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БИОГРАФИЈА 

 

Лора Петронић Петровић рођена је у Београду, 22. 04. 1971. године. Основну школу 

"Нада Пурић" и средњу школу "Ваљевска гимназија" (смер: преводилачко-архивско-музејски, 

занимање: преводилац-сарадник) завршила је у Ваљеву, а затим Филолошки факултет у 

Београду, група шпански језик и хиспанске књижевности и стекла звање професора шпанског 

језика и хиспанских књижевности. У априлу 2011. године одбранила је мастер рад на истој 

групи и стекла звање ДИПЛОМИРАНИ ФИЛОЛОГ ШПАНСКОГ ЈЕЗИКА И ХИСПАНСКИХ 

КЊИЖЕВНОСТИ – МASTER. Поседује сертификат Лондонске привредне коморе о 

завршеном курсу за наставнике пословног енглеског језика First Certificate for Teachers of 

Business English, затим Certificate in English as a Foreign Language Assessment Универзитета у 

Мериленду, САД и Certificate in Teaching Languages with Technology Trinity College London & 

The Consultants-E, Лондон – Барселона. Похађала је велики број семинара везано за методику 

наставе шпанског и енглеског језика у организацији Министарства просвете Србије, 

Британског савета, Удружења наставника енглеског језика (ЕЛТА), Привредне коморе Србије, 

Завода за унапређење образовања, Завода за уџбенике, Универзитета у Кембриџу, Института 

Сервантес, Међународног универзитета Флориде, ОКЦ Бор и радила као наставник енглеског 

и шпанског језика у више основних, средњих и приватних школа страног језика у Ваљеву и 

околини. Од 2007. године ради као наставница шпанског и енглеског језика на Пословном 

факултету/Факултету здравствених, правних и пословних студија у Ваљеву и као наставница 

енглеског језика у школи страних језика „Лингва“. 

У току школске 2015/2016 године била је координатор Пројектне наставе на ПФВ. 

Организаторка је, професорка и ко-креаторка модула Методика наставе у оквиру обуке из 

психолошко-педагошко-методичких дисциплина за наставнике основних и средњих школа на 

Факултету здравствених, правних и пословних студија, која се континуирано одвија од априла 

2015. године. 

Тренутно учествује на пројекту Cultuforma у оквиру Erasmus+ KA2 програма, као ауторка 

онлајн лекција из уметности и књижевности Шпаније. Пројекат почиње са реализацијом у септембру 

2019. године. 
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Организаторка тестирања студената ПФВ и ФЗП из енглеског језика у сарадњи са 

Oxford University Press / ELT Division, почев од 2010. године и сарадница истраживања о 

постигнућима ученика 8. Разреда у Србији из енглеског језика. 

Као стручни консултант учествовала у изради уџбеника шпанског језика за 6. и 7. разред 

основне школе, а такође је радила и у групи за евалуацију уџбеника енглеског језика за 5. 

разред основне школе „MESSAGES“ издавачке куће KLETT. Сертификовани је испитивач за 

DELE испите за нивое А1/А2 и А2/B1 ESC, код испитивача DELE: 122134. 

Организаторка је културних дешавања на факултету и у граду – музичких наступа, екскурзија, 

књижевних вечери и изложби: ко-организаторка Сајма вина, децембар 2018, ФЗП; изложба 

фотографија Марка Рупене "Лепота рађања", Ноћ музеја, мај 2018 (ФЗП); интерактивна 

изложба „Пупин и Тесла на истом путу“, ауторке Александре Нинковић Ташић, мај 2018, 

(ФЗП); изложба слика академског сликара Мише Дудића "Пресек", Ноћ музеја, мај 2017 (ФЗП) 

; „Простор књиге“ – изложба радова дизајнерке Данијеле Парацки, октобар, 2016 (ФЗП); 

књижевне вечери поводом 400 година од рођења Мигела де Сервантеса „Сервантес заувек“ у 

Ваљевској гимназији, предавач Јасна Стојановић, професорка Филолошког факултета у 

Београду, мај 2016; књижевних вечери посвећених књигама Снежане Радојчић, циклопутнице 

око света, септембар 2014 (ПФВ), мај 2016 (Матична библиотека "Љубомир Ненадовић"), 

октобар 2018 (Центар за културу); ко-организаторка скупа „Јесењи пословни форум – 

еволуција знања“, ПФВ, новембар 2014; организаторка екскурзије „Траговима Колубарске 

битке“ поводом обележавања јубилеја 100 година од почетка Првог светског рата, новембар 

2014; водитељка књижевне вечери посвећене представљању књиге „Живојин Мишић – 

сувоборски змај“ аутора Милоша Смиљанића Жуће, ПФВ, новембар 2014; изложба 

фотографија „Споменици Ваљевског краја“ у оквиру Ноћи музеја, мај 2013 (ПФВ); гостовање 

шпанског песника Антонија Порпете поводом обележавања Европског дана језика – септембар 

2012., Ваљевска гимназија; „Времеплов“ у оквиру Ноћи музеја, мај 2011, Народни музеј 

Ваљево. У марту 2012. била је организаторка учешћа ученица Ваљевске гимназије на смотри 

позоришних представа на шпанском језику у Марибору, у оквиру манифестације Европска 

престоница културе. 

Чланица је Удружења наставника енглеског језика Србије (ELTA) и Удружења наставника 

шпанског језика Србије (APES). 

Чланица Савета родитеља О.Ш. "Сестре Илић" од 1. септембра 2010. до 31. августа 2018. 

године. Од 19. јануара 2011. до 2. октобра 2014. године председница Савета родитеља О.Ш. 

"Сестре Илић". Чланица Школског одбора О.Ш. "Сестре Илић" од 28. фебруара 2015. до 20. 

јула 2018. године. 

Чланица Управног одбора Центра за неговање традиционалне културе "Абрашевић" Ваљево у 

периоду септембар 2017. - јануар 2019. године. 

Чланица је Удружења "Дуле Србије". 

Удата је, мајка две ћерке. 
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факултет Ниш, са радом Enlivening learning with Lego activities, март 2019. 

2. ELTA's YL SIG Day, Joy of Teaching Young Learners, Нови Сад, радионица Speaking and 

Listening with Polly the Porcupine, март 2018. 
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октобар 2017 
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повезивање са пограмом Профилисање енглеског језика, јун 2009. 
 


