
 

РАДНА БИОГРАФИЈА  

Лични подаци 

Име и презиме 

Број телефона 

Мејл адреса 

 

Жељaна Радојичић Лукић 

+381.63.394.251 

zeljanaradojicic@gmail.com 

Занимање  учитељ 

Звање  Докторске студије у току, Учитељски факултет, Универзитет Београд 

 Докторске студије у току, Факултет за туризам и хотелијерство, Универзитет 

Сингидунум, Београд  

 Мастер учитељ, Учитељски факултет Београд, 2011.  

 Дипломирани учитељ, Учитељски факултет Бијељина, Федерација Босна и 

Херцеговина, 2001.  

 Наставник разредне наставе; Педагошка академија Тузла, Република Босан 

и Херцеговина, СФР Југославија, 1989. 

Установа у којој тренеутно 

ради 

ОШ „Милан Ракић“ Мионица,  

Издвојено одељење Горња Топлица 

Радно искуство  

(од – до, институција, радно 

место) 

 Aмбасадор Варки фондације, (2018-до данас) 

 ОШ „Милан Ракић“ Мионица, учитељ (2016-до данас)  

 Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја, помоћник министра  

(2015-2016)  

 Амбасадор Удружења за подстицање предузетништва „Живојин Мишић“ 

(2014-до данас) 

 ОШ „Милан Ракић“ Мионица, учитељ (1996-2015)  

 ОШ „Милан Ракић“ Мионица, наставник музичке културе (1996)  

 Градска библиотека „Милован Глишић“ Мионица, библиотекар (1995) 

 Општина Оџак, Бих, саветник (1994) 

 ОШ „Алекса Шантић“ Оџак, Федерација Босна и Херцеговина, наставник 

биологије и учитељ (1993) 

 ОШ „Иван Марковић Ирац“ Бановићи, Република Босна и Херцеговина, 

учитељ (1989-1992) 

Акредитовани програми 

стручног усавршавања за 

наставнике 

(назив, улога 

(аутор/реализатор), датум) 

Аутор је неколико програма стручног усавршавања намењених наставницима 

запосленим у основним школама. Сви програми су акредитовани код Завода за 

унапређење образовања и васпитања и налазе се у националном Каталогу 

стручног уавршавања: 

• Методички приступ обради граматике у млађим разредима основне школе 
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путем нтегративне наставе, онлајн семинар, аутор, реализатор (2016-2017) 

• Metodički pristup obradi književnosti u mlađim razredima osnovne škole. аутор, 

реализатор (2007-2017) 

• Meтодички приступ oбради граматичких садржaja у млађим рaзreдимa 

oснoвнe шкoлe, аутор и реализатор (2010-2012) 

• Интегративна настава у амбијенталним учионицама, (2010-2017) 

• Екологија у методичкој пракси; реализатор (2010-2012) 

• Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, 

аутор и реализатор (2009-2010) 

Конференције, пројекти, 

округли столови, сабори, 

саветовања (назив, улога 

(аутор, коаутор, координатор, 

реализатор, предавач, члан 

тима), датум) 

• Међународна трибина „Чаробни свет образовања брише границе“, Мионица, 

предавач и организатор ,(26.мај, 2018) 

• Трибина „Србија на лествици ГЕСФ-а“, Чачак, предавач (13.април, 2018) 

• Међународна конференција „Варки амбасадори“,  Дубаи, (15-16.март 2018) 

• Светски форум образовања и вештина, Дубаи УАЕ, финалиста и 

представник Србије (17-18.март, 2018) 

• Међународна конференција „Едуконференцијата“, Струга, Републикa 

Македонија, предавач (јануар, 2015)  

• Међународна конференција „Улога директора у процесу образовања“, 

Врњачка Бања, Србија, предавач (мај, 2015) 

• Јавна расправа: Закон о основама ситема образовања и васпитања, Београд, 

Нови Сад, Ниш, реализатор, (јул, 2015) 

• Међународна конференција „Local skills matter - Multilevel Governance and 

Entrepreneurial communities“, Торино, Италија, предавач (новембар, 2014) 

• Међународни ројекат „Local skills matter - Multilevel Governance and 

Entrepreneurial communities“, ЕТФ, агенција Европске Уније, аутор и 

координатор (2014) 

• Међународна конференција „Сеоско школство“, организатор, предавач, 

Мионица, Србија (новембар, 2012) 

• Етно-еко школа „Чаробно село“, аутор и координатор пројекта (2011-

2012) 

•  „Методички приступ обради бајке-Небеска река“ – Сабор учитеља, 

Београд, предавач (јун, 2010) 

• „Образовање сеоске деце“ – САНУ Београд, предавач (април, 2010) 

•  „Методички приступ обради књижевног дела” – Учитељска трибина, 

Рума, предавач (јун, 2010) 

• „Методички приступ обради романа” – Учитељска трибина, Велико  

Градиштe, предавач (октобар, 2009) 

• Сабор учитеља Србије, аутор, реализатор и модератор (2008-2010) 

http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=708&godina=2014/2015
https://kreativnacarolija.wordpress.com/akreditovani-seminari-2/metodicki-pristup-knjizevnosti/
https://kreativnacarolija.wordpress.com/akreditovani-seminari-2/gramatika-013/
https://kreativnacarolija.wordpress.com/akreditovani-seminari-2/gramatika-013/


• Републичка смотра дечјег стваралаштва „Дечји васкршњи сабор“, аутор, 

координатор и реализатор (2006-2011) 

Најважнији пројекти 

/кратак опис/ 

1. Дечји истраживачки центар „Чаробно село“ (2012-2017) 

Аутор је концепта учења  „Чаробно село„ који функционише шод 

отвореним небом и налази се у бањи Врујци, а његова имплементацију је 

фифансирао UNICEF. Ради се о јединственом пројекту који може да 

послужи као модел за стварање мреже оваквих центара широм Србије. 

Овај рурални дечји истраживачки центар намењен је активном усвајање 

функционалних знаја и добро се уклапа у потребе ученика који бораве у 

Бањи Врујци на излету, екскурзији, рекреативниој настави и летњем 

кампу, али и онима који се налазе на летовању са породицом. Кроз 

Чаробно село, до сада је прошло преко 15.000 деце из града и села, како 

из Србије, тако и иностранства.   

2. Фестивал дечјег и наставничког стваралаштва (2005-2017) 

Aутор је међународног фестивала „Kреативна чаролија“ , која се 

организује од 2005. у Мионици и Бањи Врујци чији је циљ  промоција и 

афирмација дечјег и наставничког стваралаштва, али И размен апримерад 

добре наставничке праксе кроз иновативне примере приене креативног 

образовања. Овај међународни фестивал окупља ученике и просветне 

раднике из Србије, Балкана, па и земаља попут Русије, Турске, Јужне 

Кореје, Малезије, Тајланда, Канаде и других, који разменом практичних 

искустава обогаћују свој наставнички позив. 

3. Oбразовање младих сеоских жена (2013-2014) 

Коаутор и координатор пројектa „Local skills matter - Multilevel Governance and 

Entrepreneurial communities“ који је финасирала „Европска тренинг фондација“, 

агенција Европске Уније. Kроз овај пројекат, понуђен је концепт развоја 

средњег стручног образовања кроз партнерско повезивање јавног, приватног и 

невладиног сектора. Као продукт пројекта насато је и кратак филм о 

иновативној идеји поменутих партнера који је урад ЕТФ, агенција Европске 

Уније. Пројакт је подржан од општине Мионица, а све у циљу помоћи локалним 

житељкама које нису завршиле формално средњешколско образовање. Наиме, 

кроз овај пројекат је обезбеђено овим младим женама да у мионичкој 

образовној установи и формално савладају потребне неформалне обуке, како би 

се оснажиле за започињање властитих предузетничких послова. Овај пројекат је 

од стране Европске тренинг фондације изабран међу седам најбољих 

предузетничких иницијатива земаља у развоју. 

Објављени научни и 1. Радојичић Лукић, Ж. & Чарапић, К.  (2016). Даровити ученици – подршкa и 
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стручни радови (назив, улога 

(аутор, кораутор)) 

развој. KNOWLEDGE, International Journal Scientific and Applicative papers V 

12.3 

2. Радојичић Лукић, Ж. (2016). Улога родитеља у правилном навикавању на 

школске обавезе ученика првог разреда. Просветни преглед 

3. Радојичић Лукић, Ж. & Стјoковић, Ј. (2015). Професионална сарадња и 

умрежавање школа. У: Реинжењеринг пословних процеса у образовању. 

Чачак: Факултет техничких наука, 451-459 

4. Радојичић Лукић, Ж. (2014). Подстицајна средина за учење, Просветни 

преглед 

5. Радојичић Лукић, Ж. (2013). Методички приступ басни „Лав и миш“. 

Креативна чаролија. 

6. Радојичић Лукић, Ж. (2012). Различити нивои сложености. Образовна 

технологија, 2, 219-220  

7. Радојичић Лукић, Ж. (2012). Чаробна природа. Дигитална школа,  

8. Радојичић Лукић, Ж. (2012). Интегрисање наставних садржаја унутар 

амбијенталних учионица. Просветни преглед 

9. Радојичић Лукић, Ж. (2012). Кад родитељи кажу НЕ. Просветни преглед 

10. Радојичић Лукић, Ж. & Чарапић, К.  (2012). Косовски бој. Дигитална школа 

11. Радојичић Лукић, Ж. (2011). Интегративна настава-насушна потреба 

савремнеог образовног процеса. Образовна технологија, 4, 367-378  

12. Радојичић Лукић, Ж. (2011). Значај учења под вдрим небом. Просветни 

преглед 

13. Радојичић Лукић, Ж. & Чарапић, К. (2010). Небеска река. Креативна школа 

14. Радојичић Лукић, Ж. (2011). Екскурзија и рекреативна настава у функцији 

учења. Просветни преглед 

15. Радојичић Лукић, Ж. & Чарапић, К. (2009). Бела Грива. Креативна школа 

16. Радојичић Лукић, Ж. & Остојић, М., (2007). Вода. Креативна школа 

Награде (опис)  Један од 50 најбољих наставника света, Global Teacher Prize 2018. (први 

представник Србије за награду у рангу Нобелове награде за образоавање) 

 Добитник је највећег национлног признања у области образовања: 

Светосавска награда, Министарство просвете, науке и технолошког, развоја 

(2013)  

 Најбоља методолошка пракса, “March in March”, у оквиру ЕУ пројекта 

“Учинимо науку атрактивном у школама” (2015)  

 Добтник највеће националне награде у невладином сектору „Најбољи 

едукатори Србије“  (2014) 

 Носилац титуле „Нај женa Србије“ Ringier Axel Springer, Blic (2014) 

 Добитник награде за покретање пројекта неформалног образовања младих 

сеоских жена општине Мионица, „Entrepreneurial communities“, ЕТФ, 



агенција Европске Уније (2014) 

 Друга награда на Конкурсу Дигитални час у категорији Природне науке, рад 

„Чаробна природа“, Министраство за телекомуникације, (2012) 

 Трећа награда на Конкурсу Дигитални час (2012) у категорији Друштвене 

науке и спорт, рад „Косовски бој“, Министраство за телекомуникације, 

(2012) 

Чланство у домаћим и 

међународним стручним 

организацијама, 

удружењима (опис) 

1. УГ Креатива, потпредседник (2010-2015, 2017_до данас) 

2. Кластер „Образовни туризам Србије“, заменик директора (2014-2015) 

3. Завичајно друштво, потпредседник (2010-2015) 

4. Друштво учитеља Мионица, секретар (2006-2011) 

5. Савез учитеља Србије, члан Извршног одбора  (2006-2010) 

 Аутор блога Креативна чаролија   

Аутор блога Дечји сабор Врујци   

Aдминистратор сајта Креативно образовање 

Администратор сајта Образовни туризам  
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