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

Институција

Мирјана Марковић
Професор струковних студија
Академија струковних студија „Шабац“ Одсек студија за
медицинске сестре и васпитаче
Језик и књижевност
Научна или уметничка
област

Ужа научна, уметничка
или стручна област

Висока школа
струковних студија за
Филолошке науке
Језик и књижевност
васпитаче, Шабац
Учитељски факултет,
Дидактичко-методичке
Методика наставе српског
Докторат
2011.
Универзитет у Београду науке
језика и књижевности
Филолошки факултет,
Магистратура
2003.
Филолошке науке
Књижевност за децу
Универзитет у Београду
Филолошки факултет,
Књижевност и српски
Диплома
1986.
Филолошке науке
Универзитет у Београду
језик
Списак предмета за које је наставник акредитован на првом или другом степену студија
Врста студија (ОСС,
Ознака
Назив студијског
Р.Б.
Назив предмета
Вид наставе
ССС, ОАС, МСС,
предмета
програма
МАС, САС)
Струковна
1.
21.VAS105 Методика развоја говора
предавања
медицинска сестра
ОСС
васпитач
2.
21.VAS002 Савремени српски језик
предавања
Струк. васп.
ОСС
3.
21.VAS019 Култура говора и комуникације
предавања
Струк. васп.
ОСС
Припрема деце за почетно читање и Предавања и
Струк. мастер
4.
21.VAS061
МСС
писање
вежбе
васпитач
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Избор у звање

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

2011.

Маљковић М., Марковић, М (2022): Методичке компетенције и вештине васпитача деце предшколског узраста. Висока
школа струковних студија за образовање васпитача, Кикинда. ISBN 978-86-85625-70-1 COBISS.SR- 60115977
Маљковић М., Марковић, М (2021): Значај дечјег цртежа као фазе у развоју и усвајању писаног говора деце. Зборник резимеа.
Први међународни онлајн научно-стручни скуп „Уметност и образовање: изазови савремене образовне праксе у области
уметности актуелна питања, дилеме и перспективе“. 10-11. јун 2021, Нови Сад: Академија уметности у Новом Саду.
MАРКОВИЋ, М, МИЛОВАНОВИЋ, С, ТОМИЋ, С (2020): Игром од гласа до слова: радно-игровни материјал за децу,
васпитаче и родитеље. Београд: Креативни центар.
Четири издања ISBN 978-86-529-0811-0 COBISS.SR-ID 48246025
ФИЛИПОВИЋ, С. и МАРКОВИЋ, М (2019): Дечја игра као облик и метод рада у предшколском васпитању и образовању.
Међународна научна конференција „Професионалне компетенције у образовању за 21. век“ 23-25.5.2019. Факултет
педагошких наука Универзитет у Крагујевцу.
MАРКОВИЋ, М (2018): Како подстицати говорни развој деце. Шабац: Висока школа струковних студија за васпитаче.
друго издање ISBN 978-86-7142-050-1 COBIS. SR-ID267614476
МАРКОВИЋ, М. МАЉКОВИЋ, М (2017): Књижевно уметнички текстови у функцији подстицања
моторичког развоја детета раног узраста. Књига резимеа/Међународна научна конференција „Ефекти
примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих“, одржана 11-12.
децембар 2017. на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду. Београд: Факултету
спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду.
MАРКОВИЋ, М МИЛОВАНОВИЋ, С, ТОМИЋ, С (2017): Од гласа до слова: приручник за васпитаче. Београд:
Креативни центар. ISBN 978-86-529-0406-8

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
Учешће у међународном пројекту: Због наше деце – повежимо се: инклузивно предшколско образовање и васпитање.
Подкомпонента:“ Комуникација са децом и породицама из осетљивих друштвених група.“ Београд, општина
Вождовац, (2019-2021).
Коаутор и реализатор акредитованог семинара за програм сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и
стручних сарадника за школску 2018/19, 2019/2020,2020/2021. Од гласа до слова: област предшколско васпитање и
образовање. Под редним бр. 656. Београд: Завод за унапређење васпитања и образовања.

