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  ▬  ДИРЕКТОРУ  ПРЕДШКОЛСКЕ  УСТАНОВЕ                                                          ▬ ПРЕДСЕДНИКУ  УДРУЖЕЊA 

  ▬ СТРУЧНОМ  САРАДНИКУ                                                ▬РУКОВОДИОЦУ  СТРУЧНОГ  АКТИВА  ВАСПИТАЧА 
  

 

                                 Поштовани/a, 

 Поводом  одржавања      XX  ЈЕСЕЊИХ  СТРУЧНИХ  СУСРЕТА   

                                    «ВАСПИТАЧИ – ВАСПИТАЧИМА», ТАРА, 2014. 

који  ће  се  одржати   у  хотелу “ ОМОРИКА “,  на Тари   од 04 / 07.12.2014. године,  достављамо  Вам 

оријентациони програм активности  и  информације  о могућностима смештаја   и  начину   резервације.  

 

                                      ОРИЈЕНТАЦИОНИ   ПРОГРАМ   АКТИВНОСТИ 

 

четвртак  - 04.12. 2014. 

  

   До 14:30 сати  

  ■ смештај у  хотелу “ ОМОРИКА “,  евидентирање  учесника   и  подела матаријала, 

  од  16.00. пленарни  део:   

  ■  Поздравна  реч представника министрства просвете, науке и технолошког развоја 

  ■  Поздравна  реч представника  НПС-а 

  ■  Поздравна реч директора ЗУОВ, 

  ■  Поздравна  реч  председника Скупштине БАПТА  

  ■  Поздравна  реч  председника  Актива директора ПУ Србије 

  ■ Поздравна реч представника Удружења приватних вртића  

  ■  мр Ана  Миловановић, „Значај луткарске  уметности за учење, кртеативност и сарадњу у вртићу“         

  ■  проф др  Joван  Љуштановић, „Елементи драмског и сценског израза у народној књижевности за 

децу и традиционалној култури“ 

  ■  Представљање  програма  активности, потпредседник Савеза 

  ■  Извештај  комисије за одабир радова ,  Љиљана  Драгутиновић, председник комисије 

  ■  Препорука  радова по1 минут –презентатори   

 

петак ,  05. 12. 2014. 

 

од  09:30  до 13:15 сати, презентације  радова  стучних  тимова ПУ   (  према  распореду ) 

од  21:00  сат          П О С Е Л О    В А С П И Т А Ч А 

 

субота,  06. 12. 2014.   
 

од  09:30  до 13:15 сати, РЕПРИЗА  презентације  радова  стучних  тимова ПУ 

од 17:00. сати    

■ Приказ пројекта ,,Учимо кроз игру“ 

■ Предшколство  у Шведској 

■ Приказ   размене  искустава  васпитача  Балканских земаља  

■ Васпитачи – ствараоци 

 

 



 

 

  недеља, 07. 12.  2014.   

 

 Од  09:30    сати    

 евалуација  сусрета,                                         

 обједињени  извештаји   медијатора    

 додела  уверења, похвалница  и  потврда                       

 затварање скупа                                     

 

     Распоред  активности  стручних сусрета са  тачном  сатницом, биће  достављен у материјалу пре почетка 

пленарног рада скупа у  четвртак, 04. 12. 2014 до 14:30 сати нa информативном штанду. 

            

Цене  смештаја : три  пансионa са  укљученом  боравишном  таксом ,свечаном  вечером ,  

коришћење сала  и  комплетном  потребном  техником и техничким  особљем, по особи :  

 

Тродневни програм са смештајем:  

структура собе               3 пансионa 

1/1  соба 12 200,00 

1/2  соба 11 200,00 

     1/3 соба        10 100,00 

АПП 2-3 или 4 

особе( по особи) 
       14 000,00 

 

Котизација 2700,00   динара за чланове удружења . 

Котизација  за  васпитаче  који нису  чланови  удружења,   је  5 000,00 дин.     

             Доплата   за свечану вечеру за  ванпансионске  госте ...  1.200,00 дин . по  особи.     

      

                                                       Пиће  није  укључено  у  цену! 

                                          Број  учесника  ограничен , до  450 ! 
                    

              Пансион  почиње  вечером . 

              Резервације  смештаја извршити  најкасније  до 22.11.2014.год. 

         026 / 46 45 – 820       026 / 41 000 96  ,, ЕЛДОРАДО  ТОУРС“ ,  Смедерево 

             Уплате  извршити  најкасније  до  28. 11. 2014. год. на  основу профактуре   агенције. 

 

         Молимо Вас да планирате  присуство  својих  представника  скупу  у целости  ради  уверења!  
 

НАПОМЕНА: Организатор обезбеђује видео бим са техничком подршком– понети  свој лап топ! 

 

Додатне  информације  можете  добити  на   телефоне : 

 

-Савез  удружења  васпитача  Србије :   026/ 46 11 – 545,     062 / 888 38 00;  

062 / 888 38 01;     062 / 888 38 03;       062 / 888 38 04;      062 / 888 38 05;      064 / 64 22 64 2;        

 

 

 

С поштовањем, 

                                                                                          ОРГАНИЗАЦИОНИ  ОДБОР 

      Смедерево, 03.11. 2014.год.                                                                        САВЕЗА                                                                              

 

 


