
 
 
 
 
 

 
 
Поштоване колегинице и колеге,  

 

Захваљујемо Вам на спремности да преузмете улогу водитеља тематских сесија. Ево 

неколико смерница како да се организујете да би рад био што ефикаснији.  

Молимо Вас да будете у сали у којој се одржава Ваша сесија или симпозијум, као и да се 

улогујете на линк 10 минута пре почеткаВаше сесије, како бисте имали довољно времена да 

проверите да ли су сви учесници присутни у сали или на линку и да ли су припремили 

презентације.  

Пре почетка излагања треба да се договорите са ауторима око редоследа њихових излагања, 

као и начина на који ћете их представљати (нпр. име и презиме, афилијација, поље интересовања). 

Тада, такође, треба да се договорите с учесницима да ли ћете дискусију омогућити после сваког 

саопштења или на крају. У оба случаја на Вама је да подстакнете дискусију, водите рачуна о 

времену и реализујете целу сесију или симпозијум у предвиђеном времену.  

Ви се обраћате публици на самом почетку, најављујући садржај Ваше сесије или 

симпозијума. 

Како би сви учесници имали равноправне услове, мораћете да водите рачуна о времену. 

Потребно је да вербално обавестите излагача када им је остало још 3 минута за излагање, као и у 

случају када је преостао још један минут а аутор није почео са изношењем закључака свог рада. 

После истека времена (евентуално додатних минут, до минут ипо) требало би да прекинете 

излагање. То свакако није пријатно, па Вам предлажемо да замолите ауторе да прекину 

саопштавање и да им кажете да ће добити прилику да наставе у времену које је предвиђено за 

дискусију. Такође, можете излагачима пре почетка сесије указати на овај сценарио, а он је свакако 

најављен и у упутству које су излагачи добили.  

На крају сесије или симпозијума подсетите и замолите излагаче и слушаоце да попуне 

евалуационе листове које ће им, на крају сесије, доставити техничка подршка Конгреса (за онлине 

учешће) или волонтери (за учешће уживо). Укажите им на чињеницу да се формулари састоје од 5 

питања и да им њихово попуњавање неће одузети пуно времена. Подсећамо да је Конгрес 

психолога Србије намењен презентовању радова и виђења која не излазе из оквира наше науке и 

струке, и да Ви као водитељ имате право да на то подсетите ауторе уколико процените да је 

потребно.  

 

Желимо Вам добру атмосферу и успешан рад током Ваше сесије и Конгреса у целини.  

 

 

Срдачан поздрав 

Програмски и Организациони одбор 

 
 


