
 

 

Прилог 5.4. Списак објављених резултата установе за претходну 

календарску годину (систематисан по ознакама ресорног 

Министарства)  
 
 

 Научна књига и монографија 
националног значаја 

Р 13 

1. Проф. др 
Грозданка 
Гојков 
       

Увод у педагошку методологију (или 
метатеоријске концепције педагошке 
методологије) 

Виша школа за образовање 
васпитача, Вршац, 2005.            

2. Проф. др 
Грозданка 
Гојков 
 

Постмодерна и дидактика Виша школа за образовање 
васпитача, Вршац, 2006. 

3. Гојков,Г., 
Грандић, Р., 
Милутиновић, 
Ј., Негру, А., 
Пасер, В., 
Стојановић, А. 

Циљеви-компетенције учитеља и 
васпитача 

Виша школа за образовање 
васпитача, Вршац, 2006. 

4. Др Јон 
Лелеа 

Музичка култура за И разред Основне 
школе на румунском језику у оквиру 
пројекта «Од потреба до иновација у 
настави» 

Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд-Нови Сад, 
новембар 2005. 

5. Проф. Др 
Адријан Негру 

Водич кроз историју румунске 
културе,уџбеник за студенте Учитељског 
факултета 

Виша школа за образовање 
васпитача, Вршац,2005. 

6. Еуђен Чинч Лексикон: Румунски музички опуси КОВ, Вршац, 2006. 

7. Доц. др 
Ружица 
Петровић 

Антрополошко-етички огледи, друго 
допуњено издање 

Педагошки факултет, 
Јагодина, 2006. 

 Поглавље у књизи, Прегледни чланак у 
часопису, у тематском зборнику радова, 
у монографији или у едициј посвећеној 
одређеној научној области, (категорије 
Р52)- Рад у часопису међународног 
значаја.и  

Р 22 

8. Проф. др 
Грозданка 
Гојков 
 

Однос интер и интра-индивидуалних 
фактора у креативним активностима 

Зборник радова са 11. Округлог 
стола, Даровити и одрасли, 
ВШВ, 2006. 

9. Проф.др 
Саво Ћебић  

Одлике наставника који ради са 
математички надареном децом-у 
коауторству са др Мирком Дејићем 

Зборник радова са 11. Округлог 
стола, Даровити и одрасли, 
ВШВ, 2006. 

10. Проф. др 
Аурел Божин 

Улога породице у развоју даровитих Зборник радова са 11. Округлог 
стола, Даровити и одрасли, 
ВШВ, 2006. 

11. Проф. др 
Јон Лелеа 

Сазнања и мишљење о музичкој 
даровитости из угла одраслих који раде 
са децом 

Зборник радова са 11. Округлог 
стола, Даровити и одрасли, 
ВШВ, 2006. 



12. Доц. др 
Ружица 
Петровић 

Даровитост као стваралачко позвање Зборник 11,ВШВ,Вршац,2006. 

13. Доц. др 
Ружица 
Петровић 

Византијско мудрољубље као 
добротољубље 

Зборник Филозофског 
факултета, К.Митровица, 
октобар 2005. 

14. Мр 
Томислав 
сухецки 

Даровити и одрасли Зборник радова са 11. Округлог 
стола, Даровити и одрасли, 
ВШВ, 2006. 

15. Адријан 
Божин 

Осећај кохерентности у кризним и 
стабилним периодима развоја 

Зборник радова са 11. Округлог 
стола, Даровити и одрасли, 
ВШВ, 2006. 

 Поглавље у књизи, Прегледни чланак у 
часопису, у тематском зборнику радова, 
у монографији или у едициј посвећеној 
одређеној научној области, (категорије 
Р61)- Рад у водећем часопису 
националног значаја. 

Р23 

16. Проф. др 
Грозданка 
Гојков 
 

Триангулација у педагошком 
истраживању-прегледни научни рад, текст 
је део рада у оквиру пројекта 
»Глобализација и метатеоријске 
концепције педагошке методологије« 

Педагогија ЛXИ, бр.2, 2006. 

17. Проф. др 
Грозданка 
Гојков 
 

Метатеоријске концепције као основе 
педагошких теорија и модела, текст је део 
рада у оквиру пројекта »Глобализација и 
метатеоријске концепције педагошке 
методологије« 

Педагогија, бр. 3, 2006. 

18. Проф. др 
Адријан Негру 

Семиотика и структурална корелација у 
настави ликовне културе 

Иновације у настави,бр.18, 
Учитељски факултет  Београд,   
Београд,2006. 

19. Доц.др 
Ружица 
Петровић 

Утеха као исходиште људске судбине 
(110 година од рођења Ксеније 

Атанасијевић) 

Вечерње новости, 27.април 
2005. 

20. Доц.др 
Ружица 
Петровић 

Метафизика, Милан Узелац: 
Метафизика (приказ) 

Зборник 11, ВШВ,Вршац,2006. 

21. Доц.др 
Ружица 
Петровић 

Серијал »Где се налази српска 
филозофија данас«, текст «Без лажне 

мудрости« 

Вечерње новости, 30. август, 
2006. Београд 

 Рецензије  

22. Проф. др 
Грозданка 
Гојков 
 

Живковић,С.Д., Велике философско 
педагошке идеје 

Виша школа за образовање 
васпитача, Вршац, 2005. 

23. Проф. др 
Грозданка 
Гојков 
 

»Породица и вредносне оријентације 
будућих учитеља« др Нада Вилотијевић 

Учитељски факултет, Београд, 
2006. 

24. Проф. др 
Грозданка 
Гојков 
 

Монографско научно дело«Претпоставке 
успешног учења« приредио Стеван 
Крњајић 

Институт за педагошка 
истраживања, Београд, 2006. 

25. Проф. др 
Грозданка 

Уводне напомене и рецензија  
др Никола Гавриловић«Вршачка 

Виша школа за образовање 
васпитача,ВШВ, 2006. 



Гојков 
 

учитељска школа у доба српског 
Војводства и тамишког Баната« 

26. Проф. др 
Грозданка 
Гојков 
 

Максић Славица, Подстицање 
креативности у школи, рецензија за 
монографско научно дело 

Институт за педагошка 
истраживања, Београд, 2006. 

27. Проф. др 
Грозданка 
Гојков 
 

»Интерактивна педагогија«, приредила др 
Оливера Кнежевић-Флорић 

Нови Сад, 2006. 

28. Проф. др 
Грозданка 
Гојков 
 

»Теорија ин пракса в изобрезевању 
учитељев«, уредница Цирила Пеклај 
 

Филозофска факултета, 
Љубљана, 2006. 

 
 
 

 Учешће професора Школе на научним и стручним скуповима 
у току школске 2005/2006. године 

 
 
                                                    Поднето саопштење                         Назив стручног скупа 

Проф. др 
Грозданка 
Гојков 

Саопштење на скупу »Образовна политика и 
зависност« 

Међународни знанствени скуп,Сплит, 
20.-22.10.2005. 

Проф. др 
Грозданка 
Гојков 

Саопштење на тему: Постмодерна и 
педагогија;  

Стручно-научни скуп«Образовање 
васпитача за будућност«, Виша 
школа за образовање васпитача, 
Београд, 23.02.2006. 

Проф. др 
Грозданка 
Гојков 

О личности и раду проф.др Борислава 
Станојловића-осврт из једног угла 

Стручно-научни скуп «Образовање 
васпитача за будућност«, Виша 
школа за образовање васпитача, 
Београд, 23.02.2006 

Проф. др 
Грозданка 
Гојков 

Утицај постмодерне и детерминистичког 
хаоса 

Научни скуп«Андрагогија на почетку 
трећег миленијума« у организацији 
Института за педагогију и 
андрагогију одељења за педагогију и 
андрагогију Филозофског факултета 
у Београду, Друштво за образовање 
одраслих и Институт за међународну 
сарадњу Савеза за образовање 
одраслихНемачке,2.06.2006. 

Проф. др 
Грозданка 
Гојков 

Постмодерна дидактика и даровити 11. међународни научни скуп 
»Даровитост,интеракција и 
индивидуализација у настави«, Виша 
школа за образовање васпитача, 
Вршац, 23. јун 2006. 

Проф. др 
Грозданка 
Гојков 

Проф.др Михаило Палов –педагошки 
трагови у времену – О мултикултуралности 
из педагошког угла 

Симпозионул интернатионал 
»Оамени де сеама аи Банатулуи«-
едитиа а X-а,царе ва авеа лоц ла 
Тимишоара, ла Университатеа 
»Тибисцус«, 12.05.2006. 

Проф. др 
Илеана 
Магда 

Родно село Раду Флоре у књизи Детињство 
из сећања 

«Меморијал Раду Флора»;Банатско 
Ново Село, 4.09.2006. 



Проф. др 
Адријан 
Негру 

Саопштење:Интерактивна комуникација 
између учитеља и ликовно надарених 
ученика у додатној настави 

11. међународни научни скуп 
»Даровитост,интеракција и 
индивидуализација у настави«, Виша 
школа за образовање васпитача, 
Вршац, 23. јун 2006. 

Проф. др 
Адријан 
Негру 

Квалитативни приступ истраживању 
уметничких радионица као методолошког 
облика за ликовно образовање 
младих:Мајстори резбари из породице 
Босиок. 

Међународни симпозијум у 
Темишвару,12-13. мај 2006,Румунија. 

Проф. др 
Адријан 
Негру 

Метатеоријски приступ методологији рада 
уметничких радионица у 19. веку 

Међународни симпозијум Банат-
историјска и културна 
прошлост,Извршно веће 
Војводине,17.јун 2007, Нови Сад. 

Мр Виорика 
Пасер 

Методички израз индивидуализованог 
приступа даровитој деци предшколског 
узраста 

11. међународни научни скуп 
»Даровитост,интеракција и 
индивидуализација у настави«, Виша 
школа за образовање васпитача, 
Вршац, 23. јун 2006. 

Др Аурел 
Божин 

Опште образовне интервенције у развоју 
даровитих 

11. међународни научни скуп 
»Даровитост,интеракција и 
индивидуализација у настави«, Виша 
школа за образовање васпитача, 
Вршац, 23. јун 2006. 

Доц.др 
Ружица 
Петровић 

Учешће на тему :Комуникационе 
компетенције у научно-наставној области 

Међународна научно-стручна 
конференција »Развијање 
комуникационих компетенција 
наставника и ученика », 23-24. 
09.2005, Јагодина. 

Доц.др 
Ружица 
Петровић 

Филозофија образовања у учењу 
К.Атанасијевић 

Трећи Доситејеви учитељски 
сусрети, 28-30.03. 2006,Београд. 

Доц.др 
Ружица 
Петровић 

Значај говорничке вештине у наставној 
делатности 

11. међународни научни скуп 
»Даровитост,интеракција и 
индивидуализација у настави«, Виша 
школа за образовање васпитача, 
Вршац, 23. јун 2006. 

Доц.др 
Ружица 
Петровић 

Philosophical values of the europian spirit 
(Filozofske vrednosti evropskog duha) 

14. SESSION INTERNATIONAL 
VARNA PHILOSOPHICAL SCHOOL 
PHILOSOPHY BRIDGING 
CIVILIZACIONS AND 
CULTURES,Varna, 2006. 

Доц.др 
Ружица 
Петровић 

Реферат на тему:Стваралачка енергија Међународна научна конференција у 
Новом саду на тему:Енергија као 
услов постојања, 21-23. 09.2006. 
Нови Сад 

Доц.др 
Ружица 
Петровић 

Филозофска образованост и филозофија 
образовања 

Научни скуп »Основна полазишта 
промена у образовању Србије«, 
Београд, 2006. 

Мр 
Александра 
Гојков-Рајић 

Интеракција даровитих са немачком 
књижевношћу – драме игране у вршаћком 
градском позоришту 

11. међународни научни скуп 
»Даровитост,интеракција и 
индивидуализација у настави«, Виша 
школа за образовање васпитача, 
Вршац, 23. јун 2006. 
 



Јелена 
Пртљага 

Индивидуализација и интеракција у настави 
енглеског језика 

11. међународни научни скуп 
»Даровитост,интеракција и 
индивидуализација у настави«, Виша 
школа за образовање васпитача, 
Вршац, 23. јун 2006. 

Адријан 
Bожин 

Развој даровитих и могућности и облици 
индивидуализације рада са њима у 
предшколском периоду 

11. међународни научни скуп 
»Даровитост,интеракција и 
индивидуализација у настави«, Виша 
школа за образовање васпитача, 
Вршац, 23. јун 2006. 

Еуђен Чинч Израда заједничке студије Културни 
потенцијал региона Bаната 

Семинар за менаџере у области 
културе, Темишвар, период 
септембар 2005 – јануар 2006. 
Румунија. 

Еуђен Чинч Православна литургијска химна у 
стваралаштву румунских композитора XX-ог 
века 

Међународни семинар о имнологији, 
Темишвар,мај,2006. 

Еуђен Чинч Начини едукације васпитача за рад са 
музички даровитом децом 

11. међународни научни скуп 
»Даровитост,интеракција и 
индивидуализација у настави«, Виша 
школа за образовање васпитача, 
Вршац, 23. јун 2006. 

Мр 
Томислав 
Сухецки 

Естетска интелигенција или дар да се 
креативно уобличе медијске приче 

11. међународни научни скуп 
»Даровитост,интеракција и 
индивидуализација у настави«, Виша 
школа за образовање васпитача, 
Вршац, 23. јун 2006. 

Мр Наташа 
Стурза 
Милић 

Различити приступи идентификацији 
моторички даровитих ученика 

11. међународни научни скуп 
»Даровитост,интеракција и 
индивидуализација у настави«, Виша 
школа за образовање васпитача, 
Вршац, 23. јун 2006. 

Мр Наташа 
Стурза 
Милић 

Нове Основе програма в.о.рада из аспекта 
методике физичког васпитања 

Стручни скуп методичара са Виших 
школа за образовање васпитача на 
тему »Нове Основе програма в.о. 
рада са децом предшколског 
узраста«, Кикинда, 4.06.2006. 

Мр 
Александар 
Стојановић 

Педагошки значај социјалне интеракције 
даровитих 

11. међународни научни скуп 
»Даровитост, интеракција и 
индивидуализација у настави«, Виша 
школа за образовање васпитача, 
Вршац, 23. јун 2006. 

Мр 
Александар 
Стојановић 

 Округли сто »Социјални односи у 
школи и проблеми у понашању 
ученика«, Учитељски факултет, 
Bеоград 

Мр 
Александар 
Стојановић 

Сарадња школе и породице даровитих 
ученика 

Научни скуп са међународним 
учешћем »Сарадња школе и 
породице«, Институт за педагошка 
истраживања, Bеоград 

Bиљана 
Вујасин 

Индивидуализација васпитног рада са 
даровитима 

11. међународни научни скуп 
»Даровитост,интеракција и 
индивидуализација у настави«, Виша 
школа за образовање васпитача, 
Вршац, 23. јун 2006. 



 


