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за дигитални час“ у области природних
наука. У наставку састанка дискутовало се о
такмичењима ученика.

Пример добре праксе

Март - Април 2015.
Радионица Е - Портфолио
02.03.2015. Радионица
на
тему
ЕПортфолио реализована је у Регионалном
центру за наставнике и стручне сараднике.
Свако од учесника радионице могао је да
научи како да води своју базу стручног
усавршавања,
годишњи
лични
план
професионалног развоја и које су предности
електронског портфолиа. Радионицу је водио
Зоран Муљевски.

03.03.2015. У редовним активностима за
наставнике који се једном недељно реализују
у РЦ, представљен је пример добре праксе.
Једна од награђених у пројекту "Најбољи
едукатори Србије", учитељица Сузана
Вељковић из ОШ "Бранко Миљковић",
презентовала
је
своју
професионалну
биографију, блог "Ризница златних идеја" и
резултате
конкурса.
Презентацији
је
присуствовало 35 наставника нишких школа.

AХA oсигурање
02-05.03.2015. У Регионалном центру је
одржан четвородневни тренинг за продавце у
03.03.2015. Актив наставника биологије организацији AХA osiguranja. Тренингу је
основних и средњих школа града Ниша, присуствовало 18 учесника.
одржао је састанак у РЦ. Наставница
биологије и педагошки саветник Весна Форум "Образовање и родна
Миленовић из ОШ "Вук Караџић" из Житковца (не)равноправност"
представила је презентацију "Дигитални
инсектаријум" која је освојила треће место 04.03.2015.
У
организацији
Мреже
на конкусту Министарства телекомуникација образовног развоја и Друштва за српски
2013.г. у оквиру пројекта „Дигитална агенда језик и књижевност реализован је форум

Актив наставника биологије
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под називом "Образовање и родна
(не)равноправност". Било је 33 учесника
форума,
којима
је
представљена
књига „Женска читанка“, ауторке Вере
Копицл, професорке из Новог Сада. У књизи
су објављени текстови о 19 српских
књижевница од средњег века до данас, а
њено објављивање подржала је Немачка
организација за сарадњу - ГИЗ. После тога су
презентације
на
тему
родне
(не)равноправности имале и чланице Центра
за девојке и Мреже образовног развоја.

Инфо центaр
06.03.2015. У великој сали Регионалног
центра, а у организацији Инфо центра из
Бруса,
промовисана је идеја акције
"Слобода рађања", у оквиру које је приказан
и истоимени филм. Циљ ове акције је да, пре
свега, скрене пажњу јавности на права жена
на порођају, као и на важност добре
комуникације између особља и породиља
током порођаја. Дугорочни циљ акције је
претварање породилишта у пријатеље мајки.

Састанак Актива наставника музичког
06.03.2015. У Музичкој школи у Нишу, у
организацији Школске управе Ниш и
Регионалног центра, одржан је састанак
Актива наставника музичког. Састанку је
присуствовало
40
наставника
музичке
уметности из музичке групе предмета из
основних, средњих и музичких школа
региона. Модератори састанка били су
Караџов Влада и Драгана Величковић,
професори у Музичкој школи у Нишу. Тема
састанка била је Методски приступ обради
обавезних композиција СХОШ-а.

Стручни скуп „ИОП и примери из
праксе“

Презентација производа "Зелени пут"
05.03.2015. У Регионалном центру одржана је
презентација производа "Зелени пут" (greencleantechnologies). То су производи који имају
100% природне састојке, разно биље и
термалну воду са подручја Старе планине.

www.rcnis.edu.rs

10.03.2015. Термин „инклузија“ је ушао у
ширу употребу у нашој средини пре нешто
више од десет година, да би последњих пар
година био један од можда најчешће
употребљаваних термина када је реч о
променама у образовању. Употреба овог
термина је постала нарочито учестала са
појавом концепта квалитетног образовања за
све, па је инклузија донекле и поистовећена
са њим, што је сасвим разумљиво, јер
инклузивно образовање значи могућност
школе да обезбеди добро образовање свој
деци, без обзира на њихове различитости.
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Радионица eTwinning
13.03.2015. У
Регионалном
центру,
у
организацији Fondacije Tempus, у оквиру
пројекта Erazmus
је
реализована
радионица
eTwinning.
eTwinning
је
безбедан и бесплатан интернет портал који
повезује
запослене
у
школама
и
предшколским установама широм Европе са
циљем да им омогући да заједнички
осмишљавају и спроводе пројекте, размењују
идеје,
повезују
ученике
и
обогаћују
наставу. eTwinning је намењен запосленима у
предшколским установама, основним и
средњим школама. Радионици у РЦ
присуствовало је 40 наставника, стручних
Стручни
скуп
под
називом
„ИОП сарадника и учитеља овог региона.
(Индивидуални
образовни
план)
и
примери из праксе“ за наставнике нишких
школа је одржан у Регионалном центру.
Реализатори скупа биле су Биљана
Веселиновић и Јасмина Марковић из
Школе за образовање и васпитање деце и
омладине са сметњама у развоју "Смех и
суза" у Алексинцу, а скупу је присуствовало
85 наставника. На скупу је било речи о
корацима у изради ИОП-а и препорукама за
рад са ученицима са сметњама у развоју.

Апотеке Ниш
11.03.2015. Здравствена
установа
"Апотеке Ниш" је реализовала стручни
састанак на тему "Третман декубиталних
рана". Предавање је одржао Проф. Др YUROM центар
Милан Вишњић пред око 60 фармацеута.
12-13.03.2015. YUROM центар организовао
је једнодневни тренинг “Јавно заступање у
области становања
на
државном и
локалном нивоу”. Теме су биле: Проблеми
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становања Рома у Србији и начини јавног
заступања овог проблема; Међународни
стандарди заштите права на стан и
становање; Институционални и правни оквир
на локалном нивоу у области становања;
Преднацрт Закона о легализацији одрживих
неформалних
ромских;
Јавно
заступање. Предавачу су били: Ади Синани Civil Rights Defenders, Осман Балић председник СКРУГ-а, Данило Дурчић YUCOM, правник, Бранислава Жарковић Housing Centar, архитекта, Драгана Цанић архитекта, Жарко Клисаревић - архитекта
и Павлина Михајленко -тренер.

Едукативна радионица
14.03.2015. Удружење студената технике
Европе - Ниш (BEST- Niš) и омладинска
организација AEGEE
Ниш, организовале
су едукативну
радионицу за
праћење
конкурса и писање пројеката. Радионица је
била организована са циљем да студентима
Универзитета у Нишу омогући квалитетније
сналажење приликом писања захтевних
пројектних
форми.
Радионици
је
присуствовало двадесетак учесника.

Национални
(НДИ)

демократски

институт

13-15.03.2015. У просторијама Регионалног
центра Национални демократски институт
(НДИ) из Београда одржао је тродневну
радионицу "Регионални састанак ромских
активиста". Радионица је била намењена
ромским активистима из Региона, из Бугарске
и Македоније. Радионици је сва три дана
присуствовало десетак активиста. Водитељ
радионице био је Ненад Белчевић.

AХA oсигурање

је присуствовало
основних школа.

30

директора

нишких

Medical start up klaster
19.03.2015. У организацији „Medical start up
klastera“ у великој сали Регионалног центра
одржан је акредитовани међународни курс
1. категорије „Терапија бола” са следећим
програмом:
Медикаментна
терапија
хроничног
бола;
Хондропротекција
хијалуронском киселином; Алтернативне
методе лечења хроничног лумбалног бола са
освртом
на
методе
класичне
медицине; Platelet bioactive
products-basic
physiological
characteristics; Савремени
концепт лечења плазма ПРП терапијом;
Техника и протоколи примене плазма
терапије Индикације и контраиндикацје;
Савремени концепт лецења Cellular matrixom;
Практични приказ екстаартикуларних и
артикуларних блокада и тест питања везаних
за терапију бола; Ефекти хроничног бола на
квалитет живота. Предавачи су били: др сци.
мед Јелена Јовановић, др Владимир
Јовановић, др
Борис
Банг
Војдановски, доц. др Воја Павловиц, др
Милан Милеуснић. Курсу је присуствовало
око100 фармацеута, биохемичара, лекара,
медицинских
сестараи
фармацеутских
техничара.

PULSE OFFICE
20.03.2015. У великој сали Регионалног
центра
своје
производе
презентовао
је „PULSE
OFFICE“
из
Београда.
Презентацији школског прибора, торби и
ранчева ове фирме присуствовало је 30
заинтересованих представника књижарских
предузећа из нашег региона.

17-18.03.2015.У Регионалном центру одржан
је дводневни тренинг за продавце у
организацији AХA osiguranja.

Актив директора основних школа
17.03.2015. Актив
школа одржао је
следећим дневним
Настава у природи
Друштва директора;

www.rcnis.edu.rs

директора
основних
редовни састанак са
редом: Финансирање;
– Дивљана; Скупштина
и Такмичења. Састанку
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Изложба "Обновите енергије"
23.03.2015. Регионални центар у партнерству
са Француским институтом у Србији у
периоду 23.03-05.04.2015. организује научно
едукативну изложбу под називом "Обновите
енергије". Отварању изложбе присуствовали
су Viržini Manfroni - аташе за универзитетску
и
научну
сарадњу
Француске
амбасаде, Šarlen Žuv координаторка
пројекта при Универзитету у Београду, Саша
Миљковић - почасни конзул Француске у
Нишу
и
Kler Bortolusi директорка
канцеларије
у
Нишу. Предавање
на
тему „Обновљиви извори енергије - мода
или потреба“ одржао је Милан Протић,
асистент Факултета заштите на раду.

Семинар "Учимо да учимо" у Чачку
21-22.03.2015. Реализован
је
семинар
"Учимо да учимо" (кат. бр. 461, К:2, П:2) у
Регионалном центру за професионални
развој у Чачку. Учесници семинара (њих 23)
били су учитељи и наставници из ОШ "Свети
Сава" и ОШ "Милица Павловић" из Чачка.
Водитељи обуке биле су Марија Ћирић и
Валентина Ранчић.

Актив наставника ликовне културе
23.03.2015. Актив
наставника
ликовне
културе одржао је редован месечни састанак
у РЦ Ниш. Тема састанка био је извештај са
акредитованог семинара
"Ефикасним
учењем до бољих резултата", који је
представила Светлана Мичић - председница
актива.

www.rcnis.edu.rs

Другог
дана
изложбе
организоване
су интерактивне радионице за ученике по
моделу професора Стевана Јокића. Како
човек трансформише материју за своје
потребе, како може да смањи своју потрошњу
енергије у свакодневном животу, нека су од
питања на које су ученици нишких основних
школа
добили
одговоре.
Кроз
низ
једноставних, интересантних и конкретних
примера наставници Славољуб Митић,
Нена Стојановић, Наташа Ћирић и Милена
Митровић подстакли су ученике да
размишљају
о
употреби
енергије
у
свакодневном животу. Ученици су такође
имали прилику да погледају епизоду
телевизијске емисије о новим типовима
енергије која је део познатог серијала
француске телевизије „Није то ништа
страшно“, где се на забаван начин
представљају различити типови обновљивих
енергија.
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инвалидитетом. Трибини је присуствовало
двадесетак учесника.

British Council
25.03.2015. У просторијама Регионалног
центра представници
British Councila
примали
су
пријаве
заинтересованих
ученика, студената и грађана за испитне
рокове у мају и јуну. Први термин за
полагање ЕСОЛ испита је субота 23.05.2015.
у Регионалном центру Ниш.

Стручни скуп
енергије“

„Обновљиви

извори

25.03.2015. Још једна од активности у оквиру
изложбе
„Обновите
енергије“
је
реализација стручног скупа за наставнике
„Обновљиви извори енергије“. У оквиру
конкурса "Рука у тесту 2014", учитељица
Гордана Јаневска из ОШ Димитрије
Тодоровић Каплар из Књажевца представила
је награђени рад на ЛАМАП конкурсу на коме
је учествовало 25 школа. Критеријуми за
награду били су квалитет педагошког
пројекта,
оригиналност,
употребљена
техника, усклађеност пројекта са темом која
се односи на обновљиве изворе енергије,
број ученика укључених у активност. Програм
„Рука у тесту“ има за циљ да побољша
квалитет предавања науке и технологије у
школама. Сам програм подржава наставнике
како би применили истраживачку педагогију
која стимулише радозналост и склоност
према наукама код ученика. Конкурс 2015.г.
ће поред самог пројекта наградити и
педагошку динамику.

Еколошка екскурзија

Трибина "Ништа о нама без нас"
25.03.2015. Удружење особа са менталним
инвалидитетом
из
Ниша,
одржало
је трибину "Ништа о нама без нас". Циљ
трибине био је развијање свести о
различитим
начинима
помоћи
у
унапређивању
живота
особа
са

www.rcnis.edu.rs

26.03.2015. У РЦ Ниш је реализована
неакредитована
трибина
са
темом:
„Еколошка екскурзија - Посета парку
природе
Стара
планина“.
Излагање
Владимира Манића, учитеља из ОШ "Свети
Сава" из Ниша, било је поткрепљено обиљем
фотографија и штампаног материјала.
Највише интересовања наставника изазвао је
кратки, документарни филм о једној таквој
екскурзији
реализованој
2013.
године,
програмом који је био представљен и
образложен, али и повезан са садржајима
који се уче у школи.

6

Билтен: број 2 март-апрл 2015. године

Актив секретара основних и средњих
школа
27.03.2015.У РЦ Ниш је одржан редовни
састанак Актива секретара основних и
средњих школа.

Време за успешне жене
27.03.2015. У великој сали Регионалног
центра одржана је информативна сесија о
процесу доделе бесповратне помоћи за
покретање
женског
бизниса,
под
називом „Време
за
успешне
жене“.
Присутним
садашњим
и
будућим
предузетницама из Алексинца, Бабушнице,
Беле Паланке, Дољевца, Гаџиног Хана,
Књажевца,
Мерошине
и
Сврљига
презентовани су: примери добре праксе
Удружења пословних жена Ниш као
и програмске активности „Подршка женском
предузетништву“. Реч је о пројекту који је
подржан од стране Европског прогреса.
Информативној сесији присуствовало је 50ак заинтересованих жена.

www.rcnis.edu.rs

Валдорф педагогија
27.03.2015. У Регионалном центру је одржан
неакредитован стручни скуп – „Валдорф
педагогија - шта (не)знате о Валдорф
педагогији“. Предавање
је
одржала
Габријела Тричковић, наставник српског
језика и књижевности у ЕТШ "Никола Тесла".
Предавању присуствовало 25 наставника и
стручних сарадника из основних, средњих
школа и предшколских установа. Присутни су
могли да чују да је Валдорф педагогија
настала 1919. године у Штутгарту, за раднике
фабрике Waldorf Astoria. Заснована је на
учењу Рудолфа Штајнера и најважније је да
се обраћа целовитом бићу детета.
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Актив наставника физике

Неакредитована трибина „Дигитална
школа - презентација часова из базе
знања“

30.03.2015. У РЦ је одржан састанак Актива
наставника физике основних и средњих 01.04.2015.
У
Регионалном
центру
школа.
реализована је неакредитована трибина
„Дигитална школа - презентација часова
Састанак Актива педагога
из базе знања“. Конкурс дигитална агенда
био је намењен наставницима основних
30.03.2015. Одржан је састанак Актива школа који користе информационе и
педагога
са
темом –
«Стратегија комуникационе технологије у настави и који
образовања ученика са сметњама у су креативни у раду. Своје часове су
развоју и инвалидитетима». Реализатор представили
Лидија
Трифуновић теме био је Горан Маловић, логопед у математика, ОШ "Цар Константин", Весна
Основној школи "Вожд Карађорђе". Састанку Миленовић - биологија, ОШ "Вук Караџић"
је присуствовао 21 педагог из основних и Житковац, Никола Бакић - веронаука, ОШ
средњих школа Града Ниша.
"Вук
Караџић"
Житковац, Младен
Јовановић информатика,
Милица
Апотеке Ниш
Стојановић
историја
и
Јелена
Филиповић - географија из ОШ "Десанка
31.03.2015. У Регионалном центру Ниш Максимовић"
Чокот.
Трибини
је
одржан је
колегијум Апотеке Ниш. присуствовало 15 наставника.
Колегијуму је присуствовало 40 фармацеута.

Мрежа образовног развоја
31.03.2015.
У
Регионалном центру је
Удружење
наставника
МОР
(Мрежа
образовног развоја) одржало састанак ради
договора о покретању акције - „Форумовање о инклузији”. Акција ће се
реализовати у току априла месеца и имаће
завршну смотру крајем месеца. Смотраакција
ученичких
парламената „Фор-умовање
о
инклузији” представља презентацију малих
акција
ученичких
парламената
које
доприносе развоју инклузивне културе и
праксе. То је прилика да се јавно промовишу
напори који остају невидљиви, да се размене
искуства и подрже акције.

www.rcnis.edu.rs
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Јавна трибина

Актив наставника хемије

01.04.2015. У Регионалном центру одржана
је јавна трибина "Мобилизације заједнице
за спроводјење социјалне и образовне
инклузије и
анализа постојећих и
потенцијалних ресурса на окружном нивоу
и
локалном нивоу“, која представља
активност
у
оквиру
програма ,,Мрежа
пријатеља инклузивног образовања”, који
се реализује на територији Републике Србије
у више општина и градова.

02.04.2015. Актив
наставника
хемије
основних и средњих школа одржао је
редован месечни састанак у Регионалном
центру. Састанку је присуствовало 35
наставника нишких школа.

Трибина
"Филм
дискусију"

као

повод

за

02.04.2015. Реализована је трибина "Филм
као повод за дискусију" са темом:
Управљање одељењем. Гости - модератори
на трибини били су доц. др Гордана Ђигић
са Филозофског факултета и Дејан Дабић,
уредник филмског програма у Нишком
културном центру. Повод за дискусију на дату
тему био је француски играни филм
"Између зидова".

НТЦ Школица
Циљ програма је повезивање родитеља,
наставника,
представника
локалних
самоуправа, формалних и неформалних
удружења за заједничко деловање на
унапређивању услова да квалитетно и
праведно образовање буде доступно сваком
детету. Асоцијација педагошких асистената
Србије ову активност реализује у сарадњи са
ЦИП Центром за интерактивну педагогију и
Центром за образовне политике уз подршку
Фонда за отворено друштво. Модератор
трибине
био
је
Божидар
Николић,
председник
Асоцијације
педагошких
асистената Србије. Трибини је присуствовало
40 наставника, директора, сарадника и
родитеља.

04.04.2015. Завршена је још једна НТЦ
(Никола Тесла систем учења) школица која је
окупила 40 деце од предшколског узраста до
VIII разреда основне школе. Наставнице су
биле
Наташа
Николић,
Јелисавета
Хајдуковић и Ивана Ћирић.

Удружење наставника МОР
06.04.2015. У Регионалном центру започела
је
рерализација
акције
Удружења
наставника
МОР у оквиру пројекта
„МРЕЖА ПРИЈАТЕЉА ИНКЛУЗИВНОГ

www.rcnis.edu.rs

9

Билтен: број 2 март-апрл 2015. године

ОБРАЗОВАЊА“. Удружења наставника МОР
одржало је састанак са парламентарцима
нишких основних и средњих школа и
наставницима
задуженим
за
рад
парламента. Позиву
да
учествују
у
акцији „Фор-умовање о инклузији” одазвало
се 5 школа. Састанак је водила председница
удружења Славица Кречковић.

Радионица
06.04.2015. Радионица
"Истраживачки
радови ученика у предметној настави разрада методологије рада", реализована
је у РЦ. Радионицу је водио Александар
Мишковић, наставник економске групе
предмете из Правно-пословне школе.

Изложба

Обука за младе
08-09.04.2015. У великој сали Регионалног
центра одржана је обука из области
омладинске политике мониторинга и
имплементације Локаног акционог плана
за младе Града Ниша. Представници
локалних организација за младе имали су
прилике да се упознају са тренутним стањем
у локалној омладинској политици, такође и на
националном и државном нивоу, а затим су
анализирали
расположиве
ресурсе
за
имплементацију ЛАП-а. Теме којима су се
такође бавили су: Грађанска свест и право на
партиципацију;
Јавно
заступање
у
омладинској политици; Израда иницијалних
модела мониторинга и имплементације
акционог плана.

www.rcnis.edu.rs

16.04.2015. Изложбу "IUCN Црвене листе
угрожених врста" посетили су ученици
другог разреда основне школе Свети
Сава, предвођени
учитељима
Маријом
Миленковић, Евицом Манић и Владом
Манићем. Предавање о угроженим врстама
реализовале су Александра Миловановић
и Јелена Тодоровић из Биолошког друштва.
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40 година од смрти Иве
Андрића
20.04.2015. У Регионалном центру обележено
је 40 година од смрти писца Иве Андрића.
Том приликом наступили су ученици
Гимназије
"Бора
Станковић"
читањем
одломака из Ех понта и својих радова,
ученици ШОСО "14.октобар" са балетско
сценским приказом "Аска и вук", рецитал
"Бесмртни беседник" приказали су ученици
ОШ "Бранко Миљковић". Ученици ОШ "Чегар"
припремили су изложбу "Мостови спајају" док
су ученици ШОСО "14.октобар" припремили
изложбу са порукама "Знакови поред пута".
Наставнице које су све припремиле су
Лидија Милићевић - ШОСО "14.октобар",
Татијана Јовановић - ОШ "Свети Сава",
Милена Манић и Нађа Ђорђевић Гимназије
"Бора
Станковић",
Драгана
Главашевић - ОШ "Бранко Миљковић" и
колега Душан Ђорђевић, који је представио
часопис "45.минута".

www.rcnis.edu.rs
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Обука за наставнике и учитеље

DIACELL
17.04.2015. У
оквиру
континуиране
медицинске едукације у великој сали
Регионалног центра одржан јесеминар у
организацији
DIACELL-a
са темом:
Перитонеумска дијализа као прва опција
замене бубрежне функције. Семинару је
присуствовало 35 здравствених радника.

www.rcnis.edu.rs

15-19.04.2015. Одржана је
Обука за
наставнике и учитеље који изводе наставу
предмета: Српски као нематерњи језик у
основним
школама
у
Прешеву,
Бујановцу и Медвеђи. Током 4 дана
учесници – наставници и учитељи који раде
на подручју наведених општина бавили су
се следећим темама: Матерњи, нематерњи
и страни језик; Приступ настави Српског као
нематерњег језика; Српски као нематерњи
језик у контексту наставног плана и
програма за основну школу; концепција
програма за Српски као нематерњи језик за
основну школу; Анализа одељака у
програма;
Упутства
за
остваривање
програма Језичке вештине; Вежбе и задаци
усмерени на развијање специфичних
вештина – рецептивних (разумевање на
слух
и
разумевање
читањем)
и
продуктивних (говор и писање) Улога
граматике
у
настави
Српског
као
нематерњег језика; Принципи избора
граматичког
минимума;
Усвајање
граматичких садржаја на различитим
узрастима; Модели језичких и граматичких
вежби; Уџбеници за Српски као нематерњи
језик – могућности селекције садржаја;
Текстови у настави Српског као нематерњег
језика; Обрада тескта из уџбеника (Д.
Звекић-Душановић)
Двојезичност
и
вишејезичност; Мултилингвални карактер
савременог света; Индивидуални фактору
учења (узраст и мотивација) Основне
карактеристике
традиционалних
и
савремених
метода
(Н.
Стрижак)
Комуникација у настави српског као
нематерњег
језика;
Средства
за
успостављање
и
остваривање
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комуникације Лексика у настави српског
као нематерњег – значај лексике и
критеријуми за избор лексике; Дистрибуција
лексике (В.Крајишник) Важна питања
наставе и учења II (Биљана Стојановић).
На обуци је било 22 наставника.

природни развој дететове интелигенције
који се одвија на одређен начин.
У
Регионалном
центру је одржано
предавање о Монтесори педагогији
и радионица "Срећан родитељ - срећно
дете". На предавању је објашњено шта је
Монтесори едукација, који су главни
циљеви и методи Монтесори рада са
децом, какав је идеалан дом за васпитање
деце, о понашању деце и припреми
родитеља и наставника. Предавање је
одржао Живко Најдановић, едукатор и
директор вртића Casa dei Bambini. Овом
стручном скупу присуствовао је велики број
наставника (130) и васпитача нишких школа
и предшколских установа.

Изложба о угроженим врстама

Инклузивно образовање
20.04.2015. У Регионалном центру одржан
је Регионални консултативни састанак
радних
група
за
Мониторинг
и
евалуацију инклузивног образовања.
Осим
представљања
Јединице
за
инклузивно
образовање
МПНТР
у
пленарном делу, учесници су се у току
групног рада бавили следећим темама:
Интерсекторска комисија; ИОП; Школски
тим за инклузивно образовање; Педагошки
асистенти; Функционисање система у
целини – наставна пракса, проток
информација, сарадња између институција
и појединаца.Састанку је приуствовало 55
представника установа и Школских управа
из овог дела Србије.

20.04.2015.
Изложбу
о
угроженим
врстама које се налазе на IUCN Црвеним
листама, под називом"Сачувајмо чудесна
створења", посетили су ученици два
одељења 7. разреда ОШ "Свети Сава" из
Ниша предвођени својом наставницом
биологије Горданом Рилак. Ученици су
имали прилику и да чују нешто више о
угроженим
врстама
са
фотографија
захваљујући
студентима-волонтерима
Биолошког друштва "Свети Сава" из Ниша
(ПМФ).

Предавање о Монтесори педагогији
20.04.2015. Почетком 80-тих година 20.
века,
педагошки
метод
Марије
Монтесори доживео је ренесансу услед
велике потребе да се у ери брзе и површне
комуникације, деци омогући да задовоље
своју развојну потребу за добијањем
одговора на чувено питање "А зашто"?
Марија
Монтесори
је сматрала да
образовање не треба да се своди на
покушај одраслих да интелектуални развој
деце остваре на силу. Она је веровала у

www.rcnis.edu.rs

Мрежа
пријатеља
образовања

инклузивног

22.04.2015. У
оквиру пројекта
"Мрежа
пријатеља инклузивног образовања"
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одржан је трећи састанак са члановима
парламената 12 нишких основних и
средњих школа. Састанак је водила
председница Удружења МОР (Мрежа
образовног развоја) Славица Кречковић.

налазе на IUCN Црвеним листама под
називом "Сачувајмо чудесна створења".
Програм
отварања
подразумевао
је
поздравне речи Драгане Недељковић,
стручног сарадника Завода за заштиту
природе РЈ у Нишу, Данијеле Марковић,
директорке РЦ Ниш, Наташе Панић,
представника Завода за заштиту природе
Србије и Марка Николића, представника
Биолошког друштва "Др Сава Петровић"
(ПМФ) као и два стручна излагања: др
Јелке Црнобрња-Исаиловић, редовног
професора ПМФ у Нишу и мр Верице
Стојановић, стручног сарадника Завода.
Отварању је присуствовало око 80
студената, наставника и представника
градских институција, организација и
локалних медија.

Зелени пут
22.04.2015.
Представници
компаније
Зелени
пут одржали су презентацију
својих
производа.
Биоразградиви
производи за домаћинство и личну хигијену
искључиво биљног порекла настали су
сарадњом
људи
са
вишегодишњим
искуством и знањем у области технологије
еколошких производа.

Дани Бранка Миљковића
Дан планете Земље
22.04.2015. На Дан планете Земље,
званично
је
отворена
изложба
фотографија
угрожених врста које се

www.rcnis.edu.rs

22.04.2015.
Програмом
„Романсирана
биографија Бранка Миљковића” почела је
манифестација "Дани Бранка Миљковића".
У Регионалном центру представљена је
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књига Иване Хаџи Поповић "Ватра и цвет".
Ово је роман о три генијална песника
двадесетог века. Разоткривање фаталног
краја Бранка Миљковића, Сергеја Јесењина и
Владимира Мајаковског указују на запањујуће
сличности. О књизи су поред ауторке
говорили и Петар Арбутина - уредник
издања и Стана Динић Скочајић - уредница
књижевног програма у Нишком културном
центру.

стручних
сарадника
и
директора
учествовало је на трибини.
Тема је изазвала велико интересовање тако
да ће се за још једну групу наставника
поновити 06.05.2015. Трибину је подржала
Радна група за имлементацијуСтратегије за
безбедност деце и младих Града Ниша.

Tрибина
„Превенција
и
реаговање на насиље у
школама”
23.04.2015. У
Регионалном
центру
реализован је неакредитован стручни скуп трибина „Превенција и реаговање на
насиље у школама”. О теми је говорила
Јасмина Гејо, ментор у пројекту "Школе без
насиља" и саветник у Школској управи Ниш.
Након уводног дела о теми, присутни
учесници су постављали питања и
дискутовали.Укупно
140
наставника,

www.rcnis.edu.rs

Апотека Ниш
23.04.2015. У организацији РЦ Ниш и ЗУ
"Апотека Ниш" одржано је предавање на
тему "Савремени
приступ
лечењу
Паркинсонове
болести".
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Предавач је био Проф. Др Слободан
Војиновић - Клиника за неурологију, КЦ
Ниш. Предавању је присуствовало 90
учесника.

Изложба
фотографија
угрожених врста
23-24.04.2015. Ученици
Правно-пословне
школе предвођени професором биологије
Бобаном
Јовановићем
и
ученици
Економске школе на челу са Оливером
Аризановић, професорком српског језика и
књижевности, посетили су
изложбу
фотографија угрожених врста које се
налазе на IUSN Црвеним листама под
називом"Сачувајмо чудесна створења".
Студенти биологије-волонтери, чланови
Биолошког друштва "Др Сава Петровић", су
додатно појашњавали информације на
сваком паноу и одговарали на питања.

Школица по НТЦ систему
учења - додела диплома
25.04.2015. У
Регионалном
центру
је
завршена још једна Школица по НТЦ
систему учења. У току 2 месеца Школицу је
похађало 40 ученика узраста од 6 до 14
година. Школица је завршена свечаном
доделом диплома и у дружењу са Урошем
Петровићем, једним од твораца овог учења.
Урош је деци и родитељима одржао час
загонетних прича, питања и загонетки.
Следеће дружење је заказано за Летњи камп
и летње радионице.

Семинар "Умеће
комуникације"
24-26.04.2015. У Регионалном центру одржан
још један акредитован семинар број
133 "Умеће
комуникације" (20
сати).
Семинар су реализовале Ирена Лободок
Штулић и Милка Михајловић. На семинару
је било присутно 29 учесника.

www.rcnis.edu.rs
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Удружењe Ромкиња ОСВИТ
27.04.2015. У Регионалном центру одржан је
тренинг у организацији Удружења Ромкиња
ОСВИТ, а уз подршку Регионалног центра за
мањине
и
Повереника
за
заштиту
равноправности, са темом: „Оснаживање и
јачање капацитета локалних актера у
борби против дискриминације“, у оквиру
кога су се учесници упознали са: Појмом и
oблицима дискриминације, Идентификовање
м
дискриминације
кроз
примере
и
доказивањем
дискриминације,
Антидискриминационим законодавством у
Србији, Улогом Повереника за заштиту
равноправности и механизмима заштите
од
дискриминације.
Тренингу
је
присуствовало 12 учесника.

Актив наставника
географије
27.04.2015. Актив наставника географије
одржао је редовни месечни састанак у
просторијама Регионалног центра. На
састанку је учествовало 14 наставника
основних школа.

www.rcnis.edu.rs

Пројекат "Школа
будућности"
27.04.2015.
У
Регионалном
центру
представљен
је
пројекат
"Школа
будућности" који је пилотиран у ОШ "Јован
Јовановић Змај" из Алексиначких Рудника, а
у
организацији
компаније Microsoft и
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја.
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Одбор за људска права
29.04.2015. Одржан је састанак Мреже
Одбора за људска права у организацији
Одбора за људска права (CHRIS) из Ниша.

Састанак Актива педагога
29.04.2015. У Регионалном центру је
одржан састанак Актива педагога из
основних и средњих школа у Нишу. Тема
састанка
је
била
"Професионална
оријентација ученика" о којој је говорила
Драгана Стевановић, педагог у Основној
Представник Microsofta
Славиша
Илић сколи "Бубањски хероји". Састанку је
представио је циљ пројекта и објаснио зашто присуствовало 20 педагога.
је ова школа изабрана за пилотирање. О
имплементацији у школи говориле су Зорица Актив наставника ликовне културе
Милојковић - директорка школе, Јасмина
Марковић - педагог и Марија Петровић - 29.04.2015. Актив наставника ликовне
професор српског језика. Представљен је културе основних и средњих школа одржао
филм „Школа
будучности“ у
коме
је је
у
Регионалном
центру месечни
објашњен модел наставе један ученик, један састанак. На састанку је учествовало 15
рачунар и један наставник, један рачунар и наставника.
модел наставе изокренута учионица. Сви
присутни наставници нишких школа сложили ФОР-умовање о инклузији
су се да је оваква настава велики изазов и за
ученике и наставнике и да представља 30.04.2015.
У
Регионалном
центру
унапређење образовног система у Србији.
реализована је акција "ФОР-умовање о
инклузији". Акција је организована у
оквиру
пројекта
Мрежа
пријатеља
инклузивног образовања а читаву акцију
осмислило је удружење МОР (Мрежа
образовног развоја). У акцији, примере
добре праксе из инклузивног образовања,
представиле
су
парламентарци
из
основних школа "Десанка Максимовић"Чокот, "Вожд Карађорђе", "Вук Караџић",
"Краљ Петар Први", "Ћеле кула", Гимназија
"Светозар Марковић", Економска школа,
ЕТШ "Мија Станимировић", ЕТШ "Никола
Тесла",
Медицинска
школа,
Правно
пословна
школа,
Школа
моде
и
лепоте.Акцију је пропратило 130 ученика и
наставника.

Generali osiguranje
29.04.2015. У Регионалном
центру
одржанаје обука из ППЗ и БЗР у
организацији Generali osiguranja за своје
запослене. Обуци је присуствовало 70
учесника.

www.rcnis.edu.rs
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Припрема билтена:

Оливера Петровић
Контакт:
Регионални центар за професионални
развој запослених у образовању Ниш
Париске комуне бб, 18000 Ниш

www.rcnis.edu.rs
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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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