
 
 

 
 

Позив  
 

II МЕЂУНАРОДНА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА 
 

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

са Универзитетом „Аурел Влајку” из Арада (Румунија), Педагошким факултетом из Врања 

Универзитета у Нишу, Универзитетом „Св. Климент Охридски” из Битоле (Македонија) и 

Педагошким факултетом Универзитета у Марибору (Словенија) позивају Вас да се укључите 

и дате свој допринос на II МЕЂУНАРОДНОЈ СТУДЕНТСКОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ, под 
називом:  

 
 

ИМПЛИКАЦИЈЕ КРЕАТИВНОГ ДИЗАЈНИРАЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИХ 

АКТИВНОСТИ: ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКА РЕШЕЊА 

 
 
Време и место одржавања конференције: 15. новембар 2018. 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 

• Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу, Србија 

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

• Педагошки факултет Универзитета у Марибору, Словенија 

 

Карактер скупа: међународнa студентска конференција 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

ИМПЛИКАЦИЈЕ КРЕАТИВНОГ ДИЗАЈНИРАЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИХ 
АКТИВНОСТИ: ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКА РЕШЕЊА 

 

Креативност, препозната као суштинска животна вештина у савременом друштву, 

захтева промовисање у свим сегментима људске делатности, због свог потенцијала да реши 

читав низ друштвених, политичких и економских проблема. Њена важност је, свакако, 

препозната и у области образовања и васпитања и постаје главна тема за дискусију, о чему 

сведоче и бројна истраживања. Ослањајући се на претпоставку да креативност може бити 

одлика сваког појединца, али уз адекватне подстицаје и подршку, образовање се препознаје 

као доминантан чинилац у неговању и подстицању развоја креативности младих, као будућих 

креатора друштва. 

Циљ конференције се односи на имплиците креативности и кретивних перформанси у 

васпитно-образовном процесу, са дидактичко-методичког становишта. Од учесника 

Конференције се очекује да прикажу теоријске осврте савремених педагошко-дидактичких 

парадигми, и да, у вези са тим, дизајнирају и/или прикажу аутентичне примере дидактичко-

методичких стратегија и техника, насталих у оквиру продуката аутентичне документације, 

односно креативног приступа студента и ментора у рађању нових идеја и дидактичко-

методичких решења. 

 

Теме и импулси за дискусију: 

 

• Дидактичке стратегије и методе подстицања стваралаштва и креативности ‒ теоријски 

и практични аспекти; 

• Обогаћивање дидактичке праксе креативним методичким решењима у раду са децом 

предшколског узраста, уз подстицање флуентности, флексибилности, оригиналности и 

дивергентне продукције; 

• Обогаћивање дидактичке праксе методичким решењима у разредној настави, уз 

подстицање флуентности, флексибилности, оригиналности и дивергентне продукције; 

• Обогаћивање дидактичке праксе методичким решењима у предметној настави, уз 

подстицање флуентности, флексибилности, оригиналности и дивергентне продукције; 

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

мултимедијалних средстава, с циљем подстицања креативних перформанси у васпитно-

образовном раду; 

• Еколошки аспекти и одрживи развој кроз креативне приступе учењу; 

• Креативне радионице ‒ примери добре праксе. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Учешће на конференцији се пријављује најкасније до 22. октобра 2018. 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: didacta.studenti@gmail.com  
 

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

ћемо Вас обавестити до 31. октобра 2018. године. 
 

Рад у целости учесници треба да пошаљу најкасније до 30. новембра 2018. године, на адресу:  

didacta.studenti@gmail.com  
 

Важне напомене!!!  
☼ 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 и резиме послати до: 22. октобра 2018. 
• Обавештење о прихватању темe и резимеа до: 31. октобра 2018. 
• Датум одржавања конференције: 15. новембар 2018. 
• Рад у целости послати до: 30. новембра 2018. 

 
 
 



 

 

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 Сунчица Денић Михаиловић 
Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу, Србија 

Проф. др Љупчо Кеверески 
Универзитет „Св. Климент Охридски” Педагошки факултет, Битола, Македонија 

Доц. др Томаж Братина 
Педагошки факултет Универзитета у Марибору (Словенија) 

Доц. др Јернеја Херцог 
Педагошки факултет Универзитета у Марибору (Словенија) 

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 

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

Мср. Јасмина Столић 
Висока школа струковних студија за васпитачe „Михаило Палов” у Вршцу, Србија 

Мср. Радмила Палинкашевић 
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 Стручно-организациони одбор: 

 јуни, 2018. године                                                                           доц. др Јелена Пртљага 

 
 
 


