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Специјализација    

Магистратура 01.06.1999. Факултет физичке културе Београд физичка култура 

Диплома 31.12.1987. Факултет за физичку културу 
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Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 Назив предмета Назив студијског програма, врста 

студија 

Часова 

активне 

наставе  

1. Методика физичког васпитања 1 основне струковне студије 3 

2. Методика физичког васпитања 2 основне струковне студије 3 

3. Интегративни приступ пракси основне струковне студије 1/4 

4. Елементарне игре у природи основне струковне студије 2 

5. Корективне игре основне струковне студије 2 

6. Традиционална музика и плес у вртићу специјалистичке струковне студије 2 

7. Холистички приступ у васпитно-образовном 

раду 

специјалистичке струковне студије 1/5 

8. Координисани васпитно-образовни рад 1 специјалистичке струковне студије 1/4 

9. Координисани васпитно-образовни рад 2 специјалистичке струковне студије 1/4 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  Ставови ученика и родитеља према школском физичком васпитању , Зборник радова. 

Учитељски факултет Ужице 2006. године 

2.  Збирка покретних игара за децу предшколског узраста, Епоха Пожега, 2007.године 

3.  Методика физичког васпитања – за студенте високих стручних школа за образовање 

васпитача, Народна библиотека Ариље, 2009.год. 

4.  Телесно васпитање најмлађих кроз слике и речи, Висока струковна школа за образовање 

васпитача Пирот, 2010.год. 

5.  Практикум – методика физичког васпитања, Вискока школа струковних студија за 

образовање васпитача Пирот, 2011.год. 

6.  Покретна игра у функцији правилног психофизичког развоја деце предшколског узраста- 

огледи и искуства, Вискока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот, 

2011.год. 

7.   

8.   

9.   

10.   

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 
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