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септембар-октобар 2018.г.
Реч директора

31.08./2.09.2018. Акредитовани семинар за
наставнике, Умеће комуникације - како да
говоримо и слушамо да би ученици
желели да нас чују и да разговарају са
нама (кат. бр.136; област Васпитни рад; 20
сати стручног усавршавања), реализован је
у Регионалном центру. На семинару је
учествовало 27 наставника основних и
средњих школа из Ниша, Прокупља,
Пирота, Врања, Лесковца, Грачанице и
Косовске Витине.Испред ауторског тима
удружења Психокод које је подржало
семинар,семинар су реализовале Ирена
Лободок Штулић и Милка Михајловић.
Семинар обрађује следеће теме:Однос
наставник
-ученик,
сложено
поље
комуникације;Схватање ауторитета и избор
васпитног стила као одреднице начина
комуникације;Поступци ученика који нас
ометају у раду;Ја - поруке у функцији
позивања
на
сарадњу;
Активно
слушање
и
емотивна
подршка;Адекватни и неадекватни начини
реаговања на проблеме ученика;Емпатија и
развој
емпатичности
код
ученика;
Конфликти
и
шта
са
њима.

с
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11.9.2018.
У Регионалном центру је одржан први
састанак Актива наставника физике
Нишавског округа у школској 2018/2019.
години.
Теме

састанка

биле

су:

- Договор о начину рада у току школске
2018/19.
године;
- Школа физике за ученике основних школа;
- 13. Камп физике ''Сокобања 2019'';
- Настава оријентисана ка исходима учења;
- Текуће активност.

5.09.2018.
Почетком
септембра,
према
плану
пројектних
активности
започела
је
реализација пројекта "Преточимо знање у
практичан рад". Пројекат је одобрен по
Јавном позиву Центра за промоцију науке а
реализација пројекта предвиђа подршку
Научног клуба Регионалног центра Ниш.
Пројекат
под
истим
називом
биће
реализован и у Центру за стручно
усавршавање у Лесковцу.
Реализатори пројекта су проф.др Данијел
Данковић, Милош Марјановић и Данко
Данковић.За почетак реализације пројекта
предвиђене су припремне активности тако
да је тим реализатора до сада израдио сајт,
унео важне информације о пројекту

https://pretocimoznanje.wordpress.com/ и
урадио идејно решење за rollup.

Пројекат има главни циљ да се ученицима
омогући да практично провере оно што су
теоријски проучавали из предмета природа
и друштво, информатика и физика. Циљна
група су ученици основних школа и
гимназија. Пројекат ће трајати до краја
децембра 2018. године.
11.09.2018.
Радионица под називом Веза ума и тела унапређење здравља, одржана је у
Регионалном центру. Радионице је одржала
лиценцирани тренер програма Лујза Хеј,
Милена Бјеловук.
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Састанку је присуствовало 25 наставника
физике, а састанак је у сарадњи са
Регионалним
центром
организовао
председник Актива - Славољуб Митић,
професор физике у Гимназији "Светозар
Марковић"
12-13.09.2018.
На основу јавног позива Националне
службе за запошљавање, у организацији
Семинара
Србије
из
Београда,
у
Регионалном центру је одржано тестирање
кандидата за обуке за рад у ИТ сектору.
Тестирање је обухватило 400 потенцијалних
кандидата за обуку. Обуке ће трајати 3
месеца и изабрани кандидати ће бити
обучени за НЕТ и ЈАВА програмирање,
којима ће се обезбедити могућност да уз
нова знања и вештине за рад у ИТ сектору
лакше дођу до посла.
14.09.2018.
У
оквиру
континуиране
медицинске
едукације, у великој сали Регионалног
центра, одржана је ПД радионица у
организацији ДИАЦЕЛЛ-а са темом:
„Како
унапредити
перитонеумску
дијализу“.
Семинару
је
присуствовало
40
здравствених
радника.
Предавачи су били: доц.др Бранка Митић,
асс.др Емина Костић, мр. др Јасмина
Радивојевић, проф.др Радмила Величковић
Радовановић и др Слободан Јовановић.
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Аутор програма је Сузан Карол Кеистер,
интернационални тренер и супервизор,
Државни универзитет Мичиген, Мичиген,
САД.
Семинар је подржан од стране Регионалног
центра Ниш у Каталогу програма стручног
усавршавања за наредне три школске
године 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021.
годину.
Програм
"Вештине
за
адолесценцију..." један од препоручених
програма превенције у Стручном упутству
министра просвете и у складу са
Међунардоним стандардима превенције.
Вест о реализацији семинара у Београду
налази се на сајту Министарства просвете.

18.9.2018.
У Регионалном центру је одржан 1.
састанак
Подружнице
педагога
Нишавског
округа.
Састанку
је
присуствовало 35 педагога.
На почетку састанка окупљене педагоге
поздравили су и информисали их о будућим
активностима у Регионалном центру Ниш,
директор и саветник Центра.

14 -16.9.2018.
У хотелу "Тулип Ин", Нови Београд, у
организацији Канцеларије УН за борбу
против дроге и криминала - УНОДЦ,

реализован акредитовани семинар

кат. број 15 "ВЕШТИНЕ ЗА
АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ - превенција
злоупотребе психоактивних супстанци и
ризичног понашања младих"(24 бода).
Семинар су реализовале Весна Петровић
Урошевић и Споменка Ћирић Јанковић.
Теме семинара су изузетно актуелне и
поклапају
се
са
приоритетима
Министарства
просветепревенција
наркоманије код младих. Неке од тема које
се обрађују су - Унапређивање односа са
вршњацима; Јачање породичних однос;
Правимо здраве изборе; Поставимо циљеве
за здрав живот;
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У наставку састанка обрађене су следеће
теме:1. Извештај о раду Подружнице
педагога Нишавског округа за школску
2017/2018
годину
2. План рада подружнице за школску
2018/2019
годину
3. Активности Педагошког друштва Србије Скупштина
ПДС
и
Правилник
о
додељивању
награда
и
признања
ПДССастанак је заказала и водила
Александра Петковић, педагог у Основној
школи "Његош" и ЕТШ "Никола Тесла".
21.09.2018.
Регионални центар је музичко-поетским
кабареом "Због свега" пожелео успешан
почетак нове школске године свим
наставницима нишких школа. Наставници
су те вечери уживали слушајући поезију
Душка Радовића, Мике Антића, Бране
Петровића, Бранислава Нушића, Душка
Трифуновића, Матије Бечковића и других
српских песника. Стихове песама је, уз
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музичку
пратњу
професора
Зорана
Живадиновића, говорио Милош Паовић,
глумац Алексиначког аматерског позоришта

Састанак је сазвала и водила Љиљана
Радовановић Тошић, председница Секције.
24.09.2018.
Регионални центар Ниш први пут је на мапи
установа који промовишу науку у европској
манифестацији
"Ноћ
истраживача".
Научни клуб РЦ Ниш у оквиру пројекта
"ReFocus 2.0", у сарадњи са Природно математичким факултетом у Нишу и
Центром за промоцију науке био је домаћин
љубитељима науке из Ниша и околине.
Пратећи овогодишњу тему манифестације,
Културно и природно наслеђе, а идући у
сусрет самој Ноћи истраживача, први дан
посветили
смо
истраживањима
у
природним наукама. У томе су нам
помогли:

24.09.2018.
Састанак секције школских психолога града
Ниша, одржан је у Регионалном центру. На
редовном месечном састанку разговарало
се
о
следећим
темама:
1. Преглед рада секције током прошле
школске године и предлози за унапређење
рада
2. Разматрање дописа савеза психолога ка
Министарству просвете везаним за платне
разреде
3. Разматрање новог Правилника о
дисциплинској одговорности ученика и
друштвено
корисном
раду
4. Најава предстојећих скупова значајних за
психологе
у
септембру
и
октобру.
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1. Проф. др. Иван Палић са ПМФ-а Ниш са
Департмана за хемију који је одржао
предавање под називом "Шта то лепо
мирише";
2. Игор Рил, уредник часописа Натионал
Геограпхиц за Србију, који је часопис
приказао релевантним извором научних
информација, врхунских документарних
фотографија
и
репортажа;
3. Мр Данко Јовић из Завода за заштиту
природе, који је изнео најновије податке у
вези заштићених подручја у непосредној
околини
Ниша;
4. Наставници који ће у Научном клубу Ниш
реализовати
своје
пројекте:
Драган
Голубовић - пројекат Чаша чисте воде;
Мирјана Рашић Митић - пројекат Играј го развијај вијуге; проф др. Данијел Данковић пројекат Преточимо знање у практичан рад
и Нена Стојановић, Слађана Јовић и
Александра Петровић - пројекат Мисли...
Подстицајна
атмосфера,
велико
интересовање,
позитивни
коментари
учесника и присуство око 150 наставника и
ученика, сведоче да смо први дан у Недељи
истраживача почели на најбољи начин. Ноћ
истраживача је подржана од стране
Европске комисије у оквиру Марија
Склодовска-Кири акције, који представља
програм Европске Уније за јачање европске
истраживачке каријере.
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Приближавајући места колективног сећања,
ми такође припремамо младе генерације да
граде сопствену будућност и идентитет.
У
Регионалном
центру
изложба
је
постављена за све ученике и наставнике
нишких школа захваљујући канцеларији ЕУ
Инфо кутак Ниш

24.09.2018.
Ученици трећег и четвртог разреда
Трговинске школе са професорком Јеленом
Стошић, посетили су изложбу "Наше
наслеђе - где прошлост сусреће
будућност". Изложба је организована у
Регионалном центру поводом обележавања
Европске године културног наслеђа, а у
оквиру
манифестације
"Европка
ноћ
истраживача". Славећи наше културно
наслеђе, ми прослављамо и припадност
заједничком простору, вредностима и
начелима на којима почива Европа.

www.rcnis.edu.rs
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27.09.2018.
Стручни актив наставника географије је
први пут
реализовао
састанак ван
просторија Регионалног центра. Повод је
обележавање Светског дана туризма,
27.септембра.
Уз подршку Туристичке организације града
Ниша и Хидрометеоролошке станице Ниш,
манифестација је почела у 12.00 часова уз
уводну реч представника Актива и излагање

ученика ОШ "Радоје Домановић". Водич ТО
Ниш је испред Тврђаве одржао предавње о
Бановини, као и о новијој историји Ниша.
После уласка у Тврђаву ученици су чули
још једно предавање о турском периоду
владања овим просторима. У 12.40
метеоролог ХМЗ Ниш, одржао је предавање
на тему "Клима и време". У организацији
манифестације учествовало је 8 нишких
школа са 110 ученика и 11 професора.

26.09.2018.
У Научном клубу Регионалног центра
почела је реализација пројекта "Играј ГО развијај вијуге". Пројекат је одобрен и
финансијски подржан на Јавном позиву
Центра
за
промоцију
науке.
Првом часу Гоа присуствовало је 15
ученика. Упознати су са правилима Го игре
и начином и динамиком рада. Пројекат
"Играј ГО - развијај вијуге" је пројекат чија
реализација ће трајати од септембра 2018.
до краја марта.2019. године и наставак је
пројеката који су претходне две школске
године били подржани од стране Центра за
промоцију науке и реализовани у Научном
клубу Центра. Реализатори на пројекту су:
Мирјана
Рашић
Митић,
Жељко
Веселиновић, Младен Лилић и Драган
Илић.
Циљна група пројекта су деца/ученици
узраста од 6 до 19 година и заинтересован
наставници да овакве активности организују
у својим школама.Циљеви пројекта су:
Промоција и ширење интересовања за игру
ГО код деце/ученика и наставника; Развој
интелектуалних способности, стратешких
вештина за решавање проблема, упорности
и
логичког
мишљења,
способност
креативног приступа научним идејама;
Развој особина асертивности, толеранције и
спортског духа и Развијање способности за
вршњачку едукацију.

www.rcnis.edu.rs
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26.09.2018.
Други дан у Недељи истраживача у
Научном клубу Регионалног центра био је
резервисан за предавање под називом
"Осврт на српске бесмртнике који су у
Великом рату задивили свет". Предавање је
одржао генерал у пензији, г-дин Мирко
Старчевић.
Предавање
о
храбрости,
јунаштву и љубави српских војника и
војсковођа према својој отадзбини, пратило
је 70 ученика Гимназије
"Светозар
Марковић" и око 40 наставника и
заинтересованих грађана.

www.rcnis.edu.rs
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28.09.2018.
У оквиру богатог и разноврсног програма
које је у сарадњи са партнерима у Недељи
истраживача припремио Научни клуб РЦ
Ниш, саму Ноћ истраживача посветили смо
теми која се тиче разноликости језика,
дијалеката и наречја нишког краја. Како
дијалекат представља велико културно
богатство и идентитет који желимо да
сачувамо гости су нам били колумнисти и
глумци који пишу, а врло често и говоре на
дијалекту југа Србије. Разговарајући о овој
теми и очувању старонишког дијалекта
јавила се идеја за будућу сарадњу у коју би
укључили ученике нишких школа и
организовали такмичења ученика у писању
кратких прича или позоришних представа
на дијалекту југа Србије.
Учесници наше Ноћи истраживача били су:
Стана Динић Скочајић која је прочитала
своју причу "О старинским авлијама и
мезетлуцима",
Драгослав
Петковић,
колумниста часописа Стари Ниш који је
читао је приче из своје збирке "Нишко
зборење" и глумац Мирољуб Рики Недовић
који је присутне водио кроз програм и
упознавао их са разноликостима и
лепотама старонишког дијалекта.
Како је изгледало кулинарско истраживање,
појаснила нам је Врањанка Гордана
Ристић, која је представила Кувар са
старинским јелима јужне Србије, књигу
рецепата
која
представљаја
збирку
аутентичних и традиционалних а већ
помало заборављених јела југа Србије. Да
се подсетимо укуса кухиње наших бака,
помогла нам је Угоститељско туристичка
школа у Нишу, чији су ученици и
наставници припремили посну храну која се
користила у овим крајевима током 20. века.
Сви присутни гости били су у прилици да
погледају изложбу у холу Регионалног
центра "Наше наслеђе - где прошлост
поводом обележавања Европске године
културног наслеђа и да се послуже
припремљеном храном

www.rcnis.edu.rs
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29.09.2018.
У
Регионалном
центру је
одржана
неакредитована обука "Савремени изазови
васпитања".
Обуци је присуствовало 20 наставника и
стручних сарадника из нишких школа. Обуку
је
реализовао
Стеван
Станојевић,
дипломирани психолог, мастер педагог, КБТ
психотерапеут и лиценцирани инструктор
асертивности. Обрађене су следеће теме:
Комуникација са децом - Које поруке код
деце формирају дисфункционалне обрасце
који могу да доведу до психичких проблема
и
поремећаја
(манипулативна
критика,double
bind
информације,
инсистирање на савршенству, неадекватно
упоређивање,
презаштићење
детета,
допуштање, развијање нарцизма, „научена
беспомоћност“ и сл, примери из праксе),
Генерацијски јаз у модерном добу и
нарастајућој отуђености између деце и
одраслих, Слабљење ауторитета родитеља
и наставника и Специфичност дигиталног
насиља;
Сваку тему пратили су и савети за
превенцију изнетих проблема. Показане су
и конкретне вежбе и терапијске технике за
идентификовање и решавање проблема у
раду са децом и адолесцентима (заштита
од
мултитаскинга
и
информационог
загађења, вежбе гестикулације, емпатије и
невербалне
комуникације,
вођене
и
терапијске приче, на пример ”Сократовског
дијалога”).

www.rcnis.edu.rs

03.10.2018.
Стручни актив наставника који предају
ликовну групу предмета у основним и
средњим школама је, у просторијама
Регионалног центра, одржао први састанак
у школској 2018/2019.г. Састанак је имао
следећи Дневни ред:
1.Планирање рада Актива у школској
2018/2019.
години
2.Пројектна настава у предмету Ликовна
култура
размена
искустава
3.Текућа
питања
Састанак је сазвала и водила председница
Актива, Светлана Мићић, професор у
Гимназији "9 мај".
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04.10.2018.
Актив наставника који предају Грађанско
васпитање у основним и средњим школама
одржао је састанак у Регионалном центру.
На састанку се говорило о активностима у
школама током "Дечје недеље", која се ове
године обележава од 3.до 9. октобра под
слоганом "Нећу да бригам, хоћу да се
играм". Говорило се и о коришћењу
едукативних филмова у настави и употреби
електронских
дневника.
Састанку
је
присуствовало 14 наставника.

У организацији фирме ОРАЛЕНТ д.о.о.,
програм „CURAPROX“, одржан је семинар
iTOP Introductory (Individualni trening oralne
profilakse) за стоматологе и студенте
стоматологије. У
оквиру
предавања
одржане
су
искуствене
радионице:
Интердентални простор, Четкица за зубе и
Соло-техника. Предавач је била др Мира
Ивановић,
специјалиста
дечије
и
превентивне стоматологије и акредитовани
иТОП
инструктор. Семинару
је
присуствовало 40 стомтолога и студената
стоматологије.
06.10.2018.
Фирма Life Decision Company је, у великој
сали Регионалног центра, организовала
заједно са немачком фирмом DOMICIL
senioren-residenzen Hamburg бесплатан
семинар: „Живот и рад медицинских
техничара у Немачкој“. Повод организације
семинара је велико интересовање о
квалитету живота, потребној документацији,
послу и о осталим питањима за успешан
живот и рад у Немачкој. Семинару је
присуствовало
50
заинтересованих
медицинских техничара.
06.10.2018.

04. и 05.10.2018.
У Регионалном центру су одржане одвојене
обуке за запослене у Комерцијалној банци,
Банци Интеси и ДДОР-у. Обукама је
присуствовало 55 запослених у овим
банкама и компанији.

Група 484 је, у просторијама Регионалног
центра, организовала први Читалачки клуб
у
оквиру
семинара
Хуманистика
у
транзицији. Читалачки клуб је водио
Растислав Динић, а учесници Читалачког
клуба су били студенти Филозофског
факултета Универзитета у Нишу.

05.10.2018.

06.10.2018.

У рачунарској учионици почеле су ИТ обуке
за 75 незапослених лица која су одабрана
путем јавног позива Националне службе за
запошљавање и кроз две фазе тестирања.
Одабрани кандидати ће у следећа 3 - 4
месеца савладавати знања из ЈАВА и
(дот).НЕТ
програмирања
и
добити
сертификат. Затим ће проћи праксу и
оспособити се за даљи рад у некој од ИТ
компанија.

Акредитован семинар Виртуелни хотел практична обука наставника за хотелско
пословање из области Стручни предмети у
средњем стручном образовању (кат.бр.902,
компетенција
К1,
приоритет
П1),
реализован је у рачунарској учионици
Регионалног центра.

05-06.10.2018.

www.rcnis.edu.rs

На семинару који има за циљ да унапреди
систем
стручног
усавршавања
и
оспособљавања наставника за хотелско
пословање и примену теоријских знања у
практичном контексту, учествовали су
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наставници
економско-трговачких
и
средњих школа из Кладова, Бруса и Горњег
Милановца. Семинар је реализовао Зоран
Муљевски.
Виртуелни хотел - практична обука
наставника за хотелско пословање је један
од 16 семинара које је при акредитацији за
наредне три школске године подржао
Регионални центар Ниш.

07.10.2018.

06.10.2018.
Акредитовани семинар Разговор о књизи у
школској
библиотеци
у
функцији
социјализације ученика и превенције
вршњачког насиља (кат.бр.4, компетенција
К3, приоритет П4), одржан је у Народној
библиотеци
"Илија
М.Петровић"
у
Пожаревцу.
Семинар су реализовали др Жељко
Вучковић, професор Педагошког факултета
у Сомбору и др Весна Црногорац. Општи
циљ семинара је стицање знања за
креативно коришћење ресурса библиотеке
усмерено ка превенцији вршења насиља,
усвајање вештине читања са ученицима
кроз брижљив одабир литературе и
увођење и активна примена модела
"Разговор о књизи" (други назив за развојну
библиотерапију).

Квизом до успешног завршног испита назив
је акредитованог семинара који је за
наставнике реализован у Регионалном
центру. Семинар је из области Општа
питања наставе (кат.бр.397, компетенција
К1, приоритет П3), бави се сагледавањем
важности и употребљивости образовних
стандарда у наставном процесу и применом
стандарда и анализом постигнућа на
завршном испиту по образовним нивоима.
Има за циљ да током семинара обучи
наставнике за примену квиза у различитим
етапама часа и да унапреди компетенције
наставника
за
употребу
ИКТ
за
осавремењивање
наставе
и
боља
постигнућа
ученика.
На семинару је учествовало 9 наставника, а
семинар су реализовале наставнице
физике Борица Крстић и Татјана Мишић.
Семинар Квизом до успешног завршног
испита је један ог 16 семинара подржаних
од стране Регионалног центра Ниш за
наредне три школске године.

Овај семинар при акредитацији за наредне
три школске године подржао је Регионални
центар

www.rcnis.edu.rs
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11.10.2018.
11.10.2018.
Актив наставника хемије основних и
средњих школа града Ниша одржао је први
састанак у овој школској години. Састанку
су присуствовала 22 наставника и усвојили
су предлог плана рада Актива за школску
2018/2019 годину. На састанку је договорен
низ акција и иницијатива као и динамика
рада.
Састанак су сазвали и водили Снежана
Симић, наставница хемије у Првој нишкој
гимназији "Стеван Сремац", председница
Актива и Драган Петровић, наставник
хемије у Гимназији "9мај", заменик
председника. Сарадња Регионалног центра
са активима наставника усмерена је на
подршку
континуираном
стручном
усавршавању запослених.

Актив вероучитеља је одржао састанак у
просторијама
Регионалног
центра.
Састанку су присуствовали вероучитељи из
Алексинца, Ниша, Прокупља, Мерошине и
Сврљига.

12.10.2018.
Актив наставника географије основних и
средњих школа одржао је састанак у
Регионалном центру. На састанку је
учествовало 30 наставника, а састанком је
председавао Марко Ђорђевић, наставник у
ОШ "Душан Радовић". Састанак је имао
следећи Дневни ред: 1.Усвајање годишњег
извештаја;
2.Избор
руководства;
3.Допис
Института
"Јован
Цвијић";
4.Оснивање
подружнице
Ниш
;
5.Обука за наставнике 5. разреда.

www.rcnis.edu.rs
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13/14.10.2018.
Током
викенда
је
у
просторијама
Регионалног центра одржано тестирање
кандидата који полажу немачки језик у
организацији Гете института Београд
(Goethe Institut). Испите за А1, А2, Б1 и Б2
ниво европског стандарда језичког оквира
полагао је 51 учесник. Сертификати Гете
института
представљају
међународно
признати доказ о познавању немачког
језика.

www.rcnis.edu.rs

17.10.2018.
Састанак Подружнице педагога Нишавског
округа одржан је у Регионалном центру са
следећим
Дневним
редом:
1. Родитељи, деца и интернет - Марија
Николић,
педагог
ПУ
"Пчелица"
2. Удружење родитеља и наставника
Партнерски
за
образовање
Ниш,
(представљање
удружења)
3.
Истраживање
(дистрибуција
инструмената и прикупљање података) Драгана
Стевановић,
педагог
ОШ "Бубањски
хероји"
Ниш
4. Извештај са скупштине Педагошког
друштва
Србије
5. РазноСастанак је сазвала и водила
Александра
Петковић,
председница
Подружнице педагога Ниш. Састанку је
присуствовало 30 школских педагога
Нишавског
округа. Присуство
састанку
Подружнице педагога део је стручног
усавршавања педагога.
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17.10.2018.
У Регионалном центру, у организацији
Нишког културног центра, реализује се
Друга међународна колонија филмске
критике. Међународна колонија филмске
критике Ниш замишљена је са циљем да се
у
домаћој
и
регионалној
јавности
реафирмише
запостављена
пратећа
кинематографска делатност која има
пресудан утицај на васпитавање и
сазревање
филмског
укуса
младе
популације. У оквиру Колоније, данас је у
Регионалном центру реализована Школска
радионица филмске критике: "Марш на
Дрину" – Сто година од победе у Великом
рату.
После пројекције домаћег филма Марш на
Дрину, ученици нишких гимназија: „9. мај“,
„Светозар Марковић“, „Стеван Сремац“ и
„Бора Станковић“ су у групама, радом по
радионицама разрађивали тему Критичка
дискусија
о
филму.
Циљ радионица је да се ученицима укаже
на
начине
анализе,
оцењивања
и
вредновања филма, а круна ове радионице
је задавање задатка њеним полазницима да
напишу критички есеј о филму Марш на
Дрину, да би сви ти есеји накнадно били
објављени у форми критичарског зборника.
Најбољи млади критичари биће награђени
пригодним
наградама.
Међународна
колонија филмске критике Ниш 2018 траје
четири дана и има десет учесника и гостију
из земље и иностранства.

www.rcnis.edu.rs
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18.10.2018.

18.10.2018.

У Регионалном центру је Удружење
стручних
сарадника
и
сарадника
предшколских
установа
Центра
Ниш
организовало
трибину
под
називом
Искуства у примени методологије Кругови
пријатеља
у
вртићу.
Реализатор трибине била је Наташа
Стаменковић, социјални радник ПУ " Наше
дете" из Врања која је своја искуства у
примени наведене методологије поделила
са колегиницама из предшколских установа
Нишавског
региона. Трибину
је
организовала Миланка Пејчић, сарадник у
ПУ "Пчелица" Ниш и председник Удружења.

Трибина за за оспособљавање наставника
за препознавање и суочавање са стресом
назива "Синдром сагоревања просветних
радника", одржана је у Регионалном
центру. На трибини је учествовало 130
наставника нишких основних и средњих
школа.
Сматра се да су данас просветни радници
после медицинских радника најугроженија
категорија запослених и да критични период
у оквиру радних активности траје читаве
школске године. Зато је потребно да се кроз
интерактивна
предавања
просветни
радници оснажују да развијају и подстичу
здраве стилове живота, упознају антистрес
технике за професионални, али и лични
живот. Важан део је и трансфер научених
техника на препознавање стреса код деце,
што је изузетно значајно за суочавање и
квалитетније
живљење
са
стресом.
Трибину су реализовале Бранка Бешлић,
психолог из Суботице и Бранка Граховац,
психолог из Кикинде, ауторке које су
спровеле истраживање које се бави
синдромом сагоревања код просветних
радника
и
последицама
хроничне
изложености стресу.

www.rcnis.edu.rs
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19.10.2018.
У Регионалном центру је реализован
акредитовани семинар број 4: Разговор о
књизи у школској библиотеци у функцији
социјализације ученика и превенције
вршњачког
насиља
(1
дан,
8
бодова). Реализатор семинара била је др
Весна Црногорац, која је уједно и аутор
семинара. Учесници су били стручни
сарадници-библиотекари из основних и
средњих
школа.
Теме обрађене на семинару су: Увођење у
појмове и значај концепта; Разговор о
књизи као и веза са превенцијом
вршњачког насиља у библиотеци; Врсте
читања за разговор о књизи и њихова
примена у школској библиотеци; Одабир
литературе и систематизација грађе за
успешно подстицање и вођење разговора о
књигама.
Регионални центар је за наредне 3 школске
године, 2018/2019/2020/2021., акредитовао
16 програма стручног усавршавања за
различите циљне групе међу којима се
налази и реализовани семинар

www.rcnis.edu.rs

19.10.2018.
Акредитовани
семинар
"Организација
наставе у наставној бази", ( кат.бр.921, 8
бодова), из области Стручни предмети у
средњем стручном образовању, који је при
акредитацији подржао Регионални центар
Ниш, имао је своју прву реализацију.
Семинар је одржан у Трговинској школи у
Нишу.
Семинар
чији
је
приоритет
унапређивање компетенција наставника у
области планирања и реализације наставе
оријентисане на исходе, има као општи циљ
унапређивање квалитета наставе стручних
предмета у наставној бази применом
савремених метода и дидактичких решења
за стицање стручних компетенција и
сарадње
са
социјалним
партнерима.
На семинару су обрађене теме: Законски
оквир рада у наставној бази, Специфичност
наставе у наставној бази, Педагошка
радионица као облик наставног рада у
наставној бази. Семинар су реализовали
Бисерка Светозаревић, педагог у пензији,
Роберт Нађ из Медицинске школе у
Грачаници
и
Јасмина
Поповић
из
Медицинске школе у Нишу.
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19/21.10.2018.
Акредитовани семинар "Умеће одрастања оснаживање наставника и васпитача за
васпитни
и
превентивни
рад
са
адолесцентима", ( кат.бр.85, 22 бода),
одржан је у Регионалном центру. На
семинару је учествовало 28 наставника, а
водитељски
тим
испред
Удружења
Психокод Београд чиниле су Ирена Лободок
Штулић, школски психолог - педагог и
психолог
Милка
Михаиловић.
Овај семинар покрива компетенцију К3 за
подршку развоју личности детета и ученика
и приоритетну област П4 - јачање васпитне
улоге образовно васпитне установе кроз
развијање програма превенције насиља,
дискриминације,
злостављања
и
занемаривања. Општи циљ семинара је
сензибилизација
и
оспособљавање
наставника и васпитача за пружање
подршке
ученицима
у
области
адолесцентних
развојних
промена
и
задатака
и
за
развијање
њиховог
одговорног понашања пред изазовима
одрастања.

19.10.2018.
У Регионалном центру је одржан тренинг за
запослене у No Hassle Digital-u у оквиру
континуалних тренининга и усавршавања.
Ово предузеће помаже компанијама и
појединцима да побољшају своје онлине
присуство, добију нове потенцијалне купце
за свој бизнис и унапреде онлине продају
својих производа и услуга.
20.10.2018.
Акредитовани
семинар
"Квизом
до
успешног завршног испита", ( кат.бр.397, 8
бода), који је при акредитацији подржао
Регионални центар Ниш, реализован је у
ОШ "Бранко Радичевић" у Брестовцу. На
семинару који покрива компетенцију К1 (уже
стручна
област)
и
приоритет
П3
(унапређивање компетенција наставника у
области планирања и реализације наставе
оријентисане на исходе и подизање нивоа
методичких знања релевантних за циљеве
и исходе предмета/области) учествовало је
20
наставника
ове
школе.
Семинар се бави значајем и улогом
образовних стандарда у настави, као и
оспособљавањем наставника за израду
задатака и вежби којима се проверавају
одређени
нивои
постигнућа
ученика.
Семинар су реализовале наставнице
физике Борица Крстић из ОШ "Љупче
Шпанац" у Белој Паланци и Татјана Мишић
из ОШ "Чегар" у Нишу.
20.10.2018.
Обука за електронски сервис "е-ИОП корак
ближе инклузији - израда, праћење и
вредновање ИОП-а", реализована је у
рачунарској учионици РЦ. Какав је законски
оквир ИОП-а, ко има право на ИОП, како се
остварује ИОП и који су кораци при изради
ИОП-а,
присутним
наставницима
је
објаснила Соња Здравковић из Школе за
основно и средње образовање "Царица
Јелена".
Теничку
подршку
при
реализацији
омогућила је фирма Рамонда д.о.о. Обуци
је присуствовало 8 наставника из Блаца,
Ниша и Косовске Каменице.
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20.10.2018.
Центар за права детета спроводи пројекат:
“Права детета у политикама и пракси”.
Пројекат се спроводи у партнерству са
Save
the
Children
International,
организацијом коју финансира Влада
Шведске. Циљеви пројекта су усмерени на
унапређење
система
заштите
деце,
структуру и механизме за праћење и
примену права детета укључујући и
партиципацију деце у овим процесима.
Једна од пројектних активности односи се и
на укључивање деце у процес израде
Националног плана акције за децу, па је
тим поводом у Регионалном центру
организована и радионица
којој је
присуствовало 30-оро деце различитог
узраста.
20.10.2018.
Група 484 је организовала по други пут у
просторијама Регионалног центра састанак
Читалачког клуба у оквиру семинара
Хуманистика у транзицији. Читалачки клуб
је водио Растислав Динић. Учесници
Читалачког
клуба су 10 студената
Филозофског факултета Универзитета у
Нишу.
23.10.2018.
Радионицу под називом "Ослобађање од
старих емоција" одржала је Милена
Бјеловук, лиценцирани тренер учења по
методама Лујзе Хеј. На радионици су
учествовала 4 заинтересована грађана

29.10.2018.

научне заједнице. Наставници ће примати
публикације Друштва и обавештења о
просветно - педагошким питањима наставе
географије.
29.10.2018.
У Регионалном центру је у организацији
Удружења "Дечија мисија" и Connect центра
реализована је обука Како да помогнемо
деци која имају сметње у учењу. Обука је
била намењена наставницима, стручним
сарадницима и родитељима. Предавачи су
биле експерти из области васпитања деце
са посебним потребама из Тексаса, САД,
Керен Робинс и Шерон Пембертон. Карен
Робинс и Шерон Пембертон су део Medical
Education International организације која се
бави обучавањем стручњака у области
здравља и просвете, али и родитеља у
целом свету. Њихове обуке се односе на
аутизам и друге посебне потребе.
У фокусу предавања била су две теме - Пет
најчешћих поремећаја учења код деце и
Аутизам и рад са децом која имају аутизам.
О пет најчешћих поремећаја у учењу дисграфији,
дискалкулији,
дислексији,
поремећају сензорне интеграције и АДХД
симптому (хиперактивност) говорила је
Шерон
Пембертон
поделивши
своје
искуство из учионице у раду са децом која
су имала ове поремећаје. Са начинима
укључивања ученика који имају аутизам у
активности на часу присутне је упознала
Керен Робинс која има 25-огодишње
искуство рада са децом која су имала
аутизам.
Предавању је присуствовало око 80
наставника, стручних сарадника, родитеља
и студената групе за психологију на
Филозофском факултету.

Састанку Актива наставника географије
основних и средњих школа одржаном у РЦ
Ниш присуствовала су 24 наставника. Они
су на састанку договорили кораке потребне
за
отварање
подружнице
Српског
географског друштва "Јован Цвијић" у
Нишу. Оснивањем своје подружнице,
наставници ће учествовати у друштвеним
активностима Српског географског друштва
( СГД), бити информисани о развоју
географије у Србији, као и о активностима
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30.10.2018.

30.10.2018.

Састанак секције школских психолога града
Ниша је одржан у Регионалном центру.
После усвојеног записника са предходног
састанка приступило се најављеној теми, тј.
конференцији путем скајпа "Емоционална
интелигенција", коју је одржао психолог
Маријан
Тошић.

У Регионалном центру je одржан месечни
састанак Актива наставника физике
Нишавског округа. Састанку је
присуствовало 30 наставника физике.
Састанак организовао Славољуб Митић,
председник Актива, професор физике у
Гимназији "Светозар Марковић".

Састанак је настављен дискусијом о новим
Правилницима важним за рад психолога:
Правилник о критеријумима и стандардима
пружања додатне подршке образовању
деце, ученика и одраслих са сметњама у
развоју и инвалидитетом у васпитној
групи, односно другој школи и породици и
Правилник о ближим упутствима за
утврђивање права на ИОП. Састанку је
присуствовало 35 психолога.

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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