Билтен: број 1 јануар-фебруар 2015. године

Зимска школица по НТЦ систему
учења

Јануар - фебруар 2015 .

Реч директора
Листајући наш нови
Билтен бићете у
прилици да видите
да су нам прва два
месеца рада
Центра у знаку НТЦ школице. Њоме смо
прво откривали даровитост, а онда је даље
неговали и развијали. Активностима наших
малих и даровитих Нишлија су се
придружили и другари из Алексинца и
Ражња.

12.01.2015. У Регионалном центру је
почела са радом Зимска школица по НТЦ
систему учења чији су аутори др Ранко
Рајовић и Урош Петровић. Полазници
Школице су даровити ученици 4. разреда
основних школа из Ниша, Ражња и
Алексинца.
Школица траје до 16.01.2015. године а са
децом раде учитељице Наташа Николић,
Ивана Ћирић и наставница хемије
Јелисавета Хајдуковић. У раду им помажу
ученици - едукатори који су завршили 2013.
године Летњу школу по НТЦ систему учења.

Истичемо и сарадњу са господином
Муљевским који сваког понедељка помаже
наставницима да усвоје коришћење
портфолиа и тако доприноси да на
једноставнији начин одговоре још једном
задатку који је пред њих постављен.
Похваљујемо и рад наших сарадница Ане
Живковић и Марице Трајковић које су
поделиле своја наставничка искуства са
колегама наставницима па примерима
добре праксе допринеле квалитету рад
колега.
Захваљујемо се и на сарадњи и разменама
са представницима Школске управе Ниш,
која доприноси квалитету СУ, али и
разрешењу многих наставничких дилема.
И, наравно, истичемо сараднике из
ваннаставних група који функционисање
нашег Центра чине богатијим.
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Радионица за израду електронског
портфолиа

Ћирић, Јелисавета Хајдуковић и Наташа
Николић.

13.01.2015. Радионица
за
израду
електронског портфолиа - вођење базе
података
стручног
усавршавања
за
наставнике, одржана је у рачунарској
учионици Регионалног центра.
Овом
приликом су наставници нишких основних и
средњих школа научили како да самостално
израде и воде портфолио у електронском
облику. На радионици је учествовао 21
наставник, а радионицу је водио Зоран
Муљевски.

Aкредитовани програм "Умеће
одрастања"
17-15-17.01.2015.
Реализован
је
акредитован програм "Умеће одрастања"
(20 бодова). Семинару је присуствовало 26
наставника основних и средњих школа
региона. Реализатори семинара биле су
Ирена Лободок Штулић и Милка
Михајловић.

Зимска школа по НТЦ систему учења
12-16.01.2015. У Регионалном центру, по
први пут одржана је Зимска школа по НТЦ
систему учења за даровите ученике
четвртог разреда основних школа. Програм
је завршило 25 ученика. Сам програм је
користан за детекцију даровите деце и
подстицање даровитости. Са децом су
радили
сертификовани
професори
разредне и предметне наставе: Ивана
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Додела стипендија из Фонда "Света
Петка"
15.01.2015. У великој сали Регионалног
центра успешни студенти Универзитета у
Нишу, као и таленти у области уметности,
спорта и науке, који живе на територији
Општине Медијана, примили су стипендије
из Фонда "Света Петка".
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Акредитован семинар "Ко је ко у
лавиринту вршњачког насиља"

Курс за креирање несвакидашњих
презентација

17-18.01.2015.
Акредитован
семинар
каталошки бр.036 "Ко је ко у лавиринту
вршњачког насиља - Модели откривања
и реаговања", за наставнике Гимназије
"9.мај" из Ниша, реализован је у
Регионалном центру. Теме које су се
обрађивале
на
семинару
биле
су:
Дијагностификовање
вршњачког
насиља, Симптоми изложености насиљу,
Показатељи
насилничког
понашања
ученика, Ненасилно решавање сукоба.
Семинар су реализовале Бисера Јевтић и
Татјана Пауновић. На семинару је
учествовало 28 наставника.

12-15.01.2015. Реализован
је „Курс
за
креирање несвакидашњих презентација“
у оквиру понуде РЦ Ниш за ученике,
студенте и грађане под називом: Вештине
за 21. век. Курс је успешно савладало 12
учесника, веома различитих по предзнању
и узрасту који су научили како да
користе wеб алате: Smore, Prezi, Emazeи
Google.doc у
изради
презентација.
Водитељ
курса
била
је
Наташа
Стојановић, професор српског језика и
тренер за коришћење многих интернет
алата.

Акредитовани семинар "Математичке
радионице"
18.01.2015.
У
Центру
за
стручно
усавршавање у Крагујевцу, у оквиру
Јануарских дана просветних радника,
реализован је акредитовани семинар
"Математичке радионице" (8 бодова).
Семинар су реализовале Веселинка
Станковић и Едита Алексов.

Образовни информатор
19.01.2015. У Регионалном центру је
одржана једнодневна радионица на тему
«ПЛАНИРАЊЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ И
ИЗРАДА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2015.
ГОДИНУ»
у
организацији Образовног
информатора из Београда. Радионици је
присуствовало око 30 учесника.

www.rcnis.edu.rs

Добра
комуникација
комбинација

-

добитна

17-18.01.2015. Реализован је кратки курс
комуникацијских вештина под називом:
„Добра
комуникација
добитна
комбинација“, у оквиру јануарске понуде
РЦ Ниш под називом: Вештине за 21. век.
Осморо учесника је веома успешно
савладало основе добре комуникације, са
акцентом на партнерске односе
и
изразило потребу за наставком курса који
је водила Александра Михајловић,
сертификовани тренер за асертивну
комуникацију,
психолог
са
мастер
дипломом.
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AXA osiguranjе
21.01.2015. У Регионалном центру одржан
је једнодневни тренинг за продавце у
организацији AXA osiguranja. Тренингу је
присуствовало 13 учесника.

The English Book
23.01.2015. Уорганизацији The English
Book одржана је презентација уџбеника и
предавање
на
тему
„TheThreePs;
puppets, playsandpayingattention“.
Предавач је била Jeanne Perret, која је
наставницима
представила
практичне
активности у учионици са нижим узрастом
ученика. Укупно је било 120 наставника
енглеског језика из основних и средњих
школа.

је "Сарадња
школе
са
локалном
заједницом" а
реализатор
је
била
Милица Стевановић,
педагог
из
Економске школе у Нишу.

Oбука за ONENOTE
28.01.2015.
У
pачунарској
учионици
Регионалног центра одржана је обука за
ONENOTE, један од алата изMicrosoft пакета
намењеног ефикаснијем начину вођења
документације у савременој школи. Током
двочасовне обуке наставници су научили да
креирају наставне материјале и чувају их у
онлине окружењу како би им могли
приступити са свих уређаја. На обуци је
учествовало 22 наставника нишких школа.
Обуку су водиле Ана Живковић и Марица
ТрајковићАнтић, Microsoft Innovative Educatr
Trainers.

Акредитовани семинар у Сурдулици
24-25.01.2015. У ОШ "Јован Јовановић Змај"
у Сурдулици реализован је акредитован
семинар број 333 (16 бодова) "Стратегије,
методе и технике рада у инклузивној
учионици". Семинару је присуствовало 30
наставника. Предавачи на семинару су
били Љиљана Радовановић Тошић и
Владица Тошић.

Састанак педагога
28.01.2015. У Регионалном центру одржан
је састанак
стручних
сарадника
педагога Града Ниша. Састанку је
присуствовало 10 педагога из основних и
средњих школа. Тема састанка била
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Састанак Секције психолога
28.01.2015. У Регионалном центру одржан
је састанак
Секције
психолога Града
Ниша. Секцију је организовала и састанак
водила Ана Миленковић, председница
секције. На састанку су се психолози
информисали о психолошким тестовимаи
разматрали даљи рад Секције - чланство у
ДПС-у
и Годишњи
план
рада.
О
психолошким тестовима говорила је
проф.др Татјана Стефановић. Секцији је
присуствовало 26 психолога.

Jеднодневно
саветовање
организацији ПАРАГРАФА

у

29.01.2015. У великој сали Регионалног
центра
одржано
је
једнодневно
саветовање у организацији ПАРАГРАФА
из Београда на тему: “ПРИМЕНА НОВОГ
КОНТНОГ
ОКВИРА
И
ОБРАЗАЦА
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И НОВИ
НАЧИН ДОСТАВЉАЊА”, а предавчи су
били: др Марина Протић, одговорни
уредник за рачуноводство и ревизију
стручног
часописа
„Пореско
–
рачуноводствени
инструктор“
и
Александар Јањушевић, саветник у
Сектору за финансијски систем – Група за
рачуноводство и ревизију, Министарство
финансија.

Параграф Београд
30.01.2015. У организацији ПАРАГРАФА из
Београда
одржано
је
једнодневно
саветовање
на тему “САСТАВЉАЊЕ
ПОРЕСКОГ
БИЛАНСА
И
ПОРЕСКЕ
ПРИЈАВЕ
ЗА
ПРАВНА
ЛИЦА
И
ПРЕДУЗЕТНИКЕ” , а предавачи су били
Снежана Радовић, главни и одговорни
уредник
стручног
часописа
„Порескорачуноводствени инструктор“ и Александар
Милановић, помоћник главног и одговорног
уредника истог часописа.

Актив наставника хемије
29.01.2015. Актив наставника хемије
одржао је у РЦ редован састанак за
запослене у
основним
и средњим
школама.Тема
овог
састанка
била
је Оцењивање ученика и новине у
правилнику о оцењивању. На састанку је
учествовало 35 наставника.

www.rcnis.edu.rs
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Акредитовани семинар "Час по мери
детета"
31.01.2015. У основној школи "Јастребачки
партизани"
у
Мерошини
реализован
семинар "Час по мери детета" (335, 8
бодова). Семинар за 30 наставника
реализовале су Веселинка Станковић и
Валентина Вељљковић Николић.

Обука запримену
алата ONENOTE

Мицрософтовог

тренинг
водили
су
експерти
из
Словачке Jan Gramata и Pavel Kmeto.
Тренингу је оба дана присуствовало
двадесетак учесника.

Неакредитован стручни скуп
05.02.2015. У
Регионалном
центру
одржанје неакредитован стручни скуп
"Напредовање у звању наставника,
васпитача и стручних сарадника - од
прописа до звања".

31.01.2015. Обука за примену
Мицрософтовог алата ONENOTE,
одржана је у рачунарској учионици за још
једну групу нишких наставника. Формирање
електронске бележнице наставницима
користи за евиденцију глобалних,
месечних, дневних планова, евиденцију о
ученицима и њиховом напредовању и
лични портфолио. Обуци је присуствовало
26 наставника, а водитељке обуке биле су
марица Трајковић Антић и Ана
Живковић.

Параграф Београд
02.02.2015. У организацији ПАРАГРАФА из
Београда
одржано
је
још
једно
једнодневно саветовање
на тему
“ИЗРАДА И ДОСТАВЉАЊЕ ЗАВРШНОГ
РАЧУНА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА
2014. ГОДИНУ И ОСТАЛЕ АКТУЕЛНОСТИ
У ПОСЛОВАЊУ КОРИСНИКА ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА”,а предавачи су биле Мила
Пејчић Килибарда - в.д. главног и
одговорног уредника стручног часописа
„Буџетски инструктор“ и др Наталија
Боровић - одговорни уредник истог
часописа.

Циљ скупа је био да наставници који желе
да напредују у звању добију јасне
информације о процедурама, потребној
документацији и читавом процесу кроз који
се на путу до звања пролази. Реализатори
теме биле су: секретар Основне школе
"Стефан Немања", Елена Петковска,
колегинице које су стекле звање - Маријана
Бачанини - ОШ "Душан Радовић",
Градимирка Николић - ОШ "Јастребачки
партизани"
Мерошина,
Драгана
Величковић - Музичка школа, Душица
Марковић - ОШ "Стефан Немања".

Вештине за ефикасно колективно
преговарање
04-05.02.2015. У оквиру твининг пројекта
"Унапређење
социјалног
дијалога"
одржан је дводневни тренинг под називом
"Вештине за ефикасно колективно
преговарање". Програмом су обухваћене
различите теме које се односе на
комуникацију а неке од њих биле су
комуникација у социјалном дијалогу, као и
колективно преговарање. Интерактивни

www.rcnis.edu.rs
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Гости на трибини биле су Драгана Крстић републички просветни инспектор МПНТР и
Татјана Живановић - саветник у Школској
управи. Стручном скупу је присуствовало
95 наставника и стручних сарадника из
региона.

Акредитовани семинар
"Информатичке мрвице"
07.02.2015.
У Регионалном центру за
Гимназију
"9.мај"
реализован
је
акредитован семинар број 375 (8 бодова)
"Информатичке мрвице". Семинар су
реализовали
Младен
Јовановић,
Валентина
Вељковић
Николић
и
Веселинка Станковић.

Акредитовани семинар "Час по мери
детета"
НТЦ Школица
07.02.2015. У Регионалном центру почела
је са радом НТЦ Школица. Аутори
НТЦ програма су др Ранко Рајовић - лекар
интерне медицине, област којом се бави је
неуроендокринологија, сарадник УНИЦЕФа, гостујући предавач на факултетима у
више држава и Урош Петровић - дечји
писац, аутор 12 дела из области дечје
књижевности и добитник више престижбних
награда као што је Доситејево перо.
Реализатори семинара су сертификоване
учитељице Ивана Ћирић и Наташа
Николић као и наставница хемије
Јелисавета Хајдуковић. Школица ће
трајати 2 месеца, ученици часове имају
сваке суботе од 10.00 до 12.00 и рад са
ученицима се одвија у 3 узрасне групе.

www.rcnis.edu.rs

08.02.2015. У основној школи "Јастребачки
партизани"
у
Мерошини
реализован
је семинар "Час по мери детета" (кат. бр.
335, 8 бодова). Семинар за 30 наставника
реализовале су Веселинка Станковић и
Валентина Вељковић Николић.

Радионица „Израда
портфолиа“

електронског

09.02.2015. Због великог интересовања
наставника, радионица „Израда
електронског портфолиа“ одржана је
још једном у рачунарској учионици
Регионалног центра. На радионици су
наставници научили које су предности е
портфолиа и како у портфолио уносити
лични план професионалног развоја,
годишњи
извештај
о
стручном
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усавршавању,и како водити базу података
стручног
усавршавања.Обуци
је
присуствовало 26 наставника, а радионицу
је водио Зоран Муљевски.

Акредитовани семинар „Ефикасним
учењем до бољих резултата“
08.02.2015. У организацији РЦ Ниш и НВО
Caritas реализован је акредитован семинар
„Ефикасним
учењем
до
бољих
резултата“, кат.бр.363, компетенција К2,
приоритет П2 за 28 наставника нишких
школа. Теме обрађиване на семинару биле
су: Стварање подстицајне средине за
учење, Како да учење буде ефикасно,
Поступци
праћења
и
вредновања
сопственог
учења,
Планирање
ефикасног учења ученика. Семинар су
реализовале
Светлана
Алексић
и
Снежана Рајковић.

Састанак УО
школа Србије

Друштва

директора

05-06.02.2015. у Регионалном центру је
одржан састанак УО Друштва директора
школа Србије, Заједнице економских,
правно-биротехничких,
трговинских
и
угоститељско-туристичких школа и УО
Мреже регионалних центара и центара за
стручно
усавршавање
запослених
у
образовању. Том приликом је потписан и
Споразум о сарадњи ДДШС и Мреже РЦ и
ЦСУ.

www.rcnis.edu.rs
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Презентација производа из
колекције "Зелени пут"
19.02.2015. У Регионалном центру је
одржана презентација
производа
из
колекције "Зелени пут". Прозводи из ове
колекције
су
резултат
знања
и
вишегодишњег
искуства
у
области
технологије еколошких производа за
чишћење у домаћинству и природне
козметике. Презентацији је присуствовало
25 заинтересованих купаца.

различити стејкхолдери из Београда,
Крагујевца и Ниша (30 учесника), а
предавачи на пројекту били су консултанти
из Шведске.

Акредитовани семинар
"Превентивно корективни рад са
ученицима са сметњама у развоју"
21-22.02.2015. У Регионалном центру
одржан је акредитован семинар к.б. 324 (16
бодова) "Превентивно корективни рад са
ученицима са сметњама у развоју".
Семинару је присуствовало 29 наставника,
дефектолога и стручних сарадника из
региона. Реализатори семинара били су
проф.др Горан Недовић, др Срећко Потић
и Ивана Сретеновић.

Акредитовани семинар "Реализација
програмских садржаја историје
музике..."

Радионица у оквиру пројекта "SD
Train"
20.02.2015. У
организацији KTH
Royal
Institute из Stokholma, у оквиру пројекта
SD Train, у Регионалном центру је
одржана радионица под називом "Израда
програма грејања града Ниша до 2030.
године". На радионици су учествовали

www.rcnis.edu.rs

22.02.2015.
Акредитовани
семинар
"Реализација
програмских
садржаја
историје музике, музичких инструмената
и музичких облика у основним и
средњим школама", кат.бр.744, област
Уметност, реализован је у рачунарској
учионици Регионалног центра. Циљеви овог
програма су: Рад на побољшању
компетенција,
унапређивање
сензибилитета и усвајање критеријума
за
креативнију
и
функционалнију
наставу. Семинар су за 27 наставника
реализовале
Слађана
Марковић
и
Миомира Ђурђановић.
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Акредитовани семинар "Ефикасним
учењем до бољих разултата"
22.02.2015.
Акредитовани
семинар
"Ефикасним
учењем
до
бољих
разултата", кат. бр. 363, област општа
питања наставе, који су организовали РЦ
Ниш и NVO Caritas, реализован је у
Регионалном центру за 28 наставника
основних школа из Пирота, Прокупља,
Бабушнице, Куршумлије, Димитровграда и
Ниша. Семинар је подржао Центар за
стручно усавршавање Крушевац, док је
финанасијску
реализацију
омогућила
невладина организација Caritas. Водитељи
семинара биле су Светлана Алексић и
Снежана Рајковић.

Радионица за електронски
портфолио
23.02.2015. Регионални центар је наставио
је добру праксу да сваког понедељка у
својим просторијама организује радионицу
на једну од тренутно најактуелнијих тема у
образовању -Портфолио за наставнике.
Радионица под називом "Електронски
портфолио - вођење и одржавање базе
стручног
усавршавања
наставника", одржана је за пету групу
наставника
нишких
школа.
Следећа
радионица је планирана за 2. март , а
реализује је Зоран Муљевски.

НТЦ Школица
23.02.2015. У Регионалном центру, дечији
писац и коаутор НТЦ школице, Урош
Петровић, одржао је јавни час за ученике
који су похађали Зимску школицу за
надарене и ученике који тренутно похађају
НТЦ школицу. Урош је са својим

www.rcnis.edu.rs
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загонетним
причама,
питалицама
и
јединственим приступом деци изазвао
радозналост код присутне деце, а у
дружењу са њим уживали су и родитељи.
После часа писац је потписивао своје
књиге. Овом часу присутвовало је око
стотину деце.

Акредитовани семинар „Учимо да
учимо“
21-22.02.2015.
Реализован је семинар
„Учимо да учимо“ (кат. бр. 461, К2, П2) у
Регионалном центру за професионални
развој у Чачку. Учесници су били учитељи и
наставници две основне школе са
територије општине Чачак: ОШ "Татомир
Анђелић"- Мрчајевци и ОШ "Степа
Степановић" - Горња Горевница.

Радио С
25.02.2015. У
рачунарској
учионици
Регионалног центра спроведено је музичко
истраживање - ЕМТ у организацији Radia
S (Stars music d.o.o.) из Београда.
Истраживање је било спроведено за
репрезентативну групу заинтересованих
страрости од 25 до 45 година.

Трибина "Хаос и фрактали"
26.02.2015. Одржана је неакредитована
трибина за све наставнике на тему: Хаос и
фрактали. Занимљиву и несвакидашњу
тему учесницима трибине презентовала је
Винка
Горздановић,
професорка
математике у Првој нишкој гимназији
"Стеван Сремац".

Састанак Актива наставника физике
24.02.2015. У РЦ
је
oдржан састанак
Актива наставника физике. Последњи
уторак у месецу од 20 часова је постао
устаљен термин окупљања физичара.

Тренинзи Галерије подова
19., 20. и 25.02.2015. У организацији
Галерије
подова из
Бачке
Паланке
одржани су тренинзи за запослене на
тему „Менаџерске вештине“, а предавачи
су били Татјана Кузманчевић и Драган
Вукосављевић.

www.rcnis.edu.rs
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Креативни центар
26.02.2015.
У
организацији издавачке
куће Креативни центар из Београда
одржан
је
акредитовани
семинар
„Управљање
колективом:
ефикасан
приступ“
кат. бр.783, за директоре
основних и средњих школа. Семинару је
присуствовало 25 директора из Ниша и
околине.

Удружење здравствених менаџера
Србије
28.02.2015. У великој сали Регионалног
центра одржано је предавање у оквиру
Континуиране медицинске едукације на
тему "Менаџмент примене светлосне
терапије
у
медицини" у
организацији Удружења
здравствених
менаџера Србије. Предавачи су били
проф. др Александрав Ђуровић, дипл.
ецц у здравству Невена Обрадовић, др
спец. физијатар Маја Павловић и
сертификовани предавач Драгана Кантар.
Предавању је присуствовало око 35
заинтересованих здравствених радника.
Припрема билтена:

Оливера Петровић

Фонд за младе таленте

Контакт:
28.02.2015.
Једнодневна радионица за Регионални центар за професионални
професионални
развој
"Интерактивни развој запослених у образовању Ниш
начини групног рада - како да будете Париске комуне бб, 18000 Ниш
занимљиви
едукатори" за
стипендисте Фонда за младе таленте, у Тел: + 381 18 202 300
+ 381 69 202 3002
организацији
Београдске
отворене
Факс:
+ 381 18 202 420
школе, одржана је у малој сали Регионалног
www.rcnis.edu.rs
info@rcnis.edu.rs
центра. Радионици је присуствовало 16
учесника.
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