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 Савез удружења  васпитача  Србије  организује 
XIX  ЈЕСЕЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ  СТРУЧНЕ  СУСРЕТЕ   

 «ВАСПИТАЧИ – ВАСПИТАЧИМА», В. БАЊА, 2013. 

          у  хотелу “ ЗВЕЗДА “,  у Врњачкој  Бањи,   од  28. 29. 30. 11. и  1. 12. 2013.    
      На традиционалним стручним  сусретима васпитачи презентују  своје радове,  који промовишу 

примере добре праксе   доприносећи  унапређивању  предшколске  делатности. 

        Позивамо стручне тимове  предшколских установа да пријаве  радове васпитача , који су у току 

ове радне године потврдили   квалитет  и  представљају  искорак  из  досадашње  праксе.       

Дозволите  да  вам  дамо и нека  важна техничка упутства:  * садржajи  заглављa  резимеа: 

 

 Назив установе ( адреса и телефон  и E-mail адреса), 

 Аутор/и, презентатори  рада/ова  ( навести сва имена), 

 Назив рада, 

 Начин приказа радa,  ( навести  специфичности ако их има!), 

 Кратак опис   презентације, 

 КЉУЧНЕ РЕЧИ   (до 7  речи – за  размену искустава, вођење  дискусије  на радионици ) 

 Сажетак  који  треба  да буде  у  складу   са  садржајем  презентације, 

 Рад  треба  да потпише и овери  директор установе   и председник  удружења, 

 Презентација  може трајати највише 60 минута (до15м снимак и 45 мин размена мишљења). 

 

        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.  

                              

                                  РОК  ЗА  СЛАЊЕ  РЕЗИМЕА    1. 11. 2013. 

Шаљу  се  резимеи  за  XIX    јесење  и  пролећне   сусрете  електронским   путем  или 

поштом !  Комисија  за  преглед и  одабир   радова ће  направити  распоред  у  

договору  са  ПУ! 
     

 Готове  радове  слати   E-mail-om vaspitacisrbije@gmail.com ,  или 

 Понети  на сусрете  у електронској форми и предати на информативном штанду (CD ili flesh),или 

 Слати   до  26. 11. 2013.  , поштом , CD  на адресу :    

САВЕЗ  УДРУЖЕЊА  ВАСПИТАЧА  СРБИЈЕ , Горичка   бб,     11300  Смедеревo    

 

 НАПОМЕНА: 

* Свака установа  треба  да  уплати надокнаду  за  рад  стручне комисије  за одабир радова  1 500,00  

динара  по  раду и  доказ  о уплати обавезно  достави  комисији  Савеза  уз  рад/ове   којe шаљете. 

                                            рач. бр. 160-333642-93 

 

Учесници  добијају  16  бодова : 

Уверење  на  8  бодова  за присуство   скупу  и  

Уверење  на 8 бодова за  учешће  на семинару. 
 

             

mailto:vaspitacisrbije@gmail.com


 

 

Обезбедити  штампани и рекламни  материјал  за  (50-60)  учесника  по  презентацији ! 

Комисија,  коју  је именовао Савез удружења  васпитача  Србије, поставила је следеће смернице: 

 

 Садржаји рада помажу, омогућавају сналажење  детета у свакодневним  животним  

ситуацијама , 

 У раду  је приказан  начин организације средине, ко и како учествује у организацији  

функционалне средине,  

 У раду је видљиво: задовољство  детета , радост, поверење и да се осећају  лепо. 

 У раду  су  уочљиви  елементи  који доприносе стварању  осећаја   заједништва  

( пажљивост, другарство, наклоност...), 

 Садржаји рада подстичу  сарадњу, подршку, одговорност..., 

 Дете  је активан  учесник:   пита, предлаже,     анализира, процењује,  вреднује,  

односно видљиве  су  улоге  детета, 

 Активности треба да осликавају   знања  и умења васпитача  у  раду  са децом, 

 

Припремите препоруку за свој рад учесницима скупа у трајању од 1 минута по раду 
 

                         СЕМИНАРИ : 

 

 119 - Да темпераменте свако боље упозна лако ..............  до 150  учесника 

 

   36 - Добро сам ту где сам – техника за превладавање стреса запослених у 

образовању .........................................................................  до  90  учесника 

 

 164 - Родитељи и ми ............................................................  до  60  учесника 

 

 575 - Интегрисани приступ – 

 целовита припрема деце за школу и учење .................  до  90  учесника 

 

Котизација за семинар износи 2 700,00 дин, а може платити : ПУ, удружење или  појединац. 

 

УЧЕСНИКЕ  ЗА СЕМИНАР  ПРИЈАВИТИ  агенцији  до   5. новембра  2013. 

                 тел-  026 / 46 45 820  и  41 000 96    „Еldorado  tours“ 

 

 

КОНТАКТ  ТЕЛЕФОНИ :        026 / 46 11 545;           064 / 160 83 95 ;      064 /12 12 722;           

                                          064 / 64 22 64 2;           060 / 44 949 14;      062 / 20 11 41. 
 

                                                                                         

    1.10.2013.                                                                                          Управни  одбор 

                                                                                              Савеза  удружења  васпитача  Србије 

                                                                                     

http://katalog.zuov.rs/Program2012.aspx?katbroj=119&godina=2012/2013
http://katalog.zuov.rs/Program2012.aspx?katbroj=36&godina=2012/2013
http://katalog.zuov.rs/Program2012.aspx?katbroj=36&godina=2012/2013
http://katalog.zuov.rs/Program2012.aspx?katbroj=164&godina=2012/2013
http://katalog.zuov.rs/Program2012.aspx?katbroj=575&godina=2012/2013
http://katalog.zuov.rs/Program2012.aspx?katbroj=575&godina=2012/2013

