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Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Бајић, Т. и Марија Лукић (2014): „Едукативне мултимедијалне презентације за децу предшколског
узраста”, Зборник радова научно-стручне конференције Техника и информатика у образовању,
1.
Факултет техничких наука у Чачку, Чачак, стр. 128-133. UDK: 004:37.026 − М33
http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/tio2014/PDF/Zbornik%20radova%20TIO%202014.pdf
Лукић, М. и Кристина Крстић (2014): SENSIBILISATION OF THE SOCIAL ENVIRONMENT IN
SUPPORT OF INCLUSIVE PRACTICE OF PERSONS WITH DISABILITIES, Зборник апстраката III
2.
међународног стручно-научног скупа − Специјална едукација и рехабилитација – Одрасле особе са
инвалидитетом. Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију: Одељење за соматопедију, Београд,
стр. 86. − М34
Лукић, М. (2015): „Радовићеве језичке игре”, Учитељ: часопис савеза учитеља Србије, година XXXIII,
бр. 1, Савез учитеља Републике Србије, Београд, стр. 85-90. ISSN 0352-2253 UDK: 821.163.41-93.08-1
3.
Радовић Д. − М53
http://www.surs.org.rs/images/dokumenti/caspis_ucitelj/Sadrzaj%20Ucitelj%201_2015.pdf
Крстић, К. и Марија Лукић (2016): „Подстицајна комуникација васпитача као предуслов успешног развоја
самопоштовања”, у: Наше стварање: Зборник радова са Једанаестог симпозијума са међународним
4.
учешћем „ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“, Висока школа струковних студија за васпитача у
Алексинац, Алексинац, стр. 40-46. . − М33
УДК 373.2.064.2:37.032.2 http://www.vsvaspitacka.edu.rs/images/Zbornik/Nase%20stvaranje%2015.pdf
Крстић, К. и Марија Лукић (2015): „Умрежавање васпитно-образовних институција као предуслов у
остваривању целовитог развоја деце”, у: Зборник радова Методички дани 2015: Компентенције
васпитача за друштво знања: Четврта међународна научно-стручна конференција: Књига
5.
резимеа, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда,
2015, стр. 179. (Рад прихваћен за обjaвљивање.) − М34
http://www.vaspitacka.edu.rs/files/nauka/251.pdf
Лукић, М. и Кристина Крстић (2016): „Учешће родитеља у животу и раду предшколске установе“, у:
Зборник сажетака: Научно-стручна конференција: Квалитет савременог васитања и образовања,
6.
Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац, Шабац, 2016, стр. 56. (Рад прихваћен за
обjaвљивање.) − М34
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи:
Међународни:
Други подаци које сматрате релевантним
* Координатор у пројекту „Корак у свет књига“ са студентима прве, друге и треће године основних студија,
који је настао у сарадњи ПУ „Наше дете“ и Библиотеке шабачке.
* Учесник у кампањи „Autism. Stop discrimination. − Аутизам. Стоп дискриминацији.”, која је одржана поводом
обележавања 2. априла, Светског дана особа са аутизмом, у Дому за децу са аутизмом − „Кући добре воље”.
Циљ је био подршка наших студената кампањи Града Шапца, који, преко своје Службе за локална права и
услуге у социјалној заштити, сваке године обележава овај дан.
*Водитељ интерактивних радионица за предшколце из ПУ „Наше дете”, под називом „У сусрет Ускрсу”, које
су поводом најрадоснијег хришћанског празника реализоване у Високој школи струковних студија за васпитаче

у Шапцу.
*Организатор пројекта „Младишин и Младинин рођендан” у сарадњи са Канцеларијом за младе града Шапца
и ПУ „Наше дете”, чији су учесници били професори, стручни сарадници и студенти Високе школе струковних
студија за васпитаче из Шапца што су припремили су занимљиве активности за предшколце, а садржаји
представљени том приликом тематски су обрађени кроз различите радионице.
* Учесник у Научно-стручној конференцији Квалитет савременог васпитања и образовања, одржаној у мају
2016. године у Шапцу.

