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Специјализација    

Магистратура    

Диплома 2000. Филозофски факултет у Нишу Педагогија 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета    

 

Назив студијског програма, врста 

студија  

Часова 

активне 

наставе  

1. Увод у професију и професионална пракса 1 oсновне струковне студије  

2. Увод у професију и професионална пракса 2 oсновне струковне студије  

3. Увод у професију и професионална пракса 3 oсновне струковне студије  

4. Увод у професију и професионална пракса 4 oсновне струковне студије  

5. Увод у професију и професионална пракса 5 oсновне струковне студије  

6. Акциона истраживања основне струковне студије 1 

7. Интегративни приступ пракси основне струковне студије 1/4 

8. Пројекатски приступ у раду са предшколском 

децом 

основне струковне студије 2 

9. Методика васпитно-образовног рада основне струковне студије 1 

10. Дечја игра и развој стваралаштва основне струковне студије 1 

11. Oпшта педагогија основне струковне студије 1 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  Учешће на 12. међународним  стручним сусретима „Васпитачи – васпитачима“, Златибор, 

2007. 

2.  Т.Марковић „Проблеми у разумевању професије васпитач“, Огледи и искуства, Висока школа 

струковних студија за образовање васпитала у Пироту, бр. 10, 2011. 

3.   

4.   

5.   

6.   

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. Акредитовани програми стручног усавршавања просветних 

радника: „Васпитање за креативност“ од 2007. надаље, „Интегративна пракса – интегративни курикулум“ 

од 2010. надаље  
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