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Биографија 
Србислава Павлов рођена је у Кикинди, где је завршила основну и средњу школу. Основне 

студије завршила је на Учитељском факултету у Сомбору Универзитета у Новом Саду. На 

Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву одбранила је магистарски рад 

на тему „Реформски процеси у савременој школи“ и стекла звање магистра педагошких 

наука. Први пут бирана је у звање предавача струковних студија 2012. године.  

За школску 2015/16. године именована је за координатора наставе на Основним 

струковним студијама. 

Члан Комисије за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе и 

услова рада од 2011. године, са краћим прекидом, до данас. 

Коаутор и један од реализатора акредитованог програма сталног стручног усвавршавања 

наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2016/17. и 2017/18. годину под 

редним бројем 570, компетенције К3, приоритет 1, под називом „Корак даље са лутком 

кроз предшколско образовање“. 
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струковних студија за образовање васпитача у Кикинди. Пројекат одобрио и 

финансијски подржао: Покрајински секретаријат за високо образовање и 

научноистраживачку делатност решењем број: 142-451-2205/2020-02/1; 

 Чланица истраживачког тима (2020): Експлорација адаптације студената високе 

школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди на кризну 

ситуацију изазвану пандемијом COVID-19. Носилац пројекта: Висока  школа  

струковних студија за образовање васпитача у Kикинди; 

 Чланица истраживачког тима (2019): Идентификовање и подстицање 

даровитости деце предшколског узраста. Покрајински секретаријат за високо 

образовање и научноистраживачку делатност, АП Војводине у Новом Саду, 

уговором под бројем: 142-451-879/2020-03, на основу Конкурса за суфинансирање 

образовних програма/пројеката установа високог образовања чији је оснивач 

Аутономна покрајина Војводина за 2020. годину одобрио је и суфинансирао 

штампање књиге: Идентификовање и подстицање даровитости деце 
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предшколског узраста. Носилац пројекта: Висока  школа  струковних студија за 

образовање васпитача у Кикинди; 

 Чланица истраживачког тима (2018): Протективни фактори и ресурси родитеља и 

васпитача у суочавању деце предшколског узраста са ризичним утицајима 

дигиталних медија на дечји психофизички развој. Носилац пројекта: Висока  школа  

струковних студија за образовање васпитача у Кикинди. Пројекат одобрио и 

финансијски подржао: Покрајински секретаријат за високо образовање и 

научноистраживачку делатност решењем број: 142-451-2601/2018-02-1; 

 Чланица тима (2017) „Од архаичних обредних поворки до савремених карневала (у 

Банату)“ финансираног од стране Министарства културе и информисања Р Србије, 

Уг. бр. 451–04–2585/2017-02  (период реализације пројекта 01.06–27.12. 2017. 

године) реализацијом радионице Маске и маскирање – архаичне обредне маске 

виђене очима предшколског детета и учешћем на Округлом столу. 

 

Наставни рад 

 Као стручни сарадник за педагошку праксу (координатор и организатор педагошке 

праксе) ради од, са краћим прекидима, 2009. године. 

 Основне струковне студије: Методика васпитно-образовног рада (вежбе), Основе 

инклузивног васпитања и образовања (изборни предмет) и Истраживања у 

предшколском васпитању и образовању (изборни предмет).  

 Мастер струковне студије: Академско писање (вежбе). 
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