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(Дидактичко-методички институт) од 2016. године. Доктори-
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ту (2013), област Историја и филозофија природних наука и 
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– ДНК“, МПНТР (пројектни циклус 2017–2018); „Остваривање програма наста-
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Учествовао је у изради елебората Образовање учитеља за извођење образовно-вас-
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