Табела 9.1 Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Момчило Д. Симоновић
Име, средње слово и презиме
Наставник-професор струковних студија
Звање
Висока
школа за васпитаче струковних студија,
Назив институције у којој наставник
Алексинац,
ради са пуним радним временом и од
01. 10. 2008. године
када
Психолошке науке
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2013.
Висока школа за васпитаче
Психолошке науке
струковних студија, Алексинац
Докторат
2013.
Филозофски факултет, Пале
Психологија
Магистратура
1993.
Филозофски факултет, Скопље
Психологија
Диплома
1979.
Филозофски факултет, Скопље
Психологија
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Назив предмета
Назив студијског програма, врста студја
Часова
активне
наставе
3+1
1.
Општа психологија са
Образовање струковних васпитача за рад у
психологијом личности
предшколским установама, Основне струковне
студије
2.

Психологија предшколског
детета

Образовање струковних васпитача за рад у
предшколским установама, Основне струковне
студије

3+1

3.

Истраживање даровитости

Специјалиста за драмско васпитање, Специјалистичке
струковне студије
Специјалиста за припремни предшколски програм,

2+2

3+3
Психофизичка зрелост деце
Специјалитичке струковне студије
за полазак у школу
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1. Општа психологија са психологијом личности – (2012) Уџбеник, Свен, Ниш
2. Мотив постигнућа и школски успех (1995) – Учитељ, Савез учитеља Србије бр.47-50
3. Психолошки проблеми деце у настави почетног читања и писања (1999) – Учитељ,
Савез учитеља Србије
4. Фактори за подстицање и инхибирање мотивације код ученика основне школе (2002)–
Годишњак студијске групе за психологију, Филозофски факултет у Нишу бр. 1
5. Комплексност структуре односа мотивација – личност (2003) – Годишњак за
психологију, година II, бр. 2 – Филозофски факултет у Нишу
6. Склоп особина личности ученика медицинске школе (2004)– Годишњак за психологију,
Филозофски факултет у Нишу
7. Osobnosti vlastnosti žaku stoednich škol (2005) Vari psychologica XI. Filosoficka fakulta UP,
Olomouc.
8. Интеграција деце са посебним потребама у редовне наставне групе – Карактеристике
личности ученика струковног профила (2012), Наше стварање, Зборник радова са седмог
симпозијума "Васпитач у 21.веку" бр. 11, Висока школа за васпитаче струковних студија Алексинац (318 - 324)
9, (2010) Наше Стварање, Зборник радова са петог симпозијума „ Васпитач у 21. веку“ бр.9.
Висока школа за васпитаче струковних студија Алексинац (205 – 219).
10 Значај и улога васпитача у припреми деце за полазак у школу (2011) – Наше стварање,
Зборник радова са шестог симпозијума „Васпитач у 21.веку“ бр.10 Висока школа за
васпитаче струковних студија – Алексинац (546 – 551)
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

4.

