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Подаци о досадашњем образовању: 

 

Средња школа: 

Школа за ликовне техничаре ,,Ђорђе Крстић“ у Нишу (1981) 

 

 Основне студије: 

Филозофски факултет у Нишу, Студијска група за психологију. Дипломирала на тему: Васпитни 

стилови родитеља карактеристике личности и склоност ка злоупотреби алкохола код адолесцената и 

стекла звање дипломирани психолог (2006). Дипломирала друга у својој генерацији са оценом 9,00. 

 

 Докторске студије: 

Уписала докторске студије школске 2009/2010. године на Филозофском факултету у Нишу,  студијски 

програм: Докторске академске студије психологије. Одбранила докторску дисертацију (2017) са оценом 

10 (десет) и просечном оценом током студија 9.64 (девет, 64/100).Назив теме дисертације: Компетанције 

адолесцената склоних злоупотреби алкохола у контексту РЕБТ теорије.Академско звање:  доктор наука-

психолошке науке. 

 

Завршила основну обуку за посредника у судским споровима и добила дозволу Министарства правде   

Републике Србије за посредовање у судским споровима. Члан Коморе медијатора Србије. 

 

 Професионална каријера: 

Две  године  радног  искуства   у  Институту заштите ,,1 мај“ у Нишу на aдминистративним   пословима 

(1986.-1988.) 

Девет  година  радног  искуства  у  самосталној  делатности (1991.- 1999.) 

Радно  искуство  на  пословима:  демонстратор  на  предмету психодијагностика, Филозофски факултет 

Ниш,  одсек психологија,  

Од  01. 09. 2006. године рад у настави (предмет: општа психологија и саобраћајна психологија) и 

стручној служби у Техничкој школи ,,Прота  Стеван Димитријевић“ у  Алексинцу,  

Од 18. 04. 2007.године рад у настави у (предмет: општа психологија, пословна психологија и вештине 

комуникације) у ,,Правно-пословној“  школи у Нишу. 
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Од  јануара 2015. године менторски рад у оквиру   Project Officer for employment Roma Education Fund.  

Од октобра 2021. године рад у настави на Факултету примењених наука у Нишу, изборни предмет: 

Примењена педагошка психологија. 

   

Посебна знања: 

 

Савладала програме стручног усавршавања: ,,Специјалистички програм за наставнике Грађанског 

васпитања“ (у организацији Грађанских иницијатива, Факултет политичких наука, Београд), ,,Активно 

учење“, ,,Настава за будућност“, ,,Наставник као креатор климе у одељењу“, ,,Учионица добре воље“,  

,,Медијација“, ,,Сигурна школа-живимо без насиља“, ,,Подршка оснивању ученичких парламената“, 

,,Коришћење филма у настави грађанског васпитања“, ,,Истраживање хуманитарног права“, 

,,Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“, рад и учешће у пројекту ,,Асоцијације за 

креативну комуникацију“  ,,Обука за планирање, спровођење и праћење мера за спречавање осипања 

ученика“, ,,Програм обуке за запослене у образовању/дигитална учионица/дигитално компетентан 

наставник-увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала“, ,,Програм обуке за 

оснаживање запослених у образовању за развијање одговорног односа према здрављу, очување здравља 

и безбедност ученика“, ,,Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима 

учења“, ,,Ученичко предузетништво у функцији одрживог развоја“, ,,Превенција насиља и злостављања 

деце путем ИКТ“, ,,Модул 1,2 и 3. Менторска подршка ученицима средњих школа ромске 

националнностиза стицање компетенција за 21 век“, ,,Електронски портфолио наставника и ученика“, 

,,Технике учења и методе рада у самоорганизованом учењу“, ,,Примена мотивационих техника у 

настави“, ,,Примена метода пројекта у настави“, ,,Мој ученик, жртва,починилац или посматрач насиља“, 

,,Бесплатни интернет алати погодни за коришћење у наставном процесу“, ,,Ангажовани наставник-

савремена дидактичка решења стицања компетенција у стручном образовању“, ,,Програм М обука за 

превенцију насиља“,  и  стекла  знања  и  вештине потребне  за  извођење ових програма са ученицима 

свих школских узраста.  

 

Организаторске способности:  

 

Организатор бројних хуманитарних акција: 

Дом за децу без родитељског старања ,,Душко Радовић“ школска 2007/2008.год.   

Прикуплања новца за операцију ока, ученице из Чокота, школска 2007/2008.год.  

У сарадњи са родитељима, Дом за децу без родитељског старања ,,Душко Радовић“ школска 

2007/2008.год.   

Прикуплања новца за ученицу АБШ, школска 2008/2009.год.  

,,Пружимо тренутак среће другима“  Дом за дневни боравак деце ометене у развоју ,,Мара“, школска 

2008/2009.год.   

 

           

 

 

 

 

 

 



  

Досадашњи научни и стручни рад:  

 

Категоризација радова је извршена на основу Правилника о поступку и наћину вредновања и 

квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача. 

 

Радови објављени у научним часописима међународног значаја (М24): 

 

1. М.Ђорђевић, Б.Димитријевић, Ј.Тодоровић, Димензије личности адолесцената и склоност ка 

злоупотреби алкохола, Настава и васпитање SSN 0547-3330 UDK 37 br.1/2011.Београд  81-116.(2011). 

 

Радови објављени у научним часописима националног  значаја (М53): 

 

1. М.Ђорђевић, Критицизам родитеља, агресивност и склоност ка злоупотреби алкохола код 

адолесцената, Зборник радова ,,Млади и породица“ISBN 978-86-7379-170-8 Универзитет у Нишу, 

Департман за психологију, Ниш, 2008.77-95(2008). 

2. M.Đorđević, Adolescent aggression  and family upbringing. Zbornik radova Contemporary Psychological 

Research ISBN 978-86-7379-461-7 (2015). 

3. М.Ђорђевић, Б.Димитријевић, Ј.Тодоровић, Васпитни стилови родитеља  и склоност ка злоупотреби 

алкохола адолесцената, Зборник радова бр.16.,Рефлексије савременог доба на васпитно-образовни рад у 

предшколској установи,  ISBN 978-86-7746-643-5 (2016). 

4. И.Станоjeвић, В.Новаковић, А.Пејчић, М.Ђорђевић, М.Станојевић, Корелација мотивисаности 

ученика, наставника и услова рада у реализацији часа физичког васпитања. Зборник радова бр.18. 

,,Допринос предшколства остваривању циљева образовања и васпитања“ УДК 

373.3/.5.322.9:796]:159.947.5 

 

Саопштења са скупа  националног  значаја (М53): 

 

1.М.Ђорђевић, Б.Димитријевић, Ј.Тодоровић, Васпитни  стилови  родитеља, карактеристике  

личности  и  склоност  ка  злоупотреби алкохола код адолесцената, Сабор психолога Србије, Златибор 

(2006).  

2.М.Ђорђевић, Б.Димитријевић, Ј.Тодоровић Димензије  личности  и  склоност  ка  злоупотреби 

алкохола код адолесцената, Сабор психолога Србије, Златибор (2006).  

3.М.Ђорђевић, Димензије личности адолесцената, злоупотреба алкохола и васпитање у породици, 

Међународни научно-стручни скуп психолога, Лепенски вир (2007). 

4.М.Ђорђевић, Б. Димитријевић, Ј.Тодоровић, Васпитни стилови родитеља и агресивност 

адолесцената, Међународни научно-стручни скуп психолога, Палић,  (2009). 

5.М. Ђорђевић ,,Агресивност адолесцената и васпитање у породици, Међународни научно-стручни 

скуп психолога Дани примењене психологије, Ниш, (2015). 

6.В.Милетић, А.Токић, М. Ђорђевић ,Темпераменти људи, интердисциплинарни приступ. Рад се налази 

у бази знања Завода за напређење образовања и васпитања, школска, 2007/2008.год. 

7. М.Ђорђевић, Б.Димитријевић, Ј.Тодоровић, Васпитни стилови родитеља  и склоност ка злоупотреби 

алкохола адолесцената, 

 


