
Име и презиме  Гордана Степић 

Звање Професор струковних студија 

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, од 25.12.2017. 

Ужа научна односно уметничка област Дидактичка група предмета 

Академска каријера 

 Година  Институција  
Научна или 

уметничка област  

Ужа научна, уметничка или 

стручна област 

Избор у 

звање 
2017. 

Висока школа струковних студија за васпитаче и 

пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска 

Митровица 

Педагошке и 

андрагошке науке 
Дидактичка група предмета 

Докторат 2016. Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу  
Педагошке и 

андрагошке науке 
Дидактичко-методичке науке 
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СВ, ЈВС, 

ДЛС 
ОСС 
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(ISSN 0547 – 3330 УДК 371.311.4) 

7.  Степић, Г. (2015). Решавање проблема у веб окружењу. Педагогија, 1, 122-130. (ISSN 0031-3807 УДК 37; УДК: 371.3:004)   

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупан број цитата 9 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  

Тренутно учешће на пројектима Домаћи   2 Међународни      

Усавршавања  
Тренер/ментор за подршку имплементацији Основа програма предшколског васпитања и образовања „Године 

узлета“, од 2019. год. и даље 

Други подаци које сматрате релевантним 

• Руководилац Пројекта "Модел интегрисане праксе у иницијалном образовању васпитача", одобреног од стране МПНТР у оквиру Јавног 

конкурса за пријаву и учешће у пројектима који се финансирају у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“, 2021/2022. 

• Члан тима  Развојно-истраживачког пројекта „Унапређење праксе предшколског васпитања и образовања кроз грађење заједнице учења 

наставника и васпитача”, одобреног од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, 2022. 

год. 

•    Члан тима  Пројекта "Модел  интеграције методичких области у иницијалном образовању васпитача", одобреног од стране МПНТР у 

оквиру Јавног конкурса за пријаву и учешће у пројектима који се финансирају у оквиру програмске активности „Развој високог 

образовања“, 2020/2021. 

• Коуредник Зборника радова/II међународнa научно-стручнa конференцијa „Иницијално образовање и стручно усавршавање васпитача – 

партнерство у грађењу квалитета“, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум: Сремска 

Митровица, 2019. (ISBN 978-86-80697-83-3 COBISS.SR-ID 331870983, 373.2(082) 371.14(082)) 

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 не сме прећи једну А4 страну. 

 
 


