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Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац 

Добропољска 5, 15 000 Шабац, Република Србија 
                                                                                                 www.vivasabac.edu.rs;  

                                                                                             E-mail: vivasabac@ptt.rs;  

                                                                   Tel/fax: (+381) 015 342 171, 015 342 172 

 

ПОЗИВНО ПИСМО 

ЗА  

ПРВУ  НАУЧНО-СТРУЧНУ  КОНФЕРЕНЦИЈУ 

 

КВАЛИТЕТ САВРЕМЕНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 

20. 5. 2016. године 

 

Поштована/и,  

Са великим задовољством Вас обавештавамо да Висока школа струковних студија 

за васпитаче у Шапцу организује 20. маја 2016. године Научно-стручну конференцију са 

међународним учешћем под називом КВАЛИТЕТ САВРЕМЕНОГ ВАСПИТАЊА И 

ОБРАЗОВАЊА.  

Сврха Конференције је да сви заинтересовани стручњаци размене искуства о 

различитим аспектима теме скупа из перспективе своје области изучавања и праксе.  

Посебни циљеви Конференције су: 

Јачање професионалних компетенција запослених у васпитно-образовним установама 

за примену савремених теоријских приступа и резултата емпиријских истраживања као 

допринос квалитету васпитања и образовања.  

Упознавање са теоријским приступима и примерима добре праксе у области 

унапређења сарадње васпитно-образовних установа и породице.  

Предлагање мера за усавршавање практичних вештина у циљу унапређења 

рефлексивне праксе васпитача/наставника/стручних сарадника. 

 

Уже тематске области овогодишње Конференције гласе: 

1. Улоге и одговорност васпитача/наставника/стручних сарадника у процесу 

унапређења квалитета васпитања и образовања; 

2. Истраживање ефеката савремених приступа васпитању и учењу; 

3.  Сарадња васпитача/наставника/стручних сарадника и породице као подршка  

            целовитом развоју деце предшколског и школског узраста; 

4. Наставни план и програм/Програм предшколског васпитања и образовања и 

методичка решења као одговор на изазове савремене педагошке праксе; 

5. Значај здравственог и физичког васпитања за квалитет живота деце и 

младих. 
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Планирано време излагања је до 15 минута, а дискусија се предвиђа на крају сваке 

сесије.  

Радни језици Конференције биће: српски и енглески, као и службени језици држава са 

територије некадашње Југославије.  

Важни датуми: 

 Крајњи рок за достављање наслова теме и резимеа  дужине до 1500 знакова са 

кључним речима је 01. 04. 2016. године.  

 Обавештење о прихватању теме добићете до 15. 04. 2016. године.  

 Рок за уплату котизације је 16. 05. 2016. године.  

 Програм скупа и распоред излагања биће до постављени на Веб сајту Школе 17. 5. 

2016. године. 

 Рок за достављање комплетног рада за рецензију је 1. 9. 2016. године.  

 Обавештење о прихватању рада добићете до 01. 11. 2016. године. 

Зборник резимеа биће уручен учесницима на Конференцији, а одабрани и 

рецензирани радови биће објављени у електронском издању Зборника који ће бити 

доступан на сајту Високе школе струковних студија Шабац у оквиру одељка ,,Научно-

стручна конференција.``  

Остале информације 

 Котизација за учешће на Конференцији износи 5000, 00 динара за домаће или 

45 евра за стране учеснике и обухвата: књигу резимеа, сертификат о учешћу, 

радни материјал, трошкове израде зборника саопштења, освежење у паузама 

излагања и ручак. 

 Уплата котизације у динарском износу: 

Жиро-рачун број: 840-625666-80, са позивом на број: 742121К,  

Прималац: Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац, 

Добропољска 5, 15 000 Шабац. 

Сврха уплате: Конференција, Шабац 2016;  

 Уплата у еврима на девизни рачун Школе према инструкцијама Народне 

банке Србије (погледајте прилог на енглеском језику).  

 Учесници сами сносе трошкове превоза и смештаја у Шапцу.  

Молимо Вас да пријаву извршите путем формулара који се налази у прилогу овог 

писма, као и на Веб сајту Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу: 

http//www.vivasabac.edu.rs/naucnоstrucnakonferencija  и то слањем на e-mail адресу: 

кsavo.sabac2016@gmail.com.  

 

С поштовањем,                     

Др Светлана Карић, директор      
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