
                          
 

 

           Позивамо Вас да 30. јануара 2016. године (субота) у 10 сати учествујете  на акредитованој конференцији 
коју организију Удружење професора информатике Србије, из Новог Сада уз подршку  Центра  за промоцију 
науке из Београда. 

Друга ,по реду,  Конференција ће се одржати у просторијама Карловачке гимназије у Сремским Карловцима  

КОНФЕРЕНЦИЈА ''СЛОБОДАН СОФТВЕР У НАСТАВИ'' 
(са међународним учешћем)   

 

Теме конференције:   

 Примена слободног софтвера у образовању (основне, средње школе и универзитет) 
 Слободан софтвер у инклузивном образовању 
 Слободан софтвер у XXI веку, тенденције развоја и новости 
 Слободан софтвер и наука (примена у разним научним областима) 
 Слободне Web  технологије 
 Оперативни системи отвореног кода 
 Софтверске лиценце (појам, објашњења) 
 Слободан софтвер у привреди, комерцијалним и финансијским делатностима и др. 
 Хардвер  и слободан софтвер 
 Истраживања о примени слободног софтвера у образовању/науци 
 Слободан софтвер вс бесплатан софтвер 
 Cloud computing у настави 

Учесник може да предложи нову тему коју ће размотрити Програмски одбор конференције. 

Пријаве радова учесника су до 20.01.2016  године, до 12 сати. Обавештење да ли су радови прихваћени и 
одобрени за објављивање у Зборнику радова је до 23.01.2016. год. 

Радове  можете  написати  у Libre Office Writer-у  (.odt формат) или  MS  Ofice  Word-у  (.doc формат). Обим  рада  
је  од пет  до осам  страница.  За  обраду  текста користити  фонт  Тimes  New  Roman  ,  величина  слова  12.    
Радови  се  рецензирају  од  стране рецензената које  одреди Програмски одбор. Рад мора бити написан тако да 
задовољи форму конференцијских радова.  Један рад може имати највише три коаутора.  

Структуирајте рад на следећи начин: 

- Сажетак на српском и енглеском језику (маx. 150 речи) 
- Кључне речи на српском и енглеском језику (маx. 5) 
- Увод 
- главни део рада (оквирно садржи: основни проблем, извори података, главни аргументи и образложења,  

интерпретације,  а  све  може,  по  потреби,  да  буде  уређено  и  функционалним  поднасловима). 
- Закључак/закључци 
- Литература 

Да би рад био прихваћен, морају бити испуњени следећи услови: 



 

 
 
Удружење професора информатике Србије 
Пастерова 14/11 
Нови Сад 
Тел. 060/3020748 
E mail: upis.ks@gmail.com 
Сајт конференције   http://slobodansoftverzaskole.org/konferencija/ 
 

Да су испоштовани предвиђени рокови за пријаву рада; 

Да је рад написан у складу са приложеним упутством; 

Да је рад позитивно рецензиран. 

( Молимо наставнике да обрате пажњу  на педагошке, методичке и дидактичке захтеве софтвера. Акценат  је на 
опису ефеката софтвера у наставном процесу док је сам опис софтвера у другом плану ). 

За Учешће на конференцији се наплаћује котизација: 

•  за учеснике који само присуствују конференцији, котизација је 1000 динара (цена обухвата: радни материјал, 
зборник радова на ЦД Рому, освежење током конференције, потврду о акредитованом о стручном усавршавању, 
један дан један бод ) 

•  за учеснике који желе да прикажу и излажу свој рад, који ће бити и уврштен у зборник радова, котизације је 
2500 динара (цена обухвата: радни материјал,  штампани зборник радова, освежење током конференције, 
потврду о акредитованом о стручном усавршавању, један дан један бод) 

Котизацију можете уплатити на жиро рачун:  

285- 0254112440001- 87 

Прималац: 

Удружење професора информатике Србије 

Пастерова 14/11, Нови Сад 

Сврха уплате: уплата котизације за конференцију 

Службени језици Конференције су српски, руски и енглески. Радови уврштени у програм Конференције 
саопштавају се усмено. Време за саопштење рада ограничено је на десет минута. Презентације радова се могу 
припремити у  .ppt форматu, .odp формату или  другом слободном формату. 

 

Пријаве слати мејлом на: slobsoft@gmail.com 

 

Нови Сад 21.11.2016 

Организациони одбор конференције. 
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