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minastajkovic - Skype 
 
 

Радно искуство 
 
Наставник страног језика при Факултету примењених наука у Нишу 
Фебруар 2020 – и данас 

• Организовање и државање предавања из енглеског језика. 

• Организовање и држање консултација из енглеског језика 

• Писање уџбеничке литературе 

• Писање и превођење научно-истраживачких радова 

• Организовање и држање испита и колоквијума 
 
Испитивач и тренер испитивача за Gatehouse Awards међународне испите 
на нивоу Италије и Балкана. 
NAISA Италија 
Јул 2017 – и данас 

• Организовање вебинара и других онлајн тренинга за наставнике 
енглеског који желе да постану испитивачи за међународно признате 
дипломе: Classic, Cadets, TIE на територији Италије и од септембра 2019. 
на територији целог Балкана. 

• Супервизија и мониторинг испита у циљу даљег тренинга испитивача и 
контроле. 

• Обезбеђење квалитета и стандардизације оцењивања 

• Академска подршка 
 
Власник и директор, наставник енглеског, преводилац, испитивач за 
међународно признате дипломе (LCCI i Gatehouse) 
Центар за стране језике и обуку на рачунарима SPELL (Ниш, Србија) 
Септембар 2004 – и данас 

• Наставник енглеског – Организовање и одржавање часова општег и 
пословног енглеског језика одраслима и деци на свим нивоима и 
припрема за међународно признате испите (FCE, CAE, CPE, IELTS, 
TOEFL, LCCI- JET SET, Classic, Cadets, TIE) / припрема, организовање и 
реализација пројеката 'Синематографија', организовање радионица. 
Креирање и спровођење курикулума (Пословни енглески језик за 
тинејџере) за организацију ENECA (EcoNomic Expert Community 
Association) (Ниш, Србија) у две државне школе деце узраста од 13 до 14 
година. 

• Припрема студената за испите и спровођење програма TAFE -Аустралија. 
Кина, Аншан, 2016-2017. 



• Помоћ у развоју центра за стране језике (Хуатонг) у Кини, у граду Аншан 
који припрема ученике за полагање међународних испита и одлазак у 
иностранство, 2016-2017. 

• Преводилац свих врста текстова. 

• LCCI испитивач – спровођење испита у Србији и Италији. Организовање 
међународног такмичења деце у Србији (Ниш), Италији (Римини, Лидо ди 
Језоло) (Kangaroo and Hippo такмичења) и Кини (Аншан). 

• Организовање прелиминарног круга и полуфинала у Нишу и финала за 
међународно Hippo такмичење у Италији од 2012.године. 

• Директорка – организовање наставника, часова и студената, прављење 
распореда, курикулума итд.  

• Организовање летњег кампа за децу 
 
Преводилац, наставник енглеског 
Одбор за људска права CHRIS (Ниш) 
2001 – и данас 
 
Наставник енглеског  
LINGUA – Центар за стране језике (Пирот) 
2001 - 2002 

• Часови пословног и општег енглеског за децу и одрасле на свим нивоима. 
Припрема за међународне испите. 

 
Наставник енглеског  
FRIENDS– Центар за стране језике (Ниш)  
2001 

• Часови пословног и општег енглеског за децу и одрасле на свим нивоима. 
Припрема за међународне испите. 

 
Пословни сарадник, преводилац 
Поглед ДОO (Ниш)  
2000 

• Коренспонденција, превођење техничких, машинских и текстова везаних 
за електронику 

 
Наставник енглеског  
‘9.Мај' Гимназија (Ниш)  
1999 - 2000 

• Рад са децом од 15 до 19 година старости 
 
Наставник енглеског  
 ‘J.J.Змај' основна школа (Сурдулица)  
1996 - 1997 

• Рад са децом од 11 до 14 година старости 
 
Наставник енглеског   
 ‘Никола Тесла’ средња техничка школа (Сурдулица) 
1996 - 1997 

• Рад са децом од 15 до 19 година старости 



 

Вештине и способности 
 

• Активно коришћење компјутера и рад у следећим програмима: Internet, 
Word, Excel, Power Point. Такође користим Photo Shop, Movie Maker, Filmora 

• Поседовање возачке дозволе 

• Остале вештине: Вештина организовања и управљања, вештине 
преговарања, презентације и прављења дугорочних и краткорочних 
планова, вештине организовања радионица, оцене, ненасилне 
комуникације итд. 

 

Образовање 
 
• Дипломирани филолог за енглески језик и књижевност,  

Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Департман за англистику. 
(1998) 
16.јула 2015. издата потврда број 9/5-123-05 којом се потврђује да је стечен 
стручнин назив изједначен са мастером. 

• Уверење о положеном стручном испиту са највишом оценом издат 
24.11.1999. 

• Међународна квалификација: Додатни сертификат за наставнике 
пословног језика, LCCI (Лондонска трговинска и индустријска комора) – 
2008. 

• ЈЕТ SET испитивач, GLOBAL INPUT - LCCI (Лондонска трговинска и 
индустријска комора), oд 2012. 

• Сертификат за подучавање одраслих – Open 2 Study, Влада западне 
Аустралије, North Metropolitan TAFE – Оцена: 100%, 2016. 

• Gatehouse Awards испитивач, NAISA Италија, oд 2017. 

• TEFL сертификат, Global Leadership College, 160 сати тесол/Тефл - 
специјалистички курс, 2017. 

 

Израда наставног материјала:  
 

1. Свакодневни енглекси за А1 и А2 ниво 
2. Општи пословни енглески од А2 до Ц1 нивоа 
3. Енглески у области заштите животне средине од А2 до Ц1 нивоа 

 

Преглед научних радова 
 
[1] Видановић, Д, Милановић, М, Богојевић, М: Establishing Continuity between 
Pre-school Institutions and Primary Schools. Proceedings of College of Professional 
Studies for Pre-school Teachers, (2014), Пирот. M64 
[2] Милановић, М, Видановић, Д, Милановић, Богојевић, М: Project approach in 
Reggio Emilia conception.Proceedings of College of Professional Studies for 
Pre-school Teachers, (2014): Пирот. M64 



[3] Видановић, Д, Милановић, М, Богојевић, М: Discontinuity Between Pre- school 
Institution and Primary School – Reasons and Possibilities of Overcoming It. 
Proceedings of College of Professional Studies for Pre-school  Teachers, (2015):  
Пирот. M64  

[4] Николић, Д, Јањић, Н, Адамовић, Ж, Богојевић, М.: Determining optimal values 
of worn motor vehicle bearing, (2015). 
[5] Николић, Д, Јањић, Н, Адамовић, Ж. Јањић, З, Стајковић, М: The Influence of 
the Diagnostics State Model on the Reliability of Motor Vehicles, (2015). 
 

Неформално образованје 
 
Конференције 
ЕЛТА – Конференције удружења наставника енглеског језика (сваке године од 
2005.). Теме које се обрађују: 
Настава ван оквира / Образовање посредовано технологијом - неопходност или 
луксуз? /Девисе вит; пиши, оловку...и скупљај жетву знања /Учионица која 
надмашује шансе / Интерактивна учионица: имамо ли оно што је потребно? 
/Кад Знање победи: Стратегија за 21. век /Свет учионице: креативност и 
култура. 
 
Семинари и тренинзи 
Јаши (Румунија), Лондон, Београд, Ниш, Нови Сад, Будимпешта (од 2000. 
године до данас). Теме које се обрађују: 
Практична методика у ЕЛТ /Настава писања до нивоа Б2 – исходи учења и 
приступи – у оквиру Cambridge Learning Framework-а / Припрема за глобалну 
компетенцију: Тестови енглеског језика и алати за учење / „Енглески језик као 
алат за комуникацију који се стално мења“, Двонедељни Менторски курс за 
наставнике енглеског језика, / „Културна свест“/ Увођење и примена ИТ 
Технологије у образовању / Моја учионица / Од наставника до наставника 
 
Професионални развој и рад у иностранству 
Америка и Канада – 1992, 2 месеца 
Нови Зеланд – 1997-1998, 3 месеца 
Енглеска – 2010, 10 дана 
Кина – 2016-2017, 13 месеци 
Италија – држање онлајн обука и обука на лицу места за професоре енглеског 
са различитог говорног подручја укључујући и професоре којима је енглески 
матерњи језик који желе да постану испитивачи за међународно признате 
дипломе Gatehouse Awards – од 2017. 


