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Мастер студије 2013 
Филозофски факултет, Универзитет у 
Новом Саду 

Педагогија 

Диплома 2012 
Филозофски факултет, Универзитет у 
Новом Саду 

Педагогија 

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години 

 назив предмета      врста студија 

1. Предшколска педагогија основне струковне студије 
2. Методика васпитно-образовног рада I основне струковне студије 
3. Методика васпитно-образовног рада II основне струковне студије 
Репрезентативне референце (не више од 10) 

1. 

Крстић, К. и Марија Лукић (2015): „Умрежавање васпитно-образовних институција као предуслов у 
остваривању целовитог развоја деце”, у: Зборнику радова Методички дани 2015: Компентенције 
васпитача за друштво знања: Четврта међународна научно-стручна конференција: Књига 
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  

2. 

Крстић, К. (2015): “Starting points in building a partnership between family and preschool institution“, in: 
Book of abstracts: Third international interdisciplinary conference for young scholars in social sciences 
and humanities Contexts, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 2015, стр. 58-
59 (Рад прихваћен за обjaвљивање.) − М34 
ИСБН 978-86-6065-339-2 

3. 
Зуковић, С., Нинковић, С. и Кристина Крстић (2015): Васпитни поступци родитеља из угла 
адолесцената“, Психолошка истраживања, год. 18, бр. 1, 125-143 – М51 
УДК 159.922.8.072 

3. 

Крстић, К. и Марија Лукић (2016): „Подстицајна комуникација васпитача као предуслов успешног 
развоја самопоштовања”, у: Наше стварање: Зборник радова са Једанаестог симпозијума са 
међународним учешћем „ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“, Висока школа струковних студија за васпитача 
у Алексинац, Алексинац,  стр. 40-46 − М34 
 УДК 373.2.064.2:37.032.2 http://www.vsvaspitacka.edu.rs/images/Zbornik/Nase%20stvaranje%2015.pdf 

4. 

Лукић, М. и Кристина Крстић (2016): „Учешће родитеља у животу и раду предшколске установе“, у: 
Зборнику сажетака:  Научно-стручна конференција: Квалитет савременог васитања и 
образовања, Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац, Шабац, 2016, стр. 56. (Рад 
прихваћен за обjaвљивање.) − М34 

5. 
Крстић, К. (2016): „Различити приступи у проучавању породице“, у: Часопису Норма, год. 21 бр. 2 
(рад прихваћен за објављивање.) – М53 

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 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним   
*Организатор пројекта „Младишин и Младинин рођендан“ који је реализован у сарадњи са са  Канцеларијом за 
младе града Шапца и ПУ „Наше дете”, у којем су професори, стручни сарадници и студенти Високе школе 
струковних студија за васпитаче из Шапца осмислили интересантне активности  чији је садржај намењен 
предшколцима, а реализован кроз разноврсне радионице. 
*Координатор интерактивних радионица осмишљених за предшколце из ПУ „Наше дете”, под називом „У 
сусрет Ускрсу” реализованих у Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу. 
*Учесник у Научно-стручној конференцији Квалитет савременог васпитања и образовања, одржаној у мају 
2016. године у Шапцу. 

http://www.vaspitacka.edu.rs/files/nauka/251.pdf
http://www.vsvaspitacka.edu.rs/images/Zbornik/Nase stvaranje 15.pdf


 




