Име и презиме
Звање
Назив институције у којој наставник ради са
пуним или непуним радним временом и од када
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Избор у
звање

2020.

Докторат

2020.

Мастер

2013.

Диплома

2012.

Кристина Крстић
Виши предавач
Академија струковних студија Шабац, Одсек студија за васпитаче и
медицинске сестре-васпитаче, 2014.
Педагогија

Научна или уметничка
област

Институција
Академија струковних студија Шабац, Одсек
студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче
Филозофски факултет у Новом Саду, Универзитета
у Новом Саду
Филозофски факултет у Новом Саду, Универзитета
у Новом Саду
Филозофски факултет у Новом Саду, Универзитета
у Новом Саду

Ужа научна,
уметничка или стручна
област

Друштвенехуманистичке науке
Друштвене и
хуманистичке науке
Друштвене и
хуманистичке науке
Друштвене и
хуманистичке науке

Педагогија
Педагогија
Педагогија
Педагогија

Списак предмета за које је наставник акредитован на првом или другом степену студија
Р.Б.

Ознака
предмета

1.

21. VAS044

2.

21. VAS089

3.

21. VAS053

Назив предмета
Васпитање за толеранцију и
инклузивност
Партнерство породице и предшколске
установе
Учење у раном детињству

Вид наставе

Назив студијског
програма

Предавања

Струковни васпитач

Предавања

Струк. мед. сесра васпит.

Вежбе

Струковни васпитач

21. VAS055
Еколошко васпитање деце
Предавања и вежбе
4.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
2.

Струковни васпитач

Врста студија (ОСС,
ССС, ОАС, МСС,
МАС, САС)
ОСС
ОСС
МСС
МСС

Зуковић, С. и Крстић, К. (2020). Спремност детета за школу: значај спремности и интеракције микросистемских развојних окружења. Теме,
XLIV, бр. 1, 231-249 ISSN- Print: 0353-7919 Online ISSN: 1820-7804 UDK 159.922.6/.7 316.356:37.014 (М24)
Лукић, М. и Крстић, К. (2019). Лутка као посредник у грађењу односа између детета, васпитача и родитеља. У Д. Столић (ур.), Зборнику
радова: Допринос предшколства остваривању циљева образовања и васпитања, стр. 139-146. Алексинац: Висока школа за васпитаче
струковних студија Алексинац, ISBN 978-86-7746-755-5, COBISS.SR-ID 274587404 УДК 373.21.691:688.721 (М63)

3.

Лукић, М. и Крстић, К. (2018). Промоција дечјих права кроз креирање центара интересовања у предшколској установи. У Д. Столић (ур.),
Зборнику радова: Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања, стр. 64-69. Алексинац: Висока школа за васпитаче
струковних студија Алексинац, ISBN 978-86-7746-707-4, COBISS.SR-ID 259066892 УДК 372.23.035:341.231.14-053.2/.5 (М63)

4.

Шобић, А. и Крстић, К. (2018). Примена ИКТ у дизајнирању васпитно-образовног процеса у предшколској установи. У Д. Столић (ур.),
Зборнику радова: Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања, стр. 139-144. Алексинац: Висока школа за васпитаче
струковних студија Алексинац, ISBN 978-86-7746-707-4, COBISS.SR-ID 259066892 УДК 373.23:[371.13:004 (М63)

5.
6.

7.
8.

9.

10.

Крстић, К. и Зуковић С. (2017). Транзиција у школу: значај партнерства породице и васпитно-образовних институција. Настава и
васпитање, 66(1), 143–156. UDK-37.018.26 159.923.5-053.4, ISSN 0547-3330, COBISS.SR-ID 6026754 (М24)
Крстић, К. (2017). Могућа полазишта у креирању партнерства породице и предшколске установе. У: Ж., Милановић (ур.), Зборнику радова
Трећи међународни интердисциплинарни скуп младих научника друштвених и хуманистичких наука КОНТЕКСТИ, стр. 541-557. Нови Сад:
Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду. ISBN 978-86-6065-409-2, COBISS.SR-ID 313129479 UDK 37.064.1:373.2 (М33)
Лукић, М., Крстић, К. (2017). Учешће родитеља у животу и раду предшколске установе. У: С. Вулетић, Љ. Станков, А., Максимовић (ур.)
Зборнику радова: Квалитет савременог васитања и образовања, стр. 301-308. Шабац: Висока школа струковних студија за васпитаче у
Шапцу, ISBN 978-86-7142-038-9, COBISS.SR-ID 235372044 УДК 37.064.2, 316.356.2, 373.24:37.064.1-053.52 (М63)
Крстић, К. (2016). Различити приступи у проучавању породице. Норма, 21(2), 361-373. UDK: 316.356.2, ISSN 0353-7129, COBISS.SR-ID
103739399 (М52)
Крстић, К. и Лукић, М. (2016). Подстицајна комуникација васпитача као предуслов успешног развоја самопоштовањa. У: М. Јоковић (ур.)
Наше стварање: Зборник радова са Једанаестог симпозијума са међународним учешћем „ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“ 15, стр. 40-47.
Алексинац: Висока школа струковних студија за васпитача у Алексинац. ISBN 978-86-7746-581-0, COBISS.SR-ID 221212172 УДК
373.2.064.2:37.032.2 (М63)
Зуковић, С., Нинковић, С. и Крстић, К. (2015). Васпитни поступци родитеља из угла адолесцената. Психолошка истраживања, 18(2), 125143. UDK 159.922.8.072 316.356.2, ISSN 0352-7379 (М51)

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Домаћи
Тренутно учешће на пројектима

Пројекат за примену
Основа програма –
Године узлета (20192020)

Међународни

*Присуство на Једанаестом стручном сусрету стручних сарадника и сарадника „Стручни сарадник и сарадник –
активни учесник у грађењу културе вртића као заједнице која учи “, одржаном 02 - 05.11.2017. на Златибору.

Усавршавања

*Учешће на обуци за примену Основа програма – Године узлета – за тренере/менторе под називом Концепција основа
програма и Развијање реалног програма одржаној у током јуна 2019. године у Шапцу и тиме стекла ангажовање
спољног сарадника на пројекту који су покренули Министарство просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ
у циљу обучавања запослених у систему предшколског образовања за имплментацију нових Основа програма

предшколског васпитања и образовања у трајању од 2019. до 2022.
*Учешће у септембру 2019. године на обуци за примену Основа програма – Године узлета – за тренере/менторе под
називом Менторска подршка предшколским установама у примени Основа програма одржаној у Београду.
Организатор обуке је Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду под
одобрењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а у сарадњи са УНИЦЕФ-ом.
*Учешће у обуци Документовање одржаној у онлајн формату у новембру 2019. године. Организатор обуке је
Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду под одобрењем
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а у сарадњи са УНИЦЕФ-ом.
*Учешће у обуци Концепција основа програма; Развијање реалног програма одржаној у онлајн формату у септембру
2020. године. Организатор обуке је Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у
Београду под одобрењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а у сарадњи са УНИЦЕФ-ом.
*Учешће у обуци за менторе – Конструктивна комуникација – Јачање капацитета за менторски рад. Обука је одржана
у Београду, 21.10.2020. од стране Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у
Београду.
*Учешће у обуци за менторе у примени нових Основа програма (вебинар) „Функције излгања у простору“,
26.05.2021. од стране Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду.
*Учешће у обуци за менторе у примени нових Основа програма (вебинар) „Најчешће дилеме практичара у вези
Основа програма-Године узлета“ одржана 23.11.2021 од стране Института за педагогију и андрагогију Филозофског
факултета Универзитета у Београду.
*Учешће у обуци за менторе у примени нових Основа програма (вебинар) „Интегрисано учење и припрема за школу
у концепцији Основа програма ПВО Године узлета“ одржана 26.01.2021. од стране Института за педагогију и
андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду.

Други подаци које сматрате релевантним
-Тренер обуке за примену нових Основа програма – Концепција основа програма; Развијање реалног програма, организоване за групу
запослених ПУ „Бамби“ у Лозници у периоду 5-6.10.2019. год. и 19-20.10.2019. год.
-Модератор онлајн обуке за примену нових Основа програма – Документовање, организоване за групу запослених ПУ „Бамби“ у
Лозници у периоду 4-10.12.2019. год.
-Модератор онлине обуке за примену нових Основа програма - Концепција основа програма, организоване за групу запослених
васпитача ПУ „Наше дете“ из Врања у периоду 28.09.-11.10.2020.
- Ментор - Пружање менторске подршке у имплементацији нових Основа програма- Године узлета у ПУ „Наше дете“ у Шапцу у вртићу
језгру промене „Ђурђевак“, у периоду од октобра 2020 до јуна 2021 године.
-Модератор три онлајн обуке за примену нових Основа програма - Концепција основа програма, Развијање реалног програма,
Документовање организоване за групу запослених васпитача ПУ „Сунце“ из Горњег Милановца у периоду 11.05.-14.06.2021.
-Модератор онлине обуке за примену нових Основа програма - Документовање организоване за групу запослених васпитача ПУ „Чика
Јова Змај“ са Вождовца у периоду 14.09.-20.09.2021.
-Модератор онлајн обуке за примену нових Основа програма – Концепција основа програма, организоване за групу запослених
васпитача у приватним предшколским установама у периоду 25.11.- 8.12..2021. год.
-Ментор - Пружање менторске подршке у имплементацији нових Основа програма- Године узлета у ПУ „Сунце“ у Горњем Милановцу
у вртићу језгру промене „Објекат II “ у периоду од јула до децембра 2021 године.
-Модератор онлине обуке за примену нових Основа програма - Документовање организоване за групу запослених васпитача ПУ
„Полетарац“ Трговиште и „Лептирић“ Ражањ у периоду 31.03.-06.04.2021.
- Ментор - Пружање менторске подршке у имплементацији нових Основа програма- Године узлета у ПУ „Лане“ у Осечини ПУ у
вртићу језгру промене „Лане“; започето је у априлу 2022. године.
-Организатор и координатор дводневне Хуманитарне продајне изложбе студентских радова насталих на предметима Предшколска
педагогија, Дидактичко-игровна и Професионалне вештине васпитача у циљу прикупљања новца за куповину материјала потребног за
уређење простора у вртићима ПУ „Наше дете“ у Шапцу и набавку средстава за децу на болничком лечењу у Општој болници у Шапцу
(април 2022. год.).

