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Томић, М., И. Кораћ и С. Миленковић (2014). Укључивање деце са сметњама уразвоју предшколског узраста у васпитне
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Стратешки документ националног нивоа (121)
•

Општи стандарди постигнућа за основно образовање одраслих,Службени гласник РС бр. 50/2013 и 115/2013.

Приручници
• Korac, I. (2012). Establishing a positive classroom ethos, Garcia, M.A. (Ed.) in: TrainingResources: Core competencesin Education for
democratic citizenship, Pestalozzi Programme, Council of Europe training Programme for education professionals.
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/TU/TU_EDC_Korac_EN.pdf

Прикази
• Опачак, И. (2000). Уметност – моја изабрана стварност, приказ дела, Настава и васпитање, 49(3),511 - 513.

Излагање на конференцијама и стручним скуповима(саопштења која нису штампана у изводу)
•

Conference The Professional Image and Ethos of Teachers 2014, Council of Europe, Pestalozzi Programme, in co-operation Centre
Europeen Robert Schuman, European Wergelend Centre, Landeskademie fur Fortbildung and Personalentwicklung an Schulen,
th

Pedagogisches Landesinstitut Rheinland Pfalz (24 -25
•

•

th

April, 2014. Strasbourg, France)

Драма у образовању – потребе наставника за образовањем и оснаживањем за примену драме у образовно-васпитном
раду у нашим школама, Bazaart и Педагошко друштво Србије, излагање на тему: Драма у иницијалном образовању
наставника и васпитача (24.септембар 2014. год. Београд)
Start in teaching carrier - the integrated management of professional development programs activities of multiplication and
th

th

dissemination of best practice on teacher training, The regional centre for teachers’ professional development(24 -25 June,
2011. Craiova, Romania)излагање на тему: Concept of teachers competences- critical approachhttp://ccddj.ro/forcad/home.html
•
•

th

Democracy in basic education, Council of Europe and Finnish National Board of Education(3 October 2012. Finland), излагање на
тему: Student’s parlament – ABC of democracy
International scientific conferenceResponsibility, Challenge and Support in Teachers’ Life-Long Professional Development,
Association for Teacher Education in Europe (ATEE), (26

•

th

th

-30 August, 2010. Budapest, Hungary)

Министарстка конференција Добре праксе и партнерства – кључ ефикасног, квалитетног и праведног образовања,
Министарство просвете и науке РС (1-2. март, 2012. год. Београд), излагање на тему: Песталоци пројекат и стручно
усавршавање наставника

•
•

•
•

•

•

th

th

th

14 Plenary Meeting of National Liaison Officers,Council of Europe (24 -25 September,2010. Uppsala, Sweden) излагање на
тему: Concept of teachers training in Serbia
Стручни скупЛиковна педагогија, актуелна питања, дилеме и перспективе, Факултет ликовних уметности у Београду и
Дечји културни центар(10. мај, 2013. год. Београд), излагање на тему: Наставни предмет Ликовна култура у основној и
средњој школи -промена образовне парадигме
Међународни скуп Како представити Европску димензију у наставним програмима историје, Министарство просвете и
науке РС, Council of Europe (28.-29. октобар 2011. год. Београд), излагање на тему: Улога и значај Песталоци пројекта
Међународни
скупDemocraticschoolgovernance,
SeventhRegionalSouthEastEurope
(SEE)
NetworkingConferenceonCitizenshipandHumanRightsEducation, Министарство просвете РС, Савет Европе и Грађанске
иницијативе (2012. год Београд), излагање на тему:Stakeholder’s role in education governance
Међународна конференцијаFightAgainstRacismandViolencethroughDiversityinSport, Министарство омладине и спорта и Савет
Европе (20.-21. октобар, 2009. год.Београд), фацилитатор конференције
www.coe.int/t/dg4/epas/.../belgradeconf_en
Као представник Министарства просвете и науке РС учествовала на Међународном скупу SPOT ON 3: REALITY, DIVERSITY. 1
th

•

Challenge – 3 Discourses,Diversity as Potential and Challenge. Contributions from Education, Arts and Culture(28 February,2012,
Vienna, Austria)
Као представник Министарства просвете РС учествовала на Петом Форуму на тему Право на квалитетно образовање,
CouncilofEurope, Република Чешка (2010. год.)

Учешће у пројектима
1.

Унапређивање квалитета образовног система Републике Србије кроз унапређивање ефективности система
спољашњег вредновања рада школа и развој хоризонталног учења између школа, Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Центар за образовне политике и Unicef
(трајање: 2015.- 2017. год.)
2. PestalozziProgramme, Council of Europe / координатор Песталоци пројекта Савета Европе за Републику Србију за програме у
области образовања (National Liaison Officer for PestalozziProgramme), аутор и реализатор обука (трајање: 2010. – 2014. год.)
3. Развијање образовних стандарда за крај основног образовања одраслих,Друга шанса (ИПА 2008)Министарство просвете,
науке и технолошког развоја и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања /члан радне групе, стручни
сарадник за предмет Основне животне вештине и одговорно живљење у грађанском друштву(трајање: 2011. – 2013. год.)
4. Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary Teacher Education, TEMPUS HAMOC, JP 516762/2011
Grantholder: University of Novi Sad, Serbia/члан радне групе(трајање: 2011. – 2013. год.)
5. Професионална оријентација ученика у Србији, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство
омладине и спорта и Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ)/координатор пројекта(трајање: 2010. –
2013. год.)
6. Master program for subject teachers in SerbiaTEMPUS IV MASTS JP 511170/2010Grantholder: Karl-Franzens-Universität Graz,
Austria/члан радне групе(трајање: 2010.–2013. год.)
7. TEMPUS Harmonization of Preschool Teacher Education Curricula in Serbia (TEACH) JP 544141/2013(трајање: 2013. - 2016. год.)
8. Подршка осигурању квалитета система завршних испита на националном нивоу у основном и средњем образовању
(ИПА 2008)Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања /стручни спољни сарадник на пројекту(2012. год.)
9. Програм стажирања за младе припаднике националних мањина у државним институцијама Републике Србије,
Канцеларије за људска и мањинска права и Мисије ОЕБС/ментор (трајање: 2012. - 2013. год.)
10. Повећање доступности и квалитета образовања у Србији, Министарства просвете и науке Републике Србије/ментор
школских пројеката, реализатор обука, члан комисије(трајање: 2011. – 2012. год.)

11. Безбедно детињство – развој безбедносне културе младих, Министарство просвете и науке и Министарство унутрашњих
послова/коаутор и реализатор програма(трајање: 2010. – 2011. год.)
12. Пројекат Фонд за развој школа Министарства просвете и науке РС/коаутор и реализатор обука наставника, васпитача и
стручних сарадника за развојно и пројектно планирање (трајање: 2002. – 2007. год.)
13. Активно учење и Психосоцијална помоћ деци предшколског и основношколског узраста расељеној са Косова/коаутор и
реализатор програма(трајање: 2000. – 2002. год.)
14. Коаутор пројеката Различак и Драма у образовању реализованих у ОШ Вук Караџић и ОШСвети Сава Београд (ликовне и
драмске радионице за ученике) (трајање: 2002. год.)
15. Као активиста Југословенске асоцијације за помоћ дециЗмај, волонтирала у Дому за децу без родитељског старања Јован
Јовановић Змај – конципирање и реализација едукативних радионица у оквиру пројекта Игра као универзалнa
комуникација(трајање: 1998. год.)
16. Деца данас за децу сутра, Југословенски Центр за права детета и УНИЦЕФ/реализатор обука и истраживач
Усавршавање
Студијски бораваку Републици Финској, Републици Литванији и Републици Мађарској.Учествовала у бројним обукама
организованим од стране Council of Europe and Finnish National Board of Education (Democracy in basic education, European Workshop),
Council of Europe training Programme for education professionals (Core competences in Education, Module A and Module Bу трајању од 12
месеци), бројним обукама Заводa за вредновање квалитета образовања и васпитања (Оцењивање у школи, Процењивање рада
наставника, Самоевалуација у функцији развоја установаи др.), обукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја (Use
of Project Cycle Management - an important tool for successful co – operation in the fields of education andtraining, Инклузивно
образовање, Мотивација и психолошки принципи учења,Описно оцењивање у I разреду основне школе,Прачење и процена
квалитета примене школских развојних планова и школских пројеката, Стратешко планирање, Акционо истраживање,
Пројектни менаџмент, Развој школа као процес, Професионално оснаживање школа,Имплементација курикулума, Израда
школског програма, Анализа школског програма и евалуацијаи др.), обукама у области примене драме у образовању (програм
радионица у организацији Школигрице, Интеркултурално учење кроз драму/Bazaart, Драмска едукација за интеркултурално
учење, Драма у образовању, Моћ маште, моћ покрета-драмске технике у причама за децу и др.), обуке у организацији Друштва
педагога Србије (Ученички парламент,Тренинг за тренере из области Вршњачке медијације), обуке у организацији Републичког
завода за социјалну заштиту, Центара за заштиту одојчади, деце и омладине и Националне дечије линије (Иницијални тренинг за
(телефонске) саветнике), Катедре за клиничку психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду (Формирање мреже
стручних тимова за психолошке кризне интервенције у заједници)и бројне друге.

