
ТЕМА: ИСКУСТВА  И  ИЗАЗОВИ  У РАЗВИЈАЊУ  ПРАКСЕ У СКЛАДУ СА 

ОСНОВАМА  ПРОГРАМА  ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 

Упутство је намењено свима који желе да се пријаве као потенцијални излагачи на 

међународну конференцију, односно васпитачи који желе да прикажу искуства и изазове 

у имплементацији нове програмске концепције. 

Циљ нам је да пружимо подршку тимовима и установама у презентовању и размени 

искустава у увођењу промена које су у складу са Основама програма предшколског 

васпитања и образовања. 

Пријава за ,,ПРИМЕРE ПРАКСЕ 2023” се подноси путем меjла 

konferencijamart2023@gmail.com у посебном формулару који се налази у Прилогу 1. 

Формат рада: 

         Стручни текст треба форматирати по следећим стандардима: 

-Текст радова може бити на српском језику и на језицима региона, писано ћирилицом или 

латиницом. 

-Наслов рада највише у два реда, центрирано, болд, величина фонта 12. 

-Име и презиме аутора, коаутора, титуле, звање, и називе институције (центрирано, италик, 

величина фонта 12 Times New Roman); 

-Резиме на језику на ком је писан рад до 200 речи. 

         -Кључне речи  навести испод резимеа (од 3 – 5 речи) 

         -Дужина целокупног рада од 5 до 7 страна (са резимеом, кључним речима, наведеном 

литературом  и фотографијама). 

         -Међунаслове куцати центрирано са по једним празним редом испод и изнад међунаслова 

(величина фонта 12). 

-Текст словима величине 12 са обостраним равнањем (Јустифy). Пасусе увлачити са једним таб-ом (2 

тачке на лењиру, тј. 0,25’’). 

-Навођење коришћене литературе: У тексту рада референце наводити: (презиме аутора, година 

публикације). Само референце које су коришћене у раду у делу Литература, навести према 

АПА6 стандарду ( Презиме, иницијал имена аутора (година издања публикације), наслов чланка 

или књиге, Место: Издавач ) детаљније о навођељу литературе нпр.на: 

http://www.dksg.rs/biblioteka/vodicZaCitiranje/apa_format.html 

-Табеле урадити у  WORD -у, а графике у EXCEL -у. Слике припремити као скениране (tif, jpg, giff 

или bmp формату), или урађене у  COREL -у (никако у WORD -у). Изнад табела, графика и 

испод слика дати наслове центрирано са величином фонта 10. 

Презентације правити у PowerPoint-у до 15 слајдова.  Oграничено време презентовања/излагања 

је 15 минута. Уколико имате видео запис ( не дужи од 4 минута) њега шаљите у посебном фајлу 

(media player) не стављати у презентацију. 

Радови морају бити лекторисани и не враћају се. 

Смернице за садржај и структуру рада 

  У примеру из праксе који васпитачи приказују требало би да је видљиво следеће: 

1. ПОДРШКА ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА КРОЗ ОДНОСЕ И ДЕЛАЊЕ 

mailto:konferencijamart2023@gmail.com
http://www.dksg.rs/biblioteka/vodicZaCitiranje/apa_format.html


2. СТРАТЕГИЈЕ ВАСПИТАЧА У РАЗВИЈАЊУ РЕАЛНОГ ПРОГРАМА 

3. КАКО ИЗГЛЕДА ВРТИЋ ПОВЕЗАН СА ЗАЈЕДНИЦОМ 

4. КАКО ИЗГЛЕДА ПРОГРАМ ЗАСНОВАН НА ПАРТНЕРСТВУ СА ПОРОДИЦОМ 

5. ИНТЕГРИСАНО УЧЕЊЕ КРОЗ ТЕМЕ И ПРОЈЕКТЕ СА ДЕЦОМ 

6. ПОДРШКА РАЗВОЈУ ДИСПОЗИЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ 

7. ТРАНЗИЦИЈА ИЗ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ШКОЛУ 

8. ПРОФЕСИОНАЛНА УЛОГА ВАСПИТАЧА  

 

ПОПУЊЕНИ ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ТЕМЕ, СТРУЧНИ РАД СА РЕЗИМЕОМ И  

POWER POINT ПРЕЗЕНТАЦИЈОМ ШАЉУ СЕ ИСКЉУЧИВО У ЕЛЕКТРОНСКОЈ 

ФОРМИ  НА МЕЈЛ АДРЕСУ:   konferencijamart2023@gmail.com 

 

ВОДИТИ РАЧУНА ДА СУ ПРИКЉУЧЕНЕ ДАТОТЕКЕ 

   1. ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ПОПУНИТИ 

   2. СТРУЧНИ РАД: рад у целости и презентацију (видео запис) 

 

ПРИЈАВУ ПОСЛАТИ ДО 10. ФЕБРУАРА 2023. године. 

Одговор ауторима стручног рада Комисија ће послати до 24. фебруара 2023. године. 

Стручну подршку аутори радова могу добити од чланова Програмског одбора:  

1.Весна Радуловић vesna.radulovic@mpn.gov.rs 

2.Отилиа Велишек Брашко otilia.velisek@gmail.com 

3.Снежана Булатовић bulatovic969@gmail.com 

4.Александра Марцикић marcikica@yahoo.com 

5.Нела Дујић neladujic@gmail.com 

6.Снежана Јоцић ninaema@mts.rs 

 

УСПЕШАН РАД ЖЕЛИ ВАМ  УПРАВНИ ОДБОР УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА 

ВОЈВОДИНЕ 
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