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

2017.

Докторат

2020 - /

Специјализација

2011.

Магистратура

/

Мастер

2014.

Диплома

2006.

Марија Лукић
Наставник вештина
Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац, 2013. год.
Академија струковних студија Шабац, Одсек студија за васпитаче и
медицинске сестре васпитаче, 2019. год.
Ужа област педагогије

Институција

Научна или уметничка
област

Ужа научна, уметничка
или стручна област

Висока школа струковних студија за васпитаче
Шабац
Академија струковних студија Шабац, Одсек
студија за васпитаче и медицинске сестре
васпитаче

Друштвено-хуманистичке

Педагогија, стручна
пракса

Педагошки факултет Ужице

Друштвено-хуманистичке

Доктор наука-методика
наставе

Друштвено-хуманистичке

Педагогија

Висока школа струковних студија за васпитаче
у Шапцу
/
Учитељски факултет − Београд, Универзитет у
Београду

Друштвено-хуманистичке

Педагогија

Учитељски факултет − Ужице, Универзитет у
Крагујевцу

Друштвено-хуманистичке

Педагогија

/

/

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

Ознака
предмета

Назив предмета

1.

21.VAS074

Стручна пракса 1

2.

21.VAS076

Стручна пракса 2

3.

21.VAS078

Стручна пракса 3

4.

21.VAS081

Стручна пракса 4

5.

21.VAS085

Стручна пракса 5

6.

21.VAS104

Методика упознавања
околине

Вид наставе
менторска настава
консултације, обилазак студената,
прегледање дневника праксе
менторска настава
консултације, обилазак студената,
прегледање дневника праксе
менторска настава
консултације, обилазак студената,
прегледање дневника праксе
менторска настава
консултације, обилазак студената,
прегледање дневника праксе
менторска настава
консултације, обилазак студената,
прегледање дневника праксе
Вежбе

Назив студијског програма

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

Струковни васпитач
Струковна медицинска сестра васпитач

ОСС

Струковни васпитач
Струковна медицинска сестра васпитач

ОСС

Струковни васпитач
Струковна медицинска сестра васпитач

ОСС

Струковни васпитач
Струковна медицинска сестра васпитач

ОСС

Струковни васпитач
Струковна медицинска сестра васпитач

ОСС

Струковна медицинска сестра васпитач и
Струковни васпитач

ОСС

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Лукић, М., Крстић, К. (2019). Лутка као посредник у грађењу односа између детета, васпитача и родитеља. У Д. Столић (ур.), Зборник радова:
Допринос предшколства остваривању циљева образовања и васпитања, Висока школа струковних студија за васпитача у Алексинацу,
Алексинац (стр. 139-146). ISBN 978-86-7746-755-5, COBISS.SR-ID 274587404 УДК 373.21.691:688.72 (М63)
Шобић, А., Лукић, М. (2018). Компјутерске игре у функцији различитих аспеката дечјег развоја. У Д. Столић (ур.), Зборник радова: Савремени
2. свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања, Висока школа струковних студија за васпитача у Алексинацу, Алексинац (стр. 131138). ISBN 978-86-7746-707-4, COBISS.SR-ID 259066892 УДК 373.23:[793.7:004.92 (М63)
Лукић, М., Крстић, К. (2018). Промоција дечјих права кроз креирање центара интересовања у предшколској установи. У Д. Столић (ур.),
3. Зборник радова: Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања, Висока школа струковних студија за васпитача у
Алексинацу, Алексинац (стр. 64-69). ISBN 978-86-7746-707-4, COBISS.SR-ID 259066892 УДК 372.23.035:341.231.14-053.2/.5 (М63)
Лукић, М., Крстић, К. (2017). Учешће родитеља у животу и раду предшколске установе. У С. Вулетић, Љ. Станков, А., Максимовић (ур.),
4. Зборник радова: Квалитет савременог васпитања и образовања, Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу, Шабац (стр. 301308). 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. и Лукић, М. (2016). Подстицајна комуникација васпитача као предуслов успешног развоја самопоштовања. У М. Јоковић (ур.),
5. Наше стварање: Зборник радова са Једанаестог симпозијума са међународним учешћем „ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“, Висока школа струковних
студија за васпитача у Алексинацу, Алексинац (стр. 40-47). ISBN 978-86-7746-581-0, COBISS.SR-ID 221212172 УДК 373.2.064.2:37.032.2 (М63)
Лукић, М. (2015). Радовићеве језичке игре. Учитељ: часопис Савеза учитеља Србије, година XXXIII, бр. 1, Савез учитеља Републике Србије,
6. Београд (стр. 85-90). ISSN 0352-2253 UDK: 821.163.41-93.08-1 Радовић Д. (М53)
Крстић. К. и Лукић, М. Саопштење на тему „Умрежавање васпитно-образовних институција као предуслов у остваривању целовитог развоја
7. деце“ на Четвртој Међународној научностручној конференцији Методички дани 2015, која је одржана 30.05.2015. на Високој школи
струковних студија за образовање васпитача у Кикинди. (М53)
Крстић, К. Лукић, М. Саопштење на тему „Путовање кроз свет слова” на Четвртом стручно-научном симпозијуму са међународним учешћем:
8. „Васпитање и образовање кроз игру, уметност и стваралаштво” (ХОЛИПРИ 2017), одржаном 13-14.10.2017. на Високој школи струковних
студија за образовање васпитача Пирот у Пироту. (M33)
Крстић, К. Лукић, М. Саопштење на тему „Подстицај целовитог развоја детета у средини усмереној на повезивање различитих садржаја” на
9. Конференцији Васпитач у 21. веку: Значај компетентности васпитача за квалитет васпитања и образовања деце предшколског узраста,
одржаном 29-30.3.2019. на Високој школи за васпитаче струковних студија Алексинац у Алексинцу. (М63)
Јовановић, М. и Лукић, М. (2017). Методика упознавања околине: први кораци у упознавању деце са околином. Шабац: Висока школа
10. струковних студија за васпитаче, ISBN 978-86-7142-042-6, COBISS.SR-ID 243467532 УДК 371.3::3/5-028.31(075.8)(076)

1.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Домаћи
Пројекат за примену Основа програма
Тренутно учешће на пројектима
Међународни
„Године узлета” у трајању од 2019. до 2022.
године
Присуствовала је Једанаестом стручном сусрету стручних сарадника и сарадника „Стручни сарадник и
сарадник – активни учесник у грађењу културе вртића као заједнице која учи “, одржаном током новембра
2017. на Златибору.
Учествовала је у обуци за примену Основа програма – Године узлета – за тренере/менторе под називом
Концепција основа програма и Развијање реалног програма (током јуна 2019. године у Шапцу), Менторска
подршка предшколским установама у примени Основа програма (током септембра 2019. године у Београду)
и Документовање (током новембра 2019. године у он-лајн формату), коју су покренули Министарство
просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ. Тиме је ангажована као спољни сарадник на пројекту
који ће обучавати запослене у систему предшколског образовања за имплементацију нових Основа програма
предшколског васпитања и образовања у трајању од четири године (од 2019. до 2022).
Усавршавања
* Учешће у онлајн обуци за модераторе – примена нових Основа програма „Године узлета“ –
Документовање у периоду од 11-15.11. 2019. год.
*Учешће у обуци за менторе у примени нових Основа програма − Конструктивна комуникација Јачање
капацитета за менторски рад, одржаној у Београду 21. 10. 2020. године.
* Учешће у обуци за менторе у примени нових Основа програма (вебинар) „Функције излагања у простору”
26.5.2021. године.
* Учешће у обуци за менторе у примени нових Основа програма (вебинар) „Најчешће дилеме практичара у
вези са Основама програма Године узлета” 23.11.2021. године.
* Учешће у обуци за менторе у примени нових Основа програма (вебинар) „Интегрисано учење и припрема
за школу у концепцији Основа приграма ПВО Године узлета” 26.1.2022. године.

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 онлајн обуке за примену нових Основа програма − Концепција основа програма, организоване за групу запослених
васпитача ПУ „Вукица Митровић“ из Лесковца у периоду 28.09.-11.10.2020. год.
*Модератор три онлајн обуке за примену нових Основа програма − Концепција основа програма, Развијање реалног пограма и
Документовање, организоване за групу запослених васпитача ПУ „Миша Цвијовић“ из Пријепоља у периоду 11.05.-14.06.2021. год.
*Модератор онлајн обуке за примену нових Основа програма – Документовање, организоване за групу запослених васпитача ПУ „Олга
Јовичић Рита“ из Пожеге у периоду 14.09.-20.09.2021. год.
*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.
*Модератор онлајн обуке за примену нових Основа програма – Документовање, организоване за групу запослених васпитача ПУ „Наша
радост“ из Крупња у периоду 31.3.- 6.2022. год.
*Ментор − пружање менторске подршке у примени нових Основа програма „Године узлета“ ПУ „Слава Ковић“ у Богатићу, у
Централном објекту као језгру промене; пружање подршке трајало је од 16. 11. 2021. до 9.6. 2021.
*Ментор − пружање менторске подршке у примени нових Основа програма „Године узлета“ ПУ „Олга Јовичић Рита“ у Пожеги, у
објекту „Бамби” као језгру промене; пружање подршке трајало је од 16. 09. 2021. – 10.2.2022.
*Ментор − пружање менторске подршке у примени нових Основа програма „Године узлета“ ПУ,,Наша радост“ у Крупњу, у објекту
„Наша радост” као језгру промене; пружање подршке трајаће од априла 2022. године.
*Организатор и координатор дводневне Хуманитарне продајне изложбе студентских радова из предмета 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.).

