
Предшколска група: Mp Марија Петровић је стекла звање магистра примењене 
лингвистике на San Diego State University. Има богато искуство у раду са студентима 
којима енглески није матерњи језик стечено у раду у Основној школи "Rosa Parks" у Сан 
Дијегу, на San Diego State University, American Language Institute, и Miramar Community 
College, као и вишегодишње искуство као координатор програма и васпитач у српско-
енглеском вртићу "Enjoy English" у Нишу, у Србији.

Млађа група: Слободанка Лотина је стекла високо образовање са звањем професор 
разредне наставе на Учитељском факултету Универзитета у Београду. Бавила се 
учитељским занимањем двадесет година, а највећи део радног стажа је провела у ОШ 
„Лазар Саватић“ (Земун, Србија). Радила са децом узраста од 6 до 10 година. 
Предавала је српски језик, математику, природу и друштво, ликовно и грађанско 
васпитање.



Средња група: Др Александра Николова је наставник енглеског језика, 
методологију наставе и лингвистике у САД, Мексику и Европи преко 20 година. 
Њено искуство обухвата све вештине:читање, писање, слушање, говор, 
фонетика и граматика. Др Николова је обучавала наставнике енглеског језика 
на “UCSD”, “SDSU”, “Alliant International University” и “Ashford University” у Сан 
Дијегу, Калифорнија, као и на универзитету “CETYS” у Тихуани, Мексико. Она 
ради као академски директор школе енглеског језика ”International Academy of 
English” у Сан Дијегу. Након завршавања додипломских студија из енглеског 
језика у Скопљу, Др Николова ја уписала магистарске студије из примењене 
лингвистике у Чикагу, Илиноис, на универзитету “University of Illinois at Chicago”.
После добијања магистратуре, Др Николова је одбранила докторат из 
примењене лингвистике на “Alliant International University” у Сан Дијегу, где ради
и живи већ 12 година. Др Александра Николова је такође и директор Школе 
Српског Језика и Културе. 

Старија група: Mp Наташа Гајић се још као апсолвент  укључила у наставу енглеског 
радећи у средњој школи. Чим је дипломирала енглески језик и књижевност на 



Филолошком факултету Београдског Универзитета наставила је са радом подучавајући 
децу предшколског и школског узраста. По доласку у Сан Дијего, у Сједињене Америчке
Државе, завршила је постдипломске студије на одељењу Примењена лингвистика: 
Подучавање енглеског језика као другог језика на Државном универзитету Сан Дијего 
(San Diego State University). Каријеру даље развија на самом универзитету. Последњих 
година предаје енглески језик странцима на American Language Institute (ALI) при San 
Diego State University. Искуство развија на различитим пољима учења језика, као шту су 
граматика, читање, писање и говорне вежбе. Акценат рада ставља на комуникативни 
приступ подучавања језика где ђаци у опуштеној атмосфери прихватају нови језик као 
средство комуникације. Користи модерна средства технологије као допуну наставног 
материјала.


