Позив
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов” из Вршца, у сарадњи са
Универзитетом „Аурел Влајку” из Арада (Румунија) и Универзитетом „Св. Климент
Охридски” из Битоле (Македонија), позивају Вас да се укључите и дате свој допринос
ЧЕТВРТОЈ МЕЂУНАРОДНОЈ СТУДЕНТСКОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ, под називом:

„САВРЕМЕНИ ИЗАЗОВИ У ДИДАКТИЦИ И ОБРАЗОВАЊУ“

Време и начин одржавања конференције: 19. јуна 2021. године, он – лајн;

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: међународни;

Учешће на конференцији се пријављује најкасније до 10.маја 2021. године.
Потенцијални учесник међународне конференције може пријавити највише два
ауторска рада (аутор, коаутор).
Уз пријављену тему обавезно доставити резиме рада (до 1000 карактера) и кључне речи,
на матерњем или енглеском језику. Резиме рада писати у формату Б5, фонт Cambria,
величина слова 10 pt, проред Single, стандардне Windows маргине.
Такође, уз пријаву, потенцијални учесник ће се обавезно изјаснити да ли жели да
учествује у панел – дискусији на дан конференције или жели да учествује само кроз
израду и слање рада!!! Пријаве које не буду садржале поменуто изјашњење,
сматраће се да припадају другој опцији.
Пријаве доставити на имејл: еugencinci@gmail.com
Селекцију пристиглих тема и резимеа извршиће домаћи и инострани рецензенти, о чему
ћемо Вас обавестити до 25.маја 2021. године.
Рад у целости учесници треба да пошаљу најкасније до 01 .јула 2021. године, на адресу:
eugencinci@gmail.com
Важне напомене!!!
☼ Конференција ће бити одржана 19.јуна 2021.године, путем панел – дискусије,
преко платформе Google Meet у време које ће накнадно бити објављено; учесници
чији су радови прихваћени и изјаснили су се да желе да учествују у панел дискусији, претходно ће добити позив за видео састанак; програм конференције –
редослед презентација, накнадно ће бити послат учесницима мејлом;
☼ Прихваћени радови биће објављени у заједничком зборнику, на енглеском
језику или матерњем језику учесника.
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 Cambria, 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: 10.маја 2021.
Обавештење о прихватању темe и резимеа до: 25.маја 2021.
Датум одржавања конференције: 19.јун 2021.
Рад у целости послати до: 01.јула 2021.

ЗА СВЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОБРАТИТИ СЕ ПУТЕМ АДРЕСЕ: eugencinci@gmail.com

У Вршцу,
Април 2021. године

Стручно-организациони одбор

МЕЂУНАРОДНА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА
КРЕАТИВНИ ПРИСТУПИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ АКТИВНОСТИМА И ДИДАКТИЧКОМЕТОДИЧКИМ РЕШЕЊИМА - ИЗАЗОВ И ПОТРЕБА
ПРИЈАВА ЗА СТУДЕНТЕ

Име и презиме студента:
Факултет:
Универзитет:
Имејл (E-mail):
Ментор:
Наслов рада:
Резиме:
Кључне речи:

Опредељујем се да на конференцији рад (заокружити):
1. Пошаљем

2. Учествујем у он-лајн панел дискусији

