
 
Име и презиме  Снежана Ладичорбић 
Звање Предавач 

Назив институције у  којој наставник ради са пуним  или 
непуним радним временом и од када 

Академија струковних студија Јужна Србија, Лесковац, 
Одсек студија за васпитаче Бујановац, од 2016. 

Ужа научна односно уметничка област Педагошке науке 
Академска каријера 

 Година  Институција  Научна или уметничка 
област  

Ужа научна, уметничка или 
стручна област 

Избор у звање 2016. 
Висока школа за васпитаче 
струковних студија, Гњилане – 
Бујановац  

Психолошке науке Педагошке науке 

Докторат 2014. Филозофски факултет – педагогија, 
Нови Сад 

Друштвено хуманистичке 
науке Методика наставе 

Специјализација     

Магистратура 2008. Педагошки факултет- Сомбор Друштвено хуманистичке 
науке 

Дидактичко- методичке 
науке 

Диплома 1997. Педагошки факултет , Сомбор Друштвено хуманистичке 
науке Професор разредне наставе 

Списак предмета за  које  је наставник акредитован на првом или другом степену студија 

Р.Б. Ознака 
предмета Назив предмета      Вид наставе Назив студијског програма  Врста студија  

1.  ДВ20ХО Васпитање за хумане односе Предавања, вежбе Образовање васпитача у домвима  ОСС 
2.  ДВ20АН Андрагогија Предавања  Образовање васпитача у домвима  ОСС 
3.  ОД0036 Општа педагогија Предавања Образовање васпитача у домвима  ОСС 
4.  ДВ20ИД Домска педагогија Предавања, вежбе Образовање васпитача у домвима  ОСС 

5. 
ДР20РТ 
 

Радна терапија и мотивација за 
очување активности Вежбе  

Образовање васпитача у домвима  
ОСС 

6. ОУ0020 
Системи и програми 
предшколског васпитања и 
образовања 

Предавања, вежбе 
образовање васпитача за рад у 
предшколској установи ОСС 

7. 
520116ПКР 
 

Педагошко-корективни рад Предавања 
образовање васпитача за рад у 
предшколској установи ОСС 

8. МАС202 
Савремени методички токови 
припремног предшколског 
програма 

Предавања Мастер струковних студија – 
струковни мастер васпитач МСС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  Ладичорбић, С. Гомбар, М. (2010). Компаративна анализа наставних садржаја о природи и друштву у разредној настави у Р. 
Мађарској и Р. Србији. Међународни научни скупСусрети култура. (стр. 311–318). Нови Сад: Филозофски факултет.(М24) 

2.  Рацков, Г. Ладичорбић, С. (2010).Организација наставе применом рачунара. Међународни научни скуп  Савремени методички 
изазови. Суботица: Учитељски  факултет у Суботици 

3.  Ладичорбић С. (2011).Мотивацијске технике у разредној настави. У:Зборник радова високе школе струковних студија за 
образовање васпитача, година VI број 1, (стр. 64-76). Кикинда: Висока школа струковних студија за образовање васпитача.(М33) 

4.  
Ладичорбић, С., Остојић, Т.(2011). Педагошка комуникологија, развој добре комуникације са предшколском децом.Зборник 
радова високе школе струковних студија за образовање васпитача, година VI број 2, (стр. 71-80).Кикинда: Висока школа 
струковних студија за образовање васпитача.(М33) 

5.  Павлов, С., Ладичорбић,С.(2014). Комуникативне игре у едукативном процесу. Међународни научни скуп: Методички дани у 
Кикинди. Кикинда:Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди. 

6.  
Ладичорбић,С., Павлов, С. (2015) Примена огледа у дећјем вртићу у областиупознавања околине. Међународна научностручна 
конференција Методички дани:Компетенције васпитача за друштво знања. Кикинда: Висока школа струковних студија за 
образовање васпитача у Кикинди. 

7.  
Ладичорбић, С.( 2019 ). Реформска искуства неких земаља у окружењу – компаративна анализа наставних садржаја у предмету 
Природа и друштво у Р. Србији и Р. Мађарској. У: Јовић, Ј. (уред.) (2019). Зборник радова Високе школе за васпитаче струковних 
студијау Гњилану – Бујановац  (стр.107 – 118). Бујановац: Висока школа за васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановац. 

8.  Ладичорбић,С., Стоиљковић, Ч. (2021). Слободно време – шанса, или пропуст за васпитање младих. У: Јовић, Ј. (уред.) (2021). 
Зборник радова Одсека студија за васпитаче Бујановац. Лесковац: Академија струковних студија Јужна Србија. (in print) 

9.  Ладичорбић,С.(2021). Мултимедија као парадигма формирање личности ученика у интернатима. У: Јовић, Ј. (уред.) (2021). 
Зборник радова Одсека студија за васпитаче Бујановац. Лесковац: Академија струковних студија Јужна Србија. (in print) 

10.  Стошић, Р., Ладичорбић, С. (2021). Улога васпитача у целоживотном образовању. У: Јовић, Ј. (уред.). Зборник радова Одсека 
студија за васпитачеБујановац, бр. 6/7. Лесковац: Академија струковних студија Јужна Србија. (in print) 

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 

 


