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Назив институције у  којој наставник ради 

са пуним  или непуним радним временом и 

од када 

Висока школа за васпитаче струковних студија 

у Алексинцу, пуно радно време од 13.10.2011. 

Ужа научна односно уметничка област Социјална политика и социјални рад 

Академска каријера 

 Година  Институција  
Научна или 

уметничка област  

Ужа научна, 

уметничка или 

стручна област 

Избор у звање 2016. 

Висока школа за 

васпитаче 

струковних 

студија у 

Алексинцу 

Социолошке 

науке 

Социјална 

политика и 

социјални рад 

Докторат 2016. 

Факултет 

политичких 

наука, 

Универзитет у 

Београду 

Политичке науке 

Социјална 

политика и 

социјални рад  

Специјализација 2008. 

Факултет 

политичких 

наука, 

Универзитет у 

Београду 

Политичке науке 
Социјална 

рехабилитација 

Магистратура - - - - 

Мастер - - - - 

Диплома 2005. 

Филозофски 

факултет, 

Универзитет у 

Приштини 

Социолошке 

науке 
Социологија 

Година рада у 

образовању 
13    

Списак предмета за  које  је наставник акредитован/ предаје на првом или другом 

степену студија 

Р.Б. 

 

Ознака 

предмета 
Назив предмета      

Вид 

наставе 

Назив 

студијског 

програма  

Врста студија 

(ОСС, ССС, 

ОАС, МСС, 

МАС, САС) 

1. 
СРД-

110607 

Социјални рад са децом 

и младима 

Предавање, 

вежбе 

Образовање 

струковних 

васпитача за 

рад у 

предшколским 

установама 

ОСС 



2. 

СРИ- 

220307 

 

Социјални рад у 

инклузији особа са 

посебним потребама 

Предавања, 

вежбе 

Образовање 

струковних 

васпитача за 

рад у 

предшколским 

установама 

ОСС 

3. МССИ05 

Партнерство установа 

социјалне заштите и 

предшколске установе 

Предавања, 

вежбе 

Мастер 

струковни 

васпитач 

МСС 

4.      

5.      

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)  

(најмање пет референци из уже научне, уметничке, односно стручне области из које изводи 

наставу на студијском програму) 

 

Специјалистички рад: Ковачевић, А.С. (2008): Рехабилитација и интеграција особа са 

сметњама у развоју, специјалистички рад (одбрањен на Факултету политичких наука, 

Универзитет у Београду) УДК 364=786-056.2/.36 

Магистарска теза:- 

Докторска дисертација: Ковачевић, А. С. (2015): Партнерство интерресорне комисије и 

породице деце са сметњама у развоју у операционализацији социјалне инклузије- докторска 

теза, Универзитет у Београду,  Факултет политичких наука, 2015. UDC No: 

304:316.356.2:364.6-053.5-056.34           М70-  

1.  

Ковачевић, А. С. (2019). Улога породице у процени потреба детета са 

сметњама у развоју. Зборник радова са 14. конференције „Васпитач у 21. 

веку“,  бр.18. Допринос предшколства остваривању циљева образовања и 

васпитања.  Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија 

бр.18., стр.  251-256.  УДК  159.922.76-056.26/.36:316.356.2]:37.064.1  ISBN 

978-86-7746-755-5   COBISS.SR-ID 274587404       M63-0,5 бодова 

2.  

Ковачевић, А. С. (2018). Реализација наставног садржаја предмета 

Социјални рад у инклузији особа са посебним потребама уз примену 

активне наставе. Професионалната подготовка на студенти от 

педагогически специалности. Велико Трново, Бугарска: Университетско 

издателство „Св. св. Кирил и Методиǖ“, стр. 96-104.  ISBN 978-619-208-140-

9   М31- 3,5 бодова 

3.  

Ковачевић, А. С. (2018).  Значај процене потреба деце са сметњама у развоју 

за додатном подршком у васпитно-образовном раду. Зборник радова са 13. 

конференције „Васпитач у 21. веку“,  бр.17. Савремени свет и толеранција 

кроз призму предшколског васпитања.  Алексинац: Висока школа за 

васпитаче струковних студија бр.17., стр.  169-173.    УДК  37.043.2-

056.26/.36  ISBN 978-86-7746-707-;   COBISS.SR-ID 259066892   М63- 0,5 

бодова 

4.  Ковачевић, А. С. (2016). Улога васпитача у успостављању инклузивних 



вредности. Зборник радова са 12. конференције „Васпитач у 21. веку“,  

бр.16. Рефлексије савременог доба на васпитно-образовни рад у 

предшколској установи.  Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних 

студија бр.16., стр. 117-121.    УДК 371.135:[373.2:376   ISBN 978-86-

7746-643-5  COBISS-ID 229515276       М63- 0,5 бодова 

5.  

Ковачевић, А. С. (2016).  Друштвена подршка породици деце са сметњама у 

развоју. Годишњак Факултета политичких наука,  година X, број 15., јун 

2016. Београд: Факултет политичких наука стр. 161-176, ,      УДК 316.356.2-

056.34,  ISSN 1820-6700        COBISS.SR-ID145774604  М51- 3 бода 

Остале репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)  

 

Ковачевић, А.С.(2015). Примена еко-системске теорије у пракси социјалног рада: однос 

породице детета са сметњама у развоју и интерресорне комисије. Социјална политика- Часопис 

за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рада, , год. 50,  бр.2/2015. Београд: 

Институт за политичке студије, стр. 11-28;   УДК 364.6-053.2/.6-056.36 ISSN 00380091       

COBISS.SR-ID 118295       М53- 1 бод 

Ковачевић, А.С. (2015). Партиципација деце са сметњама у развоју у васпитно-образовном 

раду: могућности и ограничења.  Зборник радова са 11. конференције „Васпитач у 21. веку“,  

бр.15. Наше стварање.  Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија бр.15., стр. 

48-53     УДК  341.231.14-056.26/.36 -053.4:371.315.6  ISBN 978-86-7746-581-0;  

COBISS.SR-ID 221212172    М63- 0,5 бодова 

Ковачевић, А. С. (2015).  Значај ране интервенције у социјалној подршци породици деце са 

сметњама у развоју. Зборник резимеа са 4. стручно-научног скупа „Актуелности у едукацији и 

рехабилитацији особа са сметњама у развоју“. Београд: Ресурни центар за специјалну 

едукацију, стр. 93. УДК 376.1-056.26/.36-053.2(048)   ISBN 978-86-89713-02-2;  COBISS.SR-ID 

218352140        М63- 0,5 бодова 

Ковачевић, А.С. (2014). Историјски однос друштва према особама са инвалидитетом. Зборник 

радова са 10. симпозијума „Васпитач у 21.веку“, бр. 14. Наше стварање.  Алексинац: Висока 

школа за васпитаче струковних студија бр.14., стр. 402-407.  УДК 304.42:364.694-

056.26/.36(091) 316.4.063.3:376-056.26/.36(091)   ISBN 978-86-7746- 506-3 COBISS.SR-ID 

212860940         М63- 0,5 бодова 

Ковачевић, А.С. (2013). Инклузија- терминолошка разноликост. Зборник радова са 9. 

симпозијума „Васпитач у 21. веку“,  бр.13. Наше стварање.  Алексинац: Висока школа за 

васпитаче струковних студија бр.13., стр. 475-483.  УДК 37.043.2-053.4-056.26/.36:811'373.23 

ISBN 978-86-7746-424-0    COBISS.SR-ID 204332300       М63- 0,5 бодова 

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   

Други подаци које сматрате релевантним 

Учесник и реализатор Међународног пројекта: „Сравнителни аспекти на професионално-

педагогическата подготовка на студенти-бъдещи детски учители /върху примера на ВТУ "Св. 



св. Кирил и Методий" и Висше педагогическо училище - Алексинац, Република Сърбия/” No 

FSD- 31-653-01/19.06.2017. Пројекат је одобрен од стране Министарства просвете и науке 

Републике Бугарске за период од 19.06.2017. до 01.12.2017. године 

 

Члан програмског одбора и реализатор стручног скупа- Конференција „Васпитач у 21. веку“, 

организатор: Висока школа за васпитаче струковних студија у Алексинцу (2014, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019 године), Одобреног од стране Министарства просвете- Завода за 

унапређивање образовања и васпитања; 

 

 

 


