
 
 

Позив за учешће на међународном научном скупу 
 

ИНОВАТИВНИ ДИДАКТИЧКИ СИСТЕМИ У  

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ 
 

Учитељски факултет Универзитета у Београду, 

Београд, 22. маја 2020. године 

 

Поштовани/а, 

 

Учитељски факултет Универзитета у Београду организује међународни научни 

скуп 22. маја 2020. године. Тема скупа је „Иновативни дидактички системи у 

васпитно-образовном раду“. Ценећи Ваш допринос у областима које наведена тема 

обухвата, позивамо Вас да учествујете у раду скупа.  

 

Тематски оквир скупа: 

 

 Савремени приступи у васпитно-образовном процесу 

 (Међу)предметне компетенције наставника, васпитача и ученика 

 Методички изазови и дилеме у савременом васпитању и образовању 

 Био-психо-социјални аспекти физичке активности у васпитању и образовању 

 Савремено васпитање и образовање као филозофски и друштвени изазов 

 Дигиталне технологије у васпитно-образовном раду – трендови и тенденције 

 Од штампаног ка дигиталном уџбенику 

 Савремени дидактички системи у инклузивном образовању 
 

Пријаву за учешће на скупу са темом саопштења и резимеом на српском и 

енглеском језику можете послати до 15. фебруара 2020. године на електронску адресу 

naucni.skup@uf.bg.ac.rs или попуњавањем електронског обрасца на адреси 

naucniskup.uf.bg.ac.rs. 

  

Напомена: Аутори треба да поднесу резимее на енглеском језику који су 

предходно лекторисани. 

 

Текст резимеа треба да садржи сажете информације о садржају саопштења: 

контекст и значај проблема, циљ истраживања, метод, најзначајније резултате и 

закључке. Обим резимеа не би требало да прелази 1400 знакова (са размацима). 

Резимеи ће бити објављени у зборнику резимеа (штампани и електронски). 
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Радни језици скупа су српски и енглески. Обавештење о прихватању теме и 

резимеа биће послато до 15. марта 2020. године. Радове у целости треба послати до 1. 

октобра 2020. године. Рецензирани радови (у складу са поступком рецензирања радова 

Часописа) биће публиковани у часопису Иновације у настави 

(http://www.inovacijeunastavi.rs).  

 

Котизација за скуп износи 7.200,00 динара за учеснике из Србије, односно 60 

евра за учеснике из иностранства. Њоме се покривају трошкови организације скупа, 

материјал за учеснике и издавање зборника. Информације о начину плаћања котизације 

налазе се на адреси naucniskup.uf.bg.ac.rs, у фолдеру Упутства за ауторе.   

 

Уплата котизације треба да буде реализована најкасније до 1. маја 2020. године. 

Контакт особе за додатне информације су: доц. др Владан Пелемиш и Владимир 

Живановић, председници Организационог одбора (e-mail: naucni.skup@uf.bg.ac.rs). 

 

Са задовољством Вас очекујемо на скупу. 

 

С поштовањем, 

 

Декан Учитељског факултета 

проф. др Данимир Мандић 

 

Председници Програмског одбора                             

проф. др Драган Мартиновић                

доц. др Драган Бранковић 

 
 

http://www.inovacijeunastavi.rs/
http://naucniskup.uf.bg.ac.rs/index.php/sr/uputstvo-za-uplatu-kotizacije/

