
 

 

ŠESTI HRVATSKI SIMPOZIJ  

O RANOJ INTERVENCIJI U DJETINJSTVU 

Razumjeti i podržati obitelj djeteta 

s razvojnim rizicima ili teškoćama 

9. – 11. lipnja 2022. godine, Zagreb 

 
 

 

 

OBLICI IZLAGANJA 

 

Okrugli stol je rasprava o relevantnoj stručnoj i/ili znanstveno-istraživačkoj temi sa svrhom 

razmjene teorijskih, stručnih i metodoloških ideja, spoznaja i mišljenja. 

Organizira je i vodi moderator koji priprema niz pitanja za raspravu s minimalno tri sudionika po 

vlastitom izboru. 

Predviđeno vrijeme trajanja okruglog stola je do 60 minuta (preporuča se 50 minuta). Uz središnju 

raspravu aktivnih sudionika okruglog stola je potrebno predvidjeti i vrijeme (najmanje 15 minuta) 

za raspravu i odgovore na pitanja ostalih sudionika (publike). 

 

Usmeno izlaganje je izlaganje pojedinačnog rada u trajanju do 10 minuta, nakon kojeg može 

slijediti kratka rasprava u trajanju do 2 minute. 

Izlagače ćemo zamoliti da svoje prezentacije unaprijed pošalju (do 7. lipnja u ponoć) kako bismo 

ih pripremili na računalima u prostorijama u kojima se održavaju izlaganja. 

 

Poster-izlaganje je prikaz pojedinačnog rada u obliku postera veličine B1 (100 cm visina x 70 cm 

širina). Zamolit ćemo izlagače da svoje isprintane postere postave ujutro 10. lipnja 2022. te da 

budu uz svoje postere za vrijeme trajanja poster-sekcije (10. lipnja 2022. od 10:30 do 11:00 sati). 

Posteri mogu ostati izloženi do kraja radnog dijela dana. 

Materijale za postavljanje postera osigurat će organizatori simpozija, koji će pripremiti i označiti 

mjesta za izlaganje svakog postera. 

Predlažemo izlagačima da svoje postere pošalju (do 7. lipnja u ponoć) i u pdf formatu kako bismo 

ih prezentirali i sudionicima simpozija koji će program pratiti online.  

 

Radionica podrazumijeva primjenu praktičnih aktivnosti s ciljem unapređenja znanja i vještina 

prijavljenih sudionika koju organizira jedan ili više voditelja u trajanju do 60 minuta (preporuča se 

50 minuta). 

Ako voditelji žele ograničiti sudionika radionica, molimo voditelja radionica povratnu informaciju 

o broju sudionika do 1. lipnja 2022. Prijave za radionice bit će moguće na registracijskom stolu 

tijekom trajanja simpozija (do popunjavanja slobodnih mjesta). 

Na raspolaganju će u dvorani biti laptop i projektor. 

 


