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Учитељски факултет Београд 

- Предшколска педагогија 
(вежбе) 
- Предшколски курикулум 
(вежбе) 
- Методика упознавања 
околине (вежбе) 
- Методика наставе природе 
и друштва (вежбе) 

Докторат    
Специјализација    
Магистратура    
Диплома 2007 Учитељски факултет Београд Педагогија 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 назив предмета    

   
Назив студијског програма, 
врста студја  

Часова 
активне 
наставе 

1. Предшколска педагогија Струковни васпитач, основне 2 
2. Предшколски курикулум Струковни васпитач, основне 2 
3. Методика упознавања околине Струковни васпитач, основне 1 
4.  Методика сазнавања света око себе деце 

јасленог узраста  
Струковни васпитач деце 
јасленог узраста, основне  

2 

5.  Предшколски курикулум Струковни васпитач деце 
јасленог узраста, основне 

1 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1.  Kriterijumi ocenjivanja u funkciji motivacije učenika, Pedagoška stvarnost, br. 9-10, Novi Sad, 

2008. 
2.  Inkluzija romske dece u obrazovanju u Vojvodini, Zbornik radova sa medjunarodnog naučnog 

skupa „Škola po mjeri“, Pula (Hrvatska), 2009. 
3.  Savremena porodica i neostvareni daroviti, Zbornik 14, Visoka škola strukovnih studija za 

obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“, Vršac, 2008. 
4.  Savremeni udžbenik prirode i društva u funkciji razvoja sposobnosti kreativnog mišljenja 

(koautorstvo),  Zbornik rezimea sa 12. međunarodne naučne konferencije „Kvalitet i efikasnost 
nastave u društvu koje uči“ u organizaciji IPI, 

5.  Međunarodna naučno-stručna konferencija „Na putu ka dobu Znanja“, Split, 2009 
6.  Škola u funkciji darovitosti, Zbornik radova sa first international scientific coference „Gifted 

and talented creators of the progress“, Faculti of Education – Bitola, 2009. 
7.  Porodica i darovito dete, Zbornik radova sa kongresa pedagoga Republike Srpske „Razvoj 

pedagoške nauke i reformske promene u obrazovanju i vaspitanju“, Banja Luka, 2009. 
8.  Škola kao podrška darovitima i stvaranje društvene elite, Zbornik 15, Visoka škola strukovnih 

studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“, Vršac, 2009. 
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 
Усавршавања   



 


