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                                    УПУТСТВО   АУТОРИМА   СТРУЧНИХ   РАДОВА 

за   пролећне  стручне  сусрете „Васпитачи-васпитачима“ који  се одржавају  

 од 21 – 24. априла 2016. у Кладову 

Пријава резимеа 

- Име(на) аутора, назив установе, Е:mail, телефон, одговорно лице; 

- Наслов рада не треба да има више од 8-10 речи и треба да одсликава садржај  рада; 

- Резиме рада има кратко изложену основну структуру и допринос  васпитно-образовном раду и 

не треба да има више од 250 речи. На крају резимеа треба навести кључне речи, (највише пет 

речи) и  послати  до  05. 02. 2016.  у електронској форми,  

Е:mail: vaspitacisrbije@gmail.com 

 

Рад 

- Увод треба да садржи основну формулацију проблема у раду, преглед предходних резултата  и 

основа на које се рад ослања, начин решавања проблема и предности приложеног приступа. 

Обим увода зависи од тематике рада и садржајно мора бити целовит. Не би требало да буде  

већи од половине странице; 

-  Средишњи део рада може бити састављен од више делова :  

* треба да пружи увид у значај проблема или теме која се обрађује, основна  теоријска 

исходишта и елементе аналитичке разраде проблема, циљ, задатке, методе, резултате, 

реализовано  истраживање; 

*треба илустровати процес експеримената, поступак примене резултата рада у конкретном 

случају; 

- Закључак треба да одражава ефективност, евентуална ограничења и подручја примене  

добијених резултата, као и усмеравање на будући рад; Закључак не може садржати  поновљене 

реченице из Увода. 

- Цитирана литература се наводи на крају рада азбучним  редом:  

 

Формат рада 

Текст треба да буде откуцан двоструким проредом у Microsoft Word formatu (save:  Word 97-2003 

Document), на формату A4, font Times New  Roman, величина 12. Све странице основног текста морају 

бити  нумерисане.. Фајл именовати исто као назив  рада. 

Радови се достављају до 18.03.2016. у електронској форми, Е:mail: vaspitacisrbije@gmail.com .  

 

Обим рада 

Рад  не треба да прелази 5 страница (укључујући слике и табеле). Сав текст треба да буде поравнат са 

обе стране без  увлачења првог реда.Рад који прелази задати  формат неће бити штампан. 

Табеле 

Прикази и табеле треба да буду саставни део рада и на адекватном месту у тексту рукописа. 

 Слике. 

Пожељно је да слике (фотографије) буду оригиналне, обавезно је извршити  нумерацију и позивање на 

слике у тексту. Слике морају да имају јасан опис и не треба да буду претрпане текстом.  Фотографије 

треба приложити у посебном прилогу (save: JPEG image) . Број слика треба да буде од 6 -8. 
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 Процењивање радова 

Рад   процењују компетентни  рецезенти.  На основу рецензија уредник доноси одлуку о 

објављивању рада. 

                                            Рецензија - Оцењивање радова 

Рукописе  прегледају, одабирају  и  рецензирају чланови Комисије и само они радови  који испуњавају 

циљеве, у  складу су са темом  стручног скупа  и који су написани по овом упутству –  биће 

прихваћени и објављени.  

Савеза   удуржења  васпитача Србије објављује  Зборник презентованих радова.  

ТЕМА  ЗА ПРОЛЕЋНЕ  СТРУЧНЕ СУСРЕТЕ: 

„ВРТИЋ  КАО ОТВОРЕНИ СИСТЕМ -искуства и изазови“ 

 

1.  Самовредновање у функцији подизања квалитета - искуства из праксе 

 

2.  У напређивање ВОР у функцији праћења дечјег развоја и напредовања применом 

различитих техника и инструмената 

 

3. У напређивање ВОР у процесу планирања применом различитих техника и 

инструмената  

 

4. Интегрисан приступ учењу у функцији развоја компетенција деце и васпитача 

 

5. Улога васпитача у васпитно-образовној пракси-истраживачки приступ  

 

6. Посебни  и специјализовани програми ( промоције, праћење, вредновање) 

 

7. Процеси развијања програма и стварање прилика за учење кроз тематско и 

пројектно планирање 
 

8. Грађење партнерских  односа  у  и  ван вртића  као подршке учењу и развоју деце 

 
Дужина излагања рада је 20 минута. 

 

Комисија разматра све рукописе под условом да представљају оригиналне стручне радове . Комисија 

предност даје емпиријским, применљивим  и практичним истраживањима, 

односно истраживањима чије резултате је могуће примењивати у васпитано-образовном раду. 

 Ауторима   радова које комисија не прихвати  биће достављен одговор у писаној форми  са 

могућношћу дораде. 

 

18.12.2015.                                                                           Комисија за преглед и одабир радова  

                                                                                                  Слободанка Радосављевић 

                                                                                                            председник 


