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Назив институције у  којој наставник ради са 

пуним радним временом и од када 

Висока школа струковних студија за образовање 

васпитача 
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Избор у звање 2010.   

Докторат 2010. Филозофски факултет у Новом 

Саду 

Предшколска педагогија 

Специјализација    

Магистратура 2003. Филозофски факултет у Новом 

Саду 

Предшколска педагогија 

Диплома 1990. Филозофски факултет у Скопљу Педагогија 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 Назив предмета Назив студијског програма, врста 

студија  

Часова 

активне 

наставе  

1. Детињство, култура васпитање Основне струковне студије 2 

2. Предшколска педагогија Основне струковне студије 2 

3. Методика васпитно-образовног рада Основне струковне студије 2 

4. Припрема за школу Основне струковне студије 2 

5. Тематско планирање и програмирање Основне струковне студије 3 

6. Програми предшколског васпитања и образовања Основне струковне студије 4 

7. Дечја игра и развој стваралаштва Основне струковне студије 2 

8. Васпитање за креативност Специјалистичке струковне студије 2 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  Видановић, Д.(2002): У Сусрет сазнавању креативности, Огледи и искуства Пирот: Виша школа за образовање 

васпитача;  

2.  Видановић, Д.(2005): Креативност и демагогија,Савремени токови у образовању наставника, Зборник радова са 

међународног научног скупа у Врању. Врање:Учитељски факултет;  

3.  Видановић, Д, Станисављевић- Петровић, З.(2004): Стручно усавршавање васпитача у концепту образовања за 

одрживи развој, Наше стварање,Алексинац:Виша школа за образовање васпитача; 

4.  Видановић, Д, Станисављевић- Петровић, З.(2006): Како ученици виде квалитет школе,Зборник радова са 

међународног научног скупа Савремене концепције, схватања и иновативни приступи у васпитно- образовном 

и наставном раду, Нови Сад:Филозофски факултет; 

5.  Видановић, Д., Тодоровић, М. (2007): Математички садржаји, игра или баук,  Зборник резимеа са међународног 

научног скупа Школа у природи Врање:Учитељски факултет  

6.  Видановић, Д, Станисављевић- Петровић, З.(2011): Традиционални и модерни приступи у стратегији развоја 

школског система, Зборник са међународне научне конференције,Традиција,модернизација,идентитети,Ниш: 

Филозофски факултет у Нишу; 

7.  Видановић, Д, Станисављевић- Петровић, З.(2012):Промене у школском систему Србије, Ниш: Филозофски 

факултет у Нишу; 

8.   

9.   

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   

Други подаци које сматрате релевантним : Аутор и реализатор три акредитована програма за стручно 

усавршавање васпитача (Покажи ми па ћу знати, 1и 2, Бирам, стварам и откривам) 
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