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1. Биографски подаци 
 (Испуњава  кандидат)  
 
Име презиме Александра Јоксимовић 

Место и датум рођењa Београд   21. 10. 1971. 

Адреса Шпанских бораца 24 в, Београд 

Телефон  011 311 0670       063 892 00 87 

E-mail адреса alexandra.joximovic@gmail.com 

  
 
 
 

2. Подаци о школовању 
  
Основно образовање  Основна школа "Доситеј Обрадовић", Београд 

Средње  образовање 11. београдска гимназија  
Хемијско-технолошка школа, Београд 

Основне студије  Филозофски факултет, Београд 
 Група за Педагогију 
 Дипломирани Педагог 

Мастер   

Специјализација   

Магистратура  Филозофски факултет, Београд 
 Смер Школска педагогија 
 Магистар Педагогије 

Докторат  Филозофски факултет, Београд 
 Доктор наука  - Доктор Педагогије 

Усавршавања у земљи и 
иностранству 

 - Студије на Алтернативној академској образовној мрежи 
  - Обука и стечени сертификати са шест међународних стручних 
семинара у оквиру међународног програма "Step by step", из области 
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Тимског рада, Индивидуализованог приступа, Интерактивних 
метода у настави, Посматрања и праћења у настави, Квалитативних 
истраживачких метода и Тематског планирања. 
  - Обука и сертификат за едукатора (тренера) за програм "Step by 
step") за основне школе и дечје вртиће, Универзитет Georgetown, 
Вашингтон, САД 

Страни  језици  Енглески 
  

 
 
 

3. Подаци о запослењу 
  
 
 
Рад на факултету 

 (У којим звањима,  односно на којим раднима местима је кандидат радио, на ком факултету 
и у ком периоду)  
Звање / Радно место Назив факултета од –  до 

 Асистент-приправник за     
предмет Педагогија 

 Факултет ликовних уметности, 
Београд 

 1999 - 2004 

 Асистент за предмет Педагогија
  

 Факултет ликовних уметности, 
Београд

 2004 - 2007 

 Доцент за ужу научну област 
Педагогија 

 Факултет ликовних уметности, 
Београд

 2007 - 2012 

 Ванредни професор за ужу 
научну област Педагогија 

 Факултет ликовних уметности, 
Београд 

 2012 - 2017 

 
 
 
 
Рад ван факултета  

 (На којим  радним местима, у којим институцијама односно другим  организационим  
формама и у ком периоду  је кандидат био ангажован)

Радно место Где од –  до 

Сарадник на научном пројекту  Институт за педагогију и андрагогију, 
Филозофски факултет, Београд 

 1997 - 1999 

Демонстратор на катедри за  
предшколску педагогију 

 Одељење за педагогију и андрагогију 
Филозофског факултета, Београд 

 1998 - 1999 

Старији сарадник у оквиру 
семинара из Психологије 

 Истраживачка станица Петница   1997 - 2001 

 Руководилац обуке за васпитаче и 
наставнике 

 Центар за интерактивну педагогију 
  

 1998 – 2001 
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Едукатор/тренер у оквиру 
реформе образовања у Србији 
(„Ми у реформи“) 

Министарство Просвете Републике 
Србије  

2001 - 2003 

Гостујући професор Факултет ликовних уметности, Цетиње 2009 - 2013 

Наставник према уговору о 
ангажовању 

Биолошки факултет, Универзитет у 
Београду 

20016 -  

   

  
 
 

4. Подаци о уметничком / стручно уметничком / научном / раду 
 

  
Списак  изведених, изложених, снимљених, реализованих, објављених дела 

 (Навести дела  која су изведена, изложена, снимљена, реализована, објављена, уз посебну  
назнаку да ли су у питању  самостална или колективна –  групна дела и које је учешће  
кандидата у заједничким пројектима, као и где и када је то  изведено, изложено, снимљено, 
реализовано,  емитовано, објављено)

Дело Где Када 
ИЗБОР ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА 
Јоксимовић, А. Заступљеност 
индивидуализованог приступа ученику у 
настави ликовне културе у старијим 
разредима основне школе, магистарски рад  
(M72)  

 
Филозофски факултет, Београд 

 
2003. 

Јоксимовић, А. Иницијално образовање и 
професионални развој наставника визуелних 
уметности код нас и у свету, докторска 
дисертација     (M71) 

 
Филозофски факултет, Београд 

 
2006. 

Јоксимовић, А. Активности намењене деци 
узраста до три године , ISBN 86-7526-009-1, 
COBISS -ID 98086668, (превод) 
 

 
Центар за интерактивну 

педагогију, Београд 
 

 
2002. 

Јоксимовић, А. Индивидуализовани приступ 
ученику – темељ савремене наставе, ISSN 
0547-3330, стр. 397-408 (М24) 
 

 
Настава и васпитање, год. LII, 

бр. 4,  Београд 

 
2003. 

Јоксимовић, А. Заступљеност 
индивидуализованог приступа у настави 
ликовне културе у старијим разредима 

 
Настава и васпитање, год. LIII, 

бр. 1, Београд

 
2004. 
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основне школе, ISSN 0547-3330, UDK – 
372.874,  стр. 50-61       (М24) 
 
Јоксимовић, А. Наставни предмет из 
области визуелних уметности у обавезном 
школовању – упоредна анализа, ISSN 0031-
3807, UDK : 371.3 (М51) 
 

 
Педагогија, год. LXIII, бр. 4, 

Београд 

 
2008. 

Јоксимовић, А. Иницијално школовање, 
профил и улога наставника визуелних 
уметности,  ISSN 0547-3330, UDK 371.123 
(371.13), стр. 73-89 (М24) 
 

 
Настава и васпитање, год. LVIII, 

бр. 1, Београд 

 
2009. 

Јоксимовић, А. Естетско васпитање – 
његова природа, улога у развоју личности и 
мјесто у обавезном школовању, ISSN 0350-
1094, (М51 – рад у водећем часопису националног 
значаја, Правилник о поступку, начину вредновања и 
квантитативном исказивању научноистраживачких 
резултата истраживача, Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја, 2005, 2006, 2010, 2015) 
 

 
Васпитање и образовање, бр. 1, 

Подгорица, Црна Гора 

 
2009. 

Јоксимовић, А. Заступљеност 
индивидуализованог приступа ученику у 
настави ликовне културе у старијим 
разредима основне школе, саопштење, 
Зборник резимеа, Међународна 
конференција Квалитет и ефикасност 
наставе у друштву које учи  (М34) 
 

 
Институт за педагошка 
истраживања, Београд 

 
2009. 

Јоксимовић, А., Вујачић, М., Лалић-Вучетић, 
Н. Специфичности наставе ликовне културе 
и потреба за индивидуализованим 
приступом ученику, ISSN 0547-3330, UDK 
371.3 (37.036), стр. 191-204 (М24) 
 

 
Настава и васпитање, год. LX , 

бр. 2, Београд 

 
2010. 

Јоксимовић, А. Шта васпитнообразовна 
пракса може да научи од уметности, 
саопштење, Књига резимеа, 59. Научно-
стручни скуп психолога Србије, Наш 
идентитет и друштвене промене, ISBN 
978-86-83797-85-1 (М64) 
 

 
Филозофски факултет, Ниш 

 
2011. 

Јоксимовић, А., Вујачић, М. Деца са тешкоћама 
у развоју у настави ликовне културе, саопштење, 
Зборник резимеа, Међународна конференција 

 
Институт за педагошка 

 
2011. 
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Инклузија у предшколској установи и основној 
школи; Индивидуализација васпитнообразовног 
рада у инклузивним условима, ISBN 978-86-7447-
094-7, COBISS 264555271, стр. 45-46  (М34)  
 

истраживања, Београд 

Јоксимовић, А. и Вујачић, М. Подстицање 
дечјег стваралаштва у настави ликовне 
културе, саопштење, Зборник резимеа, 
Међународна научна конференција 
Иницијатива, сарадња и стваралаштво у 
савременом образовању, ISBN 978-86-7447-
102-9, COBISS SR – ID 187651340, стр. 37-38
(М34) 
 

 
Институт за педагошка 
истраживања, Београд 

 
2011. 

 
 НАКОН ПОСЛЕДЊЕГ ИЗБОРА 
 

    

Јоксимовић, А.  Драмска едукација за 
интеркултурно учење – потенцијали и 
перспективе, поглавље у Приручнику за 
интеркултурално учење кроз драму, ISBN 
978-86- 89125-02- 3, COBISS.ID 194401036, 
стр. 9-11 (М45) 
 
  

 
BAZAART, Београд 

 
2012. 

Јоксимовић, А. Наставни предмет из 
области умјетности – неопходан сегмент 
образовања у савременом друштву, ISSN 
0350-1094, стр. 39-51 (замена за М23 – рад у 
часопису са Листе часописа који ће се вредновати у 
поступку избора у звања наставника у групацији 
друштвено-хуманистичких наука, Сенат 
Универзитета у Београду, 2012, листа Филозофског 
факултета у Београду) 
 

 
Васпитање и образовање, бр. 1 

Подгорица, Црна Гора 

 
2012. 

Јоксимовић, А, Вујачић, М., Станковић Д. 
Повезаност имплицитних педагогија 
наставника и њихове иницијативе за 
сарадњу са родитељима, ISSN 0547-3330, 
UDK 37, стр. 432-447 (М24 – Категоризација 
научних часописа чији су издавачи из Републике 
Србије, Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја)  
 

 
Настава и васпитање, год. LXI, 

бр. 3, Београд 

 
2012. 

Јоксимовић, А, Филиповић, С. Подстицање 
и неговање креативности деце и младих – 

 
Филозофски факултет, Ниш 

 
2013. 
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педагошко-методичка припрема студената 
ФЛУ и реализација ликовних активности у 
актуелној пракси, саопштење, Зборник 
резимеа, 9. Конференција са међународним 
учешћем, Дани примењене психологије – 
Даровитост, таленат, креативност, ISBN 
978-86-7397-303-0 (М34)   
 
Јоксимовић, А. Промене садржаја и 
приступа у педагошко-методичкој припреми 
студената Факултета ликовних 
уметности, саопштење, Зборник резимеа: 
16. Научна конференција Педагошка 
истраживања и школска пракса - 
Иновативни приступи образовању, ISBN, 
978-86-7447-114-2, COBISS 201912076 (М64)

 
Институт за педагошка 
истраживања и Завод за 

унапређивање образовања и 
васпитања, Београд 

 
2013. 

Јоксимовић, А. Новија схватања појма 
диференцирана настава, ISSN 0031-
3807,UDK 371.311.4, стр. 159 – 169 (М51 - 
Категоризација научних часописа чији су издавачи из 
Републике Србије, Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја) 
 

 
Педагогија, бр. 1, год  LXIX, 

Београд 

 
2014. 

Јоксимовић, А. Уметничко образовање – 
неизоставан део савременог курикулума, 
ISSN 0023-5164, DOI 10.5937/kultura 
1442229J, UDK 37.036-057.874, стр. 229- 243 
(М51 - Категоризација научних часописа чији су 
издавачи из Републике Србије, Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја) 

 
Култура, бр. 142, Београд 

 
2014. 

Кораћ И., Јоксимовић, А. Значај и функција 
умјетности и њен однос са васпитањем, 
ISSN 0350-1094, UDK 371.3:7, стр. 47 - 59  
(М51 – рад у водећем часопису националног значаја,
Правилник о поступку, начину вредновања и 
квантитативном исказивању научноистраживачких 
резултата истраживача, Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја, 2005, 2006, 2010, 2015, 
као и у часопису са Листе часописа који ће се 
вредновати у поступку избора у звања наставника у 
групацији друштвено-хуманистичких наука, Сенат 
Универзитета у Београду, 2012, листа Филозофског 
факултета у Београду) 
 

 
Васпитање и образовање, бр. 2, 

Подгорица, Црна Гора 

 
2014. 

Јоксимовић, А., Вујачић, М. Улоге 
наставника у примени индивидуализованог 
приступа ученику, саопштење, Зборник 

 
Институт за педагошка 

истраживања 

 
2014. 
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резимеа: Научна конференција са 
међународним учешћем, Изазови савременог 
образовања: нове улоге наставника, 
родитеља и ученика, ISBN 978-86-7447-121-
0, COBISS 201405132,  стр. 62-63 (М34) 
 
Јоксимовић, А. Стручно/ педагошко 
образовање наставника ликовних 
уметности: уметник – наставник или 
наставник уметности, ISSN 2406-2162, стр. 
38-47 (нов часопис, М53) 

 
Зборник факултета ликовних 

уметности  Уметност и 
теорија, Година 1, број 1, 

Факултет ликовних уметности, 
Београд 

 

 
2015. 

Јоксимовић, А, Филиповић, С., Шуица, Н, 
Подстицање ликовног израза и друштвена 
интеграција деце која имају тешкоће у 
интелектуалном развоју, саопштење, 
Зборник резимеа: VI Међународна научна 
конференција – Инклузија у предшколској 
установи и основној школи, изазови 
унапређивања политике и праксе 
инклузивног образовања, ISBN 978-86- 7447-
124- 1, COBISS.SR-ID 215613964, стр. 43 
(М34) 
 

 
Институт за педагошка 
истраживања, Београд 

 
2015. 

Јоксимовић, А., Филиповић, С. Ментроски 
рад у припреми будућих наставника ликовне 
културе – модел кооперативног рада, 
саопштење штампано у целини, XVIII 
Међународна конференција – Педагошка 
истраживања и школска пракса, изазови и 
дилеме професионалног развоја наставника 
и лидера у образовању, ISBN 978-86-7447-
126-5, COBISS SR-ID 218853388, стр. 86-89  
(М33) 
 

 
Институт за педагошка 
истраживања, Београд 

 
2015. 

Филиповић, С., Јоксимовић, А. Contemporary
Textbooks For Art Education in Primary 
School, саопштење штампано у целини, 
Научна конференция с международно 
участие” Иновации в образованието”, ISSN 
1314-6769, стр. 848-856 (M33) 

 
Konstantin Preslavski University 

of Shumen, Bulgaria 

 
2015. 

Филиповић. С, Јоксимовић, А. Приступи и 
концепти у неговању ликовног изражавања 
деце предшколског узраста, (UDK 

Зборник Факултета 
ликовних уметности - 

Уметност и теорија, Година 1, 

 
2015. 
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37.036:001.891), ISSN 2406-2162, стр. 72-83  
(нов часопис, М53) 

број 2,Факултет ликовних 
уметности, Београд 

 
Јоксимовић, А., Кораћ, И. Естетско 
васпитање на раном узрасту, ISSN 0350-
1094, UDK 371 ( 7.01:111.852, стр. 47-61 
(М51 – рад у водећем часопису националног значаја, 
Правилник о поступку, начину вредновања и 
квантитативном исказивању научноистраживачких 
резултата истраживача, Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја, 2005, 2006, 2010, 2015, 
као и у часопису са Листе часописа који ће се 
вредновати у поступку избора у звања наставника у 
групацији друштвено-хуманистичких наука, Сенат 
Универзитета у Београду, 2012, листа Филозофског 
факултета у Београду)  
 

Васпитање и образовање, бр. 3, 
Подгорица, Црна Гора 

2016. 

Јоксимовић, А. Позитивна школска клима и 
интеркултурално учење, (одобрено за 
објављивање у наредном броју, Потврда 
одговорног уредника у документацији) (М51 - 
Категоризација научних часописа чији су издавачи из 
Републике Србије, Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја) 
 

 
Педагогија, Београд 

2016. 

Јоксимовић, А. Образовање и уметност – 
изазови наставе ликовне културе, 
монографска публикација, ISBN 978-86-
88591-14-0, COBISS.SR-ID 226106636     
(М42) 

 
Факултет ликовних уметности, 

Београд 

 
2016. 

Рецензија Методичког приручника за 
наставнике – ликовна култура за 5. и 6. 
разред основне школе, аутор Филиповић, С. 

 
Клетт, Београд 

 
2015. 

Рецензија Методичког приручника за 
наставнике – ликовна култура за 7. и 8. 
разред основне школе, аутор Филиповић, С. 

 
Клетт, Београд 

 
2015. 

Екстерна евалуација програма Intercultural 
Drama Education And Learning – IDEAL 
(Драмска едукација за интеркултурно 
учење) 
 

BAZAART, Београд  
2012. 

Екстерна евалуација програма  ISLANDS: 
Interconnecting Stakeholders in Learning and 
Drama in Serbia / Повезивање важних 
субјеката у областима драме и образовања 
у Србији 

 
BAZAART, Београд 

 
2015. 
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Каталаог 2, дидактичка изложба Мудрост 
чула 
 

 
ДКЦБ и ФЛУ, Београд 

 
2013. 

  
 
 
 

5. Рецензије  за  уметнички / стручно  уметнички / научни / педагошки рад 

 (Навести називе и ауторе релевантних рецензија – приказа, критика, 
монографија и где су и када објављене) 

 
Назив и аутор рецензије Где и када је објављена 

ХЕТЕРОЦИТАТИ 
Јоксимовић, А. (2003) Заступљеност 
индивидуализованог приступа ученику у 
настави ликовне културе у старијим 
разредима основне школе, магистарска теза, 
Филозофски факултет, Београд. 

 

ЦИТИРАНО У:  
 Кораћ, И. (2013) Компетенције наставника ликовне 
културе и могућности њиховог професионалног 
развоја, докторска дисертација, Филозофски факултет, 
Нови Сад. 
 

Јоксимовић, А. (2006) Иницијално 
образовање и професионални развој 
наставника из области визуелних 
уметности у обавезном образовању код нас 
и у свету, докторска теза, Филозофски 
факултет, Београд. 

 

 Кораћ, И. (2013) Компетенције наставника ликовне 
културе и могућности њиховог професионалног 
развоја, докторска дисертација, Филозофски факултет, 
Нови Сад. 
 

Јоксимовић, А. (2009) Иницијално 
школовање, профил и улога наставника 
визуелних уметности, Настава и васпитање, 
год. LVIII, бр. 1, Београд. 

 

 Кораћ, И. (2013) Компетенције наставника ликовне 
културе и могућности њиховог професионалног 
развоја, докторска дисертација, Филозофски факултет, 
Нови Сад. 
 

 Јоксимовић, А, Вујачић, М., Лалић-
Вучетић, Н. (2010) Специфичности наставе 
ликовне културе и потреба за 
индивидуализованим приступом ученику, 
Настава и васпитање, год. LX , бр. 2, 
Београд. 

 

 Кораћ, И. (2013) Компетенције наставника ликовне 
културе и могућности њиховог професионалног 
развоја, докторска дисертација, Филозофски факултет, 
Нови Сад. 
 

Јоксимовић, А. (2008) Наставни предмет из 
области визуелних уметности у обавезном 
школовању – упоредна анализа, Педагогија, 
год. LVIII, бр. 4, Београд. 

 

Селаковић, К. (2015) Уметничко дело у функцији 
подстицања развоја ликовних способности код 
ученика млађег школског узраста, докторска 
дисертација, Филозофски факултет, Нови Сад.  
 

Јоксимовић, А, Вујачић, М., Лалић-Вучетић, 
Н. (2010) Специфичности наставе ликовне 
културе и потреба за индивидуализованим 
приступом ученику, Настава и васпитање, 

Селаковић, К. (2015) Уметничко дело у функцији 
подстицања развоја ликовних способности код 
ученика млађег школског узраста, докторска 
дисертација, Филозофски факултет, Нови Сад.  
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год. LX , бр. 2, Београд. 
 

 

Јоксимовић, А. (2008) Наставни предмет из 
области визуелних уметности у обавезном 
школовању – упоредна анализа, Педагогија, 
год. LVIII, бр. 4, Београд. 

 

Селаковић, К. (2011) Курикулум ликовног образовања 
који подстиче доживљавање уметничког дела, 
Зборник радова Учитељског факултета, Ужице, бр 13, 
221-234. 
 

Јоксимовић, А. (2012) Драмска едукација за 
интеркултурно учење – потенцијали и 
перспективе, Приручник за 
интеркултурално учење кроз драму, 
Београд, Базаарт 

Милосављевић, С. (2016) Драмска педагогија – 
Драмска уметност у интегрисаном образовању, 
докторска дисертација, Факултет драмских уметности, 
Београд.  
 

Јоксимовић, А. (2003) Заступљеност 
индивидуализованог приступа ученику у 
настави ликовне културе у старијим 
разредима основне школе, магистарска теза, 
Филозофски факултет, Београд. 

 

Вујачић, М. (2010). Могућности и ограничења 
инклузије деце са тешкоћама у развоју у редовне 
основне школе, одбрањена докторска дисертација, 
Нови Сад: Филозофски факултет.  
 

Јоксимовић, А. (2003) Заступљеност 
индивидуализованог приступа ученику у 
настави ликовне културе у старијим 
разредима основне школе, магистарска теза, 
Филозофски факултет, Београд. 

 

Вујачић, М. (2012). Индивидуализовани приступ 
ученику у настави, у Ј. Шефер и Ј. Радишић (ур.), 
Стваралаштво, иницијатива и сарадња – Импликације 
за образовну праксу други део (стр. 289-304). Београд: 
Институт за педагошка истраживања. 
 

Јоксимовић, А. (2003). Индивидуализовани 
приступ ученику – темељ савремене 
наставе. Настава и васпитање, LII, 
4, 397-408. 

 

Аврамовић, З. и М. Вујачић (2010). Наставник између 
теорије и наставне праксе. Београд: Институт 
за педагошка истраживања. 

 
  

Јоксимовић А., Вујачић, М., Станковић, Д. 
(2012). Имплицитне педагогије наставника 
и њихова иницијатива за сарадњу са 
родитељима, Настава и васпитање, Год LXI, 
Бр. 3, 432-446. 

 

Џиновић, В., Р. Ђевић и И. Ђерић (2013). Перцепције 
наставника о сопственој иницијативности – 
колективна иницијатива спрам личне иницијативе, 
Зборник Института за педагошка истраживања, Год. 
45, Бр. 2, 282-297. 
 

Јоксимовић А., Вујачић, М., Станковић, Д. 
(2012). Имплицитне педагогије наставника 
и њихова иницијатива за сарадњу са 
родитељима, Настава и васпитање, Год LXI, 
Бр. 3, 432-446 

Vujačić, M. R. Djević i N. Gutvajn (2016). An examination 
of teachers' attitudes towards inclusive education, in 
Nikoleta Gutvajn and Milja Vujačić (ed.) Challenges and 
perscpectives of inclusive education (49-61).  Belgrade: 
Institute for educational research, Volgograd: Volgograd 
state socio-pedagogical university, Belgrade: Faculty of 
teacher education 

 
Јоксимовић А., Вујачић, М., Станковић, Д. 
(2012). Имплицитне педагогије наставника 
и њихова иницијатива за сарадњу са 
родитељима, Настава и васпитање, Год LXI, 
Бр. 3, 432-446. 

 

Кораћ, И.(2015) Ставови ученика основних и средњих 
школа о предмету ликовна култура, Култура, Београд, 
бр. 147, 242 – 257. 
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Јоксимовић, А. (2003) Заступљеност 
индивидуализованог приступа ученику у 
настави ликовне културе у старијим 
разредима основне школе, магистарска теза, 
Филозофски факултет, Београд. 

 

Кораћ, И. (2015). Педагошко образовање наставника у 
нашој земљи, Педагогија, Год. 70, 2 (стр. 258-266). 

Јоксимовић, А. (2009) Иницијално 
школовање, профил и улога наставника 
визуелних уметности, Настава и васпитање, 
год. LVIII, бр. 1, Београд. 

 

Кораћ, И. (2015). Педагошко образовање наставника у 
нашој земљи, Педагогија, Год. 70, 2 (стр. 258-266). 

Јоксимовић, А, Вујачић, М., Лалић-Вучетић, 
Н. (2010) Специфичности наставе ликовне 
културе и потреба за индивидуализованим 
приступом ученику, Настава и васпитање, 
год. LX , бр. 2, Београд. 

 

Кораћ, И. (2015). Ставови ученика основних и средњих 
школа о ликовној култури, Култура, часопис за теорију 
и социологију културе и културну политику, Београд, 
Бр. 147 (стр. 242-257). 

 
Јоксимовић, А. (2003) Заступљеност 
индивидуализованог приступа ученику у 
настави ликовне културе у старијим 
разредима основне школе, магистарска теза, 
Филозофски факултет, Београд. 

 

Кораћ, И. и Т. Шијаковић (2015). Визуелне уметности 
и стандарди компетенција васпитача и 
наставника, Васпитање и образовање, часопис за 
педагошку теорију и праксу,Подгорица, Год. 40, Бр. 1 
(стр. 13-22). 

 
Јоксимовић, А. (2009) Иницијално 
школовање, профил и улога наставника 
визуелних уметности, Настава и васпитање, 
год. LVIII, бр. 1, Београд. 

Кораћ, И. и Т. Шијаковић (2015). Визуелне уметности 
и стандарди компетенција васпитача и 
наставника, Васпитање и образовање, часопис за 
педагошку теорију и праксу,Подгорица, Год. 40, Бр. 1 
(стр. 13-22). 

 
Јоксимовић, А. (2003) Заступљеност 
индивидуализованог приступа ученику у 
настави ликовне културе у старијим 
разредима основне школе, магистарска теза, 
Филозофски факултет, Београд. 

 

Кораћ, И. (2014). Професионално образовање 
наставника ликовне културе,  Педагогија, Год. 69, Бр. 
3 (стр. 392-396). UDK: 371.134 371.3:73/76. ISSN 0031-
3807. 
 

Јоксимовић, А. (2009) Иницијално 
школовање, профил и улога наставника 
визуелних уметности, Настава и васпитање, 
год. LVIII, бр. 1, Београд. 

 

Кораћ, И. (2014). Професионално образовање 
наставника ликовне културе,  Педагогија, Год. 69, Бр. 
3 (стр. 392-396). UDK: 371.134 371.3:73/76. ISSN 0031-
3807. 
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6. Награде и признања за уметнички / стручно уметнички / научни / педагошки рад 

 
 

Награда / признања Где и  када су добијени 

1.   

2.   

3.   

    

  
  
 

7. Подаци о раду у развоју наставе и других делатности Факултета  
и Универзитета

 (Навести послове  / активности / функције, које је кандидат  
обављао на Факултету  и Универзитету, 
а који су допринели развоју наставе и других делатности Факултета  
и Универзитета –  на пр. шеф  катедре, шеф одсека, продекан, члан комисије... 
и др.)  

 
Активност / Функција Период рада

Члан Савета Факултета ликовних уметности  2010 - 2013 

Председник Комисије за обезбеђење и контролу квалитета 
наставе, ФЛУ 

 2010 - 2013 

Члан Одбора за обезбеђење и контролу квалитета наставе, 
Универзитет уметности 

 2010 - 2013 

Шеф Одсека за теорију ликовних уметности 2013-2016 

Члан Комисије за акредитацију ФЛУ 2014/15, 2015/16, 2016/17 

Члан Радне групе за израду плана интегритета ФЛУ 2016 -  
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8. Подаци о педагошком раду и резултатима рада са студентима и 
обезбеђивању уметничког / научног / наставног подмлатка

 (навести значајне резултате рада студената и сарадника који су остварени под 
менторством и уз помоћ кандидата) 

 
Студент / Сарадник Остварење    Где   Када 

Члан комисије за одбрану докторске 
дисератције 

 Кандидат Ирена Ристић, ФЛУ, Београд, 2011. 

Члан комисије за одбрану докторске 
дисератције 

 Кандидат Сунчица Милосављевић, ФДУ, Београд, 
2016. 

   

     

  
 
 
 
 
 

9. Подаци о другим педагошким и стручним активностима

 (мајсторски курсеви, радионице, чланство у жирију и друго)  
 

Назив Место и датум 

1. Члан комисије за доделу награде Богомил Карлаварис за 
истакнуте резултате у области ликовног васпитања и 
образовања, Факултет ликовних уметности и Дечји културни 
центар 

 2014. 

2.   

3.   
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10. Подаци о другим активностима ван Факултета / Универзитета 

 (чланство у струковним удружењима, управним одборима, хуманитарним 
организацијама и акцијама и друго)  

 
 
 

Назив Место и датум 

Оснивач и члан скупштине Центра за интерактивну 
педагогију 

 1998 -  

 Члан Друштва истраживача у образовању у Србији  2015 -  

 Члан European Educational Research Association   2016 - 

 Програмски уредник и члан редакционог одбора Зборника 
Уметност и теорија одсека за теорију уметности, Факултета 
ликовних уметности у Београду 

 2015 -  

 
Рецензент међународног научног часописа  Dialogic Pedagogy  

2015 -  
 Члан редакције и рецензент међународног научног часописа 
Journal of Subject Didactics 

 2015 – 2016. 

Члан програмског одбора стручне трибине Ликовна педагогија 
– актуелно стање, дилеме и перспективе, ФЛУ и ДКЦБ 

 2013, 2014, 2015. 

 Члан програмског савета стручно-научног скупа 
Партиципативна драма у едукацији и уметности, BAZAART 
и ДКЦБ 

 2017. 

  
 
 
 
 



 
 

 
Извештај комисије 
(овај образац попуњавају чланови Комисије) 
 
 
 

 Образложење се пише за све учеснике конкурса при чему се у обзир узима све што је 
Законом о високом образовању и Статутом Факултета по овом питању предвиђено и 
прописано. 

 Посебно се издваја образложење за кандидата кога Комисија предлаже за 
избор и у њему се наводе разлози због којих се Комисија опредељује за тог 
кандидата. 

 Образложење потписују сви чланови Комисије. 

 Уколико члан Комисије има различито мишљење пише одвојено образложење. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образац 3



 1.Оценарезултата уметничког/стручноуметничког/научног рада кандидата 

 Оцена свих уметничких / стручно уметничких / научних дела / радова које је 

кандидат приложио на конкурс (на основу података у Обрасцу 2 под 4, 5. и 6.) 

 Oценa дела / радова реализованих у последњих 5 (пет) година 

 
 
 На основу увида у библиографију, теоријска разматрања и налазе истраживања које је др 
Александрa Јоксимовић реализовала, може се констатовати да се кандидаткиња у читавој 
научној и професионалној каријери бави проучавањем могућности унапређивања васпитно-
образовног рада у области ликовних уметности и ликовне културе, затим 
индивидуализацијом и диференцијацијом наставног рада, унапређивањем школовања 
ликовних педагога, а посебно питањима естетског васпитања и образовања деце и младих, те 
развијањем естетске свести као вишеслојног феномена. Радове са поменутом проблематиком 
кандидаткиња је континуирано објављивала у педагошкој периодици од међународног и 
водећег националног значаја, односно презентовала и објављивала у целини или у изводу  на 
међународним научно-стручним скуповима. Скоро сви радови  посвећени су питању развоја 
естетског васпитања, ликовној педагогији, школовању наставника, индивидуализацији 
васпитно-образовног процеса, оснаживању компетенција наставника ликовне културе, те 
оптимализацији рада школе са различитих аспеката - усавршавања наставника, креирања 
позитивне климе, опремљености школе, док је посебна пажња посвећена  естетском 
образовању и ангажованости ученика у естетским активностима у школи. 
 
 Научноистраживачки рад кандидаткиње остварује се у више подручја, односно њени радови 
су хетерогени, а највећим делом представљају расправе о савременим проблемима естетског 
васпитања и образовања. Одликује их садржинско и тематско богатство, холистичко поимање 
педагошких питања, те критички приступ разматрању педагошких проблема. Нема сумње да 
се ради о кандидаткињи која са пуно ентузијазма предузима кораке у правцу научне 
верификације проблема који се јављају у васпитно-образовној пракси. Истраживачки и 
научни опус кандидаткиње чини потребне помаке и промене педагошког дискурса у нашим 
условима и у складу је са развојем и очекиваним променама система васпитања и образовања, 
а посебно естетског васпитања и уметничког образовања.  
 
 У протеклих пет година, Александра Јоксимовић наставља да свој научно-истраживачки рад 
продубљује у оквиру проблематике образовања и уметности, и улоге уметничких садржаја и 
приступа у општем развоју и образовању деце у оквиру обавезног, пре свега 
основношколског образовања. Своја интересовања и проучавања, међутим, у протеклом 
периоду, проширује и на естетско васпитање и образовање деце предшколског узраста, као и 
студената. Уз наведено, области којима се бави у теоријским разматрањима јесу и оне које су 
уско повезане с уметничким образовањем, попут диференциране наставе, имплицитне 
педагогије наставника, школовања наставника и слично. Кандидаткиња, дакле, у својим 
истраживањима трага за одговором на питања како организовати васпитно-образовни процес 
да би он подржао потребе сваког појединца и подстакао развој стваралачких  и осталих 
потенцијала. Одговор на ово питање ауторка налази у уметности као посебној области 
друштвене стварности, која захваљујући богатству изражајних средстава захвата живот у свој
 



 
 
 његовој мултидимензионалности. Управо на том пољу ауторка препознаје значај 
индивидуализације и диференцијације васпитнообразовног рада са децом, као и 
проблемског/тематског приступа у организовању наставних садржаја. Кандидаткиња је на 
темељу свих досадашњих налаза истраживања констатовала да сегмент уметничког 
образовања током последњих година пролази кроз својеврсне концептуалне, садржинско-
курикуларне, педагошке и организационе трансформације. Схватање да школа и школски 
систем имају велики значај у развијању естетске свести деце и омладине - више се не доводи 
у питање. Оно о чему се и даље расправља јесте који су то уметнички садржаји које треба 
инкорпорирати у наставне програме, које методе и обликe рада примењивати и слично. У 
овом контексту, кандидаткиња разматра и иновативне васпитно-образовне програме 
усмерене на диференцијацију и индивидуализацију васпитно-образовног рада, у чијој основи 
стоји савремена концепција са претпоставкама уважавања природе детета и могућности 
његовог учења и развоја.  
 
 Посебан допринос области којом се Александра Јоксимовић готово две деценије бави, јесте 
научна монографија објављена као издање Факултета ликовних уметности, под називом 
Образовање и уметност – изазови наставе ликовне културе. Књига представља аутентичан 
приступ ауторке проблематици уметничког образовања, односно улози уметничких садржаја 
у школском курикулуму. Ова публикација је својеврстан покушај да се редефинише позиција 
уметности у обавезном школовању како би се ишло у сусрет потребама  за креативношћу и 
културној освешћености, и установи стратегија неопходна за ново позиционирање ове 
области у свеукупном образовању и васпитању у савременом свету. Александра Јоксимовић, 
разматрајући вишеструку улогу уметности, приказује доказе који иду у прилог ставу да 
уметност има значајну педагошку, односно развојну функцију. Такође наглашава 
интегративни приступ у школском курикулуму и значајније позиционирање уметничких 
садржаја као окоснице читавог курикулума.  
 
 У целини, може се рећи да је значај ове монографије у томе што отвара бројна актуелна 
питања уметничког образовања, која до сада никада нису била на овакав начин разматрана од 
стране педагога по образовању. Ради се о доприносу критичком сагледавању и бољем 
разумевању кључних аспеката наставе ликовне културе и компетенција и улоге наставника у 
овом процесу. У том контексту, монографија може бити својеврсан водич за све оне који 
осмишљавају, реализују и вреднују наставу ликовне културе, за теоретичаре који се баве 
естетским васпитањем, за све оне који су заинтересовани за унапређивање квалитета свог 
рада и који препознају значај и функцију уметности у свакодневном раду са децом.  
 
 На темељу анализе показатеља успешног научног рада кандидаткиње, анализе објављених 
научних радова у часописима од међународног и водећег националног значаја, те 
публикованих саопштења са међународних скупова, бројних хетероцитата, као и 
монографске публикације Образовање и уметност, може се извести закључак да је др 
Александра Јоксимовић показала научну зрелост и компетентност у бављењу савременим 
теоријским и практичним педагошким проблемима и успешно их користи у циљу 
унапређивања васпитно-образовног рада.  
 



  
Кад је у питању научни рад, кандидаткиња задовољава потребне услове одређене 
Правилником о минималним условима за избор у звања, објавивши монографску 
публикацију, затим научне радове у часописима катергорије М24, М51 (као и М45, М53, 
М33; М34, М64) и часописима са Листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у 
звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука, учествујући путем 
саопштења на међународним научним конференцијама, као и тиме што су наводи из њених 
радова цитирани у преко двадесет научних јединица - у монографским публикацијама, 
водећим националним и међународним научним часописима или тематским зборницима. Уз 
то, Александра Јоксимовић испуњава и услов прописан од стране Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета и Националног савета за високо образовање, да може бити бирана за 
ментора на научним докторским студијама из своје области.  
 
 
 
 

2. Оцена резултата педагошког рада кандидата 

 Оцена укупног педагошког рада кандидата (прилог у Обрасцу 2 под 5, 6, 7, 8 и 9) 

 Oцена педагошког ангажмана кандидата у последњих 5 (пет) година 

  
 
Програм, садржаји, организација и начин рада др Александре Јоксимовић са студентима у 
потпуности су сагласни са њеним објављиваним, презентованим и личним становиштима о 
педагогији као области која се базира на индивидуалним особеностима деце и младих, на 
интерактивности у педагошким приступима и поступцима, на холистичком и 
конструктивистичком погледу на учење.  
 Кандидаткиња је трансформисала и прилагођавала наставу према захтевима реформе 
универзитета у Србији, што је омогућило лакше праћење и полагање испита и донело већи 
степен слободе и могућности избора студентима. 
 Учествујући у ППМ припреми студената ФЛУ, А. Јоксимовић успева да, уважавајући 
специфичности области уметности, креира и реализује програм и начин рада који доприноси 
да студенти ФЛУ буду адекватно припремљени наставници ликовне културе, али и ликовни 
педагози у осталим васпино-образовним или институцијама културе. 
 Педагошки рад кандидаткније је на свим евалуацијама од стране оцењиван позитивно.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Оцена рада кандидата у развоју наставе и других делатности Факултета и   Универзитета

 Оцена представља евалуацију података наведених у Обрасцу 2 под 7. 

 
 Кандидаткиња је у изборном периоду учестовала у више радних тела у оквиру факултета и 
Универзитета уметности и била активно укључена у функционисање установе. 
 
 Рад колегинице Јоксимовић у Савету ФЛУ као и Комисијама и одборима за контролу 
квелитета наставе, једнако у оквиру ФЛУ као и Универзитета уметности, јасан су показатељ 
иновативних проширивања интердисциплинарности и професионализма унутар наставних 
модула и курикулума. 
 
 Др Александра Јоксимовић је  својом енергијом и стручношћу суделовала у великим 
напорима подешавања програмских целина Комисије за акредитацију ФЛУ - била је члан 
комисије за акредитацију основних, мастер и докторских студија ФЛУ и учествовала у 
припреми материјала са ФЛУ, за потребе акредитације Универзитета уметности. Радила је и 
на  изради програма и акредитационог материјала за научне докторске студије из области 
Методике ликовног васпитања и образовања. 
 
 Колегиница Јоксимовић је председавала  Одсеком за теорију ликовних уметности ФЛУ 
(2013-16), у време када је после вишегодишњих идејних пројекција и прикупљања најзад 
покренут Зборник ФЛУ где су одабрани проблемски радови студената и колега, остварени у 
неколико онлајн доприноса (доступна су четири Зборника на вебсајту ФЛУ). У том периоду, 
одсек је радио и на припреми материјала и писању научно-истраживачког плана за поновну 
акредитацију ФЛУ као Научно-истраживачке организације у области друштвено-
хуманистичких наука.  

  4. Оцена резултата уметничког / стручноуметничког / научног радаса студентима и 

резултата  кандидата у обезбеђивању уметничког /научног / наставног подмлатка 

 Оцена представља евалуацију података наведених у Обрасцу 2 под 8. 

 
 Кандидаткиња је била члан комисија за одбрану докторских дисертација на уметничким 
факултетима, чиме је исказала профилисан распон за иновативне педагошке и психолошке 
поставке у образовним формацијама, како високошколских праваца тако и експерименталних 
приступа. 
 
 Искуство у раду са омладином, аналитичност приступа настави и неопходни увиди као што 
је интеркултурално учење чине изузетан допринос у најразличитијим етапама образовних 
процеса унутар ФЛУ, као установе највишег домета ликовног образовања у држави. Свесна и 
традиције академских основа и етапа своје образовне установе, али и најсавременијих метода 
и приступа, др А. Јоксимовић се указује као темељан и врстан педагог отворених увида и 
неопходне флексибилности у изазовима  образовне, културне и друштвене транзиције.   
   
 



5. Оцена резултата активности кандидата ван Факултета и Универзитета који су значајни за 

избор у предложено звање 

 Оцена представља евалуацију података наведених у Обрасцу 2 под 10. 

 
 У свом стручном раду, Александра Јоксимовић је показала широк спектар професионалног 
интереса у области образовања, образовања за уметност и унапређења рада са студентима и 
наставницима ликовне културе. Њен ангажман се одвијао преко рада у оквиру формалног и 
неформалног образовног институционалног оквира. Кандидаткиња је један од оснивача 
Невладине организације Центар за интерактивну педагогију, у којој се активно бавила 
проблемима интерактивних метода у раду са децом и индивидуализованог приступа детету у 
настави. Члан је Друштва истраживача у образовању у Србији, члан Европског удружења 
истраживача у образовању, рецензент међународних научних часописа, програмски уредник 
и члан редакционог одбора Зборника Факултета ликовних уметности – Уметност и теорија. 
У протеклом периоду била је Члан програмског одбора три стручне трибине Ликовна 
педагогија – актуелно стање, дилеме и перспективе, као и члан комисије за доделу награде 
Богомил Карлаварис за истакнуте резултате у области ликовног васпитања и образовања.  
Осим што доприноси раду удружења и часописа који су из домена педагогије или ликовних 
уметности, Александра Јоксимовић активно учествује и у интердисциплинарним пројектима, 
посебно  из поља драмске педагогије, драме у образовању и инетркултуралног учења.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Предлог за одређеног кандидата 

 Образложити предлог за одређеног кандидата уз закључак о резултатима његовог 
уметничког / стручноуметничког / научног и педагошкограда, и усклађеност тих 
резултатаса условима које Закони и Општа акта предвиђају за избор у предложено 
звање 

  
Комисија је на основу увида у документацију коју је др Александра Јоксимовић, као једини 
кандидат који се јавио на Конкурс, приложила на Конкурс за наставника у звању редовног 
професора за ужу научну област Педагогија, констатовала да др Јоксимовић, задовољава 
законом прописане услове и да по квалитету и према формалним захтевима одговара профилу
који је конкурсом тражен. 
 
 Кандидаткиња показује дугогодишњи систематски интерес и улаже компетенције и енергију 
у унапређење рада у оквиру високог образовања,  али и његовог сагледавања у контексту 
целине, почев од предшколског до високошколског образовног степена. Педагошки рад 
кандидаткиње на ФЛУ траје од 1999. године, и у том периоду је прошла сва звања – од 
асистента приправника, преко асистента, доцента и ванредног професора. Тако је на самом 
почетку научне каријере опредељена за област ликовне педагогије, чиме је допринела 
развијању и унапређивању ове области.  У протеклим годинама проведеним на Факултету 
ликовних уметности, кандидаткиња је показала професионалност, отвореност према 
специфичностима образовања студената у области ликовних уметности, широк интерес за 
унапређење професионалног поља у коме је активна, као и флексибилност да се прилагоди и 
активно учествује у трансформацијама факултета и универзитета.  
 
 Научно-истраживачки проблеми којима се Александра Јоксимовић бави, а који су из области 
естетског васпитања, ликовне педагогије, уметности у општем образовању и школовања 
наставника ликовне културе, јесу управо теме за које је природно да се изучавају и 
унапређују од стране наставника на Факултету ликовних уметности. Кандидаткиња, са 
великим степеном осетљивости за кључне педагошке проблеме, као што су 
индивидуализација, активно учење и интеркултуралност, као и за проблеме уметничког 
образовања, на функционалан начин спаја педагошке и проблеме уметности. Писањем 
научних радова и учествовањем на научним скуповима, Александра Јоксимовић доприноси 
промоцији и савременом сагледавању улоге уметничких садржаја и концепата у васпитању и 
образовању на свим нивиома школовања деце и младих. 
 
Образложење тражених елемената за избор узвање, у складу са Правилником о јединственим 
минималним условима за избор у звања наставника Универзитета уметности: 
 
Обавезни услови: 
- Александра Јоксимовић има осамнаестогодишње искуство у раду са студентима, пре 

свега Факултета ликовних уметности, али и искуство рада као гостујући професор на 
Факултету ликовних уметности на Цетињу у Црној Гори и као наставник по уговору о 
ангажовању на Биолошком факултету у Београду. 

- На студентским анкетама током протеклог изборног периода, кандидаткиња је имала 
позитивне оцене.



 
- Кандидаткиња у протеклом изборном периоду, као замену за рад категорије М23, има 

објављен рад у часопису са Листе престижних светских часописа за поједине научне 
области. (Према Правилнику о јединственим минималним условима за избор у звања наставника, 
рад из категорије М21 – М23 изједначен је са радом у часопису са Листе престижних светских 
часописа за поједине научне области, коју је донео Сенат Универзитета у Београду.)  

- А. Јоксимовић у протеклом изборном периоду  има објављен рад у часопису категорије 
М24. 

- А. Јоксимовић у протеклом изборном периоду има објављених пет (5) радова из 
категорије М51. 

- Кандидаткиња је у протеклом изборном периоду цитирана (хетероцитати) 21 пут у 
одговарајућим научним јединицама - у монографским публикацијама, водећим 
националним и међународним научним часописима или тематским зборницима. 

- Александра Јоксимовић је у протеклом изборном периоду учествовала саопштењима на 
шест (6) научних скупова (од тога пет међународних и један домаћи скуп) 

-  У протеклом изборном периоду кандидаткиња је објавила научну монографску 
публикацију (са ISBN бројем и CIP каталогизацијом) из научне области за коју се бира. 

- Како се на Факултету ликовних уметности школују ликовни уметници, А. Јоксимовић 
нема прилику да стекне мерљиве адекватне резултате у развоју научног подмлатка, већ у 
оквиру свог предмета (према акредитованим садржајима предмета) студенте упознаје са 
основама и поступцима у научним квантитативним и квалитативним истраживања. 

- Кандидаткиња нема могућност да као научник учествује у комисијама на 
специјалистичким и мастер студијама Факултета ликовних уметности, али учествује у 
комисијама за одбрану докторских теза и испуњава услов да буде ментор на докторским 
студијама, према Правилнику о изменама и допунама правилника о стандардима и 
поступку за акредитацију Високошколских установа и студијских програма, Национални 
савет за високо образовање РС, 2015, стандард 9.2. (потребно је 5 научних радова у 
часописима категорисаним од стране надлежног министарства у протеклих десет година 
– кандидаткиња их има 8), односно према Одлуци Наставно-уметничког Већа ФЛУ, 
наставник који се бира у звање редовног професора мора испуњавати услове да буде 
ментор за вођење докторске дисертације, уколико је у претходних десет година остварио 
најмање 24 бода (А. Јоксимовић има 28), и то  - најмање 4 бода остварена радом у 
часопису категорије М24 (кандидаткиња има 6) и најмање 20 бодова за радове категорије 
М11-М14, М21-М24, М31-М34 и М51 (кандидаткиња има 22 бода) 

- Поред тога што има испуњене услове тражене Правилником, кандидаткиња је у изборном 
периоду објављивала и радове категорија М45 (1) и М53 (2), и писала рецензије научних 
чланака, стручних публикација и међународних пројеката.  

 
Изборни услови: 
 
Стручно-професионални допринос кандидаткиње у претходном изборном периоду огледа се у 
- активном чланству у организацијама као што су Центар за интерактивну педагогију, 

Друштво истраживача у образовању у Србији и European Educational Research Association, 
- чланству у програмском савету стручно-научног скупа Партиципативна драма у 

едукацији и уметности , затим у програмском одбору стручне трибине Ликовна 
педагогија – актуелно стање, дилеме и перспективе и комисији за доделу награде 




	Obrazac 1 - Aleksandra Joksimović 001
	obrazac 2 Joksimovic
	Obrazac 3 Aleksandra Joksimovic - Copy
	Obrazac 3 - A. Joksimović 001

