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 Година  Институција  Научна или уметничка област  
Ужа научна, уметничка или стручна 

област 

Избор у звање 2021. 

Висока школа струковних студија 

за васпитаче и пословне 

информатичаре –Сирмијум, 

Сремска Митровица 

Ликовна уметност Ликовна култура са методиком 

Избор у звање 2016. 

Висока школа струковних студија 

за васпитаче и пословне 

информатичаре –Сирмијум, 

Сремска Митровица 

Ликовна уметност Ликовна култура са методиком 

Докторат     

Специјализација     

Магистратура 2004. 
Факултет примењених уметности 

у Београду 
Примењене уметности и дизајн Костимографија 

Мастер     

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. 

OP0006 

OC0006 

DD0006 

Ликовна култура Предавања и вежбе ВДПУ, ДЛС, ЈВС ОСС 

2. 

OP0020 

OC0020 

DD0020 

Радионица за игру Вежбе ВДПУ, ДЛС, ЈВС ОСС 

3. 

OP0037 

OC0037 

DD0037 

Методика ликовног васпитања 2 Вежбе ВДПУ, ДЛС, ЈВС ОСС 

4. 

OP0056 

OC0056 

DD0056 

Стратегије визуелног документовања Предавања и вежбе ВДПУ, ДЛС, ЈВС ОСС 

5. 

OP0057 

OC0057 

DD0057 

Интегрисано учење кроз ликовне пројекте Предавања и вежбе ВДПУ, ДЛС, ЈВС ОСС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  

Алмажан, С. (2021). Савремена уметност као модел приступа развијању међупредметних компетенција у интегративној настави ликовне 

културе. Уметност и образовање, Изазови савремене образовне праксе у области уметности – актуелна питања, дилеме и перспективе: 

зборник резимеа са првог међународног научног скупа ARTnEDU2021, Нови Сад: Академија уметности, Универзитет у Новом Саду, 

Стр.22. 

2.  
Филиповић, С., Станисављевић, Ј. и Алмажан, С. (2018). Могућност примене интегративног приступа у настави Ликовне културе и 

Биологије. Педагогија, Год. 73, бр.3, стр. 349-414. 

3.  
Almažan, S. (2018). Possibilities of Active Use of Puppet Forms in Inclusive Education. Vloga inkluzivnega pedagoga v vzgoji in izobraževanju: 

konferenčni zbornik, Maribor : Univerzitetna založba Univerze,  Str. 277-284. 

4.  

Алмажан, С. (2018). Улога уметности у развијању компетенција васпитача за активну употребу луткарских форми. Иницијално образовање 

и стручно усавршавање васпитача – стање и перспективе, И Међународна научно-стручна конференција: зборник радова, Сремска 

Митровица: ВШССВПИ-Сирмијум, Стр. 52-60. 

5.  

Алмажан, С. (2018). Сарадња и импровизација у интеграцији уметности као део иницијалног образвања васпитача. Излагање на Другој 

међунардној научно - стручној конференцији, Иницијално образовање и стручно усавршавање васпитача- партнерство у грађењу 

квалитета, ВШССВПИ- Сирмијум. 

6.  
Алмажан, С. (2018). Конкретизација циљева васпитања и образовања у оквиру наставног предмета Ликовна култура. Педагошки записи : 

часопис за теорију и праксу савременог васпитања и образовања, Сремска Митровица: ВШССВПИ- Сирмијум,  Br. 1-2, Str. 5-27. 

7.  
Almažan, S. (2017). Analiza sadržaja nastavnog predmeta Likovna kultura u osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Vaspitanje i obrazovanje: časopis 

za pedagošku teoriju i praksu, Podgorica , Br.1-2,  Str. 205-216. 

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  Докторске студије, студијски програм- Методика наставе на Филозофском факултету у Новом Саду. 

Други подаци које сматрате релевантним: 

Идејнo решење и реализација пројекта из области зидног сликарства; живопис храма ''Богородичиног успења'' у Клењу, 2016. 

Идејнo решење и реализација пројекта из области зидног сликарства; живопис припрате храма ''Успења Пресвете Богородице'' у Варварину, 

2016. 

Ове податке дати за сваког наставника, или користећи исту форму формулара формирати књигу свих наставника у установи, која се у том 

слушају даје као прилог. Ова табела несме прећи једну А4 страну. 

 


