
др Слободанка Гашић-Павишић, редовни професор   

 

 
ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЈА 

 

1. Oбразовање  

Рођена 1946. године у Каонику ( Србија). 

 Завршила је гимназију у Крушевцу. Дипломирала  1972. године на одељењу за педагогију 

Филозофског факултета у Београду. Степен магистра педагогије стекла је на истом 

факултету 1979. године одбранивши магистарски рад са темом Карактеристике 

слободних асоцијација речи код наше деце на узрасту од 5 до 7 година и њихове педагошке 

импликације. Степен доктора педагошких наука стекла је на Филозофском факултету у 

Новом Саду 1995. године , дисертацијом    Кажњавање као фактор социјалног понашња 

деце у дечјем вртићу.   

Као научни истраживач била је на студијским боравцима које је финансирало 

министарство за науку :  у  В.Британији (2 месеца), З.Немачкој (1 месец) и  Данској (1 

месец) , а као стипендиста Јапанске фондације  - у  Јапану (Хирошима универзитет, 3 

месеца). 

Говори енглески и немачки језик и служи се литературом на руском, бугарском и 

словеначком  језику. 

 

2.Научна и наставна звања 

Научно звање вишег научног сарадника добила је 1996. године у Институту за педагошка 

истраживања у Београду, одлуком комисије за стицање научних звања Министарства за 

науку и технологије Рeпублике Србије, а 2006. године добила је  звање научног саветника. 

Наставно звање редовног професора за област педагогије Универзитета у Београду стекла 

је 2006. године на Дефектолошком факултету у Београду. 

На Универзитету Сингидунум бирана је у звање редовног професора за област друштвено-

хуманистичких наука.  

 

3.Кретање у служби 

Кратко време пре након дипломирања радила је као школски педагог у основној школи у 

Београду , а од 1972. до 2000. године запослена је  као научни истраживач Институту за 

педагошка истраживања у Београду (у звањима од асистента приправника до вишег 

научног сарадника). Од 2000.  до 2006. године била је  у сталном радном односу на 



Дефектолошком факултету, где је предавала Општу педагогију са дидактиком и 

Породичну педагогију, а од 2006. до 2010. године је на овом факултету радила са 

трећином радног времена. Од 2006. до 2010. запослена је као  директор Института за 

педагошка истраживања  и научни саветник; маја 2013. године је као научни саветник 

Института испунила услове за пензију, али је као спољни сарадник остала  ангажована  на 

пројекту Института.  

 

Поред сталног радног односа у наведеним установама, са непуним радним временом 

радила је као професор на Вишој школи за образовање васпитача у Београду  (1997 -2003, 

предмет Методика развоја говора) и у Сремској Митровици (предмет Предшколска 

педагогија и Методика упознавања околине), затим, по једну школску годину:  као  

професор за предмет Педагогија на Географском факултету у Београду и на Академији 

лепих уметности у Београду, на магистарским студијама на Педагошком факултету у 

Јагодини (у оквиру смера за Грађанско васпитање) , професор за изборни предмет 

Инклузивни васпитно-образовни рад на Учитељском факултету у Београду и на Високој 

струковној школи за образовање васпитача у Сремској Митровици (шк. 2011/2012). 

Од 2010 - 2013.године, предавала  је Педагогију спорта  на Високој спортској и 

здравственој школи у Београду, као професор по уговору о делу.  

 

4. Руковођење научним пројектима  

1. Национални координатор за Србију међународног пројекта Међународно истраживање   

   трендова у постигнућу ученика из математике и природних наука -  ТИМСС 2007    

   (2007-2008) и ТИМСС 2011 (2008-2012) 

2.Руководилац пројекта Представе о старима и старењу (Геронтолошко друштво Србије 

и ИПИ, 2012). 

3.Руководилац пројекта Евалуација припремног предшколског програма (Завод за 

вредновање образовања и васпитања, 2010) 

4. Руководилац пројекта Евалуација верске наставе у београдским школама 

(Министарство вера и ИПИ, 2010) 

5.Руководилац и реализатор пројекта Агресија и алтруизам међу ученицима у јапанским 

школама у поређењу са ученицима из школа у Србији'' , урађен  на Хирошима 

универзитету у Јапану - Школа за последипломске студије за интернационални развој 

и сарадњу (Јапанска фондација, 2000). 

6. Руководилац потпројекта Доступност, праведност и партиципативност у васпитању 

и образовању у оквиру пројекта Унапређење квалитета и доступности образовања у 



процесима модернизације Србије ( Институт за педагошка истраживања, 2011-2014,  

Министарство просвете, науке и технолошког развоја).  

7. Руководилац радне групе у пројекту Евалуација примене припремног предшколског 

програма ( Завод за унапређивање образовања и васпитања, 2007)   

 
Поред научних , руководила је већим бројем акционих пројеката , међу којима су 
најважнији: 
 

1. Добровољни рад младих на пружању помоћи деци са образовним проблемима,  
Министарство за социјалну политику и  Одељење за међународни развој-Влада 
Велике Британије ( ДФИД) , 2004-2005. године. 

2.  Summer course of Serbian language for Romany children and preparing them for 

school,  NVO „Duga“/ PCN Кerkinactie Global, 2005 

3. Помоћ ромској деци у учењу, савладавању наставног језика и интеграцији у 

школску средину на почетку школовања -  Центар за добровољни рад и помоћ 
деци "Дуга" из Београда,  2006. 

4. Интеграција деце из маргинализованих и социјално искључених група у школску 

средину,  Градски секретаријат за социјалну и дечју заштиту, Градски 

секретаријат за спорт и омладину, Градски секретаријат за просвету- Град 

Београд, 2007- 2010. 

 
☼ 

 

5. Истраживачко учешће у научним пројектима  

Поред учешћа у наведеним пројектима којима је руководила, у континуитету је  
ангажована ,током  целокупног радног стажа у Институту (од 1972. године),   као 
истраживач на бројним вишегодишњим научним пројектима  који су финансирани од 
министарства науке  -  напр.: Васпитање, образовање  и школа у савременом друштву  , 

Васпитање и образовање за изазове демократског друштва (2001-2005), Образовање за 

друштво знања ( 2006-2010),  Унапређење квалитета и доступности образовања у 

процесима модернизације Србије (2011-2014),  Од подстицања иницијативе, сарадње и 

стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву (2011-2014).  У 
оквиру ових пројека је руководила реализацијом већег броја тема, из области опште и 
предшколске педагогије и психолингвистике.  
 
Осим учешћа на пројектима министарства науке,  учествовала је као истраживач и експерт 

на пројектима: Психо-социјална рехабилитација у школском контексту (УНЕСК0 и ИПИ-

Београд, 1996), Теоријско-методолошке основе савременог основношколског уџбеника 

(Завод за уџбенике и наставна средства и ИПИ-Београд, 2000), Особе са инвалидидетом: 

мониторинг и евалуација одобрених и одбијених пројеката (Министарство за социјална 

питања Србије и Истраживачки и аналитички центар ''Аргумент'' из Београд, 2003-2004),   

Насиље над децом ( Факултет политичких наука у Београду, 1997-1998). 

 



Као консултант , учествовала је у акционом пројекту Роми у Сурдулици (Друштво за 
унапређивање ромских насеља,1996-97).  
Учествовала је у реализацији акционог пројекта Добровољни рад младих у школи 
(НВО „Дуга“ и Регионални центар „Скупај“ из Љубљане,  2000-2002.                                

 

6. Менторство при изради магистарских и докторских радова 

1. Ментор докторанту мр Маји Костић , истраживачу-стипендисти Министарства за 
науку , технологију и развој, ангажованој на научно истраживачком пројекту МНТР 
у Институту за педагошка истраживања у Београду .  

2. Ментор мр Наташи Чабаркапи  за израду  и одбрану докторске дисертације 
Вербалне асоцијације деце предшколског узраста са дисфазијом, одбрањене 
11.01.2006. године у Центру за мултидисциплинарне студије Универзитета у 
Београду. 

3. Ментор Милени Здравковић за израду и одбрану магистарске тезе Поремећаји 

понашања адолесцената и слободно време, одбрањене на Факултету за специјалну 
едукацију и рехабилитацију у Београду, 2007. године. 

4. Ментор кандидату мр Зорану Андрејићу за израду докторске дисертације 

Испитивање ефикасности демонстративне наставне методе у описмењавању 

ученика са церебралном парализом, у Центру за  мултидисциплинарне студије 
Универзитета у Београду, од 2007. године.  

5. Ментор асистентима-приправницима и истраживачима-докторантима  у Институту 
за педагошка истраживања. 

 
7.Чланство у комисијама за оцену и одбрану и одобравање пријављених тема   

         докторских дисертација и магистарских теза  

 А. Комисије за оцену и одбрану докторских дисертација и магистарских теза  

 

1. Члан Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације ''Карактеристике и 

развој програма за предшколско васпитање и образовање у Србији'' мр Емине 
Копас –Вукашиновић, на Филозофском факултету у Новом Саду (реш. од 7.4.2004) 

2. Члан Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације ''Еколошко васпитање и 

образовање деце предшколског узраста '' мр Јасмине Клеменовић, на Филозофском 
факултету у Новом Саду (реш. од 15.10.2004) 

3. Члан комисије за оцену и одбрану докторске дисертације мр Данијеле Илић-
Стошовић под називом Вредновање школског успеха ученика са телесном 

инвалидношћу,одбрањене 17.10.2005 на Дефектолошком факултету у Београду.  
4. Члан комисије за оцену и  одбрану докторске дисертације мр Маје Костић под 

називом Евалуација систематског дефектолошког третмана сметњи у читању и 

писању код ученика редовне школе, одбрањене на Дефектолошком факултету  у 
Београду ,18.05.2007. 

5.  Члан комисије за оцену и јавну одбрану урађене докторске дисертације под 
називом Социјалне вештине деце са оштећењем вида у различитим образовним 

условима, кандидата мр Александре Грбовић (одлука од  29.03 2011), одбрањене 
2011. године на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду.  

6. Члан комисије за оцену и одбрану магистарске тезе ''Могућниост утицаја на 

развој дечјг говорног стваралаштва системом дидактичких игара '' Данијеле 
Видановић, на Филозофском факултету у Новом Саду (реш. Од 3.7.2003) 

7. Члан комисије за оцену и одбрану магистарске тезе Ненада Стојковића , под 
насловом Развијање демократских вредности ученика основне школе, одбрањене  
15. 07. 2010. године на Педагошком факултету у Јагодини Универзитета у 
Крагујевцу. 



8. Члан комисије за одбрану мастер рада  Пројекти и тимски рад у настави 

рачунарства и информатике , кандидата Ружице Богдановић, одбрањен  14.01. 
2010.године на Математичком факултету у Београду. 

9. Члан комисије за оцену и одбрану магистарске тезе Татјане Божић Конфликти у 

породици и поремећаји у понашању ученика, на Факултету за специјалну едукацију 
и рехабилитацију у Београду. -  извештај комисије предат јула 2013.   

 

           Б. Комисије за оцену и одобравање пријављених тема за докторске дисертације   

               и магистарске тезе  

 
1. Члан Комисије  за оцену научне заснованости теме докторске дисертације 

''Могућности и ограничења примене скале оцењивања у школама за ученике са 

телесном инвалидношћу'' мр Данијеле Илић, на Дефектолошком факултету у 
Београду (реш.од 2.6.2003) 

2. Члан Комисије за оцену подобности кандидата и теме за докторску дисертацију  '' 
Могућности обухвата шестогодишњака обавезним школовањем у условима 

транзиције и прилагођавања система васпитања и образовања европским 

стандардима'' мр Пере Спасојевића, на Филозофском факултету у Новом Саду 
(реш. од 9.2.2004) 

3.  Члан Комисије за оцену подобности теме и кандидата докторске дисертације 
Утицај искустава у информационо-комуникационим технлогијама на развој деце 

предшколског узраста: импликације за рано образовање, мр Тамаре Прибишев-
Белеслин на Филозофском факултету у Новом Саду (Одлука ННВ од 17.11.2006) 

4. Члан Комисије за оцену научне заснованости предложене теме магистарске тезе 
кандидата Жељка Дармановича, на Факултету за специјалну дукацију и 
рехабилитацију у Београду (Одлука ННВ од 10.7.2006) 

5. Члан комисије за оцену подобности теме и кандидата мр Марије Јелић за докторску 
дисертацију Педагошке импликације развијања социјалне компетентности деце и 

младих без родитељског старања,  на Филозофском факултету Универзитета у 
Новом Саду (одобрена јула, 2009).  

6. Члан комисије за оцену научне заснованости предложене теме магистарске тезе 
Вршњачки односи адолесцената са интелектуалном ометеношћу у школском 

контексту, кандидата Сање Ћирић, на Факултету за специјалну дукацију и 
рехабилитацију у Београду (Одлука Већа од 11.03.2010.године). 

 
8.Уређивање тематских зборника , часописа и колективних дела 

 

1. Одговорни  уредник, од 1993. до  2006. године,  водећег часописа националног 

значаја Настава и васпитање ( YУ ISSN 0547-3330, УДК -37), који издаје Педагошко 

друштво Србије (уредила је преко 50 бројева овог часописа).  

2. Главни и одговорни уредник часописа Геронтологија, који издаје Геронтолошко 

друштво Србије ( од  2014. године- и даље).  

3. Гашић Павишић,С. (уредник) (1996) .Аутономија личности  и васпитање, Педагошко 

друштво Србије, Београд  

4. Јоксимовић, С., С. Гашић-Павишић и Љ. Миочиновић, приређивачи (1997). 

Васпитање и алтруизам. Београд: Институт за педагошка истраживања ( стр. 319). 



5. Гашић-Павишић, С. и С. Максић (прир.) (2007). На путу ка друштву знања. Београд: 

Институт за педагошка истраживања.  

6. Гашић-Павишић,С., Јоксимовић С. (2008). Образовање и сиромаштво у земљама у 

транзицији (стр. 404). Београд: Институт за педагошка истраживања.   

7. Гашић-Павишић,С.  и С. Максић (ред.),(2008). Образование в эпоху перемен, сборник 

научных трудов (стр. 296). Волгоград и Белград: Волгоградский государственный 

педагогический университет и Институт педагогических иследования Белград.  

8. Комленовић, Ђ.,Д.Малинић и С. Гашић-Павишић (прир.) ( 2009). Квалитет и 

ефикасност наставе. Београд: Институт за педагошка истраживања, стр. 378.  

9. T Гашић-Павишић,С., и Д.Станковић (уредници),(2009). ТIMSS 2007 у Србији. 

Београд: Институт за педагошка истраживања.  

10. Гашић-Павишић,С., и С.Шевкушић (уредници), (2011) :  Верска настава у 

београдским школама . Православни богословски факултет, Педагошко-катихетски 

институт и Институт за педагошка истраживања.  

11. Гашић-Павишић,С., (уредник) (2012). Образовање васпитача за рад у инклузивним 

условима. Сремска Митровица: Институт за педагошка истраживања и Висока школа 

струковних студија за образовање васпитача Сремска Митровица.  

 

Члан је редакције и рецензент радова Зборника Института за педагошка истраживања, 

била је члан редакције часописа  Учитељ. 

Рецензент је у часописима Специјална едукација и рехабилитација, (изд.ФАСПЕР), 

Темида (Виктимолошко друштво Србије), Геронтологија (Геронтолошко друштво 

Србије) . Рецензент је више књига из  области педагогије и  радова у зборницима са 

научних конференција у Србији.      

  

10. Руковођење у организацији научних конференција 

 

- Председник Организационог одбора међународног скупа Развијање алтруизма код 

младих,организатор Институт за педагошка истраживања, Београд, 1996 

- Председник Програмског одбора националног научно-стручног скупа   

Преиспитивање наставе физичког образовања као предуслов за реформу 

образовања, организатори Спортска академија Београд и часопис ''Настава и 

васпитање'',Београд, 1998. 

- Председник Програмског одбора Међународне конференције Улога образовања у 

смањењу последица сиромаштва на децу у земљама у транзицији, организатори 

Институт за педагошка истраживања и Факултет за специјалну едукацију и 

рехабилитацију  из Београда, Београд,  15.-16. новембар 2007.  



-  Председник Програмског одбора II Научне конференције са међународним учешћем 

Инклузија у предшколској установи и основној школи: Индивидуализација васпитно-

образовног рада у инклузивним условима,организатори  Институт за педагошка 

истраживања и Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Сремска 

Митровица, 24. јун 2011. 

- Председник Програмског одбора III Научне конференције са међународним учешћем 

Инклузија у предшколској установи и основној школи. Квалитет, праведност и 

доступност образовања, организатори  Институт за педагошка истраживања и Висока 

школа струковних студија за образовање васпитача, Сремска Митровица, 15.јун 2012. 

- Председник Програмског одбора националне научне конференције “Однос младих према 

старима и старењу”, Институт за педагошка истраживања и Геронтолошко друштво 

Србије, Београд, 21. децембар 2012.  

- Председник Програмског одбора IV Научне конференције са међународним учешћем 

Инклузија у предшколској установи и основној школи:континуитет инклузивног 

образовања и васпитања у предшколској установи и основној школи., организатори  

Институт за педагошка истраживања, Висока школа струковних студија за образовање 

васпитача Сремска Митровица и савез учитеља Србије, Сремска Митровица,14.јун 2013. 

- Председник Програмског одбора националне научне конференције Однос младих према 

старима и старењу, Институт за педагошка истраживања и Геронтолошко друштво 

Србије, Београд, 21. децембар 2012. 

 

Била је члан програмских и организационих одбора већег броја научно-стручних  

конференција. 

 

 

10. Израда оригиналног  инструмента 

1. Аутор је Теста асоцијација речи за децу (објављеног у монографији:  Гашић-

Павишић, С. ,1988. Асоцијативне норме за предшколски узраст, Београд: 

Просвета), који је укључен као инструмент за испитивање дечјег говора у 

уџбенику: Чордић, А. и С. Бојанин (1992): Општа дефектолошка дијагностика, 

Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. Коришћен је у низу каснијих 

истраживања дечјих асоцијација речи у Србији, од стране  разлилчитих аутора. 

(напр. Милекић, С. ,1989, Асоцијације речи и говорно језички развој у деце, Београд: 

Савремена администрација).    

11.Објављени преводи чланака 

  

1. Паскал.К.  и Е.Бертрам (1997): Образовање мале деце и њихових васпитача у 
Европи, Настава и васпитање, бр. 4 (459- 475), Београд:Педагошко друштво 
Србије. – превод  са енглеског 

2. Какавулис, А. (1998): Континуитет у васпитању у раном детињству: прелазак из 
предшколске установе у школу,  Настава и васпитање, бр. 1 (78-91), Београд: 
Педагошко друштво Србије. – превод  са енглеског 



3. Грибел.В. и Р. Низел (2000): Из дечјег вртића у школу: прелазак за целу породицу, 
Норма, бр.1-2 (297-311), Сомбор:Учитељски факултет. -превод са немачког. 

4. Ватанабе, М. (2001): Проблеми младих и јапанско друштво, Настава и васпитање, 
бр. 5 (593- 604), Београд: Педагошко друштво Србије. – превод  са енглеског 

5. Кавклер,М.(2003):Укључивање деце са посебним потребама, Настава и 

васпитање, бр.5 (594-604), Београд: Педагошко друштво Србије.- превод  са 
словеначког. 

 

12.Учешће у научно - стручним радним телима 

 

 

- Члан је  Комисије за разматрање пријава на Јавни позив Министарства просвете,науке и 

технолошког развојаза суфинансирње издавања научних часописа,  монографија , 

одржавања научних скупова у Републици Србији и учешћа истражицача на научним 

скуповима и састанцима радних тела  ( од 2013.године и даље ).  
- Члан Комисије за спровођење јавног конкурса зза попуњавање положаја помоћника 

министра у Министарству просвете и спорта ( 2006. и 2011.године).  

-  Члан Комисије за предшколско васпитање при Националном просветном савету Србије 

(2008-2009). 

- Члан Комисије за праћење припремног предшколског програма  при Заводу за 

унапређивање образовања и васпитања (2008.године)  

- Руководилац Радне групе за припрему документа Основе програма предшколског 

васпитања и образовања, Завод за унапређивање  образовања и васпитања, 2012-2013. 

године.   

- Члан Радне групе за израду Документа о процесу праћења реализације програма сталног 

стручног усавршавања (2010) и радних група за признавање облика стручног 

усавршавања при Заводу за унапређивање образовања и васпитања  ( 2012-2014). 
 

-    Учешће у комисијама (као председник или члан)  за избор у наставна и научна 

звања у Институту за педагошка истраживања из Београда, Вишој школи за образовање 

васпитача у Београду, Вишој школи за образовање васпитача у Пироту, Вишој школи за 

образовање васпитача у Новом Саду, Дефектолошком факултету у Београду.  

-Учешће у комисијама за избор сарадника у Институту за педагошка истраживања и 

Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд.  

- Испитивач у комисијама за полагање стручног испита за васпитаче у предшколским 

установама при Вишој школи за образовање васпитача у Београду, за предмет Методика 

развоја говора ( 1998-2003). 

-  Члан Савета Дефектолошког факултета у Београду (2004-2006). 

 - Члан Научног већа Института за педагошка истраживања у Београду (1996-2013). 

 

  
12. Чланство у научно-стручним асоцијацијама  
 

   -  Педагошко друштво Србије, члан Управног одбора (1992-2005), секретар  

Педагошког друштва Србије 1992-1994, секретар Секције предшколских педагога 

(1970-тих година).   

- Сарађује са Савезом учитеља Србије.  

 



13. Остало научно-стручно ангажовање  

 

 

-  Сарадња са  Регионалним центром за психосоцијалну добробит деце „Скупај“ из 
Љубљане (Словенија) у организацији научно-стручних конференција, семинара за 
учитеље и волонтере и у организовању волонтерског рада у школи.  
 

-  Координатор  и коаутор ( са А.Микуш-Кос) акредитованог програма за наставнике и 

васпитаче Унапређивање психосоцијалног развоја и заштита менталног здравља деце у 

основној школи, (2002/2003 и 2003/2004 ). 

 

- Предавач на циклусу семинара за учитеље Улога школе у смањењу утицаја 

сиромаштва на децу ( 4 модула x 3 дана, јануар-мај 2006  ),  Установа "Скупај" из 
Љубљане и Центар за добровољни рад и помоћ деци "Дуга" из Београда 
(финансијер Ирска развојна помоћ).  

- Аутор акредитованих семинара за васпитаче и наставнике и предавач на семинарима: 
Како решавати проблеме са дисциплином и управљати разредом, Превенција 

агресије и насиља у раном узрасту (програме подржава Институт за педагошка 
истраживања),  Рад са децом и омладином са проблемима у понашању, ( Центар за 
добровољни рад и помоћ деци "Дуга" , Београд), Дијагностика, превенција и 

отклањање узрока неуспеха у школском учењу (Центар за инструктивне 
комуникације у образовању „Координата“, Београд).  

-  Коаутор и реализатор семинара Подстицање просоцијалног и превенција агресивног 

понашања младих, акредитован од стране Министарства рада и социјалне политике 
- Аутор и предавач на семинару за обуку за инструкторе и васпитаче у казнено 

поправном дому за малолетнике у Ваљеву ( пројекат ГОПА, реализован  априла 
2008. године) . 

- Предавач на циклусу стручних скупова у оквиру Зимских сусрета учитеља , са темом 
ТИМСС 2011 , организатор Савез учитеља Србије , 2013.  

- Предавач на семинарима за учитеље, стручне сараднике у школи и социјалне раднике:  
Рад школе у отежаним условима – ИПИ у сарадњи са Уницефом,1993;  Насиље 

над децом-  Факултет политичких наука,1998; Како помоћи избеглицама – SIDA, 
Примена активно-искуствених метода у стручном уисавршавању васпитача и 

сарадњи са родитељима -ЦРС. 
 
Oбластима стручног/научног интересовања и бављења 
 

• психолингвистика : асоцијације речи код деце предшколског узраста ( са овим 
сам оставила трага - у литератури за студенте: Prof. dr Rajna Dragićević Filološki 
fakultet Univerziteta u Beogradu Katedra za srpski jezik i južnoslovenske jezike :" дечје 
језичко стваралаштво, 

• социјализација деце у предшколској установи, кажњавање као васпитни поступак, 
• социјални развој и социјално понашање на предшколском узрасту, подстицање         

 просоцијалног понашања и превенција агресије код деце 
• дисциплина у разреду 
• превенција вршњачког насиља у школи, вршњачки односи ученика у школи, 
•  предшколски програми ,ефекти припремног предшколског програма 
• постигнућа ученика из математике и природних наука на међународном 

тестирању- ТИМСС , 
• образовање и сиромаштво,  
• инклузија у предшколској установи и школи,  



• - верска настава ..... 
 

 
Važniji asocijativni rečnici:  

 
• S. Gašić-Pavišić (1984); P. Piper, R. Dragićević, M. Stefanović (2005; 2011); 
• Tест асоцијација, укључен у уџбеник на Дефектолошком факултету. 

 


