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Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 Назив предмета  Назив студијског програма, врста 

студија  

Часова 

активне 

наставе  

1. Енглески језик Основне струковне студије 2+2 

2. Рано учење другог предмета кроз игру специјалистичке студије 0+2 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  Петровић, С.(2013): Гуливерова Путовања Џонатана Свифта као роман за децу, Савремена 

проучавања језика и књижевности, пети научни скуп младих филолога Србије: Филолошко-

уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу. (М 63) 

2.  Петровић, С.(2013): Савремене теорије о учењу страног језика као основ за развој 

холистичког програма наставе за васпитаче. ХОЛИПРИ 2013, Зборник радова са научно-

стручног скупа са међународним учешћем у Пироту. Пирот: Висока школа струковних 

студија за образовање васпитача у Пироту (М 63) 

3.  Ђорђевић, П. (2005): из циклуса Историја Уметности у негативу : Галерија "Чедомир 

Крстић", Пирот, изложбени каталог. Објављен превод предговора  Срета Бошњака.  COBBIS 

SR.-ID: 120476428 

4.  Петровић, С. „Савремене теорије о учењу страног језика као основ за развој холистичког 

програма наставе за васпитаче“ на научном скупу са међународним учешћем Високе школе 

струковних студија за образовање васпитача у Пироту: ХОЛИПРИ 2013 

5.   Петровић, С. „Значај и утицај приповедања у настави страних језика“ на научном скупу са 

међународним учешћем Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 

Пироту: ХОЛИПРИ 2014. 

6.  Семинар: Taking the danger out of dramma by Colin Granger, у трајању од 8 сати У Нишу , 

23.02.2013. 

Семинар: Одељенске старешине у савременој школи, у трајању од 24 сата о ОШ „ 8. 

септембар“ од 27.-29.09.2013. 

Семинар: The English Book Oxford Day 2013 by David Crystal, Adrian Tennant, Lindsay 

Clandfield and Jan Blake, одржан 09. 11. 2013. у Сава Центру у Београду 

Семинар: Планирање стручног усавршавања запослених у образовању и установе/школе   

одржан у  ОШ „ 8. септермбар“ у Пироту 26.10.2014. у трајању од 10 сати 

Семинар: Ка бољем разумевању(5) – модул 1 29.03. 2014. у трајању од 8 сати у организацији 

Удружења наставника енглеског језика „ЕЛТА“ 

Семинар: Blog, twitter i facebook u nastavi реализован електронским путем у периоду 15.02.-

10. 03. 2014.  у трајању од 24 сата, у организацији Образовно креативног центра Бор 

Обука: Драмска едукација за интеркултурално учење у трајању од 36 сати у организацији 

удружења БАЗАРТ – пројекат ИСЛАНДС  финансиран од стране Републике Србије и 

Европске Уније. 

7.   

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупан број цитата  

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе  

Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 

Усавршавања  Положен Бугарски језик и књижевност 

Други подаци које сматрате релевантним.  
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