ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА НАУЧНОМ СКУПУ
„ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКИ ПРИСТУПИ И СТРАТЕГИЈЕ –
ПОДРШКА УЧЕЊУ И РАЗВОЈУ ДЕЦЕ“

Поштовани/а,
Учитељски факултет Универзитета у Београду у сарадњи са Педагошким факултетом
Универзитета „Св. Климент Охридски“ у Битољу, Факултетом за образовне науке,
психологију и друштвене науке Универзитета „Аурел Влајку“ у Араду, Педагошким
факултетом Универзитета у Марибору и Универзитетом за образовање наставника у
Бјену организује међународни научни скуп који ће бити одржан 20. новембра 2015.
године. Тематски оквир скупа је Дидактичко-методички приступи и стратегије –
подршка учењу и развоју деце. Ценећи Ваш допринос у областима које наведена
тема обухвата, позивамо Вас да учествујете у раду Скупа.
Тематски оквир скупа:
1. Савремени дидактичко-методички приступи у планирању и реализацији наставе
2. Креирање средине која подржава учење и развој предшколске деце
3. Науке и уметности – методички аспекти трансформације садржаја
4. Дигиталне технологије које подржавају учење и развој деце
5. Дидактичко-методичка функционалност уџбеника и других наставних средстава
6. Вредновање и самовредновање у базичном васпитању и образовању
7. Учење и развој деце са посебним потребама
8. Развијање компетенција наставника и васпитача кроз иницијално образовање и
стручно усавршавање
Тема са резимеом пријављује се попуњавањем електронског обрасца на адреси
http://www.uf.bg.ac.rs/?page_id=10570 до 24. августа 2015. године. Радни језици
конференције су српски и енглески. Обавештење о прихватању теме и резимеа биће

послато до 28. септембра 2015. Радове у целости послати до 22. фебруара 2016. године.
Прихваћени радови након рецензирања биће објављени у електронском Зборнику
радова са Скупа.
Радове писати према упутству за писање радова које је доступно на сајту Учитељског
факултета на адреси

http://www.uf.bg.ac.rs/?page_id=13195. Поднети радови за

објављивање треба да буду написани на српском језику, енглеском или неком од
службених језика држава у окружењу.
Котизација за скуп износи 5.000,00 динара плус 20% ПДВ-а за учеснике из Србије,
односно 50,00 евра за учеснике из иностранства (покрива трошкове издавања књиге
резимеа, материјала за учеснике и послужења). Рок за уплату котизације је 10.
новембар 2015. године. Информације о начину плаћања котизације добиће пријављени
учесници Скупа. Студенти не плаћају котизацију.

Информације:
Горана Старијаш, председник Организационог одбора
e-mail: naucni.skup@uf.bg.ac.rs
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проф. др Мирослава Ристић

проф. др Биљана Требјешанин

2

