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ПРЕДМЕТИ КОЈЕ НАСТАВНИК ДРЖИ 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

1. Методика наставе физичког васпитања 1 – обавезни предмет, трећа година V (1+0) и VI 
семестар (1+1). 

2. Методика наставе физичког васпитања 2 – обавезни предмет, четврта година VII (1+2) и 
VIII (1+2) семестар 

3. Пливање – изборни предмет, трећа година VI семестар (0+2). 
4. Методика физичког васпитања 1 – обавезни предмет, трећа година V (1+0) и VI (1+1) 

семестар. 
5. Методика физичког васпитања 2 – обавезни предмет, четврта година VII (1+2) и VIII (1+2) 

семестар. 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

1. Идентификација и физичко васпитање моторички даровите деце у разредној и предметној 
настави – изборни предмет другог изборног блока (2+2). 

2. Операционализација истраживања у физичкој култури – изборни предмет другог изборног 
блока (2+2). 

3. Савремени токови физичког васпитања  – изборни предмет другог изборног блока (2+2) 
4. Физичко васпитање и здравље предшколског детета – изборни предмет другог изборног 

блока (2+2) 

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Име, средње слово, 
презиме: 

Горан В. Шекељић 

Датум рођења: 23. 01. 1964. 

Звање: Редовни професор 

Ужа научна, односно 
уметничка област: 

Теорија и методика физичког васпитања, 
спорта и рекреације 

Катедра: Физичко васпитање и спорт 

Кабинет: 26 

e-mail: sekeljic@pfu.kg.ac.rs 

Библиографија: Преузми документ   

проф. др ГОРАН ШЕКЕЉИЋ 
редовни професор 



1. Интердисциплинарне основе физичког васпитања 
2. Савремене наставне технологије у физичком васпитању 
3. Теоријско-емпиријски проблеми у настави физичког васпитања 
4. Физичко васпитање у школи будућности 
5. Израда и евалуација пројекта докторске дисертације у области медотике наставе 

физичког васпитања 
 
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА 
Теорија и методика физичког васпитања, спорта и рекреације 
 
УЧЕШЋЕ У НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА 
Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе (време реализације: 2011‒2018). Носилац: 
Педагошки факултет у Ужицу Универзитета у Крагујевцу. Финансијер: Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије. Руководилац пројекта: проф. др Снежана 
Маринковић 
 
УСАВРШАВАЊА 
 
ЧЛАНСТВО У ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 
ОСТАЛИ ПОДАЦИ 
 
 

 


