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Професор хемије и примењених наука у
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Belgrade, Serbia

РАДНО ИСКУСТВО
Професор хемије
Пета београдска гимназија
09/2019 - и даље, Београд

Држање предавања у складу са наставним програмом
за одељења првих и других разреда гимназије

Унапређивање хемијске лабораторије

Разредни старешина од школске 2020/2021

Вођење мултинаставних програма и активности

Држање припремне и допунске наставе

Професор хемије
Средња школа Свети Сава
09/2018 - 09/2020, Београд

Разредни старешина од школске 2018/2019

Редовно извештавање и вођење евиденције ђака

Обавља предавања у складу са наставним програмом
прилагођен различитим занимањима и професијама

Организовање различитих трибина и секција

Практикант
Праксе

Похађање и реализација часова у Основној школи
"Михаило Петровић Алас" и у "Математичкој
гимназији".

Извођење истраживања према пројекту у Основним
школама "Уједињене нације" и "Михаило Петровић
Алас".

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" -
термоелектрана "Морава"; Свилајнац, у периоду од
18.09. до 18.10.2017. године.

ЕДУКАЦИЈА
Студијски програм „Настава хемије“
Хемијски факултет
2013 - 2018, Београд

"Примена различитих есктрационих средстава у
процени мобилности елемената у приобалном
земљишту седименту реке Саве"

Педијатријска сестра-техничар
Медицинска школа "Београд"
2009 - 2013, 

НАСТАВА НА ДАЉИНУ
Снимање предавања на РТС и активно вођење
наставе путем платформе "Гугл учионица"
 (03/2020 - и даље)  

7 снимљених предавања на јавном медијском сервису (РТС)

Држање приватних часова преко апликације "Zoom"

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ
"Сценарио часа обраде градива о аминокиселинама
за ученике трећег разреда Математичке гимназије“
 (2018)
Научни часопис "Хемијски преглед" годиште 59 (1)

СТИПЕНДИЈЕ
Општина Аранђеловац (2015 - 2018)
Стипендија најбољим студентима општине Аранђеловац

ПОЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Енглески језик

Руски језик

ЛИЧНЕ ВЕШТИНЕ И
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Способност брзог учења Креативност

Комуникативност Марљивост Одговорност

Организованост Темељност у раду

ИНТЕРЕСОВАЊА

Образовање Едукација Читање Наука

Веронаука Кување Фолклор

ХОБИЈИ И ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Познавање народних плесова
Бивши члан КУД-а "Шамот" из Аранђеловца

Добро познавање рада на рачунару
Windows, Word, Excel, PowerPoint, Zoom

Задужења

Задужења

Задужења

Мастер теза
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