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Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika
Ukupan broj citata
Ukupan broj radova sa SCI (SSCI) liste
Trenutno učešće na projektima
Domaći
MeĎunarodni
1. Planiranje prevencije i efikasno/efektivno reagovanje na nasilje u vaspitno-obrazovnim i obrazovno-vaspitnim
ustanovama, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Niš i Zavod za unapreĎenje
obrazovanja i vaspitanja RS - 15.10.2016.
2. Veštine za adolescenciju – prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i rizičnog ponašanja mladih, Regionalni
centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Niš, 10. – 12.02.2017.
Usavršavanja
3. Upravljanje emocijama – jačanje lične odgovornosti u sprečavanju i prevazilaženju konflikata u nastavnom i
radnom procesu, Centar za stručno usavršavanje Kruševac i Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u
obrazovanju Niš, 09.03.2020.
4. Sertifikat obuke iz statističke analize SPSS program, Perform projekt, Naučno tehnološki park Beograd, 06. – 09.
07. 2018.
Drugi podaci koje smatrate relevantnim: Član Srpskog sociološkog društva; Nagrada za talente u oblasti nauke za 2015. godinu, Opštine
Medijana u Nišu (fondacija Sveta Petka).
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