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1.  

OP0005 

OC0005 

DD0005 

Породична педагогија Вежбе ВДПУ, ДЛС, ЈВС ОСС 

2.  

OP0019 

OC0019 

DD0019 

Педагошка психологија Вежбе ВДПУ, ДЛС, ЈВС ОСС 

3.  

OP0025 

OC0025 

DD0025 

Методика васпитно-образовног рада 2 Вежбе ВДПУ, ДЛС, ЈВС ОСС 

4.  

OP0072 

OC0072 

DD0072 

Професионални развој васпитача Вежбе ВДПУ, ДЛС, ЈВС ОСС 

5.  MV0005 
Активно учење у природној и друштвеној 

средини 
Вежбе СМВ МСС 
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Malovic,M., Lazarevic, M. &Stojanovic,A. (2018). Place of risk in conceiving a safe environment for growing up in a modern society. In 

Z.Zaclona & I.Radovanovic (eds). Chosen issues of education in the modern era (pp.129-140). 

Nowy Sacz: State university of aplied sciences in Nowy Sacz and University of Belgrade,Teacher Eduation faculty. 
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Лазаревић, М. и Маловић, М. (2017). Институционализација детињства у савременом друштвеном контексту. У: Станчић, М. (Ур.), 

Тадић, А.(Ур.) и Николић Максић, Т. (Ур). Национални научни скуп Сусрети педагога: 

ВасПИТАЊЕ данас, зборник радова (стр. 200-205). Београд: Педагошко друштво Србије и Филозофски факултет Универзитета у 
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Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

Укупан број цитата  / 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  / 

Тренутно учешће на пројектима Домаћи 2 Међународни / 

Усавршавања 

Тренер и ментор на пројекту ,,Развијање тренинга, менторства и система хоризонталног учења за јачање капацитета у примени 

Основа програма предшколског васпитања и образовања Године узлета – ПЛУС“ (2019-2022), Институт за педагогију и 

андрагогију, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ. 

Истраживач на развојно-истраживачком пројекту „Унапређење праксе предшколског васпитања и образовања кроз грађење 

заједнице учења наставника и васпитача“ (април-септембар 2022), пројекат подржалa и одобрила АП Војводина, Покрајински 

секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност. 

Други подаци које сматрате релевантним 

Тренер на обукама практичара при пројекту “SUPER-Support to preschool education system reforme in Serbia“ (2019-2020), финансираног од стране 

Европске уније, а који спроводе Министарство финансија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и консултантска кућа 

Партицип. 

Истраживач на пројекту ,,Мониторинг квалитета укључивања деце са сметњама у развоју у систем предшколског васпитања и образовања“ 

(2018) који је реализовао Институт за педагогију и андрагогију у партнерству са МоЕСТД, УНИЦЕФ, НГО Велики и Мали и 3 ПСИ. 
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