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Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
(2016) ,,Примена језичких игара у усвајању другог језика'', Зборник ,,Наше стварање'', Научни скуп
Васпитач у 21. веку, Висока школа за васпитаче струковних студија Алексинац. Стр. 389-395. ISBN 9781.
86-7746-581-0 http://eprints.ugd.edu.mk/15368/1/rad-celik-denkova-za%20rep..pdf УДК 373.2:[371.3::811.111
– М63
(2016) ,,Родне разлике комуникатора и значења која приписујемо њиховом говору'', Језик, књижевност,
2.
значење: Језичка истраживања. Филозофски факултет Ниш, април 2015. ISBN 978-86-7379-409-9 УДК
305:316.772.4 81`27:305-055.1/.2 316.647.8:305-055.2]:81`27 COBISS.SR-ID 222937612- М14
(2015) ,,Ставови говорника српског језика о јавном и приватном дискурсу'' , Језик, књижевност, дискурс:
Језичка истраживања. Филозофски факултет Ниш 2015. стр. 377-389, ISBN 978-86-7379-369-6
3.
http://izdavastvo.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2015/jezik-knjizevnost-diskurs-jezicka-analiza УДК 811. 163.
41`42:316. 772 81`27 COBISS.SR-ID 214594060– М14
(2011) ,,Развијање вештина комуникације у настави енглеског као језика струке у медицинским школама.''
Пети међународни интердисциплинарни научни скуп Језик, књижевност, комуникација. Филозофски
4.
факултет Ниш. (564-575), ISBN 978-86-7379-241-5 http://izdavastvo.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2012/jezikknjizevnost-komunikacija-zbornik-radova-jezicka-istrazivanja UDK [811. 111` 276. 6: 61]:373. 5 ; COBISS.SRID 190409740– М14
(2010) ,,Иновације у дискурсу ургентне медицине у енглеском и српском језику.`` Зборник радова: Језик,
5.
књижевност, промене – језичка истраживања. Међународна конференција на Филозофском факултету
у Нишу. (247-257), ISBN 978-86-7379-206-4 UDK 811. 163. 41’ 276. 6: 61COBISS.SR-ID 180452108– М14
(2010) ,,Развој способности разумевања говора и говорења у настави енглеског језика на раном узрасту`` ,
Изабрани радови са 3. Конгреса Друштва за примењену лингвистику Србије; Примењена лингвистика 11,
6.
Друштво за примењену лингвистику Србије, Филолошки факултет у Београду, Филозофски факултет у
Новом Саду. (278-288) – UDK 371.3: : 811.111; 159.946.3-053.2 ID 177415436 - М52
(2009) ,,Добре и лоше стране спровођења активности на енглеском језику у раду са предшколском децом.
`` Зборник радова: Језик, књижевност, идентитет: језичка истраживања. Међународна конференција
7.
на Филозофском факултету у Нишу. (249-262) ISBN 978-86-7379-188-3 COBISS.SR-ID 172261132 UDK
811.111: 372. 3 – М14
(2007) ,,Методички поступци у настави енглеског језика за децу предшколског узраста''. Сремска
8.
Митровица. Висока школа струковних студија за образовање васпитача. Зборник радова 9 (75-80). УДК
371.3::811.111 159.946.3-053.4
(2004) ,,Осврт на нека од кључних питања у раду са одраслима који уче страни језик``. Сремска
9.
Митровица. Виша школа за образовање васпитача. Зборник радова 7: (57-68) ISBN 1454 7019 COBISS.SR
- 20828935
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