
Име и презиме  СОЊА  И. ВЕЛИЧКОВИЋ 

Звање Доктор педагошких наука -Професор струковних  студија 

Назив институције у  којој наставник 

ради са пуним или непуним радним 

временом и од када 

Академија Васпитачко-медицинских струковних студија Крушевац,  Одсек Алексинац - 

пуно радно време од  2011.год. до даљњег 

Ужа научна односно уметничка област  

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 

Педагошке 

науке 
 

Докторат 2015. Филозофски факултет, Департман за педагогију, Ниш 
Педагошке 

науке 

Предшколска 

педагогија 

Специјализација      /          /              /  

Магистратура 2008. 
Филозофски факултет, Институт за педагогију у Скопљу 

Р.С.Македонија 

Педагошке    

науке 

Педагогија 

слободног времена 

Мастер           /             /  

Диплома 1987. 
Филозофски факултет, Институт за педагогију у Скопљу 

Р.С.Македонија 

Педагошке 

науке 

Предшколска 

педагогија 

Година рада у 

образовању 
  34  

 

КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ: 

 Предшколска установа „Наше дете“ Гостивар, Р.С.Македонија, / 1987- 1991/, васпитач/педагог; 

 Предшколска установа „Наша радост“ Бујановац, /1991-2009/, стручни сарадник/педагог; 

 Висока школа за васпитаче струковних студија  Гњилане-Бујановц, /2007-2009/, координатор за педагошку праксу; 

 Висока школа за васпитаче струковних студија  Гњилане-Бујановц, /2009-20011/, предавач за предмете Породична 

педагогија, Методика васпитно-образовног рада, Дидактика и Педагошка пракса; 

 Високоа школа за васпитаче струковних студија Алексинцу, /2011 до 2019/, професор струковних студија . 

 Академија васпитачко-медициских струковних студија Крушевац- одсек Алексинац, од 2019 до даљњег, професор 

струковних студија . 

 

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. ОПЕ-110207 Општа педагогија 
Предавање и 

вежбе 

Образовање струковних васпитача за рад у 

предшколским установама 
            ОСС 

2. СПЕ-620807 
Специјална  

педагогија 

Предавање и 

вежбе 

Образовање струковних васпитача за рад у 

предшколским установама 
            ОСС 

3. МССИ07 
Рад са даровитом 

децом 

Предавање и 

вежбе 
Мастер струковни васпитач            МСС 

4. МСС10 

Методологија 

истраживања у 

образовању 

Предавање и 

вежбе 
Мастер струковни васпитач             МСС 

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:/ 

Магистарска теза:  Величковић С. (2008).  Родитељи и слободно време ученика, Филозофски факултет Универзитета  ''Кирили 

Методије'' у Скопљу                                                                                                                           

Докторска дисертација: Величковић С. (2015). Припремни предшколски програм као фактор повезаности предшколског и 

основношколског васпитања и образовања. Филозофски факултет Универзитета у Нишу    

М 70 – 6 бода 

1. 

 

 

2. 

Veličković, S. (2021). Modern Pedagogikal Impliccitations For Working With Giftend Students,, u Zborniku ’’Nastavničestvoto-

.klasičnost i modernost, Univerzitet ’’Sv.sv Kiril i Metodii’’Veliko Trnovo – Bugarska,( str111-118), ISBN 978-619-208-246-8St Cyril 

and St Methodius University of Veliko Turnovo Vratsa Branch, M 14 – 5 бода 

Veličković, Barakoska, A., Stojanovska, V. (2020). Modern school from the aspect of realization of the upbringing function, Tematski 

Zbornik radovasa XI Međunarodne naučno-stručne konferencije „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“,Udruženje za podršku i 

kreativni razvoj djece i mladih i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli,  (str.605-619), ISSN 1986 9886   M 33 - 1 бод 

 3.               

Величковић, С. (2018). Иницијално образовање просветних радника и њихова припремљеност за инклузивно образовање у 

Зборнику „Професионалната подготовка на студентите от педагогически специалности„ (стр.87-96) , Универзитет „Св. св. 

Кирил и Методии“  Велико Трново, Филијала Враца- Бугарска; “,ISBN 978-619-208-140-9 M14 – 5 бода 

 

4. 

Величковић, С; Баракоска, А. (2018). Улога васпитача у инклузивном вртићу, У:Радуновић-Столић, Д.(ур.). „Рефлексије 

савременог доба на васпитно-образовни рад у предшколској установи“, Зборник радова са тринеесете конференције „Васпитач 

у 21. веку“(стр.300-305), Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, ISBN 978-86-7746-643-5;M 63 -0,5 бодa 

 

5*. 

Veličković, S;Stosić, L. (2016).Preparedness of Educators to Implement Modern Information Technologies in Their Work With 

Preschool Children, Internacional Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, (IJCRSЕЕ), Volume, 2, pp. 73-

76, ISSN 2334-847X;          M 53 - 1 бод 

 

6. 

Величковић, С.(2016). DevelopmentofEducators – 

ImportantConditionforImprovingEducationalWorkWithChildrenWhoHaveDisabilities (Професионални развој васпитача-битан услов  

побољшања васпитно-образовног рада са децом ометена у развоју), 

InternationalJournalforResearchinVocationalEducationandTraining (IJERT), Волумен 2, број 2 (стр.161-166), Скопље:Филозофски 

факултет- Институт за педагогију; ISSN 1867-985X;     

М 33 1 бод 

 

7.* 
 Величковић, С. (2015). Примери програма предшколског васпитања у свету, Педагошка ствараност, бр 1, 122-133;  

Педагошко друштво Војводине;                                                                          М 52 -1,5  бод 

 

8. 

Veličković, S; Lazar, S.(2015).Portfolio-Challenge of Preschool Education, International Journal for Research in Vocational Education 

and Training,(IJERT), Волумен 1, број 1(str.111-119); ISSN1867-985X, Скопље: Филозофски факултет- Институт за педагогију                                                                                                             

М 33 - 1 бод 

 

9. 

Величковић, С. (2015). Припремни предшколски програм–нова концепција предшколског васпитања и образовања, 

У:Јоковић,М.(ур):Зборник  радова са десетог симпозиума Васпитач у 21 веку, Наше стварање. (стр.408-413), Алексинац: 

Висока школа за васпитаче струковних студија, ISBN 978-86-7746-367-0;    

M63 – 0,5бод 

 Остале репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. 

Величковић, С. Тасић, Д. и Костић, Ф.(2015). Дечји портфолио-облик сарадње васпитача и породице, у Зборнику радова IV-те 

научно-стручне конференције, „Сарадња са породицом и доба савремене комуникације, БАПТА, Балкански савез удружења 

васпитача, (стр.115-125);  ISBN 978-86-87965-47-8 

М 33- 1 бод 

2. 

Величковић, С. (2015). Припремни предшколски програм–нова концепција предшколског васпитања и образовања, 

У:Јоковић,М.(ур):„Наше стварање“,Зборник  радова са десетог симпозиума Васпитач у 21 веку, Наше стварање. (стр.408-

413), Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, ISBN 978-86-7746-367-0;                                                                                                                                                       

М 63- 0,5 бодa 

3. 
Величковић, С. Зорица-Станисављевић-Петровић (2014). Квалитетно предшколско васпитање и образовање као предуслов 

академске будућности појединаца.У:Јоковић,М.(ур):„Наше стварање“, Зборник радова са деветог симпозиума Васпитач у 21 



веку“ (стр.30-39), Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, ISBN 978-86-7746-506-3:M 63 -0,5бода 

4.* 

Величковић, С.(2014).Професионални развој васпитача у функцији унапређивања квалитета припремног предшколског 

програма, Педагошка стварност бр.1,(стр.103-112), Педагошко друштво Војводине;  а                                                                                                                                                    

М 52-1,5 бод 

5. 

Veličković, S. (2014). EdukacijavaspitačazaprimenuIKTuvrtiću. UZbornikuradovasamedjunarodnognaučnogskupa „SINTEZA“ 

/UticajinternetanaposlovanjeuSrbijiisvetu,(str.375-378), Beograd: UniverzitetSingidinum; 

М 33 – 1 бод 

6.* 

Величковић,С. (2014). Увођење информационе технологије у васпитно-образовни рад васпитача са предшколском децом, 

Зборник радова са Треће међунароне научностручне конференције Методички дани, /Компетенције васпитача за друштво 

знања, (стр.284-293), Кикинда: Висока школа струковних студија 

М 53 - 1 бод 

7. 

Veličković, S. Barakoska, A., (2014).Structure of leisure time and leisure among students of elementary education. (Strukura slobodnog 

vremena i slobodne aktivnosti učenika prvog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja) /Инновационный потенциал субъектов 

образовательного пространства в условиях модернизации образования, V. Международной научно-практической 

конференции, Ростов-на-Дону; М 14 -5 бода 

8. 

Velickovic, S. (2013).Children ‘sportfolioworkformonitoringthedevelopmentandpromotionofpreschoolchildren 

(Dečjiportfolijoufunkcijipraćenjainapredovanjadecepredškolskoguzrasta) / Инновационный потенциал субъектов образовательного 

пространства в условиях модернизации образования, Россия, Ростов-на-Дон), pp.305-313, УДК 37.014.3:001.895ISBN 978 -5                                                                                         

М 14 – 5 бода 

9. 

Velickovic,S.(2013). Contemporary Theoretical Foundations Aboutthe Relationship Between Fаmily, LesureTime and Students 

(Savremene teoriske osnove odnosa između porodice, slobodnog vremena i učenika), Intrenational Symposium  Education Between 

Tradition and Modernity, Ohrid, pp.182-191  ISBN 978-608-238-011-7;  М14-5бода 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

Укупан број цитата 
 35 

https://scholar.google.com/citations?user=4xfkyfsAAAAJ&hl=en 

Укупан број радова са SCI (SSCI) 

листе 
                                    4 

Тренутно учешће на пројектима 

                                  Домаћи 

''Инклузивно предшколско васпитање и образовањеу циљу 

унапређивања стручног усавршавања практичара у 

систему предшколског васпитања и образовања''у 

организацији ЦИП-Центра за интерактивну педагогију, 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

(МПНТР)  и Завода за унапређивање образовања и 

васпитања (ЗУОВ) 

/22.фебруар- 30.новембар 2021./ 

Међународни   

                      / 

 

 

 

 

Усавршавања  

*Међународна конференција „Дигитално образовање 2021“ у организацији ЗУОВ – Завод за унапређивање 

образовања и васпитања (8-10.04.2021),  

*Стручно научни скуп/ Конференција "ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ'' у 

организацији Одељења за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду и 

Педагошког друштва Србије 

(15.05.2021),https://zoom.us/j/94714147214?pwd=Q1FVN0o2am9zdmM5QVB3VHZpMnUxdz09  

* Учесник радионице у оквиру пројекта Possitive Leisure4Youth –Slobodno vreme za mlade kao deo pozitivne 

pedagogijeу организацији BOŠ- Београдска отворена школа, финансиран од стране Erasmus+ 

https://scholar.google.com/citations?user=4xfkyfsAAAAJ&hl=en
https://zoom.us/j/94714147214?pwd=Q1FVN0o2am9zdmM5QVB3VHZpMnUxdz09


програмаЕвропске Уније, 2019. год. 

Други подаци које сматрате релевантним 

 

 Један од оснивачаи заменикпредседникаУдружења за развој науке, инжењерства и образовања (УРНИО);                                                                                                                

 ЗаменикуредниканационалногнаучногчасописамеђународногзначајаInternationalJournalofCognitiveResearchinScience, 

EngineeringandEducation(IJCRSEE); (М51)https://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee 

 

 Члан Педагошког друштва Републике Србије;  

 

 Члан друштва за  медије и науку на Универзитету у Цирихуод 2009. године GesellschaftfürMedieninderWissenschaft (GMW) 

e. V., E-LearningCenterderUniversitätZürich;             

 

 Члан уређивачког одбораINTERNATIONALJOURNALFOREDUCATION, RESEARCHANDTRAINING(IJERT)/ Универзитета 

„Кирил и Методиј“ Скопље –Филозофског факултета/Институт за педагогију 2015 

 

 Члан уређивачког одбораINTERNATIONALJOURNALFOREDUCATION, RESEARCHANDTRAINING(IJERT)/ Универзитета 

„Кирил и Методиј“ Скопље –Филозофског факултета/Институт за педагогију 2016. године; 

 Члан организационог одбора V International Scientific Conference "INNOVATIVE POTENTIAL OF EDUCATIONAL SPACE 

SUBJECTS IN THE CONDITIONS OF EDUCATION MODERNIZATION " (20-21 Новембер 2014, Руссиа, Ростов-он-Дон);  

 Члан програмског одбора Међународне стручне конференције „ПЕДАГОГИЈАТА ВО СОВРЕМЕНОТО ГЛОБАЛНО 

ОПШТЕСТВО поводом одбележавање 70 година јубилеја Института педагогије, Филозофскогфакултета, у Скопљу  (19-21, 

Септембар, 2016,Охрид);                                          

 

 Члан редакцијског одбора Зборника радова са Дванаесте конференције „Васпитач у 21. веку“ Високе Школе за васпитаче 

струковних студија у Алексинцу 2017. године;                                                        

 

 Члан програмског одбора за Конференцију „Васпитач у 21. веку“ -2018 год. ДОПРИНОС ПРЕДШКОЛСТВА 

ОСТВАРИВАЊУ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА“ Високе Школе за васпитаче струковних студија у Алексинцу  

(одлука о именувању од 27.11. 2017. године ;      

 

 Члан радне групе при Заводу за унапређивање образовања и васпитања Р.Србије за процену испуњености услова за 

признавање стручног скупа „КВАЛИТЕТ САВРЕМЕНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА“,у организацији Високе школе 

струковних студија за васпитаче из Шапца – бр.421-3/2016 од 18.04.2016.г  ;  

 

 Члан комисије и радне групе за припрему предлога за одобравање програма и осталих облика сталног стручног 

усавршавања запослених у образовању при Заводу за унапређивање образовања и васпитања за школску 2016/2017 и 

/2017/2018. год . 

 

  Спољни сарадник Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центра за професионални развој запослених у 

образовању;  за школску 2018/2019; 2019/2020 и 2020/2021године; (бр.1287-1/2017 и 1287-2/2017 од 25 09.2017. године);   

 Председник комисије радне групе при ЗУОВ ради одобравања стручног скупа « Други конгрес  стручних радника 

предшколских установа Србије» ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ – КА КВАЛИТЕТНИЈОЈ ПРАКСИ, у 

организацији Савеза удружења васпитача Србије- решењем бр. 14-2/2018. ; 

 

 Члан научног комитета 1.-ве Англо-америчке конференције о мултидисциплинарним студијама (ААЦМС'17) одржана на 

Кипру од 19-20. Јун 2017.BUILDING BRIDGES BETWEEN INTERDISCIPLINARY RESEARCH AND ENTERPRISE NEEDS1st 

Anglo-American Conference on Multidisciplinary Studies (AACMS’17) http://www.angloamericanpub.com/conference/committee/; 

 

 Члан експертског тима на припрему *нацрта Оквира дигиталних компетенција васпитачаи*Концепта примене 

дигиталних технологија у предшколским установама у раду са децом(02.-10.2021.); 

 

 Учесникмеђународногпројекта „Comparative Aspects of the Profesional –Pedagogical Preparation of Students- Future Preschool 

Teachers“/modelled after St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Trnovo and the College for Preschool Teachers in 

Aleksinac, Republic of Serbia No FSD -31-653-01/ 19.06.2017 of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Trnovo- Branch 

Vratsa, Бугарска; 

 

https://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee
http://www.angloamericanpub.com/conference/committee/


 Члан комисија за писање рефератаза избор наставника у звање предавача и професора струковних студија за научну област 

педагошке науке при Високој школи за васпитаче струковних студија у Алексинцу (2015, 2016, 2018); 

 

 Члан комисије за писање рефератаза избор наставника у звање професора струковних студија за научну област педагошке 

науке при Академији струковних студија Јужна Србија, Одсек  студија за васпитаче Бујановац, (2021); 

 Рецезенту Зборнику са Међународног научног скупаТрадиционално и савремено ууметности и образовању. 8-10 новембар 

2019. Косовска Митровица.Факултет уметности Универзитета у Приштини, Звечан – Косовска Митровица; 

 

 Добитник Златне плакете Националног савета македонске националне заједнице у Р. Србији од 14.12.2019.год. 

 

 

 

 

 


