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ПРОФЕСИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ, СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА И СЕМИНАРИ:
Међународне:
(Од 2010. до 2015. учествује у организацији Дан франкофоније на Мегатренд Универзитету у
оквиру међународне прославе месеца франкофоније у сарадњи са Амбасадом Канаде , и
Француским Институтом у Београду. 2015.организовала промоцију књиге Сви моји путеви
воде ка Србији, младог Француза Арно Гујона, хуманисте и великог пријатеља Срба ,
директора хуманитарне организације „ Солидарност за Косово“ у сарадњи са Службеним
Гласником. Сарађивала са Филозофским факултетом из Новог Сада и Филолошким Факултетом
из Београда. Учествовала у организацији промоције књиге Ру на Мегатренд Универзитету,
канадске списатељице Ким Туј Ли, у оквиру манифестације Дани франкофоније у сарадњи
са Амбасадом Канаде и издавачком кућом Клио.
(2007.) Током израде магистарског рада боравила у Француској 2007. године месец дана , у
августу, као стипендиста француске владе на стажу за професоре француског језика из Србије
, у Безансону , на Универзитету регије Franche – Compte‐ Центар за примењену лингвистику.
(2009.) имала учешћа на конференцији „ Француске студије данас“‐ франкофоније – у Новом
Саду са радом „ Културне димензије учења страног језика.
Домаће:
(2012.)Учешће на семинару, септембар 28.‐30. 2012. у Новом Бечеју „ Глобално и
интеркултурално образовање за младе у Србији: Изградња и оснаживање платформе за
програме глобалног образовања за младе на локалном нивоу. Семинар је део пројекта који
финансира Министарство омладине и спорта у оквиру Националне стратегије за младе у
градовима и општинама Србије , у организацији „ Интеркултуре“, огранка АФС у Србији.

(2010. 2011.
2012. 2013. 2014.) пратила семинаре из дидактике француског језика , у
организацији Удружења професора француског језика и Француског Института на Филолошком
факултету у Београду Европски дан језика.
2011. и 2015. године предложила Управи Мегатренд универззитета Предлог и оправданост
пројекта оснивања Центра за стране језике на „ Џон Незбит“‐Мегатренд Универзитету.

