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Стручна усавршавања: 

- Уверење о похађаном/савладаном програму стручног усавршавања „Умеће одрастања И 

део“  у трајању од 18 сати који је одобрио/донео министар просвете и спорта, августа 

2002. године, одржаног у Тешици 10-12. 3. 2006. организатор обуке/семинара – Тим 

Психокод – Београд. 

- Уверење о похађаном/савладаном програму стручног усавршавања „Умеће одрастања 

ИИ део“  у трајању од 10 сати који је одобрио/донео министар просвете и спорта, августа 

2002. године, одржаног у Тешици 13.4. 2006. организатор обуке/семинара – Тим Психокод 

– Београд. 

- Потврда о похађању географског семинара „Зимских дана просветних радника  2003“, на 

тему „Реформа образовања у Србији“, у организацији Српског географског друштва, 

Мнистарства просвете и спорта и Географског факултета. Семинар је реализован у 

Београду 28. 3. 2003. године у трајању од 8 радних сати. Издаје: Спско географско 

друштво, Београд. 

- Потврда о похађању географског семинара „Зимских дана просветних радника  2005“, у 

организацији Српског географског друштва , Мнистарства просвете и спорта и 

Географског факултета. Семинар је реализован у Београду 14. 2. 2005. године у трајању од 

10 радних сати. Издаје: Спско географско друштво, Београд. 

- Потврда о завршеном базичном семинару „Активног учења“  од 03. до 05. 02. 2006. 

године у ОШ „ Аца Синадиновић“ у Лоћики, Пројекат: Институт за психологију, 

Филозофски факултет, Београд, УНИЦЕФ-Kанцеларијау Београду, Министарство 

просвете и спорта Републике Србије 

- Потврда о завршеном другом делу семинара „Активно учење“  од 07.до 09. 4. 2006. 

године у ОШ „Љуба Нешић“ Зајечару, Пројекат: Институт за психологију, Филозофски 



факултет, Београд, УНИЦЕФ-Kанцеларијау Београду, Министарство просвете и спорта 

Републике Србије. 

- Потврда о похађању географског семинара „Зимских дана просветних радника  2006“, у 

организацији Српског географског друштва , Мнистарства просвете и спорта и 

Географског факултета. Семинар је реализован у Београду 25. 3. 2006. године у трајању од 

9 радних сати. Издаје: Спско географско друштво, Београд. 

- Потврда о похађању географског семинара „Зимских дана просветних радника  2008“, у 

организацији Српског географског друштва , Мнистарства просвете и спорта и 

Географског факултета. Семинар је реализован у Београду 12.4.2008. године у трајању од 

8 радних сати. Издаје: Спско географско друштво, Београд. 

- Уверење о савладаном програму стручног усавршавања у трајању од 12 сати:  

„Програмирана настава – програмирање наставних садржаја у основној школи“ ,  

25,26.10.2008 у ОШ „Аца Синадиновић“   у Лоћики који је одобрио Завод за унапређење 

образовања и васпитања, односно донео министар просвете.  Издаје: Савез учитеља 

Републике Србије. 

-  Уверење о савладаном програму стручног усавршавања у трајању од 12 сати:  „Школско 

оцењивање у  основној и средњој школи“ ,  15,16.10.2008 у ОШ „Аца Синадиновић“  у 

Лоћики. Одобрио Завод за унапређење образовања и васпитања, односно донео министар 

просвете.  Издаје: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд. 

-  Уверење о савладаном програму стручног усавршавања у трајању од 12 сати:  

„Kомпетенције наставника за примену нове парадигме учења“ , у периоду од  22- 23. 

06.2009. године у Нишу у трајању од 16 сати који је одобрио Завод за унапређење 

образовања и васпитања, односно донео министар просвете.  Издаје: Филозофски 

факултет Нови Сад. 

-  Уверење о савладаном програму стручног усавршавања у трајању од 14 сати:  

„Оцењивање у функцији учења“ , у периоду од 24-25. 10. 2009. у Нишу. Одобрио Завод за 

унапређење образовања и васпитања, односно донео министар просвете.  Издаје: Центар 

за примењену психологију д.о.о. Београд. 

-  Уверење о савладаном програму стручног усавршавања у трајању од 16 сати:  

„Kреирањем образових планова до инклузивне праксе “ , у периоду од  16-17. 8. 2010. 

године у ОШ „Аца Синадиновић“у Лоћики који је одобрио Завод за унапређење 

образовања и васпитања, односно донео министар просвете.  Издаје: Савез учитеља 

Републике Србије, Београд. 

-  Уверење о савладаном програму стручног усавршавања:  „Стручне трибине учитеља: 

Школа по мери сваког детета “ , у периоду од  08.10. 2010. године у Алексинцу у трајању 



од 3 сата који је одобрио Завод за унапређење образовања и васпитања, односно донео 

министар просвете.  Издаје: Савез учитеља Републике Србије, Београд. 

-  Уверење о савладаном програму стручног усавршавања у трајању од 3 сата:  :  „Стручне 

трибине учитеља: Школа по мери сваког детета , Kампања сви у школу, будћност за све“ , 

у периоду од  32.3.2011. године у Алексинцу, који је одобрио Завод за унапређење 

образовања и васпитања, односно донео министар просвете.  Издаје: Савез учитеља 

Републике Србије, Београд. 

-  Уверење о савладаном програму стручног усавршавања у трајању од 12 сати:  :  

„Управљање у кризним ситуацијама у предшколским установама, основним и средњим 

школама“ , у периоду од  15.5. 2011. године у Нишу, који је одобрио Завод за унапређење 

образовања и васпитања, односно донео министар просвете.  Издаје: Регионални центар за 

професионални развој запослених у образовању, Ниш. 

-  Уверење о савладаном програму стручног усавршавања у трајању од 16 сати:  :  

„Примена мултимедије у раду са децом са посебним потребама“ , у периоду од  06- 07. 07. 

2011. године у Алексинцу, који је одобрио Завод за унапређење образовања и васпитања, 

односно донео министар просвете.  Издаје: Основна школа за образовање и васпитање 

деце и омладине са сметњама у развоју „Смех и суза“ Алексинац. 

- Сертфикат за учешће на радионици „Помирење, интеркултурални ђиалог и толеранција“  

у Нишу 28.11. 2013. године, покровитељ: Царитас Београдске надбискупије. 

- Потврда о учешћу у раду током стручног семинара у организацији БИГЗ школства, 

садржај и програм стручног усавршавања, Школа као театар, Факултет заштите на раду 

Ниш. 19.11.2011.  

-Уверење о савладаном програму стручног усавршавања у трајању од 16 сати:  

Мотивација за учење и психолошки принципи учења. 22,23.01.2011. у Нишу. 

- Уверење о похађаној обуци програма стручног усавршавања у трајању од 6 сати:  

Законски оквир који регулише образовно- васпитни систем, „Правилник о вредновању 

квалитета рада установа „ и „Планирање стручног усавршавања“. Програм је одобрио 

Завод за унапређење образовања и васпитања.  15.03.2013. у Алексинцу. 

 

-  Потврда о учешћу у организацији Окружног такмичења из географије одржаног 

13.4.2013. године у ОШ „Чегар“ у Нишу.  

- Уверење о похађаној обуци програма стручног усавршавања у трајању од 16 сати:  

„Професионализација одељенских старешина у сарадњи са родитељима“ бр. 158, 27-28. 9. 

2013. у Нишу. 



- Уверење о похађаној обуци програма стручног усавршавања у трајању од 8 сати:  

„Оцењивање ученика“, 20.12.2013. у Алексинцу. 

- Уверење о савладаној обуци програма стручног усавршавања -Завод за 

унапређењеобразовања и васпитања у трајању од 1 дан:  „Зашто је важно самовредновање 

учениц и ученика“,  29. 11. 2014.  Правни факултет у Нишу. Извођач програма: Kлетт 

друштво за развој образовања, Београд. 

- Уверење о похађаној обуци програма стручног усавршавања у трајању од 8 сати:  

„Развијање активизма и волонтеризма код ученика“  из приоритетне области „Јачање 

професионалних капацитета запослених у области иновативних метода у настави и 

компетенције“: K3-Подршка развоју личности ученика 09.4.2016. у Нишу. 

- Потврда о учешћу на стручном предавању Српског географског друштва у Свилајнцу, 

21.5.2016. 

- Похвалница Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Српског географског 

друштва „За менторски рад и заслуге у освајању И места на окружном такмичењу ученика 

ВИИИ разреда из географије“  у Нишу, 26. марта, 2017. 

- Потврда о присуствовању стручном предавању Српског географског друштва у ОШ “ 

Вук Kараџић“ у Шапцу,  07.5.2017. 

-  Потврда о учешћу и организацији Окружног такмичења из географије одржаног 

02.4.2016. године у ОШ „Kоле Рашић“ у Нишу, у складу са чл. Правилника о сталном 

стручном усавршавању и стицану звања наставника, васпитача и стручних сарадника. 

- Потврда о учешћу и организацији Општинског такмичења из географије одржаног 

12.3.2017. године у ОШ „Бранко Миљковић“ у Нишу, у складу са чл. Правилника о 

сталном стручном усавршавању и стицану звања наставника, васпитача и стручних 

сарадника. 

- Потврда о учешћу и организацији Окружног такмичења из географије одржаног 

26.3.2017. године у ОШ „Бранко Миљковић“ у Нишу, у складу са чл. Правилника о 

сталном стручном усавршавању и стицану звања наставника, васпитача и стручних 

сарадника. 

- Међународна конференција "Савремено образовање 2020". Алијанса просветитеља 

Србије, 03.04.2020. електронска конференција. 

- ПРАЋЕЊЕ - онлајн издање монографије реализованог пројекта на тему: Експлорација 

адаптације студената ВШССОВ у Kикинди на кризну ситуацију изазвану пандемијом 

COVID -19, 11.05. 2020 . 



- Уредник публикације - Штампана верзија монографије која је модификована 

(прилагођена штампаном издању) и скраћена верзија (без прилога 6, 7 и 8) електронске 

верзије монографије: Експлорација адаптације студената Високе школе струковних 

студија за образовање васпитача у Kикинди на кризну ситуацију изазвану пандемијом 

COVID -19, мај 2020. 

- Уредник публикације - Онлајн издање монографије која је настала као резултат 

реализованог пројекта под називом: Експлорација адаптације студената Високе школе 

струковних студија за образовање васпитача у Kикинди на кризну ситуацију изазвану 

пандемијом COVID-19 (одлука број 118-4) носилац пројекта – Школа, мај 2020. 

- Положен испит о противпожарној заштити. Школска 2019/20. 

 

 


