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Датум и мјесто објављивања конкурса: 
 
Дана 10. 02. 2021. године, Глас Српске – дневни лист Републике Српске, Бањалука и 
интернет страници Универзитета  
 
 
Састав комисије: 
Наставно-научно вијеће Филозофског факултета је на сједници одржаној 09. 12. 2020. 
донијело Одлуку број 07/38150-17/20 од  09. 12. 2020. године о образовању Комисије за 
разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање у 
сљедећем саставу: 

а) др Светозар Богојевић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у 
Бањој Луци, за ужу научну област Општа педагогија, предсједник 

б) др Драгица Милинковић, редовнипрофесор Педагошког факултета у Бијељини 
Универзитета у Источном Сарајеву, за ужу научну област Методика васпитно-
образовног рада,  члан  

в) др Јурка Лепичник Водопивец, редовни професор Педагошког факултета Копар 
Унивезитета Приморска, за ужу научну област Педагогија, члан. 

 
Пријављени кандидати 
 
Александра Шиндић Радић, доктор педагошких наука 
 

 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Александра (Јелена и Миљко) 

Шиндић Радић 
Датум и мјесто рођења: 18.03.1971. 

Бања Лука, РС, БиХ 
Установе у којима је био запослен: Универзитет у Бањој Луци    

Филозофски факултет 
 

Центар за предшколско васпитање и 
образовање Бања Лука  

Радна мјеста: У радном односу на Филозофском  
факултету Универзитета у Бањој 
Луци као: 
Ванредни професор (2015-2021) 
Доцент (2010-2015) 
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У радном односу у Центру за 
предшколско васпитање и 
образовање Бања Лука као: 
Стручни сарадник – педагог (2003-
2012) 

Чланство у научним и стручним организацијама 
или удружењима: 

- Друштво педагога Републике 
Српске 

- Друштво за васпитање и 
образовање у раном дјетињству 
ОМЕП БиХ (на мјесту члана 
управног одбора) 

- Удружење радника предшколских 
установа РС 

- БАПТА- Балкански савез удружења 
васпитача 

 
 
 
 

 

б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, 
Филозофски факултет 

Звање: Дипломирани педагог 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2002 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,05 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, 

Филозофски факултет 
Звање: Магистар педагошких наука 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2007 
Наслов завршног рада: Емоционално описмењавање дјеце 

предшколског узраста 
Научна/умјетничка област (подаци из дипломе): Педагошке науке 
Просјечна оцјена: 8,71 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, 

Филозофски факултет 
Мјесто и година одбране докторске дисертације: Бања Лука, 2009. 
Назив докторске дисертације Родитељски стилови васпитања и 

развој компетенција за 21. вијек 
дјеце предшколског узраста 

Научна/умјетничка област (подаци из дипломе): Педагошке науке 
Претходни избори у наставна и научна звања Филозофски факултет 
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(институција, звање, година избора) Универзитета у Бањој Луци: 
- ванредни професор за ужу научну 
област Методика васпитно-
образовног рада (2015. година) 
-доцент за ужу научну област 
Методика васпитно-образовног 
рада (2010. година) 

 
 
 
 
 
 

 

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора 
Научна монографија националног значаја (Члан 19.3) 
 
 
Шиндић, А. (2011). Емоционално описмењавање предшколске дјеце. Бања Лука: Ектос. 

ISBN 978-99955-32-09-3   COBISS.BH-ID 2236952    
 
 
Шиндић, А. (2010). Родитељски стилови васпитања и компетенције дјеце предшколског 

узраста. Бањалука: XБС.  COBISS.BH-ID 1437720, ISBN 978-99955-32-05-5    
 

 
Оригинални научни рад у часопису националног значаја или поглавље у 

монографији истог ранга (Члан 19.9) 
 
Шиндић, А. (2011). Родитељски стилови васпитања и развој компетенција за 21. вијек 

дјеце предшколског узраста. Наша школа бр 3-4, стр. 41–59. YU ISSN 0547-308X   
UDK: 371  

 
Шиндић, А. (2009). Идентификација васпитних стилова родитеља зависно од ефеката 

социјализације и адекватности везивања. Наша школа бр 50/220, стр. 69–82. 
Сарајево: Савез друштава просвјетних радника БиХ.  

 
Шиндић, А. (2008). Прилог мјерењу нивоа развијености ЕI дјеце предшколског узраста. 

Наша школа бр 3-4, стр. 149–168. YU ISSN 0547-308X   UDK: 371  
 
Шиндић, А. (2007). Емоционално описмењавање дјеце предшколског узраста. Педагошка 

стварност бр. 9-10,  стр. 902–915. YU ISSN 0553 4569  UKD: 371 
 

Прегледни научни рад у часопису националног значаја или поглавље у монографији 



5 
 

истог ранга (Члан 19.12) 
 
Шиндић, А. (2011). Методика и неуронауке. Учење је игра: НТЦ систем учења - 

методички приручник за примјену програма. (40-50).  Бања Лука: Министарство 
просвјете и културе РС. ISBN 978-99955-88-01-4      COBISS.BH-ID 3395096 

 
 
Уводно предавање по позиву на научном скупу међународног значаја, штампано у 

цјелини (Члан 19.13) 
 
Suzić, N., Šindić, A. (2014). Inkluzija na predškolskom uzrastu: značaj, dometi i ograničenja. 
(str. 125 – 143) Zbornik radova konferencije Bapta Predškolstvo izmeĎu tradicije i reformi. 
ISBN 978-99955-92-27-1 COBISS.RS-ID 4485656 
 
 
Научни рад на научном скупу међународног значаја штампано у цјелини (Члан 

19.15) 
 
Шиндић, А., Прибишев Белеслин, Т., и Галић, М. (2014). Игра и сазнања о времену: 

импликације за савремену методику предшколског васпитања и образовања. У 
Зборник радова са научног скупа Имплементација иновација у образовању и 
васпитању – изазови и дилеме,  стр. 171-188. Београд: Учитељски факултет. ISBN 
978-86-7849-201-3  

 
Шиндић, А., Рајовић, Р., Ратковић, Д. (2014). Музичке активности у НТЦ програму и 

развој фине моторике дјеце предшколског узраста. Нова  школа бр. VIII (2), стр. 
103-116. Педагошки факултет Бијељина.   

 
Шиндић, А., Рајовић, Р., Сузић, Н. (2013). Примјена НТЦ система учења у почетном 

музичком описмењавању. Зборник радова научног скупа „Методолошки проблеми 
истраживања даровитости",  зборник 18,  стр. 366-381. Висока школа струковних 
студија за васпитаче Вршац.  ISBN 978-86-7372-171-2    ISSN 1820-1911  UKD 
371.95  

 
Шиндић, А., Радуловић, Н., Галић, М. (2013). Pedagogical workshops for stimulation and 

development of emotional and social competences. Education betnween tradition and 
modernity, Том 1, стр. 269-276. Скопје: Институт за педагогија, Филозофски 
факултет Скопје.ISBN 978-608-238-011-7(Тom 1) COBISS.MK-ID 93376778  

 
 
Шиндић, А., Галић, М.(2011). Емоционална интелигентност в предуčилиšна вазраст преглед на 

експерименталното изследване. Сборник - международна научно - практическа 
конференциа на тема „Савременни тенденции в предуцилишното вазпитание“, 
стр. 30 - 38. Сандански: Благоевград. ISBN 978-954-395-061 
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Шиндић, А., Радуловић, Н., Галић, М. (2011). Утицаји родитеља на развој дјечијих 
компетенција. Зборник радова 4. међународне интердисциплинарне научно-стручне 
конференције „Хоризонти", стр. 77 - 84. Суботица: Висока школа струковних 
студија  за образовање васпитача и тренера. ISBN 978-86-87983-18  COBISS.SR-ID 
270853895  

 
Шиндић, А., Сузић, А. (2010). Emocionalno opismenjevanje predšolskih otrok – prikaz 

eksperimentalnega raziskovanja. Zbornik prispevkov mednarodne znanstvene konference 
- Opismenjavanje učenk in učencev, pismenost mladih in odraslih, Жалец, стр. 50 - 63. 
ISBN 978-961-91792-5-3   
 

 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода 

радова (Члан 19.16) 
 
Шиндић, А., Прибишев Белеслин, Т., и Галић, М. (2014). Игра и сазнања о времену: 

импликације за савремену методику предшколског васпитања и образовања (58-
59). У Зборнику резимеа са научног скупа Имплементација иновација у образовању 
и васпитању – изазови и дилеме, стр. 58-59.  Београд: Учитељски факултет. 

 
 
Шиндић, А., Рајовић, Р., Ратковић, Д. (2012). Музичке активности у НТЦ програму и 

развој фине моторике дјеце предшколског узраста. У Зборнику резимеа III научног 
скупа Савремена школа - изазови и дилеме, стр. 43. Педагошки факултет Бијељина  
 

 
Шиндић, А., Рајовић, Р., Сузић, Н. (2012). Примјена НТЦ система учења у почетном 

музичком описмењавању. Зборник резимеа научног скупа „Методолошки проблеми 
истраживања даровитости",  стр. 63-64.Висока школа струковних студија за 
васпитаче Вршац. 

 
Шиндић, А., Радуловић, Н., Галић, М. (2011). Утицаји родитеља на развој дјечијих 

компетенција. Зборник резимеа 4. међународне интердисциплинарне научно-
стручне конференције „Хоризонти", стр. 33 - 34. Суботица: Висока школа 
струковних студија за  образовање васпитача и тренера. 

 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини (Члан 19.17)  

 
Рајовић, Р., Шиндић, А., Чампара, Д. (2014). НТЦ програм на јасличком узрасту. Зборник 

радова 2. скупа педагога „Квалитет васпитно-образовног рада", стр. 145-159. 
Бања Лука: Друштво педагога РС.ISBN 978-99938-710-3-3   COBISS.RS-ID 4786712 

 
Шиндић, А., Рајовић, Р. (2011). НТЦ у обуци студената и васпитача. Зборник радова 

бањалучких новембарских сусрета „Квалитет наставног и научног рада и 
болоњски процес“, стр. 265 – 278. Филозофски факултет у Бањалуци. OBISS.BH-ID 
3302680 
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Шиндић, А. (2010). Методе и стилови васпитања родитеља. Наша школа бр 3-4, стр. 125–    

139. YU ISSN 0547-308X   UDK: 371 
 
Шиндић, А. (2010). Сценски израз као медиј за развијање емоционалне интелигенције 

предшколаца. Зборник радова бањалучких новембарских сусрета „Култура и 
образовање- детерминанте друштвеног  прогреса”, стр 537 - 546. Филозофски 
факултет у Бањалуци. ISBN 976-99955-59-22-9 COBISS.BH-ID 2402328 

 
 

Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова (Члан 
19.18) 

 
Рајовић, Р., Шиндић, А., Чампара, Д. (2014). НТЦ програм на јасличком узрасту. Зборник 

резимеа 2. скупа педагога „Квалитет васпитно-образовног рада", стр. 17. Бања 
Лука: Друштво педагога РС. 

 
Радови послије последњег избора 
 
 
 
Научна монографија националног значаја (Члан 19.3) 
 
Šindić, A. (2021). Individualizacija u vaspitanju i obrazovanju na predškolskom uzrastu. Banja 

Luka: Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Filozofski fakultet Univerziteta u 
Ljubljani. ISBN 978-99976-38-49-6 COBISS.RS-ID 130557441 

Обзиром да савремено друштво све више иде у смјеру максималног подржавања појединца 
у његовом свеобухватном развоју, уважавајући индивидуалне специфичности и особности, 
индивидуализовани приступ у раду с дјецом раног узраста добија све значајније мјесто  у 
васпитно-образовном раду. У монографији се проблематизирају актуелна питања 
индивидуализације раног учења и развојног процеса дјеце предшколског узраста  кроз 
мултидисциплинарни приступ . На 120 страница, сагледавају се  основна теоријска 
утемељења која оправдавају индивидуализацију и указују на њену нужност у педагошком 
раду с предшколском дјецом, а исто тако предочавају се и објашњавају бројни методички 
елементи битни у процесу индивидуализације, те анализирају примјерени предшколски 
васпитно-образовни системи и модели издвајајући елементе индивидуализације.  
Предочавају се и  бројни практични примјери индивидуализовања рада с најмлађима, како 
би се јасније сагле дали и разумјели  нивои, димензије, параметри и други елементи 
индивидуализације. Студија указује на потребу дефинисања и јаснијег одређења 
индивидуализације у учењу и развоју на раном узрасту, на њену педагошку и методичку 
димензију,  теоријска упоришта и практичне моделе. Стога вишеслојност истраживачког 
циља феномена индивидуализације доприноси теоријском и апликативном карактеру 
студије, посебно у контексту методичке теорије и праксе.  

 (додијељено: 10 бодова) 
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Šindić, A. (2018). Upoznavanje predškolske djece s okolinom i društvenom sredinom. Banja 

Luka: Filozofski fakultet. (drugo prošireno izdanje) ISBN 978-99976-38-07-6 
COBISS.RS-ID 7436824 

 
У монографији (163 странице) су представљени савремени методички приступи 
упознавања дјеце предшколског узраста са свијетом који их окружује. Приступајући 
методици као релативно самосталној педагошкој дисциплини садржај уважава 
епистемолошке одреднице, пратећи историјски развој ове дисциплине, полазећи од првих 
идеја о упознавању мале дјеце са околином,  проучавајући алтернативне и традиционалне 
педагошке правце, те  савремене теорије и моделе методике васпитања и образовања у 
контексту упознавања дјеце с околином, сагледавајући прожетост ове дисциплине 
садржајима других научниг области интердисциплинарно и мултидисциплинарно, али не 
губећи из вида студента на додипломском студију за васпитаче којем је превасходно 
намијењена ова књига. Књига даје свој педагошко/методички допринос сазнањима 
савремене посебне методике предшколског васпитања и образовања. Ова књига   
представља друго проширено издање своје претходнице објављене 2016. године. Поред 
тога што је богатија новим теоријским и практичним увидима везаним за предмет 
проучавања, у прилогу се налази методички практикум у складу са стандардима писања 
методичке припреме у контексту упознавања дјеце предшколског узраста са околином по 
Програму предшколског васпитања и образовања Републике Српске. 

(додијељено: 10 бодова) 
 

 
Научна књига националног значаја (Члан 19. 6) 
 
Ličen, N., Šindić, A., Vogrinčič Čepič, A. (2020). Družinsko učenje ob tranzicijah (Učenje u 

porodici u tranziciji). Banja Luka: Centar modernih znanja. ISBN 978-99976-761-7-7 
COBISS.RS-ID 128049665 

 
Препознајући учење у породици као вид информалног и цјеложивотног учења које се 
одвија у контексту заједнице и наглашено има емоционални и социјални карактер, указује 
се на његов значај у свакодневном животу појединца. Путем емпиријског истраживања и 
наративне методе, у оквиру феноменолошке парадигме квалитативног истраживања, у три 
дијела је представљено искуствено и међугенерацијско учење у породици. У монографији 
насталој кроз пројекат билатералне сарадње између Републике Словеније и Босне и 
Херцеговине, писаној на словеначком језику,  на 138 страница, полази се од савремених 
педагошких и андрагошких поставки и теорија, проблематизира се значај контекста у 
којем се учење одвија,  те се представљају увиди који допуњују и проширују сазнања о 
значају неформалног учења за појединца у контексту породице. 

(додијељено: 8 бодова) 
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Оригинални научни рад у научном часопису међународног  значаја (Члан 19.8) 
 
Šindić, A., Andrić, D., Lepičnik Vodopivec, J., Ličen, N. (2020). Methodical Approach in 

Chatolic Religius Education in Kindergartens in Bosnia and Herzegovina. Nova 
prisutnost (18)1. 87-99. ISSN 1848-8676 (online) ISSN 1334-2312 (tisak) 
https://doi.org/10.31192/np.18.1 UKD 2+316  (dostupno na: 
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=342894) (SCOPUS) 

 
У раду се истражује модел католичкога вјерског одгоја у дјечјим вртићима Босне и 
Херцеговине. Концепт холистичког одгоја теоријски је оквир који укључује духовни 
одгој, у овом истраживања религијски одгој. Циљ емпиријског истраживања је утврдити 
методичке елементе религијског одгоја у предшколским установама Босне и Херцеговине 
(врсте одгојно-образовних активности у религијском одгоју предшколске дјеце и њихова 
заступљеност, религијску климу) те их упоредити између јавних и католичких вртића. 
Резултати упућују на то да се често проводе практичне и спонтане вјерске активности када 
се дјеца упознају с вјером, док су умјетничке активности осредње заступљене; те да нема 
статистички значајне разлике у истраживаним елементима вјерског одгоја између јавних и 
католичких вртића. 

(додијељено: 10 x 0.75=7.5 бодова) 
 
Šindić, A., Pribišev-Beleslin, T., Ratković, D. (2019). Integration of  Artistic Expressive Means 

into  Preschool Children’s Learning Environment. Pedagoška obzorja: Didactica 
Slovencia (34)3-4. 80-91. UKD 371/372 ISSN 0353-1392   

     (dostupno na: http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_2019_34_03.pdf ) 
(SCOPUS) 

 
Циљ истраживања квантитативне природе је провјера учинковитости раног учења унутар 
музичког и драмског контекста. Истраживачки контекст садржао је луткарску представу 
са музичким елементима, а драмски текст неколико захтјева повезаних са истраживачким 
циљем: упознавање са ритмичко-мелодијским инструментима,њиховим звучним 
особинама и материјалима од којих су направљени уз уважавање елемената композиције 
драме и структуре драмског текста. Иницијално и финално испитивање је обављено, на 
узорку од педесеторо дјеце старијег предшколског узраста у јавној предшколској установи 
у Бањој Луци, путем самостално креираног инструмента задовољавајуће поузданости, а 
који је обухватао визуелни, музички и когнитивни аспект дјечијег учења. Статистичком 
провјером уочена је значајна разлика у нивоу музичког знања дјеце код првог и другог 
мјерења. Импликације истраживања указују на ефикасност методичког повезивања 
изражајних средстава различитих умјетности које представљају повољан емоционално – 
социјалан простор и мотивациону климу, пружајући когнитивне изазове за учење 
предшколске дјеце. 

(додијељено: 10 бодова) 
 
Šindić, A., Pribišev-Beleslin, T. (2018). Students and Preschool Teachers in a Play with 

Children: Playfulness Approached through the Ego States. Croatian Journal of 
Education, Vol 17, No 3, 31-50. https://doi.org/10.15516/cje.v20i0.3052.  

https://doi.org/10.31192/np.18.1
https://doi.org/10.15516/cje.v20i0.3052
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(dostupno na: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=326837)  
SCOPUS, Web of Science, Social Sciences Citation Index (SSCI) 

 
Рад представља резултате истраживања које је игри приступило путем концепције 
трансакционе анализе. Циљ истраживања (n1=61студент; n2=50 васпитача) био је 
одредити учесталост појаве его стања (Дијете, Одрасли, Родитељ) за вријеме игре са 
дјецом. Премда васпитачи и студенти често користе сва его стања, резултати су показали 
да постоје статистички значајне разлике у заступљености его стања Одрасли код 
васпитача, као и мањак изражавања его стања Дијете код студената. Увиди остварени 
интерпретацијом резултата до којих се дошло регресионом анализом указују да его стање 
Одрасли предикује учествовање васпитача и студената у игри (β=,245; t=-2,64; p=,009), a t-
тест је идентификовао статистички значајне разлике у средњим вриједностима 
заступљености его стања Одрасли и его стање Дијете током игре у корист васпитача.. За 
вријеме игре его стање Одрасли се сматра најпродуктивнијим темељем за развој игре и 
заиграности. Наглашава се важност обликовања професионалног усавршавања према 
стицању знања и аналитичог искуства у контексту (Одрасли), као и постизање  
спонтаности и емоционалног изражавања за вријеме игре (Слободно Дијете) кроз 
осмишљавање нових методичких приступа у раду са студентима. 

 (додијељено: 10 бодова) 
 
 
Beleslin-Pribišev, T., Šindić, A. i Vujić, T. (2015). Model of Integration of Specific Early 

Childhood Methodics: Students' Perspectives on their Learning in the Authentic 
Environments. Croatian Journal of Education, Vol 17, No 1, 179-195. 
doi:10.15516/cje.v17i0.1485  
(dostupno na: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=202830)  
SCOPUS, Web of Science, Social Sciences Citation Index (SSCI) 

 
Полазне теоријске основе интегрисања практиче наставе посебних методика 
предшколског узраста су учење о холистичком приступу у васпитању дјеце и педагошка 
парадигма отворених програма предшколског васпитања и образовања као основе 
суконструкције курикулума. Приказује се развој модела путем акционог истраживања 
кроз комбиновани истраживачки приступ. Квантитативни подаци указују помијерање 
увида студената према већој компетенцији и реструктурирању теоријских знања. 
Квалитативни налази указују на емоционалну компоненту као битну у процесу учења 
студената која се помјера од страхова и несигурности прије, ка самопоуздању у односу са 
малом дјецом након реализованог интегрисаног методичког практикума. Интегрисање 
доприноси стварању повољних услова за развој општих и посебних методичких 
компетенција студената. 

(додијељено: 10 бодова) 
 
 
 
 
 
 

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=202830
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Оригинални научни рад у  научном часопису, монографији или зборнику радова  
међународног  значаја (Члан 19.8) 

 
Šindić, A., Beleslin-Pribišev, T. i Batistič Zorec, M. (2019). Preschool  Children’s 

Understanding of Animate and Inanimate: Methodical suggestions. U: Licardo, M. i 
Samões Dias, I. (ur.) Contemprorary Themes in Early Childhood Education and 
International Educational Modules (str. 101-115). Maribor: Pedagoška fakulteta. ISBN 
978-961-286-270-1 doi: 10.18690/987-961-286-269-5 COBISS.SI-ID 96691457  

 
Ради постављања педагошких смјерница за упознавање дјеце са живом и неживом 
природом реализовано је емпиријско истраживање на узорку 100 дјеце из бањалучких 
вртића (БиХ). Циљ истраживања је био разумјети и истражити  схватање појмова живо и 
неживо на раном узрасту. Инструмент за прикупљање релевантних  података предвиђен 
за усмено тестирање предшколаца креиран је самостално и садржи четрдесет ајтема.  
Позитиван, статистички значајан  Спирманов коефицијент корелације указује на 
повезаност између реалности дијечијих објашњења и узраста. Статистички значајан 
Пирсонов хи-квадрат  оствареног скора одговора указује да дјеца лакше схватају живо 
него неживо. Анализом одговора уочено је да су неки предкаузалног, а  неки каузалног  
карактера, што указује да се фазе у развоју мишљења не смију чврсто везати уз одређене 
године дјетета.  

(додијељено: 10 бодова) 
 
Andrić, D.,   Šindić, A. (2019). Specifičnost vjerskoga odgoja predškolske djece u Bosni i 

Hercegovini. U A. Šindić, J. Lepičnik Vodopivec (ur.) Predškolskо vaspitanje pred 
izazovima savremenog doba/ Predšolska vzgoja pred izzivi sodobnega časa. (str. 103-
122). Banja Luka - Koper: Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Pedagoška 
fakulteta Univerze na Primorskem. ISBN 978-99976-38-27-4 COBISS.RS-ID 8460312  

 
Питање вјерскога одгоја у Босни и Херцеговини је, као и у другим земљама, предмет 
бројних полемика, недосљедности, сукоба мишљења и ставова те истраживање проистјече 
из потребе бољег сагледавања недовољно истраженог питања вјерског одгоја у овој 
држави. Иако Босну и Херцеговину чине три конститутивна народа с три различите 
вјероисповијести (православна, исламска и католичка), у раду се настоји истражити и 
расвијетлити модел једнога вјерског одгоја - католичкога одгоја у вртићима Босне и 
Херцеговине. Циљ истраживања је утврдити методичке елементе вјерскога одгоја у 
предшколским установама Босне и Херцеговине те их упоредити с породичним вјерским 
одгојем. Како би се дубље сагледала проблематика, квантитативни подаци су допуњени 
резултатима квалитативног истраживања те емпиријско истраживање има двоструку 
(квантитативну и квалитативну) димензију. Идентификовани су афирмативни ставови 
васпитача и родитеља о вјерском одгоју и масовност реализиовања вјерског одгоја у 
предшколским установама. Примијећено је да се при вјерском одгоју често проводе 
практичне и спонтане вјерске активности, док се осредње реализују умјетничке 
активности. Чешће се религијске активности проводе с цијелом групом, а осредње се 
индивидуализира одгојни рад.  

(додијељено: 10 бодова) 
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Šindić, A.,  Jovanović, S.,  Ševa, D.,  Batistič Zorec, M. (2019). Dva pogleda na prirodu: 

distinkcija ţ ivo–neţ ivo na predškolskom uzrastu. U: A. Šindić, J. Lepičnik Vodopivec, 
(ur.) Predškolskо vaspitanje pred izazovima savremenog doba/ Predšolska vzgoja pred 
izzivi sodobnega časa. (str. 67-84). Banja Luka - Koper: Filozofski fakultet Univerziteta 
u Banjoj Luci, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem. ISBN 978-99976-38-27-4 
COBISS.RS-ID 8460312 

 
Истраживању се приступило ради бољег разумијевања процеса формирања појмова о 
природи код предшколског дјетета и осмишљавања смјерница методичког дјеловања. Циљ 
емпиријског  истраживања је био  разумјети и истражити  схватање појмова живо и 
неживо на раном узрасту. Истраживање садржи елементе квантитативне и квалитативне 
анализе. Узорак  је обухватио 120 предшколца узраста од 4 до 5 година.  Истраживање је 
обављено 2019. године у вртићима у Љубљани и Бањој Луци. Инструмент за прикупљање 
релевантних  података предвиђен за интервјуисање предшколаца креиран је самостално и 
садржи тридесет шест ајтема затвореног и отвореног типа.  Статистичка анализа резултата 
указују да су се дјеца боље сналазила у процјени животиња и играчака, а лошије у 
процјени виртуелних јунака и биљака. Анализом дјечијих одговора уочено је да су неки 
предкаузалног, а  неки каузалног  карактера. Овај налаз још једном указује на чињеницу 
да Пијажеова тумачења каузалнности подцјењују дјечије когнитивне способности. 
Дистинкција живо-неживо лакше се остварује код нечега што је дјеци блиско и о чему 
имају више искуства.  Фактори који отежавају формирање појмова живо и неживо 
разврстани су на универзалне (специфичности дјечијег мишљења и перцепције и скромно 
искуство) и специфичне у контексту савременог дјетињства (отуђености од природе и 
неадекватни медијски садржаји). 

(додијељено: 10x0,75=7,5 бода) 
 
Pribišev Beleslin, T, Mikanović, B.,  Partalo, S.,  Šindić, A., Ličen, N. (2019). Obrazovanje za 

odrţ ivi razvoj u inicijalnom profesionalnom razvoju vaspitača predškolske djece. U: A. 
Šindić, J. Lepičnik Vodopivec, (ur.)  Predškolskо vaspitanje pred izazovima savremenog 
doba/ Predšolska vzgoja pred izzivi sodobnega časa. (str. 9-26). Banja Luka - Koper: 
Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Pedagoška fakulteta Univerze na 
Primorskem. ISBN 978-99976-38-27-4 COBISS.RS-ID 8460312 

 
Образовање за одрживи развој постаје важан факултетски садржај у професионалној 
припреми будућих васпитача. Рад, узимајући као теоријско полазиште тродимензионални 
модел одрживог развоја, теоријски и емпиријски истражује виђење студената 
Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци на Студијском програму 
предшколског васпитања са циљем да се открије шта знају о овом концепту, како га виде у 
свом иницијалном професионалном развоју, те како доживљавају позицију у будућем раду 
са дјецом. У квалитативној студији, уз примјену писаног интервјуа и фокус групе, уочено 
је да студенти, иако мало знају о овој педагошкој концепцији, виде њен значај у раду са 
дјецом, те улогу и положај у плану и програму факултета. Студија даје основ за сљедећа 
истраживања, али и препоруку да се у курикулум студијског програма темељитије 
уграђују исходи учења за образовање за одрживи развој. 

(додијељено: 10x0,5= 5 бодова) 
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Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја  (Члан 19.9) 
 
Šindić, A., Pribišev Beleslin, T., Ratković, D. (2020). Stvaralačke aktivnosti za djecu 

predškolskog uzrasta u svijetu lutkarstva i muzike. U: T. Pribišev Beleslin (ur.) Dječije 
stvaralaštvo u predškolskim ustanovama (str. 149-171). Banja Luka: Filozofski fakultet 
Univerziteta u Banjoj Luci. ISBN 978-99976-38-48-9 COBISS:RS-ID 130347777. 

 
Циљ истраживања је утврђивање ефикасности раног учења кроз интеграцију музичког и 
луткарског контекста у коме су, путем игре, говора, музике, глуме, интеракције, емоција, 
педагошке поруке и оживљавања музичких инструмената – лутака, обликована посебна 
музичка знања која су дјеца требала да усвоје: упознавање са ритмичко-мелодијским 
инструментима, њиховим звучним особинама и материјалима од којих су направљени уз 
уважавање елемената композиције драме и структуре драмског текста. Иницијално и 
финално испитивање је обављено у истом дану прије и послије одгледане луткарско-
музичке активности, на узорку од 50 дјеце старијег предшколског узраста у вртићу 
Колибри Центра за предшколско васпитање и образовање у Бањој Луци, помоћу 
инструмента задовољавајуће поузданости (α = 0,841), а који је обухватао визуелни, 
музички и когнитивни аспект дјечијег учења. Статистичком провјером уочена је значајна 
разлика у нивоу музичког знања дјеце код првог и другог мјерења (т = -11,464; п = 0,001; 
д=1,360). Резултати истраживања указују на учинковитост провјераваног учећег контекста 
за рано учење. 

(додијељено: 6 бодова) 
 
 
Suzić, N., Šindić, A., Rajović, R., Petrović, U. (2015). Emotions as Еfficiency Predictors of 

Third Phase of the NTC System of Learning for Preschool Children – Emocije kao 
prediktori efikasnosti treće faze NTC sistema učenja na predškolskom uzrastu. U: S. 
Marinković (ur.) Zbornik radova učiteljskog fakulteta. Užice,  br.17, (str. 77-90). ISSN 
1450-6718 COBISS.SR-ID 146220551 (saţ etak dostupan na:  
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1450-67181517077S) 

 
У овом раду аутори провјеравају ефикасност васпитног рада са предшколцима (300) узра-
ста од четири до шест година примјеном треће фазе НТЦ система Ранка Рајовића. Ова фа-
за подразумијева загонетне приче, питалице и играње улога, опонашање, односно активни 
breinstorming дјеце. Уз примјену НТЦ система учења у односу на традиционални начин 
рада остварени су значајни помаци у угодним емоцијама те значајан пад неугодних емоци-
ја. Осим тога, у овом истраживању идентификоване се четири категорије дјеце с обзиром 
на њихову преференцију потреба: постигнуће, припадање и љубав, моћ и недиференциране 
потребе. Примјена мултипле и хијерархијске регресије потврдила је ефикасност примјене 
НТЦ система у раду са предшколцима. Повећало се трајање радозналости (t = –5,37; значај-
но на нивоу 0,001) и фреквенција ове емоције (t = –9,65; значајно на нивоу 0,001), као и тра-
јање изненађења (t = –5,99; значајно на нивоу 0,001) и фреквенција изненађења (t = –12,53; 
значајно на нивоу 0,001), а смањило трајање досаде (t = 4,48; значајно на нивоу 0,001) и ње-
на фреквенција (t = 6,46; значајно на нивоу 0,001), те трајање незадовољства (t = 3,37; зна-

http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1450-67181517077S
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чајно на нивоу 0,001) и фреквенција ове емоције (t = 5,90; значајно на нивоу 0,001). Двије 
емоције су искључене из обраде (срам и задовољство) јер нису значајно регистроване код 
предшколаца. 

(додијељено: 6x0,75= 4,5  бодова) 
 
 
Уводно предавање по позиву на научном скупу међународног значаја, штампано у 

цјелини (Члан 19.13) 
 
Šindić, A. i Suzić, N. (2015). Kompetencije vaspitača za komunikaciju s roditeljima. U D. 

Bogavac (ur.) Saradnja sa porodicom u doba savremene komunikacije (str. 53–78). 
Ohrid: Balkanski savez udruţ enja vaspitača. ISBN 978-86-87965-47-8 COBISS.SR-ID 
225822476 

 
Компетенције васпитача за комуницирање с родитељима можемо разврстати у четири 
сфере: когнитивну, емоционалну, социјалну и радно-акциону са њиховим моралним и 
естетским димензијама. У раду се указује на низ аспеката комуницирања. SWOT-анализом  
приступило се педагошком футуролошком истраживању чији је циљ  био истражити и 
разумјети дугорочно сагледавање партнерства породице и вртића из угла практичара,  
утврдити њихову визију оптималног партнерства, промишљање о томе како је изградити, 
те предиспозиције и ограничења за њено успостављање. 

(додијељено:  8 бодова) 
 

Šindić, A., Suzić, N. (2014). Darovitost, rani start i individualizacija. U: D. Bogavac (ur.)  
Inkluzija u predškolstvu - stanje, problemi, potrebe (str. 47–63). Cetinje: Balkanski savez 
udruţ enja vaspitača. ISBN 978-86-87965-37-9 COBISS.SR-ID 216958220 

 
У раду аутори анализирају три варијабле: даровитост, рани старт и индивидуализацију 
дјеце предшколског узраст. Сваку од варијабли прецизно дефинишу и изводе конзеквенсе 
у односу на актуелну праксу предшколског васпитања код нас и у свијету. Закључци до 
којих се долази указују да је идеја која је владала од Коменског – да се рад у групи 
прилагоди „просјечном“ дјетету неодржива у реалној групи дјеце предшколског узраста. 
(Напомена: иако је рад излаган прије избора у претходно звање кандидаткиње, зборник је 
изашао сљедеће године тако да рад није представљен у избору за претходно звање) 

(додијељено:  8 бодова) 
 
 
Научни рад на научном скупу међународног значаја штампано у цјелини (Члан 

19.15) 
 
Ličen, N., Šindić, A. (2020). Starejši v druţ ini: raziskovati raznolikost in medgeneracijske 

odnose v starajoči se druţ bi. U: N. Macanović (ur.) Porodica i savremeno društvo. Peta 
meĎunarodna konferencija Socijalne devijacije. (str.  286-293). Banja Luka: Centar 
modernih znanja. ISBN 978-99976-761-9-1 COBISS.RS-ID 129288193 (ERIH +) 
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Живот у породици се мијења како особа стари, посебно кад се суочава с болешћу, а 
мијењају се и међугенерацијски односи у друштву које стари (продужава се животни и 
радни вијек људи, а смањује се број дјеце која се рађају). Ове промјене постају предмет 
мултидисциплинарних истраживања. Рад се базира на претпоставци да генерација рођена 
послије рата (baby boom генерација) стари другачије него генерације прије у контексту 
међугенерацијских односа и позиције у друштву. Полазишта су нови истраживачки 
приступи и  истраживања међугенерацијских односа. 

(додијељено: 5 бодова) 
 
Šindić, A., Pribišev Beleslin, B., Lepičnik Vodopivc, J. (2020).Therapeutic Fairy Tales in Times 

of Pandemic: Cross-Currical Initial Preschool Teacher Education. U: M. Volk, T. 
Štemberg, A. Sila, K. Nives (ur.) Cross-Curricular Integration: The Path to the 
Realisation of Educational.  (str. 367-380).  Koper: Zaloţba  Univerze na Primorskem, 
(Knjiţ nica Ludus ISSN 2536-1937) ISBN 978-961-293-012-7 COBISS.SI-ID 26446595  

 
У циљу повезивања универзитетске наставе са стварним животом и пружања стручне 
помоћи локалној заједници током епидемије, добили су студенти треће године Студијског 
програма Предшколског васпитања на Филозофском факултету Универзитета у Бањој 
Луци (БиХ) задатак писања терапеутских бајки. Имплементирана је квалитативна микро 
студија са интерпретативним приступом, са 27 учесника. Циљ студије, која је користила 
интервју са структурираним питањима, био је испитати ефикасност међусобног 
повезивања садржаја универзитетских предмета кроз интроспекцију студената. Анализа 
одговора открива да студенти овај приступ доживљавају као сложенији, али и ефикаснији 
и креативнији у постизању компетенција, а разликују се следеће категорије: почетна 
нелагодност због новог приступа настави, повезаност наглашених процеса и мотивација, 
агенцирање и деловање у заједници као основна компетенција, самотерапијски процеси.  

(додијељено: 5 бодова) 
 

Šindić, A. (2019). Perspektive vaspitanja djece jasličke dobi u Bosni i Hercegovini. U: S. Čotar 
Konrad, B. Borota, S. Rutar, K. Drljić, G. Lelovčan (ur.) Vzgoja in izobraževanje 
predšolskih otrok prvega starostnega obdobja (str. 77-89). Koper: Univerza na 
Primorskem, Pedagoška fakulteta . (Knjiţ nica Ludus ISSN 2536-1937) ISBN 978-961-
7055-69-6 COBISS.SI-ID 301573632 

 
Уочавајући противрјечности између савремених научних истраживања и трендова који 
указују на пресудан утицај раног дјетињства и подршке најмлађој дјеци за развој човјека и 
просперитет друштва и стварности у предшколству у Босни и Херцеговини као земљи у 
транзицији и послијератним годинама,  приступило се истраживању. 
Квалитативним истраживањем путем СWОТ-анализе, улазећи у поље педагошке 
футурологије, настојало се истражити и дугорочно сагледати, из васпитачког угла, 
стратешке компоненте развоја и организовања предшколског васпитања дјеце првог 
старосног доба (до три године) у БиХ. Истраживачки циљ је сагледавање визије 
васпитача, разумијевање мисије вртића, те указивање на интерне и екстерне могућности и 
ограничења за оптимално васпитање дјеце првог старосног доба (до три године). 
Као главно поље дјеловања предшколских радника за унапређење подршке дјечијем 
развоју, поред додатног стручног усавршавања и истраживања, осавремењавања и 
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обогаћивања васпитне праксе с бебама, истиче се и промовисање струке и властитог рада 
као и сензибилирање друштва о значају раног дјетињства. 

(додијељено: 5 бодова) 
 
Macanović, N. i Šindić, A. (2019). Dječija igraonica u KPZ Banja Luka kao faktor očuvanja 

porodičnih odnosa. U: N. Macanović (ur.) Položaj marginalizovanih grupa u društvu. 
Četvrta meĎunarodna naučna konferencija Društvene devijacije  (str. 213-223). Banja 
Luka: Centar modernih znanja. ISBN 978-99976-761-2-2 COBISS.RS-ID 8131096 
(ERIH +) 

 
Ресоцијализација осуђених лица не значи само поновну интеграцију у друштвену средину, 
него и у породицу, а то захтјева психолошку, педагошку и социјалну припрему осуђеног 
лица, због чега служба за третман мора да много више пажње посвети односу осуђених 
лица и њихове породице, прије свега дјеце док се осуђена лица налазе на издржавању 
казне. Одлазак родитеља на издржавање казне затвора најтеже погађа дјецу која преко 
ноћи остају лишена бриге и старања једног родитеља, љубави, разговора и подршке. 
Контакти у таквим околностима постају све ријеђи и сложенији, а често се у неким 
случајевима и прекидају. Служба третмана у КПЗ Бања Лука је препознала овај проблем и 
2012. године у склопу сале за посјете уредила дјечију играоницу која омогућава дружење 
родитеља-затвореника са својом дјецом у условима који су приближни условима на 
слободи. У раду је представљено истраживање реализовано 2018. године у КПЗ Бања 
Лука, а које указује колико осуђена лица заправо користе дјечију играоницу за вријеме 
посјета дјеце и колико нека од њихових социјалних и криминалних обиљежја могу 
утицати на њихову перцепцију значаја и улоге дјечије играонице као средства за очување 
породичних односа. Чињеница да је ово прво истраживање у Босни и Херцеговини које се 
бави овом проблематиком говори о друштвеном и научном значају овог рада, али и 
потреби да се заштите права дјеце и овом проблему посвети знатно више пажње. 

(додијељено: 5 бодова) 
 
Ličen, N. i Šindić, A. (2019). Medgeneracijsko izobraţ evanje za trajnostni razvoj kot strategija 

za druţ beno vključevanje starejših.  U: N. Macanović (ur.) Položaj marginalizovanih 
grupa u društvu. Četvrta meĎunarodna naučna konferencija Društvene devijacije  (str. 
93-98). Banja Luka: Centar modernih znanja. ISBN 978-99976-761-2-2 COBISS.RS-ID 
8131096 (ERIH +) 

 
У раду се истражује значај међугенерацијских образовних програма за социјално 
укључивање и развој активног старења у вези са одрживим развојем и образовањем у 
заједници. Одрживи развој схватамо као развој који није усмерен на квантитативни / 
материјални развој исцрпљујући природне ресурсе, већ се заснива на бризи за све 
генерације и целу планету. Истраживање указује да су концепти који су наглашено 
заступљени у програмима  целоживотно учење, социјална правда и међугенерацијски 
дијалог. У раду се у свјетлу поменутих концепта сагледавају различити програми који у 
васпитно-образовни процес вртића и школе укључују особе треће животне доби. 

(додијељено: 5 бодова) 
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Pribišev-Beleslin, T. i Šindić, A. (2017). Students Play-like Experiences within University 
Teaching Practice. U: P. Sandor, V. Nagy Aniko (ur.) International conference Early 
Childhood education” The Ways and Possibilities of Professional Development” No 2. / 
Kora Gyermekkori – Neveles (str. 96-113).  University of  Debrecin: Faculty of Child 
and Adult Education of the University of Debrecin. ISBN 978-963-318-601-5 

 
Рад је настао као инспирација коју су аутори добили током мултидисциплинарног 
квалитативног истраживања са групом од 25 студената треће године Студијског програма 
предшколског васпитања Филозофског факултета у Бањој Луци, које се бавило анализом 
података прикупљених за потребе сагледавања ефикасности примјене сценке лутке током 
боравка у дјечијем вртићу и контекстуалног учења у универзитетској настави. У овом 
дијелу истраживања примјенили смо основне поставке педагошке трансакционе анализе 
(ПТА). Циљ је био да се истраже студентска интроспективна искуства о себи и односу са 
сценском лутком (емоције, самомотивација и самореализација) при кориштењу лутке у 
активностима с предшколском дјецом током практичне наставе у вртићу. Одговарајући на 
питања отвореног типа студенти су износили своје доживљаје, утиске и осјећања током 
играња када су користили сценску лутку, користи које су имали од ње, како им је помогла 
да разумију дјецу, мотивишу их и покрену на комуникацију, утицај на квалитет 
активности. Истраживање је указало на неколико образаца: лутка је постала медијатор у 
комуникацији с дјецом (лутка постаје поуздана колегица студентима); лутка развија 
мотивацију за контакт с дјецом; лутку су студенти користили из угла родитеља и одраслог 
(мање су је доживјели као покретача дјетета у себи); подстицај драмских и луткарских 
компетенција студенти су рјеђе наводили. Студенти су чешће промишљали док су 
користили лутку (угао его стања Одраслог), размишљали како и шта би требало да ураде 
(угао его стања Родитеља), а рјеђе су се препустили доживљају и емоцијама (угао его 
стања Дјетета). Рад указује да его стање Дјетета у игри с лутком, када се проматра кроз 
перспективу ПТА има потенцијала за богат емоционални доживљај, спонтано је, 
разиграно, у покрету, концентрисано у игровној ситуацији, лако и природно улази у 
вишеструке улоге, постиже флоу доживљај, што је од важности за развој игровних 
компетенција васпитача. 

(додијељено: 5 бодова) 
 
 
Rajović, R., Šindić, A. i Suzić, N. (2015). Habit of Solid Food Conformmation Preschool-aged 

Children and its Potential Role in Cognitive Development. U: Grušovnik, T. (ur.) 
Obzorja učenja: vzgojno-izobraževalne perspektive (str. 393-405).  Koper: Univerza na 
Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna zaloţ ba Annales. 
(Knjiţ nica Annales Ludus ISSN 2335-3686) ISBN 978-961-6964-14-2 

 
НТЦ програм у мултидисциплинарном приступу неурологије и методике предшколског 
васпитања и образовања изналази еволутивно подржавајуће активности за  рани развој и 
учење.  Осим насљедног потенцијала, број неуронских веза које се интензивно формирају 
у првим годинама живота стимулативним активностима, пресудан је за развој 
интелектуалних способности. Путем  пионирског истраживања реализованог у три 
бањалучка вртића расвјетљена је  потреба примјене неких НТЦ поставки у раду са дјецом 
јасличког и млађег предшколског узраста везаних за навике правилне исхране. Уочено је 
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да навике једења чврсте хране нису потпуно успостављене на предшколском узрасту иако 
могу да се формирају до краја јасличког периода. С обзиром да  дио кортекса који је 
задужен за пријем информација из уста добија посебну стимулацију када дијете жваће 
чврсту храну, васпитачи би требали бити упознати са овим сазнањима, те да се већа 
пажња посвети планирању и активностима успостављања ове навике. 

(додијељено: 5 бодова) 
 
Šindić, A., Beleslin-Pribišev, T. i Galić, M. (2015). Mathematical knowladge in children’s 

games. International conference Current Trends in the Development of Early Childhood 
Education and Care in the World (str. 178-188). Moscow: Ministry of Education and 
Science of Russia, Moscow State University of Education. ISBN 978-5-4263-0298-3 
UKD 373.21 

 
Полазећи од игре као дјечије активности која представља изузетно повољан природни 
оквир за развијање почетних математичких појмова, реализовано је емпиријско сервеј 
истраживање на узорку од 94 васпитача из 47 васпитних група са 1257 дјеце предшколског 
узраста бањалучких вртића. Истраживачки циљ је утврђивање заступљености различитих 
врста игара при упознавању појединих математичких садржаја за дјецу предшколског 
узраста. За потребе истраживања конструисан је инструмент МАКРИ - Математика кроз 
игру (Алфа Кромбах коефицијент износи 0,911). Резултати и интерпретација указују да се 
дјеца предшколског узраста срећу и упознају с математичким појмовима играјући се 
различитих игара. Најзаступљенија је дидактичка игра, затим конструкторска, па покретна 
и игра улога. Изражени Пирсонови коефицијенти указују на статистички значајне 
повезаности усвајања садржаја из математике са свим врстама дјечијих игара (не само 
дидактичких). Примјењујући једнофакторску униваријантну анализу варијансе (Фишеров 
коефицијент) утврђено је да постоје статистички значајне разлике у заступљености 
различитих врста игара за упознавање са појмом броја и просторним односима. Резултати 
мултипле регресије упућују да све врсте математичких садржаја могу бити предиктори 
(покретачи) дјечије игре, а најизразитије је временско сазнање. Играјући се различитих 
игара, и дидактичких и по слободном избору, дјеца предшколског узраста граде основне 
математичке појмове и стичу комплексна математичка искуства. Тиме се истиче значај 
свих облика дјечије игре у методици формирања математичких појмова у раном 
дјетињству те да се већа пажња професионалаца усмјери на интуитивна дјечија 
математичка знања. 

(додијељено: 5 бодова) 
 
 
 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода 

радова (Члан 19.16) 
 
Ličen, N., Šindić, A., Lepičnik-Vodopivec, J. (2019). Sodobni pristopi za uresničevanje 

trajnostnega razvoja v vrtcu in lokalni skupnosti. U: I. Ţagar, A. Mekluţ  
(ur.) Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja: 
zbornik povzetkov: 4. znanstvena konferenca (str. 122-123). Ljubljana: Pedagoški inštitut. 
(dostupno na:  https://www.pei.si/wp-

https://www.pei.si/wp-content/uploads/2019/09/zbornik_vsebina_2019.pdf
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content/uploads/2019/09/zbornik_vsebina_2019.pdf.)  ISBN 978-961-270-310-3 
COBISS.SI-ID 301493760 

(додијељено: 3 бода) 
 
Шиндић, А., Прибишев-Белеслин, Т. и Ратковић, Д. (2018). Интегрисане умјетничке 

активности као контекст учења за предшколску дјецу. У. Г. Мишчевић Кадијевић, 
Љ. Плазинић, Љ. Бојановић (ур.) Зборник апстракта Међународног научног скупа: 
Савремени приступи у професионалном развоју и раду васпитача и учитеља. (стр. 
97). Београд: Учитељски факултет.  

(додијељено: 3 бода) 
 
Suzić, N. i Šindić, A. (2016).  Igra i rano učenje. U: D. Bogovac (ur.) Vrednosti i uloga igre u 

predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Zbornik radova V naučno-stručne konferencije 
BAPTA (str. 24).  Zlatibor: BAPTA. ISBN 978-86-877965-53-9 COBISS.RS-ID 
244793868 

(додијељено: 3 бода) 
 
 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини (Члан 19.17)  
 
Šindić, A. (2016). Humanističko obiljeţ je roditeljskog stila vaspitanja i razvoj dječijih 

kompetencija. U: B. Mikanović (ur.) Zbornik radova Humanističko i emancipatorsko 
vaspitanje  (str. 157-170) Banja Luka: Filozofski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci. 
ISBN 978-99955-59-79-3 COBISS.RS-ID 6192664 

 
Полазећи од претпоставки савременог друштва да родитељско хуманистичко и 
еманципаторско васпитање оптимално подржава дијете и његов развој, те да је актуелно 
васпитно-образовно дјеловање  усмјерено на оспособљавање дјетета у овладавању 
компетенцијама битним за живот у годинама које долазе, истраживачки циљ овог 
емпиријског сервеј истраживања је утврђивање утицаја остварених путем родитељских  
стилова васпитања на развој компетенција за 21. вијек дјеце предшколског узраста. 
За потребе истраживања постављена је типологија родитељских стилова васпитања и 
конструисани истраживачки инструменти за прикупљање релевантних података. 
Постављене хипотезе су већим дијелом доказане. Резултати корелационе и регресионе 
анализе указују на међузависност родитељских стилова васпитања и стимулисања развоја 
емоционалних, социјалних, когнитивних и радно-акционих компетенција те расвјетљавају 
њихову хуманистичку и еманципаторску подлогу. Закључак изведен из истраживања 
указујe на чињеницу да родитељи код којих превладавају оптимално везујући стил 
васпитања остварују најадекватнији утицај на развој компетенција своје дјеце. 

(додијељено: 2 бода) 
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Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова (Члан 
19.18) 

 
Нивес, Л., Лепичник Водопивец, Ј., Прибишев Белеслин, Т., Шиндић, А., Микановић, Б., 

Партало, С. (2019). Међугенерацијско учење у информатичком друштву. Научни 
скуп Бањалучки новембарски сусрети 2019. „Друштвено-хуманистичке науке 
данас“ (стр. 32) Бања Лука: Филозофски факултет. 

(додијељено: 1x0,3=0,3 бода) 
 
Реализован међународни научни пројекат у својству руководиоца на пројекту (Члан 

19.19)   
 
Кандидаткиња је руководилац билатералног научно-истраживачког пројекта у оквиру 
научне и технолошке сарадње између Босне и Херцеговине и Републике Словеније под 
називом Очување животне средине: васпитање и образовање у заједници (2019-2021), 
рјешење број: 19/6-020/964-10-1/18  

(додијељено: 5 бодова) 
 
 
Реализован национални научни пројекат у својству руководиоца на пројекту (Члан 

19.21)  
 
Кандидаткиња је руководилац научно-истраживачких пројеката које суфинансира 
Министарство за научно-технолошки развој, високо образовање и информационо друштво 
Републике Српске/ Министарство науке и технологије Републике Српске: 

- Образовање за одрживи развој на раном узрасту и међугенерацијско учење (од 
2020 до 2022), рјешење број: 19.032/961-93/19  

- Рано учење и емоције предшколске дјеце у загонетним активностима (од 2014 до 
2015) рјешење број: 19/6-020/961-31/14  

(додијељено: 3x2=6 бодoва) 
 
Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту (Члан 

19.22)   
 
Кандидаткиња је истраживач – члан научно-истраживачког тима у националним 
пројектима које суфинансира Министарство за научно-технолошки развој, високо 
образовање и информационо друштво Републике Српске: 

- Савремени приступи у методици математичког образовања дјеце предшколског 
узраста (академска 2016/2017 година), рјешење број 19/6-020/961-48/15 

- Дјечије стваралаштво у предшколским установама, рјешење број 19/6-020/138-18  
(додијељено: 1x2=2 бодa) 

 
Уређивање тематског научног зборника  међународног значаја (Члан 19.23) 
 
Кандидаткиња је уредник научног тематског зборника на српском и словеначком језику: 
Šindić, A., Lepičnik Vodopivec, J. (ur.) (2019). Predškolskо vaspitanje pred izazovima 
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savremenog doba/ Predšolska vzgoja pred izzivi sodobnega časa. Banja Luka - Koper: 
Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Pedagoška fakulteta Univerze na 
Primorskem. ISBN 978-99976-38-27-4 COBISS.RS-ID 8460312  

(додијељено: 8 бодова) 
Приказ научног догађаја (19.43) 
 
Кандидаткиња је објавила приказ научног догађаја – реализација научног скупа: 
Šindić, A. (2020). Poloţ aj marginalizovanih grupa u društvu. Andragoška spoznanja 25 (3) (str. 

167-168). DOI: http//dx. doi.org/10.4312./as.25.3.167-168 (dostupno na: 
https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8785) 

(додијељено: 1 бод) 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА послије задњег избора 206,8 
 
 
 
 
 
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора 

 

 
Квалитет образовне дјелатности на Универзитету (Члан 25) 
 
Према анкетама студената о квалитету наставе у зимском и љетњем семестру академске 
2013/2014, кандидаткиња је оцјењена оцјеном „изврсно“  
 
Предмети:  
Домска педагогија 4,81 
Методика упознавања околине и друштвене средине 4,64  
Социологија групе 4,33  
Усмјерене активности и учење 4,74 
Сценски израз и луткарство 4,79 
Медијска педагогија 4,62 
 
Наставни рад 
 
Кандидаткиња је  ангажована на сљедећим предметима на Филозофском факултету:  

 Студијски програм предшколског васпитања 
 - Први циклус студија: Методика упознавања околине и друштвене средине (V 
семестар, обавезан предмет); Домска педагогија(V семестар, изборни предмет) 
Усмјерене активности и учење (VI семестар, обавезан предмет); Сценски израз и 
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луткарство (VI семестар, обавезан предмет);  
– Други циклус студија: Савремени теорије и модели  методике предшколског 
васпитања(I семестар, обавезан предмет); Методика васпитања за здраво одрастање 
(II семестар, изборни предмет); Методичке основе и индидивидуализација у 
предшколском васпитању и образовању (III семестар, обавезан предмет) 

 Студијски програм Учитељски студиј – први циклус студија: Медијска педагогија 
(VI семестар; изборни предмет) 

 Студијски програм Педагогија – први циклус студија: Социологија групе (III 
семестар; изборни предмет) 

 
Члан комисије за одбрану рада другог циклуса (Члан 21.14) 
 
Чланство у Комисијама за оцјену подобности кандидата и теме, те одбрану мастер рада 
под називом  Улога родитеља у превенцији насиља над њиховом дјецом 2012. године 
кандидаткиње Слађане Поповић.  
 
Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса (Члан 21.18) 
 
Менторство  59 завршних радова првог циклуса (на Студијском програму Предшколско 
васпитање). 

 
Менторство кандидата за учешће студената у културном животу Републике Српске 

(Члан 21.22) 
 
Менторство студената Студијског програма Предшколско васпитање, други циклус, за 
учешће на Фестивалу науке одржаном у Бањој Луци, у организацији Министарства науке 
и технологије у Влади Републике Српске, 2014. године. 

 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора 
 
Квалитет образовне дјелатности на Универзитету (Члан 25) 
 
Према online анкетама  о квалитету наставе у студијским годинама 2016/17, 2018/19 и 
2019/20 на предметима које кандидаткиња предаје (у обзир су узете анкете у којима је 
учествовало шест и више студената) израчунати просјек оцјена је 4,36.  

(додијељено: 8 бодова) 
 
Предмети:  
Усмјерене активности и учење, предавања 4,36 (2018/19) 
Сценски израз и луткарство, предвања 4,30 (2018/19) 
Сценски израз и луткарство, вјежбе 4,38 (2018/19) 
Методика упознавања околине и друштвене средине, предавања: 4,08 (2019/20)   
Медијска педагогија, предавања  4,48 (2018/19); 4,27 (2016/17); 
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Медијска педагогија, вјежбе 4,67 (2018/19) 
 
 
Наставни рад 
 
Кандидаткиња је  ангажована на сљедећим предметима:  

 Студијски програм Предшколско васпитање 
 - први циклус студија: Методика упознавања околине и друштвене средине (V 
семестар, обавезан предмет); Домска педагогија (V семестар, изборни предмет) 
Усмјерене активности и учење (VI семестар, обавезан предмет); Сценски израз и 
луткарство (VI семестар, обавезан предмет);  
– други циклус студија: Савремене теорије и модели  методике предшколског 
васпитања(I семестар, обавезан предмет); Методика васпитања за здраво одрастање 
(II семестар, изборни предмет); Методичке основе  индидивидуализације у 
предшколском васпитању и образовању (III семестар, обавезан предмет); 

 Студијски програм Учитељски студиј – први циклус студија: Медијска педагогија 
(VI семестар; изборни предмет); 

 Студијски програм Педагогија  – трећи циклус студија: Евалуација в/о рада (IV 
семестар; изборни предмет). 

 
Гостујући професор на универзитету у државама Европске уније (ангажман у 

трајању најмање једног сесместра) (Члан 21.3) 
 
Кандидаткиња је на Филозофском факултету Универзитета у Љубљани гостовала у 
својству доктора наука/истраживача са универзитета из инострнства од октобра 2018. до 
јуна 2019. на Одсјеку за педагогију и андрагогију.  

(додијељено: 10 бодова) 
 
 
Гостујући професор на универзитетима у државама Европске уније/ државама бивше 

СФРЈ  у трајању мањем од једног семестра (Члан 21.5) (Члан  21.8) 
 
Кандидаткиња је на Педагошком факултету Универзитета у Љубљани, у својству 
професора из друге земље, одржала предавање и обавила припреме за истраживање у вези  
коменторства кандидата на другом циклусу студија Одсјека за предшколско васпитање  
2018. године. 
 
Кандидаткиња је на Педагошкм факултету Копар Универзитета Приморска кроз пројекат 
Hosting foreign exparts and professors at the University of Primorska 2020 заједно са проф. др 
Јурком Лепичник Водопивец одржала шест предавања на додипломском и 
постдипломском студију Програма: Предшколског васпитања, Педагогије и Учитељског 
студија: Individualizacija v alternativnih pedagoških konceptih; Kompetence vzgojitelja v 
konceptu pedagogike Montessori in Waldorske pedagogike; Sodobna pojmovanja učenja in 
individualizacije; Razrednik pred izzivi individualizacije; Otroci in družba v času epidemije 
(uporaba teorije U. Brofennbrennerja), Pomen terapevtskih zgodb pri odpravljanju težav 
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povezanih z epidemijo korona virusa. Задња два предавања су послужила   као увод за 
истраживања која су слиједила у текућем  националном пројекту  Образовање за одрживи 
развој на раном узрасту и међугенерацијско учење чији је кандидаткиња координатор, а 
рад на ту тему Therapeutic Fairy Tales in Times of Pandemic: Cross-Currical Initial Preschool 
Teacher Education.представљен је на 16. међународне конференције Aspects of Cross-
curricular Instruction, Педагошки факултет Копар Универзитет Приморска. 

(додијељено: 3 бода x 2= 6 бодова) 
 
Други облици међународне сарадње (конференције, скупови у иностранству) (Члан 

21.10) 
 
Кандидаткиња је друге облике међународне сарадње остварила кроз учешће на научним 
скуповима у оквиру којих је био уприличен обилазак матичних факултета, те 
предшколских установа земље домаћина и упознавање са програмима рада установа: 

- 16. међународна конференција Aspects of Cross-curricular Instruction, Педагошки 
факултет Копар Универзитет Приморска (online) 2020. година. 

- 15. међународна конференција Vloga vrtca pri vzgoji otroka prvega starostnega 
obdobja, Педагошки факултет Копар Универзитет Приморска, 2019. година. 

-  OMEP-oва свјетска конференција Early Childhood Relationship: The Foundation for 
a Sustainable Future odrţ anoj u Opatiji, Hrvatska 2017. године. 

- OMEP-oва међународна конференција Савремени свјетски трендови  развоја и 
његе у раном дјетињству, Педагошки факултет у Москви, Русија, 2015. године. 

(већ вредновано у претходним ставкама, додијељено: 0 бодова) 
 

 
Међународна размјена особља високошколских установа (вредновано као други 

облици међународне сарадње) (Члан 21.10) 
 
Кандидаткиња је учествовала у петодневној размјени академског особља на Филозофском 
факултету Универзитета у Љубљани: Erazmus + (Training Staff Mobility), 2019. године. 

(додијељено:3 бода) 
 
Менторство кандидата за степен трећег циклуса (21.11) 
 
Кандидаткиња је била ментор мр Србиславе Павлов при изради докторске дисертације на 
тему Родитељски приступ васпитању и стидљивост предшколског дјетета , Студијски 
програм Педагогија (2016 – 2021. година) 

(додијељено: 7 бодова)  
 
Члан Комисије за одбрану докторске дисертације (21.12) 

-  
Кандидаткиња је била предсједник Комисије за одбрану докторске дисертације мр Ренате 
Салиховић на тему Социјална подршка и прихваћеност дјеце без родитељског старања, 
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Студијски програм Педагогија (2017. година). 
(додијељено:3 бода) 

-  
Менторство кантидата за степен другог циклуса (21.13) 
 
Кандидаткиња је била ментор при изради мастер рада Дијане Андрић на тему Методички 
приступ у религијском одгоју предшколске дјеце , Студијски програм Предшколско 
васпитање (2017–2018. година). 

(додијељено: 4 бода) 
 
Члан Комисије за одбрану рада другог циклуса (Члан 21.14) 
 
Кандидаткиња је била члан Комисије за одбрану мастер рада Гордане Симић под називом 
Квалитет курикулума предшколског васпитања и образовања и цјеловит развој дјетета, 
Студијски програм Предшколско васпитање (2018. година). 

 (додијељено: 2 бода) 
 
Кандидаткиња је била члан Комисије за одбрану мастер рада Свјетлане Цвјетиновић на 
тему Афективна везаност, перципирани родитељски стилови и стратегије суочавања са 
стресом, Студијски програм Психологија (2018. година).  

(додијељено: 2 бода) 
 
 
Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса (Члан 21.18) 

 
Ред.бр. Назив завршног рада Име и презиме 

кандидата 
Датум одбране 

1.  Играчке и игре предшколске 
дјеце 

Лејла Ђукић 09. 07. 2015. 

2.  Драмске игре у вртићу Станић Драгана 09. 07. 2015. 

3.  Дјечија игра и играчке Максић Милица 09. 07. 2015. 

4.  Играчке и друга васпитно-
образовна средства 

Николина Којић 07. 09. 2015. 

5.  Активности за емоционално 
описмењавање предшколске 
дјеце 

Миломирка Живковић 15. 09. 2015. 

6.  Луткарство у предшколској 
установи 

Јелена Остојић 09. 10. 2015. 

7.  Дјеца и упознавање друштвене 
средине 

Драгана Врањковић 12. 11. 2015. 

8.  Електронски медији у васпитању 
и образовању дјеце млађег 
основношколског узраста 

Драган Тадић 
(учитељски студиј) 

11. 12. 2015. 
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9.  Упознавање дјеце с природним 
појавама 

Љиљања Јотић 11.12. 2015. 

10.  Емоционално васпитање 
предшколског дјетета 

Бојана Врањеш 29. 12. 2015. 

11.  Еколошке активности у вртићу Карановић Александра 25. 12. 2015. 

12.  Саобраћајно васпитање у 
предшколској установи 

Гордана Бојанић 01. 02. 2016 

13.  Упознавање дјеце са неживом 
природом 

Ана Вукобратовић 08. 02. 2016. 

14.  Игре предшколске дјеце за 
упознавање околине 

Иванка Хрваћанин 22. 02. 2016. 

15.  Васпитно-образовне вриједности 
примјене рачунара код ученика 
млађег основношколског узраста 

Стевановић Стефан 
(учитељски студиј) 

07. 03. 2016. 

16.  Употреба савремене технологије 
у васпитно-образовном раду са 
дјецом са развојним 
потешкоћама 

Драгана Душанић 
(учитељски студиј) 

15. 03. 2016. 

17.  Упознавање животиња и 
емоционалност предшкослке 
дјеце 

Кристина Илић 01. 06. 2016. 

18.  Методе предшколског васпитања 
и образовања при упознавању 
околине и друштвене средине 

Вања Адамовић        19. 06. 2016. 

19.  Материјално-технички услови 
при упознавању околине и 
друштвене средине 

Неда Гранулић 20. 06. 2016. 

20.  Васпитно-образовни утицај 
медија на дјецу млађег 
основношколског узраста 

Драженка Кљечанин 
(учитељски студиј) 

21. 06. 2016. 

21.  Медијско васпитање дјеце млађег 
основношколског узраста 

Кочић Медиха 
(учитељски студиј) 

22. 09. 2016. 

22.  Сценска лутка у дјечијем вртићу Јелена Галић 12. 09. 2016. 

23.  Упознавање дјеце са околином 
кроз историју људског друштва 

Лакић Драгана         12. 09. 2016. 

24.  Играчке у дјечијем вртићу Милошевић Раденка     28. 09. 2016. 

25.  Активности за упознавање 
околине идруштвене средине 

Невена Милошевић     28. 09. 2016. 

26.  Едукативне рачунарске игре у 
разредној настави 

Славиша Ковачевић 
(учитељски студиј) 

    31. 10. 2016. 

27.  Примјена компјутера у 
наставном процесу 

Драгана Вишић 
(учитељски студиј) 

07. 11. 2016. 
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28.  Екологија у дјечијем вртићу Оливера Пиљак    14. 11. 2016. 

29.  Центри за упознавање околине и 
друштвене средине 

Сњежана Шешић 14. 11. 2016. 

30.  Упознавање предшколске дјеце 
са елементарним знањима о 
човјеку 

Врачевић Слађана 23. 11. 2016. 

31.  Мултимедији у настави са дјецом 
млађег основношколског узраста 

Милка Јанковић 
(учитељски студиј) 

       21. 12. 2016. 

32.  Савремени медији у продуженом 
основношколском боравку 

Даниела Новаковић 
(учитељски студиј) 

21. 12. 2016. 

33.  Савремени медији у слободно 
вријеме основношколаца 

Кристина Каламанда 
(учитељски студиј) 

18. 01. 2017. 

34.  Васпитање и образовање дјеце у 
школи Самерхил 

Драгана Илић 24. 01. 2017. 

35.  Еколошке активности у вртићу Татјана Поповић 01. 03. 2017. 

36.  Васпитне вриједности медијских 
садржаја за дјецу млађег 
основношколског узраста 

Ивана Икић (учитељски 
студиј) 

    04. 04. 2017. 

37.  Упознавање предшколске дјеце 
са животињским свијетом 

Памела Росић    05. 04. 2017. 

38.  Методика упознавања околине и 
друштвене средине као научна 
дисциплина 

Драгана Ратковац         04. 04. 2017. 

39.  Савремени медији и слободне 
активности у нижим разредима 
основне школе 

Тања Кондић 
(учитељски студиј) 

03. 05. 2017. 

40.  Упознавање предшколске дјеце 
са природним појавама и 
неживом природом 

Ана Стојаковић 03. 05. 2017. 

41.  Саобраћајно васпитање дјеце 
предшколког узраста 

Мирјана Кнежевић 27. 06. 2017. 

42.  Медијско образовање и 
савремена технологија 

Бобан Берић 
(учитељски студиј) 

      10. 07. 2017. 

43.  Активности дјеце у природном и 
виртуелном свијету 

Суботић Николина 12. 07. 2017. 

44.  Центри за упознавање дјеце са 
околином 

Дуња Чекић 12. 07. 2017. 

45.  Упознавање дјеце са биљним и 
животињским свијетом из 
еколошког угла 

Снежана Јовановић 29. 08. 2017. 

46.  Превенција вршњачког насиља 
путем интернета 

Слађана Радишић 
(учитељски студиј) 

13. 09. 2017. 

47.  Методе предшколског васпитања 
и образовања код упознавања 

Данијела Маричић 13. 09. 2017. 
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околине и друштвене средине 
48.  Дјечије емоције и афективне 

активности у вртићу 
Јелена Шевић 13. 09. 2017. 

49.  Електронски медији и 
упознавање околине на 
предшколском узрасту 

Савковић Драгана 22. 11. 2017. 

50.  Симболичке игре и дјечије 
драмско стваралаштво 

Биљана Руњић 18. 12. 2017. 

51.  Упознавање дјеце с околином 
кроз развој људског друштва 

Милана Кнежевић 18. 12. 2017. 

52.  Примјена савремене рачунарске 
технологије на основношколском 
узрасту 

Милан Грујић 
(учитељски студиј) 

18. 12. 2017. 

53.  Упознавање дјеце са биљним 
свијетом и интеграција са 
математичким активностима 

Зорана Илишевић 07. 03. 2018. 

54.  Упознавање дјеце са 
животињским свијетом у 
математичким активностима 

Сузана Топић 27. 03. 2018. 

55.  Упознавање околине и аспекти 
развоја дјетета 

Ивана Мишчевић 03. 05. 2018. 

56.  Упознавање предшколске дјеце 
са неживом природом и 
природним појавама кроз 
математичке активности 

Николина Гајић 13. 06. 2018. 

57.  Упознавање животиња и 
усвајање почетних математичких 
појмова 

Милкица Живановић 08. 06. 2018. 

58.  Могућности примјене лутке у 
вртићу 

Ђорђе Радојко 15. 06. 2018. 

59.  Упознавање природних 
законитости и неживе природе 
кроз интеграцију са 
математичким активностима 

Милица Зрнић 28. 09. 2018. 

60.  Емоционална интелигенција и 
емоционално опшисмењавање 
предшколске дјеце 

Јелена лукић 28. 09. 2018. 

61.  Упознавање околине и 
друштвене средине кроз 
интеграцију са другим областима 

Ракић Жељана 02. 11. 2018. 

62.  Луткарство у предшколским 
установама 

Александра Свитлица 24. 12. 2018. 

63.  Упознавање дјеце са биљним и 
животињским свијетом 

Милица Петровић 24. 12. 2018. 

64.  Афективне активности дјеце у 
вртићу 

Јовановић Ана 24. 12. 2018. 
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65.  Упознавање дјеце са традицијом 
свога народа 

Радић Милана 24. 12. 2018. 

66.  Екологија у вртићу Пашалић Николина 14. 02. 2019. 

67.  Играчке као васпитно-образовна 
средства 

Ђурић Милана 24. 09. 2019. 

68.  Учећа средина за упознавање 
дјеце с околином и друштвеном 
средином 

Даљавић Милица 24. 09. 2019. 

69.  Васпитање за одрживи развој у 
вртићу 

Тривић Сања 24. 09. 2019. 

70.  Еколошке активности 
предшколаца 

Панић Славица 04. 10. 2019. 

71.  Упознавање предшколске дјеце 
са живим свијетом 

Андреа Куштриновић 24. 12. 2019. 

72.  Сценска лутка и дијете 
предшколског узраста 

Драгић Дајана 31. 01. 2020. 

73.  Традиционалне и савремене 
играчке 

Ковачевић Николина 06. 12. 2019. 

74.  Упознавање дјеце предшколског 
узраста са неживом природом, 
природним појавама и 
законитостима у природи 

Кристина Крупљанин 18. 02. 2020. 

75.  Емоције дјеце предшколског 
узраста и подршка емоционалном 
развоју 

Будак Биљана 16. 01. 2020. 

76.  Афективне активности у вртићу 
и емоције предшколске дјеце 

Јованић Јована 31. 08. 2020. 

77.  Упознавање дјеце са живим 
свијетом 

Милана Самац 11. 09. 2020. 

78.  Васпитање и образовање за 
одрживи развој у вртићу 

Николина Ђурановић 02. 11. 2020. 

79.  Емоционални развој 
предшколске дјеце и афективне 
активности у вртићу 

Теодора Дугоњић 02. 11. 2020. 

80.  Активности за упознавање 
околине у вртићу 

Бундало Јована 24. 12. 2020. 

81.  Средина за учење и упознавање 
околине 

Сара Вицановић 15. 02. 2021. 

 
(додијељено: 1 бодx81=81 бод) 

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА послије посљедњег избора:  126 
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д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора 
 Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту (Члан 

22.12) 
 
Едукатор под покровитељством  УНИЦЕФ-а и Министарства просвјете и културе РС на 
семинару Рана детекција и стимулација развоја дјеце са посебним образовним потребама  
у Бањој Луци 2011/12 у својству савјетника и водитеља едукације за оспособљавање 
васпитача, учитеља и стручних сарадника у примјени НТЦ система учења. 
 
Учешће у организацији  семинара предшколских радника Републике Српске  "На путу 
игре и знања", Бања Врућица, Теслић, 2010. године, у својству водитеља „Унапређивање 
математичког образовања у дечјем вртићу – радионица“. 
 
Јавна предавања у организацији Међународног форума Босна. Јавно предавање у 
Бањалуци  било је с темом Значај развоја емоционалних и социјалних компетенција дјеце 
предшколског и млађег школског узраста, а у Тузли под називом Развој и мјерење 
емоционалне интелигенције код дјеце (2008). 
 

Члан комисије за полагање специјалистичког испита (Члан 22.20) 
 
Кандидаткиња је замјена сталног члана Комисије за полагање стручних испита за 
дипломиране васпитаче предшколске дјеце. 
 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета  (Члан 
22.22) 

 
Кандидаткиња је била члан Комисије за лиценцирање првог и другог циклуса студија на 
студијском програму Предшколско васпитање на Педагошком факултету у Бијељини 
Универзитета у Источном Сарајеву 2014.године. 
 
Завршен први и други степен ТА (трансакционе анализе) с акцентом на педагошку ТА и 
стечен назив практичара ТА. Након тога још три године кандидаткиња је похађала ТА 
едукације те наставља едукације за Педагошког ТА. 
 
Обука васпитача Инклузија на предшколском узрасту, ограничења, значај и домети  на 
јесењим  стручним сусретима васпитача Србије у Врњачкој Бањи 2013. године.  
 
Едукација и предавање на тему Родитељски стилови васпитања у ПУ Јелица Обрадовић 
у Младеновцу  2011. године. 
 
Излагање на 1. Међународној конференцији удружења предшколских радника у Београду 
на тему Предшколско дијете као појединац, дио породице и друштва 2010. године. 
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Едукација (предавање и радионице) на тему Родитељски стилови васпитања и дјечије 
компетенције за стручни тим Предшколске установе Дјечја радост, Панчево, 2010. 
 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора) 
 
Стручни рад у часопису националног значаја (Члан 22.4) 
 
Šindić, A. i Pribišev Beleslin, T. (2015). Priče koje rastjeruju oblake. U: S. Radetić Lovrić, D. 

Đurić (ur.) Psihosocijalna podrška djeci i porodici nakon prirodnih katastrofa (str. 39–
74). Banja Luka: Društvo psihologa RS. 

(додијељено: 2 бода) 
 

Реализован међународни стручни пројекат у својству сарадника на пројекту (Члан 
22.9) 

 
Кандидаткиња је била координатор истраживачког тима на пројекту: Експресивни и 
умјетнички елементи у истраживању с малом дјецом (Expressive and Аrtistic Еlements 
in Research with Young Children, Izrazni in umetniški elementi v razvoju mlajših otrok) (на 
сајту: noc-raziskovalcev.ff.uni-lj.si/aktivnosti) који је представљен у Европској ноћи 
истраживача Хумаистика то си ти организованој од стране Филозофског факултета 
Универзитета у Љубљани, а финансиран је из средстава ЕУ. 

(додијељено: 3 бода) 
 
Члан комисије за полагање специјалистичког испита (Члан 22.20) 
 
Кандидаткиња је замјена сталног члана Комисије за полагање стручних испита за 
дипломиране васпитаче предшколске дјеце. 

(додијељен: 1 бод) 
 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
доприносе професионалном угледу Универзитета  (Члан 22.22) 

 
Члан менторског тима Студентске истраживачке секције Филозофског факултета, Одлука 
број 07/3.2150-23/2020. од 09.12.2020. 

(додијељено: 2 бода) 
 
Кандидаткиња је у својству стручног сарадника учествовала у осмишљавању и 
реализовању студентске луткарске представе за дјецу која је снимељена и емитована на 
РТС 01. 01. 2021. године у новогодишњем програму за дјецу. 

(додијељено: 2 бода) 
 
Кандидаткиња је обавила менторисање студената током писања терапеутских бајки у 
контексту пандемије COVID 19, те уредништво online сликовнице (https://ff.unibl.org/sve-

https://ff.unibl.org/sve-novosti/novost/334/terapeutske-price


32 
 

novosti/novost/334/terapeutske-price) 2020. године. 
(додијељено: 2 бода) 

 
Кандидаткиња је од 2018. године координатор међународне CEEPUS мреже PACE 
(Pedagogy and Andragogy in Central Evrope) за Филозофски факултет Универзитета у Бањој 
Луци чији је задатак међународна размјена и сарадња академског особља и студената 
педагошке и андрагошке струке.  

(додијељено: 2 бода) 
 

Кандидткиња је реализовала презентацију рада студената кроз студентску луткарску 
представу Породица ударачких инструмената у вртићу Колибри, Центра за предшколско 
васпитање и образовање Бања Лука 2017. године као увод у истраживачке активности, те 
бројне  студентске представа за дјецу у склопу Интегрисане студентске праксе кроз 
предмет Сценски израз и луткарство. 

(додијељено: 2 бода) 
 

Кандидаткиња је рeцензент у часописима и тематским зборницима: 
- Croation Journal of Education (SSCI); 
- Andragoška spoznanja, Filozofski fakultet Univerziteta Ljubljanа; 
- Наша школа, Друштво педагога Републике Српске; 
- Радови, Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци; 
- Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih, Filozofski fakultet 

Univerziteta Ljubljana; 
- Инклузија студената са инвалидитетом, Филозофски факултет Универзитета у 

Бањој Луци. 
(додијељено: 2 бода) 

 
Кандидаткиња је рецензирала научне монографије: 

- Ličen, N. (2020). Učiti se ob srečanju generacij. Ljubljana. ISBN 978-961-7028-01-0 
COBISS.SI-ID 43405827  

- Lepičnik Vodopivec, J, Hmelak, M. (2020). Dnevna rutina v vrtcu in njen pomen na 
razvoj predšolskega otroka. ISBN 978-961-293-030-1 COBISS.SI-ID 40374019 

(додијељено: 2 бода) 
 
Кандидаткиња је била члан програмског одбора I научно-стручне конференције са 
међународним учешћем Интегрисани приступ у раду са предшколском децом, ученицима 
и корисницима у вртићима, школама и у установама социјалне заштите Високе школе 
струковних студија за образовање васпитача у Кикинди 2020. године. 

(додијељено: 2 бода) 
 

Кандидаткиња је била предавач и едукатор на једнодневним обукама (предавањима и 
радионицама) за васпитаче јавних и приватних предшколских установа Републике Српске: 

- 2018. године семинар у Бањој Луци: Предшколство републике Српске  – Корак по 
корак  у организацији Предшколске установе клуба за дјецу Андреј  
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Кандидаткиња је реализовала предавање Дјечије драмске активности у вртићу и 
радионицу Израда традиционалне лутке са змијанским везом. 

- 2017. године обука васпитача у предшколским установама у Бањој Луци: Како 
препознати дијете које је жртва породичног насиља у организацији Центра 
модерних знања гдје је извела радионицу Ја сам ОК, ти си ОК; 

- 2016. године Савјетовање за раднике предшколских установа, Хајдучке воде, 
Теслић. Кандидаткиња је реализовала предавање на тему Индивидуализација у раду 
са дјецом предшколског узраста. 

(додијељено: 2 бода x 3 = 6 бодова) 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА послије посљедњег избора:  28 

 
 
 
 

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:   360,8 
Научна дјелатност кандидата  206,8 
Образовна дјелатност кандидата  126 
Стручна дјелатност кандидата  28 

 
 
 
 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 

На објављени конкурс за избор наставника за уже научне области Методика 
васпитно-образовни рада  Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, пријавио 
се један кандидат, ванредни проф. др Александра Шиндић Радић. Увидом у 
документацију Комисија је констатовала да је кандидаткиња доставила све неопходне 
документе предвиђене Конкурсом и да испуњава опште и посебне услове предвиђене 
конкурсом, Законом о високом образовању Републике Српске (Члан 77) и  Статутом 
Универзитета у Бањој Луци за избор у звање редовног професора: 

1. Има проведен један изборни период у звању ванредног професора; 
2. Има 8 оригиналних научних радова који припадају области за коју се бира 

објављених у међународним научним часописима и зборницима са рецензијом 
након избора у звање ванредног професора; 

3. Има објављене  2 књиге (научна књига, монографија или универзитетски 
уџбеника) након избора у звање ванредног професора; 

4. Успјешно је реализовала менторство кандидата за степен другог и трећег 
циклуса; 

5. Има успјешно остварену међународну сарадњу са другим универзитетима и 
релевантним институцијама у области високог образовања. 
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