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Савез удружења васпитача Србије организује
XX ЈЕСЕЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ СТРУЧНЕ СУСРЕТЕ
«ВАСПИТАЧИ – ВАСПИТАЧИМА», ТАРА, 2014.
у хотелу “ ОМОРИКА “, на Тари од 04 / 07.12.2014. године.
На традиционалним стручним сусретима васпитачи презентују своје радове, који промовишу
примере добре праксе доприносећи унапређивању предшколске делатности.
Послали смо вам Пријаву , упутство за писање Резимеа и смернице за писање радова у мају
месецу 2014. које треба послати до 15. септембра 2014. искључиво електронским путем.
Рад/ове треба послати до 01. 12. 2014. искључиво електронским путем. Назив свих фајлова
( резиме, ptt, рад за Зборник) везаних за један рад мора бити истo именован као тема на коју
се односи ( ЕN латиницом), на vaspitacisrbije@gmail.com
Презентација може трајати највише 60 минута (до15м снимак и 45 минута размена мишљењаразговори.
Да бисмо презентоване радове уредили за Зборник потребно је да уз резиме стручног рада
доставите писани приказ до 5 страна ( фонт Times New Roman, вел. слова 12, тастатура
ћирилична, формат А/4, save: Word 97-2003 Document) . Радови који нису достављени на време
или урађени на неодговарајући начин неће се наћи у Зборнику услед техничких различитости.
Комисија за преглед и одабир радова ће одабрати радове и за пролећне сусрете и стручну
конференцију и направити распоред у договору са ПУ!
НАПОМЕНА:
* Свака установа треба да уплати надокнаду за рад стручне комисије за одабир радова 1500,00
динара по раду до 20. септембра 2014. и доказ о уплати обавезно достави електронским путем
комисији на маил Савеза vaspitacisrbije@gmail.com, рач. бр. 160-333642-93
Обезбедити штампани и рекламни материјал за учеснике, (50-60) по презентацији !
У петак су презентације, а у суботу реприза истих !
Припремите КРЕАТИВНУ препоруку за свој рад учесницима у трајању од 1 минута по раду
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ :

026 / 46 11 545;

062 / 888 38 00;

064 /12 12 722;

064 / 64 22 64 2;

062 / 888 38 01;
062 / 20 11 41.
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Савеза удружења васпитача Србије

