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Биографија 
Ангела Месарош Живков рођена 1977.године у Кикинди.  

 основне студије: Факултет физичке културе, Нови Сад, 2000. године, 

 магистарске студије: Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад, 2007. 

године.  

 докторске студије: Филозофски факултет,  Нови Сад, смер Методика наставе 2018., 

доктор наука – методика наставе.  

У ОШ ``Жарко Зрењанин``, Кикинда,  запослена у периоду од  2001. до 2006. године, као 

професор физичког васпитања. На Вишој школи за образовање васпитача ``Зора Крџалић 

Зага`` у Кикинди од 2006. године у звању стручног сарадника за предмет Физичко 

васпитање – рекреација.  На Високој школи за образовање васпитача ради у звању 

предавача струковних студија за област Физичко васпитање и спорт, ужа област Методика 

физичког васпитања од 2007.године до 2019,  од 2019. у звању професора струковних 

студија за област Педагошке и андрагошке науке, ужа област Методика физичког и 

здравственог васпитања.  

Координатор за наставу у периоду од школске 2007/2008. до школске 2014/15.године 

закључно са 15.12.2014.године  

Помоћник директора од 2014.до 2019.године, за вршиоца дужности именована од 

01.10.2019. године. Функцију директора врши од децембра 2019.године. 

Рад у развојно истраживачким пројектима: 

 Чланица истраживачког тима (2020): Утицај родитеља и васпитача на формирање 

толеранције код деце предшколског узраста. Носилац пројекта: Висока  школа  

струковних студија за образовање васпитача у Кикинди. Пројекат одобрио и 

финансијски подржао: Покрајински секретаријат за високо образовање и 

научноистраживачку делатност решењем број: 142-451-2205/2020-02/1; 

 Чланица истраживачког тима (2020): Експлорација адаптације студената високе 

школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди на кризну 

ситуацију изазвану пандемијом COVID-19. Носилац пројекта: Висока  школа  

струковних студија за образовање васпитача у Kикинди; 

 Чланица истраживачког тима (2019): Идентификовање и подстицање 

даровитости деце предшколског узраста. Покрајински секретаријат за високо 

образовање и научноистраживачку делатност, АП Војводине у Новом Саду, 

уговором под бројем: 142-451-879/2020-03, на основу Конкурса за суфинансирање 
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образовних програма/пројеката установа високог образовања чији је оснивач 

Аутономна покрајина Војводина за 2020. годину одобрио је и суфинансирао 

штампање књиге: Идентификовање и подстицање даровитости деце 

предшколског узраста. Носилац пројекта: Висока  школа  струковних студија за 

образовање васпитача у Кикинди; 

 Чланица истраживачког тима (2018): Протективни фактори и ресурси родитеља и 

васпитача у суочавању деце предшколског узраста са ризичним утицајима 

дигиталних медија на дечји психофизички развој. Носилац пројекта: Висока  школа  

струковних студија за образовање васпитача у Кикинди. Пројекат одобрио и 

финансијски подржао: Покрајински секретаријат за високо образовање и 

научноистраживачку делатност решењем број: 142-451-2601/2018-02-1; 

 Чланица истраживачког тима (2018): Традиционално народно стваралаштво у 

функцији едукације и социјализације деце  предшколског, школског узраста и деце 

маргиналних група. одобрен од стране Покрајинског секретаријата на 

високообразовање и начуноистраживачку делатност АП Војводине на основу 

Решења под бројем 142-451-2762/2018-02-1. 

Наставни рад 

 Основне струковне студије: Методика физичког и здравственог васпитања, 

Методичке активности из физичког и здравственог васпитања и Физичко 

васпитање (изборни предмет).  

 Специјалистичке студије: Корективна гимнастика за децу предшколског узраста ( 

изборни предмет), Спортске активности за децу предшколског узраста, 

Антропомоторички развој предшколског детета. 

 Мастер струковне студије: Холистички приступ у психомоторном развоју 

предшколског детета. 
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