
Стоковић, Гордана (1984), асистент (2020) за предмете 
Педагошка информатика, Образовна технологија и Методи-
ка наставе информатике. Ради на Учитељском факултету 
од 2011. године, где је завршила основне (2007) и мастер 
студије (2009). Током студија је била стипендиста Мини-
старсва просвете и спорта и Владе Републике Србије. Сту-

дент је докторских студија на модулу Методика наставе информатике.

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: „Терминологија образо-
вања: Српско-енглески глосар“, Преводилац (1-2/12), „Орјентација помоћу 
плана насеља коришћењем дигиталне мапе“, Часопис Учитељ (1/2013), „Раз-
вој дигиталних компетенција наставника разредне наставе“ (коаутор), Збор-
ник Дидактичко-методички приступи и стратегије – подршка учењу и развоју 
деце (2016), „Анализа одговора ученика у области природних наука: узроци 
учесталих нетачних одговора“, Зборник ТIMSS 2015: Резултати и имплика-
ције, (2017), „Педагошки модел изокренуте учионице у веб окружењу“ (коау-
тор), Зборник ITOP 2018, „Усавршавање учитеља за развој дигиталних компе-
тенција ученика“ (коаутор), Књига резимеа Савремени приступи у професио-
налном развоју и раду васпитача и учитеља (2018), „Дигитални портфилио у 
високом образовању – студија случаја“ (коаутор), Трендови развоја – Онлајн 
настава на универзитетима (2021). Коаутор је Практикума из Информатике 
и Практикума из Образовне технологије, за студенте Учитељског факултета, 
Универзитета у Београду.

Положила је испит из енглеског језика на нивоу Ц1 Заједничког европског 
оквира у организацији University of Cambridge ― ESOL Examinations 2009. 
године, а од 2010. године има звање Преводилац/тумач за енглески језик. 
Радила преводе за часопис Учитељ, Савеза учитеља Републике Србије, као 
и за зборник радова међународног научног скупа 2018. године, Учитељског 
факултета у Београду. Учествује на пројекту Учитељског факултета Модул за 
енглески језик у нижим разредима основне школе, од 2019, као један од пре-
давача на курсу Creative Games in English.

У оквиру међународног пројекта Trends in International Mathematics and Science 
Study (TIMSS), у организацији Института за педагошка истраживања, учество-
вала је као оцењивач на пилот и главним тестирањима, као и на тренд и 
cross-country тестирањима (2011, 2015, 2019). Спољни је сарадник је Завода 
за вредновање квалитета образовања и васпитања на више пројеката и члан 
Заједнице експерата Центра за образовне технологије на Западном Балкану. 



Била је члан организационог одбора неколико међународних научних скупова 
у организацији Учитељског факултета, Универзитета у Београду (2015, 2018 и 
2021) и Института за педагошка истраживања (2017). Реализатор је два одо-
брена програма сталног стручног усавршавања (Ванучионичке активности у 
дигиталном окружењу, Програмирање је лако, научити га може свако).

Учествовала је на многим националим и међународним конференијама, и из-
лагала на стучним и научним скуповима, међу којима су: ICTeachers-наставници 
који постављају нове стандарде (Београд, 2011), 29. Зимски сусрети учитеља 
Србије (Ваљево и Јагодина 2013), Дидактичко-методички приступи и страте-
гије–подршка учењу и развоју деце (Београд, 2015), ТIMSS 2015: Резултати и 
импликације (Београд, 2017), Унапређивање наставничке праксе кроз размену 
професионалних искустава (Београд, 2017), Информационе технологије, об-
разовање и предузетништво (Чачак, 2018), Нове технологије у образовању, 
(Београд, 2018).
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