Име и презиме
МИРЈАНА Б. МАРКОВИЋ
Професор струковних студија
Звање
Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу
Назив институције у којој наставник ради
6. 10. 2011.
са пуним радним временом и од када
Филолошке науке-Језик и књижевност
Ужа научна односно уметничка област
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институција
област
Висока школа струковних студија за
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2011.
васпитаче у Шапцу
књижевност
Докторат

2011.

Учитељски факултет у Београду

Специјализација

-

Магистратура

2003.

Филолошки факултет у Београду

Диплома

1986.

Филолошки факултет у Београду

Дидактичко-методичке науке
(језик и књижевност)
Наука о књижевности књижевност за децу
Југословенске књижевности и
српски језик

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
назив предмета
врста студија
1.
Увођење деце у свет писане речи
специјалистичке струковне студије
2.
Књижевност у вртићу
специјалистичке струковне студије
3.
Култура говора и комуникације
основне струковне студије
4.
Методика развоја говора I
основне струковне студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
MАРКОВИЋ, М, МИЛОВАНОВИЋ, С, ТОМИЋ, С (2016): Од гласа до слова: приручник за васпитаче.
1.
Београд: Креативни центар.( у припреми за штампу)
МАРКОВИЋ, М. и МАЉКОВИЋ, М (2016):Методички поступци уводног и завршног дела
активности у припремном предшколском програму. II дидактичка конференција „Методички аспекти
2.
унапређења наставе, одржана 18.6.2016. на Биолошком факултету Универзитет у Београду. Београд:
Друштво предметних дидактичара. (M45)
МАРКОВИЋ, М. МАКСИМОВИЋ, С (2016): Ставови васпитача о развоју моторике као једног од
3.
фактора за усвајање писаног говора деце. Научно-стручна конференција Квалитет савременог
васпитања и образовања. Шабац: Висока школа струковних студија за васпитаче.
МАРКОВИЋ,М.(2013): Језичко изражавање деце предшколског и млађег школског узраста: приручник
за васпитаче. Шабац: Висока школа за образовање васпитача. (М 42)
МАРКОВИЋ, М. и МАЉКОВИЋ, М (2012): Развој језичке културе у оквиру наставе српског језика (у)
4.
200 година Српске препарандије у Сентандреји и Сомбору: зборник са Научне конференције са
међународним учешћем, Сомбор. 22-23. децембар 2012. Сомбор: Педагошки факултет. (М 45)
МАРКОВИЋ, М. МАЉКОВИЋ,М (2013): Когнитивна основа усвајања писаног говора. Зборник радова,
5.
ВШССОВ, бр.1, Кикинда. (М53)
МАРКОВИЋ, М. и МАЉКОВИЋ, М (2012): Могућности увођења деце предшколског узраста у основе
писмености. Књига резимеа/ Научно-стручна конференција Методички дани 2012: тематски зборник
6.
Компетенције васпитача за друштво знања. Кикинда: Висока школа струковних студија за образовање
васпитача, Сремски Карловци: Факултет за менаџмент, Алфа универзитет. (М 54)
МАРКОВИЋ, М. и САВОВИЋ, Б (2011): Могућности развијања писаног говора на предшколском
7.
узрасту“ учешће на међународном симпозијуму „Технологија, информатика и образовање за друштво
учења и знања“, Технички факултет Чачак, Универзиртет у Крагујевцу. (М63)
МАРКОВИЋ, М. (2011): Култура изражавања и невербални комуникацијску код. Иновације у
8.
настави: часопис за Савремену наставу, вол. 24, бр.4, стр. 139-145. (M 52)
Лукић, Мр Живан и мр Мирјана Марковић, Култура говора: уџбеник за васпитаче. 4. издањa, Интелекта,
9.
Ваљево, 2003. (М 42)
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата 5
Укупан број радова
са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће
Домаћи: Креатор предмета Писмено и усмено изражавање за онМеђународни:
на пројектима
лајн обуку на Рачунарском факултету Универзитета Унион (2016).
Други подаци које сматрате релевантним: Коаутор и реализатор акредитованог семинара за програм сталног
стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2016/17. и 2017/2018. Од гласа
до слова: област предшколско васпитање и образовање. Београд: Завод за унапређење васпитања и образовања.

