
 

  

                                                           
 

 

Позив  

 

МЕЂУНАРОДНА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА 

 

 

         Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов” из Вршца у сарадњи са 

Универзитетом „Аурел Влајку” из Арада (Румунија), Универзитетом „Св. Климент Охридски“ 

из Битоле (Македонија), позивају Вас да се укључите и дате свој научни допринос на 

међународној студентској конференцији под називом :  

 

 

САВРЕМЕНИ  ИЗАЗОВИ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ ‒ 

ДИДАКТИЧКИ АСПЕКТИ 
  

 

Време и место одржавања конференције: 14. новембар 2017. године, Висока школа 

струковних студија за васпитаче „Михаило Палов” у Вршцу. 

 

 

Организација:  

• Висока школа струковних студија за васпитачe „Михаило Палов” у Вршцу, Србија 

• Универзитет „Аурел Влајку”, Арад, Румунија 

• Универзитет „Св. Климент Охридски“ Педагошки факултет, Битола, Македонија 

 

Карактер скупа: међународнa студентска конференција 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

САВРЕМЕНИ  ИЗАЗОВИ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ ‒ 

 ДИДАКТИЧКИ АСПЕКТИ  

 

 

Филозофија образовања и постмодернистичка оријентација, садржана у савременој 

педагошкој теорији и еманципаторној дидактици,  инволвирају стратегије које иду даље од 

разумевања и памћења садржаја. Ове, диверзификоване, стратегије наглашавају 

самоорганизовано учење, сврсисходност, решавање проблема, постављање нових питања, 

креативне приступе анализама садржаја, дискусију отворених питања и слично, што се уклапа 

у појам квалитетног учења, па и оплемењујућег знања, односно у еманципаторну функцију 

студија. 

Циљ конференције је да се обогате и иновирају дидактичке стратегије студената, чији 

ће будући позив бити везан за област васпитања и образовања, што укључује студенте ‒ 

будуће васпитаче, учитеље и наставнике у предметној настави. Уз менторски рад са 

професорима, студентима се пружа прилика да креирају радове у којима ће представити 

оригинална дидактичко‒методичка решења која ће бити искористива у практичном раду са 

децом и младима. Поред тога, значај конференције огледа се у размени искустава и 

практичних примера студената, што даје импулсе за даље оплемењивање дидактичке праксе. 

 

Теме 

 

• Дидактичке стратегије и методе подстицања стваралаштва ‒ теоријски и практични 

аспекти 

• Обогаћивање дидактичке праксе методичким решењима у раду са децом предшколског 

узраста 

• Обогаћивање дидактичке праксе методичким решењима у разредној настави 

• Обогаћивање дидактичке праксе методичким решењима у предметној настави  

• Дидактичке стратегије у дигиталној ери ‒ могућности учења и поучавања путем 

мултимедијалних средстава 

 

 

Учешће на конференцији се пријављује најкасније до 5. новембра 2017. године.  

 

Потенцијални учесник међународне конференције може пријавити само један ауторски рад 

(аутор, коаутор).  

Уз пријављену тему обавезно доставити резиме рада (до 1000 карактера) и кључне речи, на 

матерњем и енглеском језику. Резиме рада писати у формату Б5 фонт Times New Roman, 

величина слова 10 pt, проред Single, стандардне Windows маргине. 

 

Пријаве доставити на имејл: danica.veselinov30@gmail.com 

 

Селекцију пристиглих тема и резимеа извршиће домаћи и инострани рецензенти, о чему 

ћемо Вас обавестити најкасније до 10. новембра 2017. године. 



 

 

 

Рад у целости учесници треба послати најкасније  до 25. новембра 2017. на адресу : 

danica.veselinov30@gmail.com 
 

 

Важно!!!! Учесници се могу определити да своје радове презентују у оквиру 

конференције или да само учествују у отвореној дискусији која ће се одржати  у форми 

панел дискусије.  

 

Прихваћени радови биће објављени у заједничком зборнику, на енглеском језику и 

матерњем језику учесника. 
 

Трошкове путовања и евентуалног смештаја сносе сами учесници.  

 

Учешће на конференцији као и објављивање радова не подлеже котизацији. 

 

Упутство за писање радова 

 

Приликом писања рада молимо Вас да се придржавате следећег упутства: 

• Писати у формату Б5, фонт Times New Roman, величина слова 10 pt, проред Single, 

стандардне Windows маргине; 

• Обим рада – прегледни рад до 10 страница  и стручни рад до 5 страница; 

• Приликом цитирања поштовати стандарде АПА sistema (APA); радови који не буду 

пристигли у траженом формату биће враћани на исправку а они који не буду 

пристигли у предвиђеним роковима неће бити објављени; 

• Радове доставити на матерњем и енглеском језику. 

Важни датуми: 

• Пријаву теме за ауторе послати до: 5. новембра 2017. 

• Обавештење о прихватању темe и резимеа до: 10. новембра 2017. 

• Датум одржавања конференције: 14. новембар 2017. 

• Рад у целости послати до: 25. новембра 2017. 

 

Стручно – организациони  одбор:  

 

Доц. др Јелена Пртљага,  

Висока школа струковних студија за васпитачe „Михаило Палов” у Вршцу, Србија 

Проф. др Габриела Келемен  

Универзитет „Аурел Влајку”, Арад, Румунија 

Проф. др Љупче Кеверески 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ Педагошки факултет, Битола, Македонија 

Др Еуђен Чинч 

Универзитет де Вест Темишвар – Факултет музичке и драмске уметности 

Висока школа струковних студија за васпитачe „Михаило Палов” у Вршцу, Србија 

Др Даница Веселинов  

Висока школа струковних студија за васпитачe „Михаило Палов” у Вршцу, Србија 



 

 

Mср. Јасмина Столић 

Висока школа струковних студија за васпитачe „Михаило Палов” у Вршцу, Србија 

Mср. Милијана Лазаревић 

Висока школа струковних студија за васпитачe „Михаило Палов” у Вршцу, Србија 

Mср. Радмила Палинкашевић 

Висока школа струковних студија за васпитачe „Михаило Палов” у Вршцу, Србија 

Mср. Марија Маловић 

Висока школа струковних студија за васпитачe „Михаило Палов” у Вршцу, Србија 

Мср. Предраг Недимовић 

Висока школа струковних студија за васпитачe „Михаило Палов” у Вршцу, Србија 

Мср. Адријан Божин 

Висока школа струковних студија за васпитачe „Михаило Палов” у Вршцу, Србија 

Проф. Зијуш Шаћировић 

Висока школа струковних студија за васпитачe „Михаило Палов” у Вршцу, Србија 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА СВЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОБРАТИТИ СЕ ПУТЕМ АДРЕСЕ:  

eugencinci@gmail.com 

 

 

 У Вршцу,                                                                                                   За Организациони одбор: 

 Септембар  2017. године                                                                            доц. др Јелена Пртљага 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


