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Трећи стручно-научни скуп са међународним учешћем 

„Континуитет у систему васпитања и образовања“ (ХОЛИПРИ 2015) 

Пирот, 16. и 17. октобар 2015. 
 

I ПОЗИВ 

 

Поштовани, 

 

Позивамо вас да се пријавите за учешће на трећем стручно-научном скупу са 

међународним учешћем „Континуитет у систему васпитања и образовања“ (ХОЛИПРИ 2015) 

који ће се одржати у Пироту 16. и 17. октобра 2015. године, а који организује ВИСОКА 

ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У ПИРОТУ. Скуп 

се организује под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а у 

сарадњи са Педагошким друштвом Србије. 

Циљ овог скупа је да окупи стручњаке, истраживаче и практичаре који се баве 

холистичким идејама у васпитању и образовању из перспективе различитих дисциплина, како 

теоријски тако и практично. 

 
 

ОБЛАСТИ У КОЈИМА АУТОРИ МОГУ ДА ПРЕДЛАЖУ СВОЈЕ РАДОВЕ: 

 

Карактеристике система васпитања и образовања: 

Повезаност, међусобна условљеност, отвореност, флексибилност, усклађеност са васпитним 

системима других земаља, демократичност као предуслов за успостављање континуитета  

 

Континуитет на првом ступњу система васпитања и образовања: 

Аспекти континуитета, програмски континуитет, континуитет у социјалном контексту, 

континуитет у организацији живота и рада, припремни предшколски програм као могућност 

повезивања предшколске установе и основне школе; инклузија деце са развојним сметњама, 

системски приступ у раду са децом са развојним сметњама; рад са даровитом децом и 

омладином 

 

Успостављање континуитета у васпитању између различитих методичких области 

(ликовно, музичко, физичко, област језика, математика, околина): 

Усклађеност у циљевима, садржајима и методама, континуитет у начинима учења и 

образовања, континуитет у развоју језичких компетенција, континуитет у развоју 

креативности 

 

Модели успостављања континуитета: 

Интегративни приступ, искуства других земаља, интегрисани курикулум, примери добре 

праксе (сарадња вртића и школе, организација заједничких акција и активности, развој 

партнерства са школом и широм друштвеном средином); ИПП и ИОП за децу са развојним 

сметњама; ИОП за даровиту децу 
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ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ: 

 

Рок за пријаву и достављање сажетака (на српском и енглеском језику, до 300 речи): 

05.07.2015.  

Рок за обавештење о прихватању сажетака: 10.07.2015.  

Рок за достављање радова: 25.09.2015. 

Рок за уплату котизације: 30.09.2015. 

Износ котизације за активно учешће: 3000 динара 

Износ котизације за пасивно учешће: 1500 динара  

Уплаћена котизација обезбеђује учешће на скупу, ЦД издање зборника радова, сертификат о 

стручном усавршавању и освежење за учеснике скупа. Котизацију можете да уплатите на 

следећи рачун: 840-616876090. Сврха уплате: ХОЛИПРИ2015. 

Студенти основних студија су ослобођени плаћања котизације. 

 

ОБЛИЦИ УЧЕШЋА У РАДУ СКУПА: 

 

1.Усмено излагање 

2.Постер-сесије  

3.Студентске презентације 

4.Интерактивне радионице 

 

ЈЕЗИК СКУПА: српски и енглески 

 

Регистрациони формулар и сажетак рада можете да пошаљете на следећу имејл адресу: 

holipri@pakadem.edu.rs 

 

Техничка упутства за израду рада и остале информације можете пронаћи на веб-сајту Високе 

школе струковних студија за образовање васпитача у Пироту: 

http://pakadem.edu.rs/?page_id=338 

 

ОРГАНИЗАТОР СКУПА: 

 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У 

ПИРОТУ У САРАДЊИ СА ПЕДАГОШКИМ ДРУШТВОМ СРБИЈЕ  

 

 

КОНТАКТ ОСОБА: 

 

ДИРЕКТОР ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА 

У ПИРОТУ 

 

др Данијела Видановић, професор струковних студија 

Телефон: 010-345-237 

Имејл: danijela.vidanovic@pakadem.edu.rs 

 

 

http://pakadem.edu.rs/?page_id=338

