
Име, средње слово, презиме Ивица Д. Панић 

Звање Предaвач 

Назив институције у  којој наставник ради 

са пуним радним временом и од када 

Висока школа струковних студија за образовање 

васпитача Пирот у Пироту / Гимназија Пирот 

Ужа научна односно уметничка област  

Академска каријера 

 Година  Институција  Област  

Избор у звање 2011. Висока струковна школа за 

образовање васпитача 

страни језик 

Докторат    

Специјализација    

Магистратура 2010. Филозофски факултет у Новом 

Саду 

француски језик 

Диплома 1997. Филолошки факултет у 

Приштини 

француски језик 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета Назив студијског програма, врста 

студија 

Часова 

активне 

наставе  

1. Франуски језик основне струковне студије 2+2 

2. Француски језик у струци 1 основне струковне студије 1+1 

3. Француски језик у струци 2 основне струковне студије 1+1 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  Холипри 2013 - Визија образовања за 21.век: холистички приступ Интегративна настава 

2.  Холипри 2014 – Значај учења другог језика односно страног језика на предшколском нивоу 

3.  Холипри 2015 – Интегративни приступ у образовању 

4.  Председник тима за међународну сарадњу у Гимназији Пирот 

5.  Координатор двојезичне наставе у Гимназији Пирот 

6.  Председник тима за развојно планирање у Гимназији Пирот 

7.  Координатор пројекта са француском школом „Креће се лађа француска“ 

8.  Координатор пројекта са румунском школом из Балениа 

9.  Координатор пројекта са македонском школом „Орце Николов“ 

10.  Судски тумач за француски језик 

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  Школа будућности е-алати у настави 2013. 

Да у школи свако учи радосно и лако 2013. 

Интезивно усавршавање у Француској, Кавилам, Виши 2013 год. 

Европски пројекти у сектору едукације 2013. 

Мислимо на време, превенирамо злоупотребу психоактивних супстанци у школама и 

домовима ученика 2014. 

Интезивно усавршавање у Француској, Кавилам, Виши 2014 год. 

Драмска едукација за интеркултурално учење 2014. 

Начини заштите младих од опасности и злостављања на интернету 2014. 

Тимски рад и планирање = успешна школа 2015.  

Интезивно усавршавање у Француској, Кавилам, Виши 2015 год. 

Веб портали за припрему и реализацију наставе 2016.  

 

 

Други подаци које сматрате релевантним 

 

Награда Вук Караџић, Актив страних језика, за постигнућа на пројектима међународне сарадње 

Награда Свети Сава, Актив страних језика, за постигнућа на образовном плану 
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