
Име и презиме Ивана Димитријевић (дев. Прлић) 

Звање асистент 

Назив институције у којој наставник ради са пуним или непуним 

радним временом и од када 

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – 

Сирмијум, Сремска Митровица 
са пуним радним временом од 2016. 

Ужа научна односно уметничка област Педагошка група предмета 

Академска каријера 

 Година Институција Научна или уметничка 

област 

Ужа научна, уметничка или 

стручна област 

Избор у звање 
– асистент 

Избор у звање – 

сарадник у 
настави 

 
2018. 

 

2016. 

Висока школа струковних студија 
за васпитаче и пословне информатичаре – 

Сирмијум, 

Сремска Митровица 

 
Педагошка група предмета 

 
Педагошка група предмета 

Докторат 2018- Филозофски факултет, Одељење за педагогију и 

андрагогију, Универзитет у Београду 

Педагогија Предшколска педагогија 

 

Мастер 

 

2017. 

Филозофски факултет, Одељење за педагогију и 

андрагогију, Катедра за предшколску педагогију, 

Универзитет у Београду 

 

Педагогија 

 

Предшколска педагогија 

Диплома 2015. Филозофски факултет, Одељење за педагогију и 

андрагогију, Универзитет у Београду 

Педагогија Педагогија 

Списак предмета за које је наставник акредитован на првом или другом степену студија 

Р.Б. 

1,2,3... 

Ознака 

предмета 

 

Назив предмета 

 

Вид наставе 

 

Назив студијског програма 

Врста студија (ОСС, ССС, 

ОАС, МСС, МАС, САС) 

1.  Предшколска педагогија непосредно 

на даљину 

Васпитач деце предшколског 

узраста 

ОСС 

2.  Методика васпитно-образовног рада 1 непосредно на 

даљину 

Васпитач деце предшколског 

узраста 

ОСС 

3.  Сарадња породице и вртића непосредно 

на даљину 

Васпитач деце предшколског 

узраста 

ОСС 

4.  Подршка дечјој игри непосредно 

на даљину 

Васпитач деце предшколског 

узраста 

ОСС 

5.  Интеркултурално васпитање и 

образовање 

непосредно 

на даљину 

Васпитач деце предшколског 

узраста 

ОСС 

6.  Дечије стваралаштво непосредно 
на даљину 

Васпитач деце предшколског 
узраста 

ОСС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. 
Прлић, И. (2019). Култура запитаности у педагошким истраживањима - од личних прича до трансформативних акција. Настава и васпитање, 

68(3), 331-346. 

 

2. 

Мијаиловић, Г., Прлић, И. (2019). Путање иницијалног образовања васпитача у оквирима образовне политике. У: Павловић Бренеселовић, Д., 
Спасеновић, В. и Алибабић Ш. (ур.), Образовна политика и пракса: у складу или у раскораку? (стр. 59-65), 25. и 26.1.2019. Београд. Београд: 
Филозофски факултет Универзитета у Београду, Педагошко друштво Србије. 

 

3. 

Степић, Г., Прлић, И. (2019). Стручна пракса будућих васпитача из перспективе студената и васпитача-ментора. У: Павловић Бренеселовић, Д., 

Степић, Г. и Прлић, И. (ур.), Зборник радова II међународне научно-стручне конференције ,,Иницијално образовање и стручно усавршавање 

васпитача – партнерство у грађењу квалитета” (стр. 51-62), 9.11.2018. Сремска Митровица. Сремска Митровица: Висока школа струковних 
студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум 

 
4. 

Булатовић, М., Прлић, И. и Ђуковић, А. (2019). Анализа европског образовног документа: рефлексивни практичар у документу оријентисаном на 
исходе?, У: Павловић Бренеселовић, Д., Степић, Г. и Прлић, И. (ур.), Зборник радова II међународне научно-стручне конференције ,,Иницијално 
образовање и стручно усавршавање васпитача – партнерство у грађењу квалитета” (стр. 212-141), 9.11.2018. Сремска Митровица. Сремска 
Митровица: Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум. 

 

5. 

Павловић Бренеселовић, Д., Степић, Г. и Прлић, И. (ур.), Зборник рaдова II међународне научно-стручне конференције ,,Иницијално образовање 
и стручно усавршавање васпитача – партнерство у грађењу квалитета”, 9.11.2018. Сремска Митровица. Сремска Митровица: Висока школа 
струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум. ISBN - 978-86-80697-83-3 

 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  

Полазник међународне зимске школе Ethnography Unbound: Responding to Late Modernity’s Mobilities and Challenges, University 

of Barcelona, стипендија Европскe асоцијације за истраживања у образовању (European Educational Research Association - EERA),  

12-14.12.2018. 
Полазник међународне летње школе Inequality of Educational Opportunities, Moscow, Russia, National Research University HSE, 

Institute of Education, International Laboratory for Educational Policy Research, 2-7.7.2017. 

Други подаци које сматрате релевантним 
 

Тренер и ментор за обуку запослених у систему предшколског образовања за имплементацију нових Основа програма предшколског васпитања и образовања – 

Године узлета у Републици Србији, од 2019. до 2022., УНИЦЕФ, ЗУОВ, МПНТР. 
 

Реализатор акредитованог семинара стручног усавршавања Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту – модул I, Центар за интерактивну 

педагогију, Београд, од 2016/17. године. 


