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јануар-фебруар 2019г.
Реч директора
После успешно завршене 2018.
године
са
скоро
8
500
наставничких
присуствовања
различитим облицима стручног
усавршавања
и
културнозабавним активностима, као и са
више од 17 000 корисника ванпросветне
оријентације,
Регионални
центар
за
професионални развој запослених у образовању
је успешно започео и 2019. годину.
Акредитовани семинари за наставнике су се
углавном реализовали ван седишта установе,
док су се у самој установи реализовали остали
облици наставничког учења.
Годину су радно и успешно започели
наставнички активи Града Ниша и наставници
појединци који су добитници награда или они
који су стекли одређена наставничка звања.
Наставници појединци су били вредни и у
Научном клубу Регионалног центра у коме су
реализовали радионице пројеката подржаних од
Центра за промоцију науке из Београда.
Истичемо рад Основне школе „Бубањски хероји“
која је приказала неколико примера добре
праксе и најавила нове активности у нашем
Центру.
Планирана је и у току су припремне активности
за манифестацију Празник хемије која ће у
марту, у част 2019. године, Године Периодног
система елемената, бити и реализована у
сарадњи са Департманом за хемију Природноматематичког факултета у Нишу.
Отвореност Центра и за друге циљне групе
допринела је томе да се врло интензивно
пружала подршка корисницима из области права
и
економије,
информационо-конуникационе
технологије и других области...
Позивамо вас на сарадњу у наставку године.
Д. Марковић
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8.01.2019.
У основној школи "Дубрава" у Књажевцу,
реализован је акредитован семинар "Час по
мери детета" (кат. бр.218, област: Деца
/ученици којима је потребна додатна
образовна подршка, 1 дан, 8 бодова).
Аутори и реализатори семинара су
Веселинка Станковић и Валентина Николић
, наставнице у ОШ "Десанка Максимовић" у
Чокоту.
Теме обрађене на семинару: Законски
оквир инклузивног образовања; Педагошки
профил ученика; Гарднерова теорија
вишеструких
интелигенција; Стратегије
прилагођавања наставе; Израда сценарија
за час са видљивим прилагођавањима.
Семинар је у Каталогу програма стручног
усавршавања за наредне 3 школске године
подржао Регионални центар Ниш.
12. и 13. 01. 2019.
У Региналном центру је у организацији
Центра за етику, право и философију
(ЦЕЛАП), реализован други део обуке за
ученике у оквиру пројекта: "Encouraging the
developmen of gender equality and democratic
culture in schools in Serbia". У овом делу
обуке ученици су прошли кроз радионице
„Моћ и односи“ и „Насиље и циклус
насиља“, које су их увеле у радионицу
„Форум театар за младе“. Пројекат је
подржан од стране Америчке амбасаде.
Циљ пројекта је обука дечака и девојчица
узраста
13-18
година
употребмом
креативних и иновативних образовних
техника (форум театар и едукативна видео-
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игра), о узроцима и последицама родно
заснованог насиља. Крајњи резултат
пројекта је предвиђен у едукативној видеоигрици кроз коју би млади усвајали знања о
механизмима
борбе
против
родно
заснованог насиља. Игрица би била
понуђена школама као могуће ново
наставно
средство.
На
обуци
су
учествовали ученици VII и VIII разреда
нишких основних школа "Свети Сава",
"Радоје Домановић" и "Вожд Карађорђе".
Реализатори обуке били су Демир Мекић и
Бојан Тодоровић.

наставе, тематском планирању, раду по
ИОП-у и искуства са посета школама у
Пироту и Власотинцу. Основна школа
"Бубањски хероји" препозната је као школа
добре праксе која је самостално развила
моделе образовања. Презентацији је
присуствовало 60 наставника нишких
школа.

16.01.2019.
Неакредитована радионица "Како
до
жељене
промене
у
свом
животу",
реализована је у Регионалном центру.
Радионицу је одржао Стеван Станојевић,
дипломирани психолог, мастер педагог,
психотерапеут под супервизијом, оснивач и
терапеут у психолошком саветовалишту
Психонега.
На радионици је учествовало 7 наставника.
Ова едукација помаже у расветљавању и
оснаживању свих елемената потребних за
остваривање здраве промене, остварење
очекивања и поштовање одлука везаних за
период у новој години.
17.01.2019.
Настављајући
традицију
презентације
примера добре праксе основних и средњих
школа, Регионални центар је 17.01.2019.
био домаћин ОШ "Бубањски хероји" у Нишу,
једној од учесница пројекта „3П –
Препознај, промовиши и прошири“,
реализованог у сарадњи са Уницефом,
Центром за образовне политике, Тимом за
социјално
укључивање
и
смањење
сиромаштва и Заводом за вредновање
квалитета
образовања
и
васпитања.
Директор школе, мр Верица Раденковић и
школски
тим
који
чине:
Драгана
Стевановић, Татјана Цекић, Снежана
Петровић, Евица Ћирић и Оливера Манић,
наставнице у овој школи, представиле су
реализоване
пројектне
активности
и
реализоване студијске посете. Оне су
изнеле искуства саветника - спољних
сарадника о онлајн обукама, одржаним
огледним
и
угледним
часовима,
презентовању амбијенталне и пројектне
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11. и 18.01. 2019.
У Регионалном центру су одржани
састанаци Актива наставника информатике
и рачунарства Града Ниша. На оба
састанка, за наставнике рачунарства и
информатике у нишким основним школама,
одржано је предавање о дигиталним
уџбеницима
из
Информатике
и
рачунарства.
Предавања
је
одржао
потпредседник Актива, Саша Матијашевић,
наставник информатике и рачунарства у
ОШ "Чегар" у Нишу. Састанцима Актива
присуствовало
је
20
наставника
информатике и рачунарства.
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18.01.2019.

19.01.2019.

У организацији ИПЦ-а из Београда, у
Регионалном
центру
је одржано
једнодневно саветовање за кориснике
буџетских
средстава
и
привредних
друштава са следећим темама: измене
буџетских
и
пореских
прописа;
састављање финансијских извештаја и
пореског биланса за 2018. за привредна
друштва
и
буџетске
кориснике.
Предавачи су били: Јелена Јовановић, др
Наталија Боровић, Јована Дедић и др
Зоран Петровић, уредници-консултанти
ИПЦ-а. Саветовање је пратило 80
представника
корисника
буџетских
средстава и привредних друштава.

У Гимназији у Зајечару реализован је
акредитовани семинар број 331, "Употреба
мобилних апликација за побољшање
квалитета наставе и учења; паметни
телефон као наставно средство 21.века."
(област: информатика, 8 бодова). Семинар
је реализован за део колектива који предаје
новоформираном ИТ одељењу, а семинар
су реализовали Ана Живковић и Марјан
Миланов. Теме обрађене на семинару су:
Мобилни телефон у учионици – за и против;
Технологија
у
учионици;
Блумова
таксономија 21. века; Апликације за помоћ у
припреми, организацији и реализацији
наставе;
Апликације
за
управљање
одељењем; Апликације за прављење
квизова, тестова и анкета; Друге апликације
које
могу
користити
наставнику.
Семинар је за наредне 3 школске године
један
од
16
подржаних
семинара
Регионалног центра Ниш.
22.01.2019.
Састанак Секције школских психолога
одржан је у Регионалном центру. Дневни
ред
састанка
био
је
следећи:
1. Усвајање извештаја о раду секције у
2018.години;
2. Предлог плана рада секције за 2019.
годину;
3.
Прикупљање
чланарине.
Одржани састанак Секције има статус
годишње скупштине Секције психолог.
Састанку је присуствовало 35 школских
психолога, а сазвала га је и водила
Љиљана Радовановић Тошић, психолог у
ОШ "Радоје Домановић" у Нишу.

www.rcnis.edu.rs
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22.01.2019.

24.01.2019.

У Регионалном центру је одржан редовни
састанак Подружнице педагога Нишавског
округа.
Састанку
Подружнице
присуствовало је 40 педагога из школа и
предшколских установа, не само из
Нишавског округа, већ из читавог региона.

У Научном клубу Регионалног центра
одржана је презентација сајта СВЕТ
НАУКЕ. Презентацију је одржао др Милан
Милошевић, оснивач и уредник сајта,
доцент на Департману за физику Природноматематичког
факултета
у
Нишу.
Како се наука представља у медијима, како
настају научне вести и колико је битно да се
сачува прецизност и тачност у научним
вестима, које су вести које привлаче пажњу
јавности и који су канали за пласирање
научних информација, нека су од питања
на
које
смо
добили
одговоре
на
овој занимљивој и корисној презентацији.
Двадесет наставника нишких школа је
сазнало које су теме и текстови били
најтраженији предходних година за десет
година постојања овог сајта. Презентација
је постављена на

Састанак је одржан по следећем дневном
реду:
1. Песталоци камп у Швајцарској презентација са студијског путовања,
Ана
Денић,
педагог
у ОШ
"Иван
Горан
Ковачић" у Нишкој Бањи;
2. "Употреба савремене технологије у
настави", презентација истраживања које је
спровела Подружница педагога Нишавског
округа, Драгана Стевановић, педагог у
ОШ
"Бубањски
хероји"
у
Нишу;
3. Положај и улога педагога у грађењу и
унапређењу
квалитета
васпитно
образовног рада у установама.

https://www.mmilan.com/predavanja/svet-nauke-o-svetu-nauke,

може да се преузме.

одакле

Састанак је заказала и водила Александра
Петковић, председник Подружнице педагога
Нишавског округа, педагог у ОШ „Његош“ и
ЕТШ „Никола Тесла“.

25.01.2019.
Један од начина да се наука приближили
ученицима је активност Научног клуба РЦ
Ниш којом је ученицима омогућено да у
својим школама реализују неке научне
експерименте. Прва радионица пројекта
"Чаша чисте воде", који је подржан од
стране Центра за промоцију науке,
реализована је у ОШ "Мирослав Антић" у
Нишу. Кроз десетак експеримената из
хидростатике ученицима је приређена мала
научна забава. Како метални новчић може
да плива по чистој води, како у обичну чашу
пуну воде можете убацити хиљаду и једну
чиоду а да се вода не пролије и зашто су
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капи росе сферног облика, само су нека од
питања на која су ученици, у оквиру
реализованих радионица, добили. На
радионицама су учествовали ученици осмог
разреда и њихова наставница Александра
Вељовић. Радионице је реализовао Драган
Голубовић, аутор пројекта, наставник
физике у ОШ "Вук Караџић" у Лесковцу.

29.01.2019.
Ванредни састанак наставника биологије
града Ниша одржан је у Регионалном
центру. Тема састанка биле су пропозиције
такмичења за ову школску годину с
обзиром да су пропозиције промењене у
односу на раније године. Промене се
односе и на укидање такмичења за 5. и 6.
разред основне школе, као и за први и
други разред средње школе. Према новим
пропозицијама, дипломе на општинском и
градском нивоу добијаће само прва три
пласирана ђака.
30.01.2019.
Актив наставника економске групе предмета
одржао је састанак у Регионалном центру.
Састанку је присуствовало учествовало 10
наставника из Економске, Трговинске и
Правно пословне школе из Ниша. На
састанку су усвојена стратешка документа
актива. Такође, постигнут је договор да се
26. марта, обележава као дан Регионалног
актива
наставника
економске
групе
предмета.Састанак је водио Александар
Мишковић, професор у Правно-пословној
школи.
30.01.2019.

29.01.2019.
Редовни
месечни
састанак
Актива
наставника физике Нишавског округа
одржан је у Регионалном центру. На
састанку су обрађене следеће теме:
1. Завршни испит у основној школи;
2. Организација општинског такмичења
за
ученике
основних
школа;
3. Информација о општинском такмичењу
за
ученике
средњих
школа.
Састанак је сазвао и водио Славољуб
Митић, наставник физике у Гимназији
"Светозар Марковић".

www.rcnis.edu.rs

Пример добре праксе ОШ "Бубањски
хероји" из Ниша, угледни час "ВУКОВА
РЕФОРМА" представљен је у великој сали
Регионалног центра. Тема угледног часа је
обележавање 150 година Вукове реформе и
200 година од објављивања "Првог српског
рјечника", а све то крози систематизацију
градива из области историје језика.
Као производ тимског рада ученика VIII 2 и
VIII 3 разреда, приказани су филм и
презентација, прочитани су најбољи и
награђени радови. Ученик Петар Јевтић,
читао је делове есеја "О језику" , које је сам
написао.
Чланови
драмске
секције
дочарали су значај дела Вука Караџића,
Доситеја
Обрадовића
и
њихових
савременика. Кроз тридесетак изабраних
питања из области историје српског језика,
кроз квиз, ученици су на занимљив начин
представили
школско
градиво.
Водечи рачуна о визуелном ефекту,
обучени у народну ношњу ученици су
послужили чесницу, проју и погачу свим
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гостима угледног часа. Као пратећа
активност у холу Регионалног центра
постављена је изложба са најбољим и
награђеним ученичким литерарним и
ликовним радовима по конкурсу који је
спроведен у школи. Реализатор угледног
часа била је Татјана Цекић, наставник
српског језика у ОШ "Бубањски хероји".

Extension, под руководством Научног
сарадника др Лазара Велимировића.
1.02.2019.
Обука
по
називом
"Практична
демонстрација дигиталних уџбеника за
енглески језик издавачке куће Klett" ("Eyes
Open 1" за 5. разред и "Super Minds 1" за 1.
разред), одржана је у Регионалном центру.
Обуку је реализовала Ана Живковић,
наставник енглеског језика у ОШ "Чегар" у
Нишу. Ана Живковић је овогодишњи
добитник Светосавске награде.

1-2.02.2019.

28.01.2019.
У просторијама Регионалног центра почела
је реализација пројекта под називом
Програм ИТ преквалификација - МИСАНУ.
Пројекат
се
реализује
под
покровитељством Владе Републике Србије
у сарадњи са Програмом Уједињених
нација за развој (УНДП), а у оквиру
програма Србија на дохват руке Дигитална трансформација за развој.
Пројекат реализује Математички институт
САНУ и University of California San Diego
Extension. У оквиру предложеног пројета
биће реализоване обуке програмирања у
програмским језицима Јава и Пајтон.
Пројекат спроводе тим професора и
асистената са Математичког института
САНУ и University of California San Diego

www.rcnis.edu.rs

У Регионалном центру у Ужицу одржан je
семинар „Школа будућности – Microsoft
програмима
до
савремене
наставе“
(каталошки број 304; 16 бодова). Семинар
су похађали наставници Ужичке гимназије.
Циљеви
семинара
су:
Унапређење
компетенција наставника за примену
савремених информационо комуникационих
технологија
у
настави;
Оснаживање
наставника за
употребу иновативних
комуникација
у
сврху
унапређивања
квалитета
наставе.
Семинар
су
реализовале Јасмина Марковић, школски
педагог, Марија Петровић, професор
српског језика и Сузана Ристић, професор
историје из ОШ "Јован Јовановић Змај" са
Алексиначког Рудника. Семинар је за
школске
2018/2019.,
2019/2020.
и
2020/2021. године подржао Регионални
центар Ниш.
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1-3.02.2019.

1.02.2019.

Акредитовани семинар Умеће комуникација
- како да говоримо и слушамо да би
ученици желели да нас чују и да
разговарају са нама, каталошки број 171,
реализован је у Регионалном центру.
Теме обрађене на семинару: Однос између
ученика и наставника - сложено поље
комуникације; Ауторитет и васпитни стил;
Понашања ученика која нас ометају у раду:
Како реагујемо? ( Ја поруке - структура,
услови за примену и ефекти), Проблеми
ученика: Како реагујемо? (Активно слушање
- емотивна подршка, услови за примену и
ефекти); Начини поступања у проблемским
(конфликтим) ситуацијама - афирмисање
конструктивних приступа у решавању
ситуација
из
школске
праксе.
Водитељски пар и овог пута биле су
психолози
из
београдског
удружења
Психокод: Ирена Лободок Штулић и Милка
Михајовић. На семинару су учествовали
наставници из Ниша, Бујановца, Јагодине,
Пирота, Бора, Алексинца и Мерошине.

У Регионалном центру, у организацији
Сталне конференције градова и општина
(СКГО), одржана је регионална радионица
Извештавање о стамбеним потребама и
пројектима - стамбена подршка на
локалном нивоу. Представљене су следеће
теме: Годишњи извештај о стамбеним
потребама и пројектима стамбене подршке
- припрема
извештаја, искуства
из
претходне године; Примери пројеката
стамбене подршке; Стамбена подршка на
локалном нивоу - припрема неопходних
аката.
Предавачи су били Клара Даниловић и Игор
Мишчевић, СКГО; Ђорђе Милић, помоћник
министра, Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре и Светлана
Ристић, начелник одељења за стамбену
изградњу и архитектонску политику и
комуналне
делатности
поменутог
министарства. Радионици је присуствовало
40 представника локалних самоуправа.
2.02.2019.
Радионица е-Портфолио наставника годишњи план и годишњи извештај о
стручном усавршавању је, за 8 наставника
нишких школа, реализована у рачунарској
учионици Регионалног центра. Радионицу је
реализовао Зоран Муљевски. Коришћење
интернет сервис е-портфолио помаже
координаторима за СУ у следећим
пословима:
1) праћењу израде портфолија наставника,
2) изради Плана стручног усавршавања
наставника
и
стручних
сарадника,
3)
организацији
и
реализацији
одговарајућих
програма
обуке,
4) вођењу евиденције о оствареним сатима
стручног
усавршавања,
5) праћењу реализације индивидуалних
планова стручног усавршавања у установи
и
ван
установе,
6)
подношењу
извештаја
(месечно,
тромесечно)
директору
установе
и
Наставничком
већу,
7) вођењу базе података СУ у установи
(Неакредитовани
програми
СУ),
8) вођењу базе података СУ ван установе
(акредитовани програми СУ)

www.rcnis.edu.rs
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6.02.2019.

7.02.2019.

У Регионалном центру je одржан редовни
састанак наставника који предају верску
наставу. Састанку је присуствовало 29
наставника верске наставе из основних и
средњих школа Нишавског, Топличког и
Пиротског округа. Састанак је организовао
координатор за верску наставу Епархије
нишке Лазар Павловић.

У Економској школи у Нишу одржан је
семинар „Час по мери детета“, каталошки
број 218 (8 бодова). Семинар је похађао
колектив Економске школе. Циљ програма
је да унапреди компетенције наставника за:
рад са ученицима којима је потребна
додатна подршка у образовању; примену
одговарајућих стилова, стратегија и метода
наставе
полазећи
од
индивидуалних
карактеристика
и
потреба
ученика;
управљање
одељењем.
Семинар
су
реализовале
Валентина
Вељковић
Николић, наставник српског језика
и
Веселинка
Станковић,
наставник
математике у ОШ "Десанка Максимовић"
у Чокоту. Семинар је за школске 2018/2019.,
2019/2020. и 2020/2021. године подржао
Регионални центар Ниш.

6.02.2019.
У
Регионалном
центру је
одржано
саветовање јавних извршитеља у вези
са новим поступком уписа у катастар
непокретности.
Саветовању
су
присуствовала
22
извршитеља
из
југоисточне Србије, а теме које су
обрађивали су: Правни оквир и улога јавних
извршитеља у једношалтерском систему
за упис у катастар непокретности;
Примена правног оквира кроз електронски
систем; Примена Закона у пракси проблеми и статистички показатељи.
Модератори
саветовања
били
су
представници Коморе јавних извршитеља,
Републичког
геодетског
завода
и
Министарства правде.

7.02.2019.
У Средњој стручној школи у Нишу одржан
је семинар „Организација наставе у
наставној бази “, каталошки број 921 (8
бодова). Семинар је реализован за
колектив школе. Циљ самог програма је
унапређивање квалитета наставе стручних
предмета у наставној бази применом
савремених метода и дидактичких решења
за стицање стручних компетенција и
сарадње
са
социјалним
партнерима.
Семинар
су
реализовали
Бисерка
Светозаревић, педагог и Роберт Нађ,
специјалиста
струковних
студија
у
Медицинској школи у Грачаници. Семинар
је за школске 2018/2019., 2019/2020. и
2020/2021. године подржао Регионални
центар Ниш.
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8.02.2019.
У Регионалном центру је одржан редовни
месечни састанак Актива наставника хемије
који је од недавно прерастао у Удружење
„Актив хемије – Молекул“ или „АХ
Молекул“. Активу су, осим наставника
нишких основних и средњих школа,
присуствовали и наставници из Беле
Паланке, Пирота, Житорађе и Сићева укупно њих 29. На дневном реду биле су
следеће теме: Упознавање са новом
организацијом - удружењем; Организација
општинског и регионалног такмичења;
Учешће у програмима обележавања године
Периодног система елемената у сарадњи
са Регионалним центром; Фестивал Наук
није баук. Посебно је било речи о
организацији
активности
у
оквиру
обележавања 2019. као године Периодног
система елемената у Научном клубу
Регионалног
центра.
Планиране
су
активности у првој недељи марта и
учествоваће
наставници
са
својим
ученицима, професори и сарадници ПМФ-а
и сарадници из Регионалног центра.
Састанку је, у име Регионалног центра,
присуствовала
Вања
Маниташевић,
организатор
обука.
Присутним
наставницима је презентована могућност
учешћана на конкурсу који ће и ове године
расписати Центар за промоцију науке из
Београда,
а
који
се
односи
на
популаризацију науке. Наставници хемије
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су позвани да уз подршку Регионалног
центра могу конкурисати са својим идејама.
8.02.2019.
У Регионалном центру је реализован
акредитовани семинар број 932: "Употреба
напредних
метода
у
реконструкцији
саобраћајних незгода“ (област: стручни
предмети у средње стручном образовању, 8
бодова). Семинару су присуствовали
наставници сабраћајне групе предмета из
Средње стручне школе у Нишу и
Техничке школе у Зајечару. Реализатори
семинара су проф. др Ненад Милутиновић и
др Марко Маслаћ, професори на Високој
техничкој
школи
у
Крагујевцу.
Реализација семинара је резултат посете
сарадника Регионалног центра Средњој
стручној школи у Нишу, у оквиру
професионалне
подршке
у
области
стручног усавршавања. Циљ семинара је
унапређивање компетенција наставника за
ужу
стручну
област
"Безбедност
саобраћаја". На семинару су обрађене
теме:
Алат
за
импулсну
анализу
саобраћајне незгоде; Алат за интерактивну
симулацију кретања возила након судара;
Алат за утврђивање деформације возила.

9-10.02.2019.
У
Основној
школи
„Др
Ђорђе
Јовановић“
у
Новом
Милошеву,
реализован је акредитован семинар број
215 „Стратегије, методе и технике рада
у
инклузивној
учионици“
(област:
деца/ученици којима је потребна додатна
образовна подршка, 16 бодова). Семинар је
реализован
за
колектив
школе.
Реализатори семинара били су Љиљана
Радовановић Тошић, психолог, ОШ „Радоје
Домановић“ Ниш и Владица Тошић,
професор разредне наставе, ОШ „Ратко
Вукићевић“, Ниш. Циљ семинара је
унапређивање компетенција наставника за
квалитетно образовање ученика, стицање
вештина
и
знања
за
управљање
одељењем, унапређивање компетенција о
стиловима учења, мотивацији и образовању
по ИОП-у. Теме семинара су: Инклузивна
школа; Инклузивна учионица; Учење у
инклузивној
учионици;
Управљање
инклузивним одељењем; Даровити ученици;
Педагошки профил и израда ИОП-а;
Мотивација ученика; Стратегије, методе и
технике рада са ученицима који имају
тешкоће у учењу математике; Стратегије,
методе и технике рада са ученицима који
имају хиперактивност и дефицит пажње;
Стратегије, методе и технике рада са
ученицима који имају тешкоће у читању и
писању; Израда сценарија за час у
инклузивној учионици. Семинар је један од
16 подржаних семинара Регионалног
центра Ниш за ову и наредне две школске
године у Каталогу програма стручног
усавршавања.

14.02.2019.
У Регионалном центру одржан редовни
месечни састанак наставника који предају
економску групу предмета и раде у оквиру
Актива економске групе предмета на
регионалном
нивоу.
Састанаку
је
присуствовало 10 наставника. Организатор
састанка је председник Актива Александар
Мишковић, наставник у Правно пословној
школи.

www.rcnis.edu.rs
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18.02.2019.

19.2.2019.

У Регионалном центру је одржан скуп
лиценцираних посредника у споровима
са југа Србије који је организовала
Регионална канцеларија посредника у
Нишу. Циљ скупа био је да се оствари
међусобна сарадња и да се размене
искуства. У Србији је око 600 лиценцираних
посредника. Главне предности медијације
из праксе домаћих и страних судова су да
спорови трају краће и да су трошкови
решавања
спорова
мањи.
Просечан судски спор траје 337 дана док се
просечна медијација завршава за период
око месец дана. И поред ових предности
медијација још увек није нашла велику
примену у Нишавском округу. Решавање
спорова путем медијације у Нишавском
управном округу за сада су искусиле нишке
градске општине у споровима са јавним
предузећима, као и општина Гаџин Хан.

У
Регионалном
центру,
у
организацији Института
за
педагошка
истраживања из Београда, одржана је
обука о TIMSS тестирању 2019. Обука је
била намењена стручним сарадницима и
учитељима из школа у централној и јужној
Србији. У тим основним школама ће се
обавити TIMSS тестирање за 2019.годину.
Обуку
су
реализовали
сарадници
Института: Сања Грбић и Драган Весић.
Планирано је да у овој години око 4.500
ученика четвртог разреда, из 165 основних
школа у Србији, учествујеу новом циклусу
ТИМСС тестирања из математике и
природних наука, које ће бити изведено од
краја
марта
до
половине
априла.
Попуњавањем
упитника
о
квалитету
наставе и осталим импликацијама важним
за
постигнуће
ученика
у
истраживању учествују
и
родитељи,
учитељи и директори из 165 школа. TIMSS
(Trends in International Mathematics and
Science Study) је велики међународни
пројекат у чијем је фокусу испитивање
постигнућа ученика из математике и
природних наука. Реч је о пројекту
Међународног удружења за евалуацију
образовних
постигнућа
(International
Association for the Evaluation of Education
Achievement – IEA). У свим земљама у
којима
се
спроводи TIMSS, IEA има
партнерске институције које учествују у
планирању и реализацији истраживања.
У Србији улогу националног центра
за TIMSS истраживање има Институт за
педагошка истраживања из Београда.

Скуп је окупио 35 посредника из Зајечара,
Алексинца,
Бора,
Ниша,
Београда,
Јагодине,
Приштине,
а
скупу
су
присуствовали
Драгана
Сотировски,
начелница Нишавског управног округа и
Светозар Алексов, државни секретар
Министарства рада запошљавања, борачка
и социјална питања.
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20.02.2019.

23.-24.02.2019.

Наставници ликовне групе предмета нишких
школа
су
одржали
састанак
у просторијама Регионалног центра. Тема
састанка је била организација такмичења
за најбољу дечију карикатуру "Мали
Пјер".
Такмичење
организује
удружење Пријатељи деце Србије, које
остварује циљеве у области права детета,
друштвене бриге о деци и подстицања
активности на унапређењу рада с децом и
за децу. Састанку је присуствовало 12
наставника. Сазвао га је и водио Милан
Николић, наставник у Трговинској школи у
Нишу.

У Гимназији у Краљеву, одржан je
семинар „Школа будућности – Microsoft
програмима
до
савремене наставе“
(каталошки број 304; 16 бодова). Семинар
су
похађали
наставници
Гимназије.
Циљеви
семинара
су:
унапређење
компетенција наставника за примену
савремених информационо-комуникационих
технологија
у
настави;
оснаживање
наставника за
употребу иновативних
комуникација
у
сврху
унапређивања
квалитета
наставе.
Семинар
су
реализовале Јасмина Марковић, школски
педагог, Марија Петровић, професор
српског језика и Сузана Ристић, професор
историје из ОШ "Јован Јовановић Змај" са
Алексиначког Рудника. Семинар је за
школске 2018/2019., 2019/2020. и 2020/2021.
године подржао Регионални центар Ниш.

22.02.2019.
У Регионалном центру одржана је обука за
обвезнике доставе и кориснике е-шалтера
из Ниша и околине. Обуку је прошло 28
полазника, а теме које су обрађивали су:
Правни оквир за упис у катастар
непокретности; Презентација услуга из
катастра непокретности које органи користе
у поступцима: РГЗ услуге на еЗУП-у и
еКатастар и Презентација система РГЗ
еШалтер.

25.2.2019.
У Регионалном
центру
je одржана
презентација часа под називом „НСЗ
пројекат“ који је освојио прву награду на
конкурсу Министарства туризма, трговине и
телекомуникације, Дигитални час за 2018.
Час је представила аутор, Мирјана Рашић
Митић, наставница математике у ОШ
„Свети Сава“ у Нишу. У раду је приказана
употреба разних дигиталних алата који су
коришћени на 2 часа математике, за обраду
и утврђивање лекције: Најмањи заједнички
садржалац.
Учесници су упознати
са
алатима битејбл (biteable) за прављење
кратких филмова и падлет (padlet), затим са
ваитборд (whiteboard) интернет таблама,
техникама мапа ума за боље запамћивање
нових појмова. Приказано је и то како се
може направити дидактичко средство у
виду сајта. Сви ови дигитални алати се
успешно могу користити и у другим
наставним предметима. Презентацији је
присуствовало 50 наставника из основних и
средњих школа у Нишу.
Министарство
туризма,
трговине
и
телекомуникације РС сваке календарске
године расписује конкурс за најбољи
дигитални час у три категорије: друштвене
науке;
природне
науке;
математика,
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информатика и техничко образовање.
Конкурс је намењен основним школама.

У Регионалном центру одржана су стручна
предавања са
темама:
„Родитељска
атмосфера и комуникација као битан
фактор школског (не)успеха и „Учење и
поучавање
у
ефикасној
настави“.
Предавањима
је
присуствовало
100
наставника и стручних сарадника из нишких
школа као и представник Министарства
просвете, Душица Младеновић, саветник у
Школској управи Ниш. Предавања је
реализовала
Драгана
Милошевић,
наставник математике у ОШ „Ћеле кула“ и
саветник – спољни сарадник Министарства
просвете.

26.2.2019.
У Региналном центру је реализована
неакредитована
обука:
"ОСНОВИ
БИБЛИОТЕЧКОГ ПОСЛОВАЊА". Обукa је
намењена
стручним
сарадницима
библиотекарима. Обуци је присуствовало 9
школских библиотекара из Бруса, Бора,
Ниша, Пирота и Власотинца. Обуку је
реализовала Весна Црногорац, доктор
културолошких наука и комуникологије.
Теме
обраћене
на
обуци
су:
библиотека, библиотекарство, библиотечко
– информациона делатност (појмови);
набавка и смештај библиотечке грађе;
инвентарисање грађе (Књига инвентара);
ревизија и отпис библиотечке грађе.
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28.02.2019.
Редовни
месечни
састанак
Секције
школских психолога града Ниша, одржан
је у Регионалном центру. Тема састанка
била је: Избор новог руководства секције
(председник, подпредседник, секретар)
на мандат од 4 године, као и Извештај
са јануарског и фебруарског састанка
Извршног одбора Друштва психолога.
Састанку је присуствовало 30 психолога
нишких школа.

промоцију науке на који, уз подршку
Регионалног центра, наставници могу
конкурисати са својим идејама.

28.2.2019.

27.02.2019.
Поводом обележавања године Периодног
система елемената, у Регионалном центру
је одржан састанак Удружења „Актив
хемије
–
Молекул“.
Активу
су
присуствовали заинтересовани наставници
нишких основних и средњих школа јер је на
дневном реду била само једна тема:
Учешће у активностима обележавања
године Периодног система елемената.
Посебно је било речи о организацији
активности у периоду од 18. до 21. 03. 2019.
Присутни су били заинтересовани за
учешће на манифестацији, а 14 наставника
се пријавило да са ученицима излаже своје
радове.

У Регионалном центру је представљен
пример добре праксе – угледни час под
називом „СРПСКА
СРЕДЊОВЕКОВНА
КЊИЖЕВНОСТ У НАСТАВИ“. Пример
часа представила је др Елизабетa Каралић,
педагошки саветник, професоркa српског
језика и књижевности у ОШ “Бубањски
хероји” и у Гимназији “Светозар Марковић”
Часу је присутвовало 20 наставника српског
језика и књижевности из основних и
средњих школа.

Састанку је, у име Регионалног центра,
присуствовала
Вања
Маниташевић,
организатор манифестације. Присутним
наставницима још једном је презентована
могућност учешћа на конкурсу који ће и ове
године
расписати
Центар
за
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27.02.2019.
Актив наставника музичке културе
нишких основних и средњих школа одржао
је састанак у просторијама ОШ "Вожд
Карађорђе". Теме састанка биле су:
организација окружног такмичења хорова и
оркестара
основних
школа
2019.г;
презентација уџбеника: У свету музике
5, Музичка култура за пети разред
(електронски уџбеник), У свету музике 6,
Музичка
култура
за
шести
разред,
презентер Валентина Динић. Састанак је
сазвала и водила Драгана Црнатовић,
председник Актива.
28.2.2019
У Регионалном центру је одржан Актив
наставника
који
предају
грађанско
васпитање у основним и средњим
школама. Активу је присуствовало 30
наставника из Топличког, Пиротског и
Нишавског округа. Актив је организовала
председник Актива, Марина Божановић,
професор у Угоститељској школи у Нишу.

Контакт:
Регионални центар за професионални
развој запослених у образовању Ниш
Париске комуне бб, 18000 Ниш
Тел: + 381 18 202 300
+ 381 69 202 3002
Факс: + 381 18 202 420
www.rcnis.edu.rs
info@rcnis.edu.rs
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