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Биографија 
 

Лични подаци 
 

- Датум и место рођења: 07.07.1967. године, Шабац, Србија 

- Адреса становања: Солунска 18/19, Стари град, Београд 

- Удата, мајка Таре (26) и Тамаре (23). 

 

 

Образовање 
 

- јануар 1992. године – завршене дипломске студије на Одељењу за 

педагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду; 

- јун 2013. године – завршене мастер академске студије на Учитељском 

факултету у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу 

- од октобра 2013. на докторским студијама Учитељског факултета у Ужицу 

(у марту 2016. одобрена тема докторске дисертације Формативно 

оцењивање и постугнућа ученика у почетној настави математике) 

 

Стручни назив - дипломирани педагог и мастер учитељ  
 

 

Радно искуство 
 

- од 1994. до 2002. - стручни сарадник-педагог у три основне школе у 

Београду 

- 2002. – надзорник за разредну наставу у Школској управи Београд, 

Министарство просвете и спорта 

- од 2003. до 2005. – саветник, а затим и начелник у Одељењу за стручно 

усавршавање, Министарство просвете и спорта 

- од 2005. од 2009. – начелник Одељења за стратегију и развој образовања, 

Министарство просвете и спорта 

- 2009. – саветник-координатор у Заводу за вредновање квалитета образовања 

и васпитања 

- од јануара 2010. – руководилац Центра за вредновање и истраживања у 

Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања. 

 

 

Додатне лиценце за обављање поверених стручних послова у 

државним органима и јавним службама 
 

- Обука за самосталну набавку и примену теста готовости за полазак у 

основну школу ТИП-1, Центар за примењену психологију, број потврде 198 

од 4. маја 1995. 



Јасмина Ђелић                                                                     

2 

 

- Положен испит за просветног саветника, Министарство просвете и спорта, 

Уверење број 110-00-919/22-1/2005-02. 

- Лиценца за обављање послова спољашњег вредновања рада образовно-

васпитних установа (лиценца за тренере и лиценца за спољашње евалуаторе) 

– SICI (Међународно удружење инспектората у образовању, МПНТР и 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. 

 

 

Учешће у пројектима из области образовања (национални ниво):  
 

- 1999. – водитељ радионица за ученике, "Очување репродуктивног здравља 

младих", УНИЦЕФ, Канцеларија у Београду, 

- 2004. – национални координатор Пројекта „Немамо резервну планету“ 

(дидактички материјал за разредну наставу) 

- 2005.-2006. – координатор пројекта за обуку наставника за извођење наставе 

грађанског васпитања у основној и средњој школи 

- 2006-2008. - координатор Пројекта "Увођење ромских асистената у рад 

школа", ОЕБС, Мисија у Београду 

- 2007. – координатор пројекта и водитељ радионица за наставнике и ученике 

"Васпитање за здравље кроз животне вештине", Министарство просвете и 

УНИЦЕФ, Канцеларија у Београду 

- 2008.- члан неформалне Регионалне мреже за унапређивање образовања 

Рома у Југоисточној Европи (Србија, Хрватска, БиХ, Црна Гора, Бугарска); 

- 2008. – члан радне групе за израду Ревидираног акционог плана за 

унапређивање образовања Рома 

- 2009. – координатор пројекта за адаптацију инструмента „Индекс за 

инклузију“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Save 

the Children, Програм за Србију 

- 2009-2011. – координатор радне групе за развој стандарда квалитета рада 

образовно-васпитних установа и вођа тима за обуку просветних саветника 

- 2009. – члан Управног одбора и радне групе за обуку у Пројекту 

„Квалитетно оразовање за све“ (ИПА 2006) 

- 2010-2012. – члан радне групе за развој процедура и приручника за 

спровођење завршних испита у основном и средњем образовању, Пројекат 

"Подршка осигурању квалитета система завршних испита на националном 

нивоу у основном и средњем образовању“  (ИПА 2008)  

- 2011-2015. – члан тима за вођење редовних обука за просветне саветнике у 

области спољашњег вредновања рада школа, Завод за вредновање квалитета 

образовања и васпитања и Министарство просвете 

- 2011. – члан радне групе МПНТР за израду Правилника о пружању додатне 

образовне подршке ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом 

- 2011-2013. – водитељ обука за примену системских мера и активности у 

области инклузивног образовање (назив обуке: Инклузивно образовање и 

ИОП)  
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- 2013-2014. – вођа тима за израду методологије за увођење, праћење и 

вредновање програма огледа у систему средњег образовања и васпитања 

(објављено као стручно упутство које доноси министар) 

- 2014-2015. – вођа тима у ЗВКОВ за евалуацију програма огледа Развионица 

(ИПА 2011), коаутор инструмената и процедура за евалуацију огледа и 

истраживач. 

 

 

Истраживачки пројекти и евалуативне студије 
 

Назив пројекта Позиција у пројекту Резултат 

Евалуативно истраживање 

"Улога асистената за 

подршку ученицима ромске 

националне мањине као 

системске мере за 

унапређивање образовања 

Рома", 2009. 

аутор пројекта, 

инструмената и извештаја 

о резултатима 

истраживања 

Студија – доступно на 

сајту Завода 

www.ceo.edu.rs 

Евалуативно истраживање 

"Процена остварености 

циљева и исхода програма 

огледа за ученике са 

посебним способностима за 

математику", 2010. 

коаутор пројекта, 

инструмената и извештаја 

Студија – доступно на 

сајту Завода 

www.ceo.edu.rs 

Евалуативно истраживање 

"Процена адекватности 

одређених образовних 

профила у средњем стручном 

образовању", 2010. и 2011. 

коаутор пројекта, 

инструмената и извештаја 

о резултатима 

истраживања 

Три студије – 

доступно на сајту 

Завода 

www.ceo.edu.rs 

Емпиријско истраживање 

"Процена капацитета и 

потреба учитеља за развој 

инклузивног образовања", 

2010. 

вођа истраживачког тима, 

коаутор инструмената и 

извештаја о резултатима 

истраживања 

Студија – доступно на 

сајту Завода 

www.ceo.edu.rs и сајту 

Савеза учитеља РС 

www.savezucitelja.com 

Вредновање резултата 

огледних програма у систему 

образовања и васпитања – 

сумативна евалуација (2009-

2015) 

- 47 огледа у стручном 

образовању 

- 1 оглед у основном 

образовању 

- 2 огледа у 

гимназијском 

образовању 

Руководилац пројекта, 

коаутор инструмената, 

истраживач и главни аутор 

свих евалуативних студија 

Један број студија 

доступан је на сајту 

Завода www.ceo.edu.rs 
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Професионално искуство у креирању и реализацији семинара и 

програма обука за запослене у образовно-васпитним установама 
 

- 2002. – 2003. – коаутор и водитељ Програма обуке за имплементацију новог 

курикулума, Министарство просвете 

- 2004. – водитељ Програма обуке „Како водити семинаре“, Министарство 

просвете и Центар за професионални развој 

- 2003. – 2004. – водитељ Програма обуке „Интерактивна настава у средњој 

школи“, ЦИП, Београд 

- 2004. – аутор и водитељ Програма обуке за примену дидактичког материјала 

„Немамо резервну планету“, Министарство просвете 

- 2004. – водитељ програма обуке за наставнике Грађанског васпитања у 

средњој школи 

- 2005. – коаутор и водитељ Програма обуке за школске полицајце и школске 

тимове, Министарство просвете и МУП 

- 2006. – коаутор и водитељ Програма обуке за изабране ромске асистенте и 

школске тимове, Министарство просвете 

- 2006. – коаутор и водитељ Програма обуке за просветне саветнике за 

имплементацију мера из ЈАП-а за Роме, Министарство просвете 

- 2007. – коаутор и водитељ Програма обуке за националне савете 

националних мањина за припрему наставних програма за националне 

мањине, Министарство просвете 

- 2009. – аутор и водитељ Програма обуке за примену „Приручника за 

инклузивни развој школа“ (пилот фаза), Завод за вредновање квалитета 

образовања и васпитања 

- 2010-2014. – коаутор и водитељ Програма обуке „Ефикасан и делотворан 

професионалац у образовно-васпитној установи“ 

- 2010. и даље – водитељ Програма обуке „Инклузивно образовање и 

индивидуални образовни план“ – тзв. национална обука Министарства 

просвете за развој инклузивног образовања. 

 

 

Стручни радови 
 

Радови објављени у целини 

 

- Ђелић Ј., (2006). Улога људских ресурса у развоју система стручног 

усавршавања, Зборник радова „Стручно усавршавање – искуства едукатора 

за едукаторе“ објављен у оквиру Регионалног програма за усавршавање 

образовног кадра, Канадска агенција за међународни развој (CIDA)  

- Ђелић Ј., (2010), Систем подршке у развоју инклузивности образовно-

васпитних установа у Републици Србији, Зборник радова са Регионалне 

конференције "Размена искустава о процесу реформе образовања у земљама 

Југоисточне Европе", Подгорица, 21-22. октобар 2010. 

- Ђелић, Ј. (2012): Инклузивни развој школе у образовно-васпитној 

пракси, Учитељ, бр.2, 94-98. 
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- Коауторство у изради Приручника за самоевалуацију и спољашњу 

евалуацију инклузивности школе – Радо, П., Чапрић, Г., Најдановић Томић, 

Ј., Ђелић, Ј., Јеремић, Ј., Јовановић, В. (2013): Колико је инклузивна наша 

школа? Центар за образовне политике, Београд. 

- Ђелић, Ј. (2014): Примена стандарда постигнућа из математике за крај 

првог циклуса основне школе, Учитељ, бр. 2, 61-72.  

- Ђелић, Ј. (2014): Ставови учитеља о стандардима постигнућа из 

математике за крај првог циклуса, Иновације у настави, бр. 2, 56-70. 

- Ђелић, Ј. и сар. (2016): Формативна вредност описних оцена у почетној 

настави математике, Зборник Института за педагошка истраживања, 1, 

2016. 

 

Радови објављени у изводу 

 

- Ђелић Ј., (2011). Унапређивање руковођења разредом уз употребу 

Приручниака за инклузивни развој школе, Зборник резимеа са Друге 

научне конференције са међународним учешћем "Индивидуализација 

васпитно-образовног рада у инклузивним  условима", Сремска Митровица, 

јун 2011.   

- Ђелић Ј., (2012). Систем за осигурање квалитета образовања као 

подршка развоју инклузивности школа у србији, Зборник резимеа са 

Треће научне конференције са међународним учешћем "Инклузија у 

предшколској установи и основној школи - квалитет, праведност и 

доступност образовања“, Сремска Митровица, јун 2012.  

 

 

Уређивање публикација 

 

- Ћелић Ј., Најдановић-Томић Ј., Вуковић Д., Гачић-Брадић Д. (2009). 

Приручник за инклузивни развој школа (адаптација међународног 

инструмента за самовредновање инклузивности школа - Индекс за 

инклузију). Доступно на сајту Завода www.ceo.edu.rs. 

 

 

Остала знања и вештине: 

- страни језици: руски (функционална употреба - писање, читање) и енглески 

Б1 ниво Заједничког европског оквира 

- функционална употреба рачунара 

- пројектно планирање. 


