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Предмети које је наставник предавао у досадашњем наставном раду: 

 Основне струковне студије 

  Српски језик (теорија и вежбе) 

  Култура говора (теорија и вежбе) 

  Српски језик са културом говора (теорија и вежбе) 

  Комуникативне способности савременог васпитача (теорија и вежбе) 

  Народна књижевност (теорија и вежбе) 

  Књижевност за децу (теорија и вежбе) 

 Специјалистичке струковне студије 

Структурално-семантичке особености говора деце предшколског узраста 

(теорија и вежбе) 

  Језичка култура и комуникологија (теорија и вежбе) 

 Мастер струковне студије 

  Интермедијалност у књижевним садржајима за децу предшколског узраста 

(теорија и вежбе) 
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