије на тему: 

1. Утицаји друштвених промена на предшколско васпитање и образовање 

Модератор: Др Мирослав Кука, професор струковних студија 

2. Основе програма предшколског васпитања и образовања за године узлета 

            Модератор: Др Предраг Јашовић,  професор струковних студија 

3. Пројектни приступ/стратегије учења деце предшколског узраста 

             Модератор: Др Соња Величковић, професор струковних студија 

4. Садржаји предшколског програма као подршка персоналној, делатној и 

социјалној добити детета 

Модератор: Спец. Зоран Живадиновић, предавач струковних студија 

Примери позитивне професионалне праксе биће прикључени одговарајућим 

сесијама. 

 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 

Зборник радова. 



Важни датуми: 

- Од приспећа позивног писма до 28. 2. 2020. Пријаве пасивних учесника и 

пријаве и резиме радa 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 19. 3. 2020.   Информације o Програму Конференције 2020. 

- До  8. 5. 2020.  Достава радова у целини. 

- 27. 3. 2020.  у 10,00.  Свечано отварање Конференције 2020. 

Додатне информације о Конференцији можете добити на сајту Одсека Алексинац: 

www.vsvaspitacka.edu. rs или  путем телефона Одсека: секретар (+381)  18 800 421. 

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

уређење рада. Информације о смештају и ценама ће бити накнадно прослеђене. 

 Унапред се захваљујемо на Вашем доприносу квалитету Конференције 

„Васпитач у 21. веку“. 

 

У Крушевцу, 27. децембар 2019. 

 

                                                           в.д. Председник Академије васпитачко-медицинских    

                                                                         струковних студија, Крушевац 

                                                                 

                                                                                Доц. Др Јелена Милановић 
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Пријава за учешће на Конференцији 

 

ИЗАЗОВИ ПРИМЕНЕ ОСНОВА ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКОГ 

ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 

 
Име и презиме 

учесника 

 

Занимање   

 

Организација/ 

установа  

 

Назив рада  

 

 

 

Тема – подвући тему 

којој рад припада 

1. Утицаји друштвених промена на предшколско васпитање и 

образовање 

2. Основе програма предшколског васпитања и образовања за године 

узлета 

3. Пројектни приступ/ стратегије учења деце предшколског узраста 

4. Садржаји предшколског програма као подршка персоналној, 

делатној и социјалној добити детета 

 

Контакт  Тел:                                                  Електронска адреса: 

Врста учесника   пасиван учесник                активан учесник      (подвући) 

Резиме рада на 

српском/енглеском 

језику- до 18 редова 

- За активне 

учеснике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Котизација  

4.000 динара. Обухвата пратећи материјал, Књигу резимеа и учешће у изради 

Зборника радова „Изазови примене Основа програма предшолског 

васпитања и образовања“ 

Обавезни подаци приликом уплате котизације: 

Котизацију за учешће уплатити на рачун:  840-2106666-68 

Позив на број:  742321 А 

Прималац: Академија васпитачко-медицинских струковних студија 

Крушевац, Одсек Алексинац 

Сврха уплате: Котизација за Конференцију 2020. 

Информација за установе: 

За потребе издавања предрачуна обратити се Одсеку Алексинац, 

рачуноводство, на тел: 018 803 331. 

Котизацију уплатити до 25.3.2020. Након овог рока котизацију је могуће 

уплатити лично, на почетку Конференције. 

 



Упутство за техничко уређење рада 

 
Достављање 

радова  

 

Радови се достављају искључиво електронском поштом на  адресу:  

 konferencija.vsvaspitacka@gmail.com  Рад се доставља у текст процесору Microsoft 

Word, страница А4 формата, фонт Тimes New  Roman, величина слова 12, проред 1,5.    

Језик рада  

 

Радови се достављају на српском језику, ћириличним  писмом (Serbian, cyrillic). 

Сарадници из бивших југословенских Република, на свом језику, нпр. хрватском, 

црногорском, радове могу доставити на свом језику, латиничним писмом. Сарадници 

из иностранства радове достављају на енглеском језику.   

Дужина рада  

 

Радови треба да  буду дужине  до 6 страна, укључујући резиме на српском и енглеском 

језику и коришћену литературу.  

Писање  рада  

Насловна 

страна 

Насловна страна текста  треба да садржи следеће информације: наслов   

рада, име аутора (коаутора), назив институције, место и држава (уколико је аутор из 

иностранства). Наслов рада треба да буде концизан, али прецизно формулисан, 

написан великим словима, 11, болдиран.    

Резиме има до 18 редова, са издвојеним кључним речима, до 5. Испод резимеа на 

српском језику следи резиме на енглеском језику. 

Уколико се ради о радовима који представљају приказ обављених истраживања, 

резиме садржи: значај проблема истраживања, циљеве истраживања, методологију  

истраживања, кључне  резултате  истраживања,  закључке  и  педагошке импликације. 

У случају прегледних радова и радова који представљају теоријске анализе, садржај 

резимеа прилагодити природи рада и садржају текста.   

Странице рада  Странице рада су нумерисане, у доњем десном углу.   

Структура 

рада 

Рад има увод  и  закључак. Радови  који  представљају  приказ  обављених 

истраживања, поред увода и закључка, треба да имају следеће одељке: полазне 

теоријске основе  истраживања,  методологија  истраживања,  резултати  и  дискусија.  

Структуру прегледних радова и радова који представљају теоријске анализе   треба 

ускладити са основном темом рада.    

Наслове одељака треба јасно и прецизно формулисати, дати центрирано и болдирано, 

величина слова 11. Уколико се у тексту одељка користе поднаслови они се дају 

курзивом, увучено у параграфу, у „реченичној“ форми. Наслове одељака и поднаслове 

није потребно нумерички означавати. 

Референце и 

литература 

Позиве на изворе у тексту и списак коришћене литературе   на крају рада треба дати у 

складу са АПА стилом (APA Citation Style -  American Psychological Association). 

Примери:  

- Позиве на изворе у тексту треба дати у заградама уз навођење: презимена аутора, 

године издања коришћеног извора и броја странице, уколико се ради о цитату. 

- На списку  коришћене литературе   на крају рада није потребно стављати редне 

бројеве испред референци. 

- Књига:  Референца треба да садржи презиме и иницијале аутора, годину   издања, 

наслов књиге (курзивом), место издања и издавача. 

-Чланак  у  часопису:  Референца  треба  да  садржи  презимена  свих  аутора  с 

иницијалима, годину  издања у загради, наслов чланка, пуно име часописа (курзивом), 

волумен (годиште), број, странице.   

- Web документ:  Референца треба да садржи име аутора, годину, назив документа  

(курзивом),  датум када је сајт посећен, интернет адресу.   
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Информације о смештају и ценама 

 

 

Начин 

обезбеђивања 

смештаја 

 

Индивидуално или преко организације/ установе 

Смештај 

учесника 

 

ХОТЕЛ  «МОРАВИЦА»  СОКОБАЊА 

 

Услови 

смештаја и цене ЦЕНА АРАНЖМАНА:    
 

 4.710,00 дин. – 1/1 соба  ;     4.510,00 дин. – 1/2 соба   

 

 Свечана вечера: 1.840,00 ( за госте који су само на свечаној 

вечери) 

 

Услуга  

Пансионска услуга почиње 27.3.2020. од 10.00 (ручак) до 28.3.2020. 

до 15,00 (ручак). 

 

Контакти у 

хотелу 

 

Централа- 018/880-600; 830-602,830-622,830-642; 830-662 

Шеф рецепције- 018/830-135 

Комерцијала- 018/830-426       

 

Уплате за 

смештај 

 

ХОТЕЛ  «МОРАВИЦА»  СОКОБАЊА,  

са назнаком за Конференцију 2020. 

Мат.бр.: 08855927     

 ПИБ:103698968     

 

Приликом уплате, обавезно увести следеће податке:                                                                                                      

Тек.рачун::840-31121845-03 

 Позив на број: 974600036040174231523 

Шифра плаћања 253                                                           
 

 

 


