Име и презиме
Звање
Назив институције у којој наставник ради са
пуним или непуним радним временом и од када
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Избор у звање

2017.

Докторат

2016.

ЈОВАНОВИЋ Ж. МИРА
Професор струковних студија
Академија струковних студија Шабац, Одсек студија за
васпитаче и медицинске сестре-васпитаче 01. 04.2012.
Педагогија

Институција
Висока школа струковних студија за
васпитаче у Шапцу
Филозофски факултет, Универзитет у
Новом Саду

Научна или
уметничка област

Ужа научна, уметничка
или стручна област

Педагогија

Педагогија

Педагогија

Специјализација
Магистратура

2011.

Филозофски факултет, Универзитет у
Новом Саду

Педагогија

Мастер
Филозофски факултет, Универзитет у
Педагогија
Новом Саду
Списак предмета за које је наставник акредитован на првом или другом степену студија
Диплома

1990.

Р.Б.

Ознака
предмета

Назив предмета

Вид
наставе

1.

21.VAS094

Општа педагогија

предавања

2.

21.VAS098

Педагогија јасленог узраста

предавања

3.

21.VАС104

Методика упознавања околине

предавања

4.
5.

21.VAS009
21.VAS056

Предшколска педагогија
Инклузивно образовање и васпитање

предавања
предавања

Назив студијског програма
Струковна медицинска сестра васпитач
Струковни васпитач
Струковна медицинска сестра васпитач
Струковна медицинска сестра васпитач
Струковни васпитач
Струковни васпитач
Струковни мастер васпитач

Врста студија (ОСС,
ССС, ОАС, МСС,
МАС, САС)
ОСС
ОСС
ОСС
ОСС
МСС

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Jovanović M. (2013).PEDAGOGICAL CLIMATE REGARDED AS A FACTOR OF PUPIL’S SELFDEVELOPMENT – Istraživanja
u pedagogiji = Research in pedagogy , God. 3, br. 2 , 2013, 71-99 http://www.uskolavrsac.in.rs/wp-content/uploads/2011/06/Casopis5-en1.pdf M 53
Јовановић М. (2014). Идентитет професије педагог у савременом образовању , Зборник радова националног скупа Јануарски
2. сусрети педагога 2014, „Изазови професије педагога “. Филозофски факултет Универзитета у Београду, Београд .
3. Јовановић М. (2015). Приказ МОНОГРАФИЈА ЧАСОПИС „УЧИТЕЉ “1983–2013, Учитељ, XXXII, 5.
Станков, Љ. и Јовановић, М. (2017). Повезивање теорије и праксе – темељ будућег образовања струковних васпитача. У:
Тамара Грујић и Јасмина Арсенијевић (ур.). Компетенције васпитача за друштво знања. Тематски зборник са Међународне
4. научностручне конференције Методички дани 2015. (стр. 219-232). Кикинда: Висока школа струковних студија за образовање
васпитача. (ISBN 978-86-85625-22-0; COBISS.SR-ID 320609543)
Јовановић М., Лукић М. ( 2017 ) Методика упознавања околине 1 : први кораци у упознавању деце са околином, Висока
5. школа струковних студија за васпитаче, Шабац, ISBN:978-86- 7142-042-6, COBISS.SR-ID 243467532.
Јовановић М. ( 2018 ) Општа педагогија – приручник за струковне васпитаче, Висока школа струковних студија за васпитаче,
6. Шабац, ISBN:978-86-7142-049-5.
Станков, Љ., Вулетић, С., Јовановић М. и Старчевић, Н. (2019). Просторно-временска структура дечјег вртића као подстицај
за бављење физичким активностима на предшколском узрасту. У: Ж. Рајковић, Д. Митровић, В. Милошевић и В. Милетић
7. (ур.). Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих. Зборник сажетака. Девета
Међународна научна конференција (стр. 80-81). Факултет спорта и физичког васпитања Универзитетa у Београду, децембар
2019. (ISBN 978-86-89773-52-1; COBISS.SR-ID 281612300
Јовановић М., Станков Љ., (2019). Оквири компетенција васпитача-предуслов професионализације васпитача за друштво
8. знања , у Зборнику конференције „Значај компетентности васпитача за квалитет васпитања и образовања деце предшколског
узраста“ са међународним учешћем, Алексинац.
Јовановић М., Станков Љ., (2021). Васпитачи о игри, вртићу и споственој пракси у пројектном приступу учењу у Зборнику
9. конференције „Васпитач у 21 веку “ са међународним учешћем, Алексинац.
Ljiljana Stankov, Mira Jovanović, Sanja Vuletić (2021).Master applied studies for preschool teachers with special reference to
professional practice during the Covid 19 epidemic . Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije „STED“ 2021, Banja Luka,
10.
2021, str. 770 – 778.
( ISBN 978-99955-40 -55-5 ; COBISS.RS.ID. 134338049 )

1.

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
Рад на акредитацији и реализацији програма стручног усавршавања за васпитаче, наставнике и стручне
сараднике које је подржао ЦСУ Шабац од 2013/14. Аутор , коаутор и реализатор четири акредитована
програма преко ЗУОВ-а:
1 „Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школскем климе“
Усавршавања https://zuovkatalog.rs/index.php?kataloski_broj=125&action=page%2Fcatalog%2Fview
доступно на:https://zuov.gov.rs/katalog-programa-strucnog-usavrsavanja-za-skolsku-2018-2019-2019-2020-i2020-2021-godinu/
2.„Компетентан наставник и педагог за инклузију у савременој школи“
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=315&godina=2014/2015

3.„Даровито дете у школи и шта са њим“
https://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=194&action=page%2Fcatalog%2Fview
доступно на:https://zuov.gov.rs/katalog-programa-strucnog-usavrsavanja-za-skolsku-2018-2019-2019-2020-i2020-2021-godinu/
4.„Даровито дете у вртићу – препознавање и подстицање даровитости деце предшколског узраста“
https://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=700&action=page%2Fcatalog%2Fview
доступно на:https://zuov.gov.rs/katalog-programa-strucnog-usavrsavanja-za-skolsku-2018-2019-2019-2020-i2020-2021-godinu/
Од 2016 године члан радне групе МПН за оцењивање квалитета рукописа уџбеника. “KLETT друштво за
развој образовања ” је 2016 године уврстило у Лексикон значајних педагошких ствараоца у
предуниверзитетском образовању и васпитању Србије (приређивач проф. др Кундачина, М).
Други подаци које сматрате релевантним

