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Избор у звање 2018. год. Висока школа струковних студија за 
васпитаче и пословне 
информатичаре– Сирмијум,Сремска 
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Дидактичка група 
предмета 

Докторат 2016. год. Учитељски факултет, Универзитет у 
Крагујевцу 

Дидактичко-
методичке науке 

Магистратура 2011. год. Учитељски факултет, Универзитет у 
Београду 

Дидактичко-
методичке науке 

Диплома 1999. год. Учитељски факултет, Универзитет у 
Београду 

Дидактичко-
методичке науке 

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години 

1. Сарадња и тимски рад у професионалној пракси Основне студије 

2. Откривачко-истраживачке активности у предшколској установи Основне студије 

3. Грађење културе и структуре вртића Основне студије 

4. Активно учење у природној и друштвеној срдини Мастер струковне 
студије 

Учешће у пројектима 

Истраживач у оквиру Пројекта SCOPES (IZ74Z0_160511): Истраживање, образовање и пракса: Ка 
унапређењу истраживачких капацитета од значаја за образовање наставника и образовну 
праксу у Србији и Естонији, Учитељски факултет у Београду, Институт за психологију у Београду, 
Универзитет за образовање наставника, Бјен, Институт за образовање у Тарту,  2015 – 2018. 

Аутор и координатор Пилот-пројекта Укључивање финансијског описмењавања у систем 
образовања и васпитања Републике Србије (ФинПис), чији је носилац Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја. Пилот-пројекат је покренут школске 2017/2018. године.  

Аутор Пилот – пројекта Образовни круг подржаног од стране МПНТР, Француског института, 
Математичког института САНУ и Управе за сардњу са дијаспором и Србима у региону, који 
реализују Српска допунска школа из Француске и шест основних школа из Републике Србије од 
школске 2017/2018. године и даље.  



Члан пројектног тима Пројекта ДИГИТАРИЈУМ: Примена дигитализације научног и културног 
наслеђа у школској настави, покренут од стране Математичког института САНУ и под 
покровитељством Центра за промоцију науке, 2015 -2016.  

Координатор за разредну наставу у оквиру Пројекта Развионица - Подршка развоју људског 
капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала (Успостављање и 
развијање школа – вежбаоница) 2012-2015. 

Реализатор у оквиру Пилот – пројеката и огледа Школа за будућност-концепт културе 
партнерства (одобреног од стране Министарства просвете и спорта, а оствариваног у сарадњи 
Центра за културу-Стари град (Школигрица) и ОШ „М.П.Алас“) 2002-2005. 

Програми стучног усавршавања  

Коаутор и водитељ Е-обуке наставника за укључивање финансијског описмењавања у систем 
образовања и васпитања Републике Србије – основна школа, Програм од јавног интереса (Бр. 
решења: 610-00-00749/2018-07) 

Водитељ Обуке наставника за укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и 
васпитања Републике Србије – основна школа, Програм од јавног интереса (Бр. решења: 610-00-
00748/2018-07) 

Изабране референце 

Степић, Г. (2017). Један пример историјских садржаја у четвртом разреду београдских основних 
школа. Зборник Матице српске за друштвене науке. 163 (3),  553–572. (оригинални научни рад) 
(ISSN 0352-5732 УДК 371.3:93/94(497.11)) 

Василијевић, Д. ,  Степић, Г. и  Илић, М. (2017). Ставови учитеља према тимском раду. Настава 
и васпитање, 66 (1), 99-114. (изворни научни чланак) (ISSN 0547 – 3330 УДК 371.311.4) 

Василијевић, Д. и Степић, Г. (2016). Тимска настава – могућности и изазови. Зборник радова 
Учитељског факултета, Ужице. 19(18), 19-32. (изворни научни чланак) (ISSN 1450-6718 
УДК:371.311.4(497.11) 

Степић, Г. (2015). Решавање проблема у веб окружењу. Педагогија, 1, 122-130. (прегледни научни 
рад) (ISSN 0031-3807 УДК 37; УДК: 371.3:004)   

Степић, Г, Кашерић, А. и Геић, Ј. (2015). Мишљење студената Учитељског факултета о 
професионалној пракси. У: Станковић, Д. и сар. (ур.). Наставник као истраживач-примери добре 
праксе (77-85). Београд: Министарство просвете науке и технолишког развоја. (ISBN978-86-7452-
064-2)                                                                                                                                                

Stepić G. (2013). Possibilities for the development of digital literacy of the junior grades students of 
primary school.  In: Roceanu, I. (Eds). Quality and efficiency in e-learning, 1, (368-375). Bucharest: 
Editura Universitatii Nationale de Aparare "Carol I". (ISSN:2066 – 026Xprint2066-8821 online)  
http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Stepic%20Gordana#.V2ts6vl97IU 

Stepić G. (2012): How do elementary grades students understand the internet and how it is used. 
Knowledge, Eucation, Media. Sremski Karlovci: Fakultet za menadžment, 231-237. (ISBN 978-86-85067-
42-6  COBISS.SR-ID 276442119) 

Степић Г. (2012). Оспособљеност учитеља за коришћење образовних сајтова у припреми и 
реализацији наставе. Иновације у настави, 25(4), 107-115. (изворни научни чланак) (YU ISSN 0352-
2334  УДК:370.8; УДК: 004.738.1 004.853) 

Степић, Г. (2012). Креирање web сајта основне школе. У: Голубовић, Д. (ур.). Техника и 
информатика у образовањи,1, (360-366). Чачак: Технички факултет. (стручни рад) (ISBN 978-86-
7776-138-7 COBISS.SR-ID 191226636 УДК: 373.3/.4) 

Степић Г. (2012). Мултимедијални  програмирани материјал у настави природе и друштва, 
Образовна технологија, 2, 221-228. (стручни рад) (УДК: 371.3.333) 
 



Учешће на међународним научним скуповима-извод 

Степић, Г. и Прлић, И. (2018). Стручна пракса будућих васпитача из перспективе студената и 
васпитача-ментора (пленарно саопштење), Друга међународна научно-стручна конференција 
„Иницијално образовање и стручно усавршавање васпитача – партнерство у грађењу 
квалитета“. Сремака Митровица: ВШССВПИ, 9.11.2018. (књига резимеа, стр. 29) 

Stepić, G. i Nedeljković, V. (2018). The teachers’ quality perception in science teaching, International 
Conference ‘Teacher Education and Educational Research in the Mediterranean’. Valletta: University of 
Malta, 8-9 June 2018 (Book of abstract, page 151) 

Степић Г. и сар. (2014). Перцепције студената о професионалној пракси, Научни скуп 
„Имплементација иновација у образовању и васпитању-изазови и дилеме“. Београд: Учитељски 
факултет, 14.11.2014. (књига резимеа, стр. 159) 

Степић, Г. (2011). Иницијатива родитеља у функцији обликовања услова који подржавају 
квалитетно васпитање и образовање, Међународна научна конференција: „Иницијатива, 
креативност и сарадња у савременом друштву“. Београд:  Институт за педагошка 
истраживања, 25-26. 11. 2011. (књига резимеа, стр. 157) 

Коаутор уџбеничког материјала за ученике ОШ 

Ћук, М., Ивановић, Д. и Степић, Г. (2018). Буквар. Београд: Нова школа.  Решење: 650-02-
00156/2018-07 од 27.4.2018. (ISBN 978-86-6225-039-1 COBISS.SR-ID 262927628 UDK 37.016:003-
028.31(075.2)) 

Ћук, М. и Степић, Г. (2013). Радна свеска из српског језика за први разред основне школе. Београд: 
Нова школа. Решење: 650-02-541/2013-06 од 13.2.2014. (ISBN 978-86-6225-030-8 COBISS.SR-ID  
201130508 UDK 37.016:811.163.41-028.31(075.2)(076.1)) 

Коаутор приручника за наставнике 

Урошевић, Б., Стаменковић, М, Анић, И., Станојевић, Д. и Степић, Г. (2018). Финансијака 
писменост. Приручник за наставнике. Београд: МПНТР и ЗВКОВ. (ISBN 978-86-80742-32-8 
COBISS.SR-ID 259596812 UDK 371.26-057.874(035) 371.3::336(035)) 

Професионална ангажовања  

Секретар II међународне научно-стручне конференције „Иницијално образовање и стручно 
усавршавање васпитача – партнерство у грађењу квалитета“, 9. новембар 2018. год, Сремска 
Митровица, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум 

Коуредник Зборника резимеа/II међународнa научно-стручнa конференцијa „Иницијално 
образовање и стручно усавршавање васпитача – партнерство у грађењу квалитета“, новембар 
2018.год, (ISBN 978-86-80697-79-6 COBISS.SR-ID 326436871 UDK 373.2(082) 

Учесник Округлог стола на тему „Предузетничке вештине и финансијска писменост“ на 
Међународној интердициплинарној научно-стручној конференцији СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ 
ДЕТЕТА, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад, новембар, 2018. 
год. 

Креатор, водитељ и координатор радионица на Кампу за децу из дијаспоре и региона „Рековац 
2015“, „Пожега 2016“, „Футог 2017“, „Свилајнац 2018“ у организацији РТС-а, Министарства 
просвете науке и технолошког развоја,  Министарства омладине и спорта, Министарства спољних 
послова – Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону, Савеза атлетских талената Србије 
и Спортског савеза Србије 

Уредник уџбеничког комплета за први разред ОШ за предмет Свет око нас (650-02-00209/2018-
07 од 25.4.2018.) 

Члан Националног савета за праћење међународног пројекта ПИСА, од 2017. год. 



 

  

  

  

         

Координатор методичке праксе  студената Учитељског факултета Универзитета у Београду 2013-
2017. год. 

Учитељ-ментор студентима Учитељског факултета Универзитета у Београду током 
професионалне праксе, 2010-2017. год. 

Члан комисије за оцену квалитета рукописа уџбеника и наставних материјала, 2004/2005. год. 


