
Име, средње слово, презиме Виорика, А, Пасер 
Звање Професор струковних студија 
Назив институције у  којој наставник 
ради са пуним радним временом и од 
када 

Виша  школа за образовање васпитача Вршац 
18. 10. 1994.  

Ужа научна односно уметничка област Педагогија 
Академска каријера 
 Година  Институција  Област  
Избор у звање 2002 Виша школа за образовање 

васпитача у Вршцу 
Педагошке науке 
(методике) 

Докторат /   
Специјализација /   
Магистратура 1992 Педагошко-технички 

факултет, Зрењанин 
Научна организација 
образовања 

Диплома 1976 Филозофски факултет, 
Београд 

Предшколско-школска 
педагогија 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 назив предмета    

   
Назив студијског 
програма, врста студија  

Часова 
активне 
наставе  

1. Методика васпитно-образовног рада са децом  
јасленог узраста 

Васпитач деце јасленог 
узраста, основне 

4+0+2 

2. Методика сазнавања света око себе деце 
јасленог узраста 

Васпитач деце јасленог 
узраста, основне 

3+0+2 

3. Методика васпитно-образовног рада Струковни васпитач, 
основне 

4+0+2 

4. Методика упознавања околине 1 Струковни васпитач, 
основне 

3+0+1 

5. Методика упознавања околине 2 Струковни васпитач, 
основне 

1+1+2 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1.  Елементи за скицирање развојног приступа индивидуализацији даровитих ученика, 

Иновације у насатви бр.2/1995., Учитељски факултет, Београд, 1995. 
2.  Подстицање креативности ученика – елемемнти за структурисање дидактичких 

инструкција, Зборник бр.2, Виша школа за образовање васпитача, Вршац, 1996. 
3.  Даровити и шта са њима, (коауторство) Виша школа за образовање васпитача, 

Вршац,2003 
4.  Конципирање дидактичког третмана даровитих, Зборник бр.8, Виша школа за 

образовање васпитача, Вршац, и Универзитет «Банатул» Темишвар (Румунија) 2002 
5.  Циљеви-компетенције учитеља и васпитача, (коауторство) Виша школа за образовање 

васпитача, Вршац, 2006. 
6.  Даровити као потенцијална елита (коауторство), у: Зборник бр. 15 „даровити и 

друштвена елита“ стр. 415-425. Висока школа струковних студија за образовање 
васпитача „Михаило Палов“ Вршац, 2006. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 1 Међународни 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним 
 


