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       Списак предмета које наставник држи у текућој школској години 

  Назив предмета   Врста студија 
1.  Методика упознавања околине I   Основне струковне студије 

2.  Методика упознавања околине II   Основне струковне студије 

3. 
 

Методика упознавања околине у јасленом 
узрасту   Основне струковне студије 

4. 
 

Откривачко-истраживачке активности у 
предшколској установи   Основне струковне студије 

5. 
 

Инклузивни приступ у области упознавања 
околине   Специјалистичке струковне студије 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)  

1. 
  

Damnjanović, J. (2018). Kompetencije vaspitača za rad u mini projektima u saradnji sa roditeljima i decom, Druga 
Međunarodna naučno-stručna koferencija: „Inicijalno obrazovanje i stručno usavršavanje vaspitača – partnerstvo u 

građenju kvaliteta“, Zbornik rezimea, str. 103-104. Sremska Mitrovica: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i 

poslovne informatičare – Sirmium, 9.11.2018. 

      

2. 
  

Damnjanović, J., Bajić, M. i Obadović, D. (2018). Uticaj primene naučnog metoda na postignuća učenika u početnoj 
nastavi prirodnih nauka. Nastava fizike:  Zbornik radova sa Međunarodne konferencije o nastavi fizike i srodnih nauka, 7, 
147-152.  Beograd: Društvo fizičara Srbije, 07.10.2018. 

   

3. 
  

Stepić, G. i Damnjanović, J. (2018). Polazišta za timski rad praktičara u teoriji i standardima kompetencija za profesiju 
vaspitača i njihovog profesionalnog razvoja. Pedagoški zapisi, 3 (1-2), 133-149. 

4. 

  

Mijailović, G., Dedaj, M., Korać, I., Nikolić, M., Panić, T., Savičević, D., Prlić, I.  i  Damnjanović, J. (2018). Развијање 

и евалуација модела пројектног учења у иницијалном образовању васпитача. Sremska Mitrovica: Visoka škola 

strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmium. 
Публикација је настала у оквиру Пројекта „Развијање и евалуација модела пројектног учења у иницијалном 
образовању васпитача“ 

5. 

  

Damnjanović, J.& Jakovljevic, A. (2017). Methodical Procedures in the Realisation of the Nature and Society Teaching – 
Inclusive Approach. International Scientific Conference. The Role of Inclusive Pedagogue in Education. Summary. 
Faculty of  Education Maribor. September 27th, 2017. 

6. 

  

Damnjanović, J. (2017). Percipiranje kompetencija vaspitača za ambijentalni pristup učenju i poučavanju. Međunarodna 
naučno stručna konferencija: “ Inicijalno obrazovanje i stručno usavršavanje vaspitača – stanje i perspective”, Zbornik 

rezimea (elektronski izvor), Str. 124-127. Sremska Mitrovica: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i  poslovne 

informatičare – Sirmium, 17.11.2017. 

7. 

  

Dedaj, D. i Damnjanović, J. (2016). Pedagoške implikacije istraživanja nasilja u školi.  Zbornik  radova Visoke škole 
strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi,  No. 1, str. 9-21, Kikinda: Visoka škola strukovnih studija za 
obrazovanje vaspitača.   

8. 

  

Damnjanović, J. (2014). Stavovi učitelja o primeni projektne nastave prirode i društva u radu sa talentovanim učenicima. 
V Medjunarodna naučna konferencija „Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi“,  Savremeni pristupi 
inkluzivnom obrazovanju, Zbornik rezimea. (str.36). Sremska Mitrovica: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i 
poslovne informatičare – Sirmium. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

Укупан број цитата     

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе     

Тренутно учешће на пројектима  Домаћи:   

Усавршавања     

Други подаци које сматрате релевантним:    

 
  
  


