Име и презиме
ЈОВАНОВИЋ Ж. МИРА
Професор струковних студија
Звање
Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу
Назив институције у којој наставник ради
01. 04.2012.
са пуним радним временом и од када
Педагогија
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
година
институција
област
Висока школа струковних студија за
Избор у звање
2017.
Педагогија
васпитаче у Шапцу
Филозофски факултет, Универзитет у
Докторат
2016.
Педагогија
Новом Саду
Специјализација
Филозофски факултет, Универзитет у
Магистратура
2011.
Педагогија
Новом Саду
Филозофски факултет, Универзитет у
Диплома
1990.
Педагогија
Новом Саду
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
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1. Општа педагогија
Основне струковне студије
Домска педагогија
Основне струковне студије
2.
Породична педагогија
Основне струковне студије
3.
Педагогија јасленог узраста
Основне струковне студије
4.
Социјализација деце јасленог узраста
Основне струковне студије
5.
Сарадња породице и дечјег вртића
Основне струковне студије
6.
Професионалне вештине васпитача у јаслицама
Основне струковне студије
7.
Основне струковне студије
8.
Методика упознавања околине 1
9.
Центри интересовања за упознавање околине
Специјалистичке студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
М.Jovanović, ( 2013 ) PEDAGOGICAL CLIMATE REGARDED AS A FACTOR OF PUPIL’S
1.
SELFDEVELOPMENT – Istraživanja u pedagogiji = Research in pedagogy , God. 3, br. 2 , 2013, 71-99
http://www.uskolavrsac.in.rs/wp-content/uploads/2011/06/Casopis-5-en1.pdf M 53
М. Jovanović, ( 2014 ) Samorazvoj učenika i pedagoška klima u školi , Učitelj, XXXII, 2, 215-229
2.
http://www.surs.org.rs/images/dokumenti/caspis_ucitelj/Sadrzaj%20Ucitelj%202_2014.pdf M 53
М. Jovanović ( 2014 ) Redefinisanje uloge pedagog ai njegov profesionalni razvoj
3.
http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/tio2014/PDF/608%20Jovanovic.pdf М63
4.
М. Jovanović ( 2014 ) Dnevnik stručno-pedagoške prakse I, II ISBN 978-86-7142-021-1
5.
М. Jovanović ( 2014 ) Dnevnik stručno-pedagoške prakse III, IV ISBN 978-86-7142-022-8
M. Jovanović ( 2014 ) Profesionalni razvoj i promenjene uloge vaspitača u 21 veku , Zbornik nacionalnog
6.
naučnog skupa X Simpozijum sa međunarodnim učešćem „VASPITAČ U 21 VEKU “, Sokobanja, 331-336,
http://www.vsvaspitacka.edu.rs/images/Zbornik/Nase%20stvaranje%2014.pdf M 33
М. Jovanović ( 2016 ) Mogućnosti i izazovi profesionalnog razvoja školskog pedagoga u savremenim uslovima
7.
http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/tio2016/Radovi%20TIO%202016/SR/4)%20Profesionalni%20razvoj%20na
stavnika%20tehni%C4%8Dkih%20i%20informati%C4%8Dkih%20predmeta/409_043_Jovanovic_SR.pdf М63
Lj.Stankov, M.Jovanović ( 2015 ) Povezivanje teorije i prakse-temelj budućeg obrazovanja strukovnih
vaspitača vaspitača , Knjiga rezimea/ Naučno-stručna konferencija Metodički dani 2015: tematski zbornik
Kompetencije vaspitača za društvo znanja Компетенције васпитаča za društvo znanja. Kikinda , 75.
http://www.vaspitacka.edu.rs/files/nauka/251%D0%9A%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0
8.
%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B0%202015.%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%
B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%
B0%D1%87%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE%20
%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%9A%D0%B0.pdf (М53 )

Jovanović, M., (2015) : Inkluzija u dečjem vrtiću , u Zborniku rezimea 7. Međunarodna konferencija „ Rad sa
decom i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim osobama sa invaliditetom teorijska, praktična i etička
9.
pitanja“, Društvo defektologa Srbije i Mensa Srbije, Vršac , 51.
http://www.defektolozi.org/images/dokumenti/izdanja/2015_11_19_Zbornik_konferencija_oktobar.pdf M 34
М. Jovanović ( 2014 ) Saradnja porodice i dečjeg vrtića –odabrane teme
10. http://www.vivasabac.edu.rs/materijali/skripte/SKRIPTA%20SARADNJA%20PORODICE%20I%20DECJEG%
20VRTICA.pdf
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата

Укупан број радова
са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће
Домаћи: /
Међународни: /
на пројектима
Други подаци које сматрате релевантним
-Аутор , коаутор и реализатор следећих акредитованих програма стручног усавршавања васпитача,
наставника и стручних сарадника :
Програм стручног усавршавања: „Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне
школскем климе “, акредитован програм стручног усавршавања од стране ЗУОВ од акредитован од 2011/12 до
2017/18.
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=116&godina=2014/2015
Програм стручног усавршавања: „Компетентан наставник и педагог за инклузију у савременој школи“
акредитован програм стручног усавршавања од стране ЗУОВ, акредитован за шк. 2016/17 и 2017/18.
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=315&godina=2014/2015
Програм стручног усавршавања: „ Даровито дете у школи и шта са њим“, акредитован програм стручног
усавршавања од стране ЗУОВ акредитован од 2011-2016/17 , 2017/18.
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=303&godina=2014/2015
Програм стручног усавршавања: „Даровито дете у вртићу – препознавање и подстицање даровитости деце
предшколског узраста“ акредитован за шк. 2016/17 и 2017/18.
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=555&godina=2014/2015
-Коаутор и реализатор програма стручног усавршавања Рад са децом проблематичног, посебно агресивног
понашања, програм акредитован од стране министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
2014.
-Члан радне групе за оцењивање квалитета рукописа уџбеника од 2016. год.
-Члан Удружења психолошких саветника Србије , стручни сарадник ОО Црвени крст Ваљево, члан
Стручног актив педагога и психолога Ваљева

