
Радовић, др Вера Ж. (1972), редовни професор (2022) за 
предмет Дидактика. Од 1998. године ради на Учитељском 
факултету у Београду. Дипломирала (1998), магистрирала 
(2007) и докторирала (2012) је на Одељењу за педагогију 
Филозофског факултета Универзитета у Београду.

Објавила је неколико научних студија: Феминизација учи-
тељског позива (2007); O наставним методама (2013); Rhetorice docens (2015), 
Дидактика расуђивања 1 – о темељним појмовима и предмету проучавања 
(2021), Дидактика расуђивања 2 – развоју наставе и дидактике кроз историју 
(2021) и више научних радова у часописима домаћег и међународног зна-
чаја и у домаћим и међународним тематским зборницима из области опште 
дидактике, иницијалног образовања и професионалног развоја учитеља и 
наставника.

На четири међународне конференције одржала је уводно пленарно изла-
гање: Иновације у основношколском образовању – од постојећег ка могућем 
(2008), Учитељски факултет у Београду; Ка квалитетном базичном образо-
вању и васпитању – Стандарди и ефекти (2013), Учитељски факултет у Бео-
граду;  Strategies and ways to develop university curricula in the area of social work 
education (2015), The Faculty of Education Sciences, Psychology and Social Work, 
University “Aurel Vlaicu”, Arad, Romania; The Eduction at the Crossroads /Conditions, 
Challenges, Solutinos and Perspectives/ (2017), Macedonian Science Society, Bitola, 
Macedonia. Учествовала у реализацији неколико научно-истраживачких и 
два ТЕМПУС пројекта: Даровито дете и родитељи, наставници и други од-
расли. Резултати истраживачког пројекта у коме су учествовали Виша школа 
за образовање васпитача и Учитељски факултет у Београду – Одељење у 
Вршцу, Филозофски факултет у Бањој Луци и Учитељски факултет у Бео-
граду, презентовани су у посебној студији 2007. године;  Промене у основ-
ношколском образовању - проблеми, циљеви, стратегије (пројекат у области 
основних истраживања Учитељског факултета Универзитета у Београду за 
период 2006-2010 године, бр. 149055); ТЕМПУС пројекат ЕПСП – Educational 
Policy Study Programmе in Serbia and Montenegro, JP 159074-2009 (15. 1. 2010. 
– 31. 10. 2013), ТЕМПУС пројекат ХАМОК – Harmonization and Modernization of 
the Curriculum for Primary School Teacher  516762-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-
JPCR (15. 10. 2011. – 14. 4. 2015). Из средстава ТЕМПУС пројекта ХАМОК 
основала је Педагошку лабораторију за рад са студентима и јачање њихо-
вих истраживачких и комуникацијских компетенција. Тренутно je укључена у 



реализацију Еразмус+ пројекта  Изградња капацитета у високом образовању: 
ПроВЕТ – европске праксе у професионалном развоју наставника стуковних сту-
дија 2018-2021 (Professional Development of Vocation Education Teachers with 
European Practices ProVet  Erasmus + Programme of the EU, 598698-EPP-1-2018-
1-FI-EPPKA2-CBHE-JP) и пројекта Концепције и стратегије обезбеђивања квали-
тета базичног образовања и васпитања (пројекат у области основних истра-
живања Учитељског факултета Универзитета у Београду у току, бр. 179020). 
Године 2014. била је гостујући предавач на Педагошком факултету Универзи-
тета „Св. Климент Охридски“ у Битољу, Република Македонија, на Учитељском 
факултету у Призрену – Лепосавић, Унивезитет у Приштини – Косовска Мит-
ровица (2021)а гостујући професор је на Филозофском факултету у Никшићу 
Универзитета Црне Горе и на Филозофском факултету Универзитета у Бањој 
Луци.

Главни и одговорни уредник је часописа Иновације у настави (издавач: Учи-
тељски факултет у Београду).

E-mail: vera.radovic@uf.bg.ac.rs


