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Март – април  

 

Састанак представника Мреже 
РЦ/ЦСУ и представника ЦПН-а  

01.03.2017. У организацији Центра за 
промоцију науке из Београда, у Центру за 
стручно усавршавање Крушевац, одржан је 
састанак представника Мреже РЦ/ЦСУ и 
представника ЦПН-а. Тема састанка био је 
јавни позив ЦПН-а за 2017.г. за 
финансирање пројекта промоције и 
популаризације науке. Центар за промоцију 
науке ће и у 2017.г. подржати пројекте 
промоције науке у формираним Научним 
клубовима, а реализација пројеката биће у 
периоду јун-децембар 2017.г. 
Током 2016.г Регионални центар Ниш је у 
свом Научном клубу реализовао 11 
пројеката за ученике и наставнике по јавном 
конкурсу ЦПН -а. Испред РЦ Ниш, састанку 
је присуствовала Јелена Анђелковић, 
самостални стручни сарадник. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализација радионице "Електронски 
ИОП"  

01.03.2017. У Регионалном центру су 
реализоване радионице "Електронски 
ИОП"  у оквиру пројекта "Елктронски ИОП 
- корак ближе инклузији". Идејни пројекат 
је дело Мреже образовног развоја (МОР). 
пројекат је финансијски подржан од стране 
Министарства просвете РС. У пројекат је 
укључено 8 школа са подручја Града Ниша. 
Циљ пројекта је унапређивање знања и 
вештина наставника у изради и примени 
Индивидуалног образовног плана. 
Радионице су реализоване за наставнике 
ОШ "Ћеле кула" и Грађевинска школа 
"Неимар" из Ниша. Реализатори радионица 
и предавачи су Миша Љубеновић и Соња 
Здравковић. Партнери на пројекту МОРу 
су Рамонда д.о.о и Регионални центар 
Ниш. Реализацијом ових радионица 
завршена је пројектом предвиђена обука за 
наставнике. Активности наставника биће 
настављене кроз изараду "Е ИОПа" у 
школама.  

Састанак Актива наставника 
грађанског васпитања  

02.03.2017. У Регионалном центру је 
одржан састанак Актива наставника 
грађанског васпитања. На састанку је 
представљен пример добре праксе, 
презентација наученог са семинара 
"Савремена настава Грађанског 
васпитања усмерена на развој ученичких 
компетенција". Презентацију је урадила 
Марија Жикић из ОШ "Мирослав Антић" за 
17 присутних наставника. 
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Састанци Актива  

02.03.2017. Актив наставника ликовне 
групе предмета одржао је састанак у 
Регионалном центру. Тема састанка била је 
организација општинског такмичења "Мали 
Пјер" - такмичење за најбољу дечију 
карикатуру. Састанку је присуствовало 12 
наставника.  

Актив наставника хемије одржао је 
редовни месечни састанак у Регионалном 
центру. На састанку је учествовало 15 
наставника. 

ТЕДЕд трибина  

02.03.2017. У Регионалном центру Ниш 
реализована је трибина "Како вам ТЕДЕд 
лекције и ТЕДЕд клубови могу постати 
најбољи пријатељи у учионици". Трибину 
су реализовале Бојана Голубовић, 
професор филозофије у Гимназији 
"Светозар Марковић" и Ана Радуловић 
професор српског језика у Гимназији "9.мај" 
и Првој техничкој школи "Милутин 
Миланковић". Гошће на трибини биле су и 
ученице из Гимназије "Светозар Марковић", 
Вероника Ранчић и Исидора Спасић, које 
су представиле своје ТЕД говоре. Тринини 
је присуствовало 30 наставника из нишких 
основних и средњих школа. 
 
 

 
 

 

Обука у организацији HELP-a  

01.03.2017. У организацији HELP (Hilfe zur 
Selbsthilfe e.V.) одржана је обука за 
представнике ромских музичких група у 
оквиру пројекта „Подршка 
самозапошљавању маргинализованих 
група”. Обуци је присуствовало 19 
учесника. 

 
"Theme-Based Instruction in Teaching 
English to Young Learners"  
 
04-05.03.2017. У Регионалном центру 
реализован је акредитовани семинар 
"Theme-Based Instruction in Teaching 
English to Young Learners" број 745 (24 
бода). Семинар је намењен наставницима 
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енглеског језика у основним школама. 
Подржан је од стране Факултета 
педагошких наука Универзитета у 
Крагујевцу, а бесплатан је захваљујући 
донацији Америчке амбасаде у Београду. 
Семинар су реализовале Ивана Ћирковић 
и Зорица Јовановић.  
Трећи, завршни, дан семинара биће 
реализован 1.4.2017. 

 

 
 

 

Удружење ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ  

03-04.03.2017. Удружење грађана „Живот 
и здравље“ организује низ предавања у 
Регионалном центру, а овог викенда су 
предавања била са следећим темама: 
„Важност протеина у нашој исхрани“ и 
„Остеопороза“. Предавања је пратило 70 
заинтересованих грађана. 
 

"Обука наставника и стручних 
сарадника за образовање младих за 
љуска права"  
 
03-05.03.2017. У организацији Едукационог 
центра из Лесковца одражан је тродневни 
акредитовани семинар „Обука наставника 
и стручних сарадника за образовање 
младих за љуска права“, каталошки број 
57. Теме које су  обрађиване на семинару 
су: Шта су људска права; Заштита 
равноправности; Увод у образовање за 
људска права - знање, вештине и ставови - 
активизам и улога школе у заштити 
равноправности; Технике и методе 
образовања за људска права; Деца и 
млади; Грађанство; Дискриминација и 
ксенофобија; Полна и родна 
равноправност; Здравље и сигурност; 
Права жена. Семинару је присуствовало 20 
наставника из Новог Пазара, Бруса, 
Зајечара, Лесковца и Ниша. 
  

 
 

 
 

Kомпанијa „Моја обука“  

04-05.03.2017. У организацији компаније 
„Моја обука“ д.о.о., одржана је основна 
„Обука за ХР сараднике“ која обухвата све 
активности и одговорности сарадника у 
људским ресурсима, од систематизације 
радних места, регрутације и селекције, до 
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мотивације и развоја запослених, 
укључујући и административне функције. 
Предавач је Зорица Мариновић, директор 
компаније "Моја Обука" и консултант из 
области људских ресурса и пословне 
администрације. Обуку је похађало 10 
полазника. 

Пренос трибине ЦПН-а „Седам 
земљоликих планета: Открића и 
последице“  

07.03.2017. Научни клуб Ниш се и овог 
месеца прикључио живим преносима 
трибина које организује Центар за 
промоцију науке које преносе научни 
клубови при РЦ/ЦСУ. Назив трибине 
реализоване у уторак 07. марта био је: 
"Седам земљоликих планета: Открића и 
последице". Трибина је инспирисана 
узбудљивим открићем планета у 
настањивом појасу око звезде TRAPPIST-1, 
на само 40 светлосних година од Сунчевог 
система. На трибини су говорили: др 
Александар Богојевић - физичар и 
директор Института за физику, др Драгана 
Илић - астрофизичарка са Математичког 
факултета у Београду, др Момир 
Степановић и др Саша Марковић. 
Разговор је водио Слободан Бубњевић - 
главни уредник часописа Елементи.  
 
 

 

Pearson Longman семинар  

08.03.2017. У организацији издавачке куће 
Pearson Longman одражан је једнодневни 
семинар за наставнике Енглеског језика. 
Семинару је присуствовало преко 90 
наставника из Ниша и околине. 

Битка за знање  

08.03.2017. Други круг обука наставника 
пријављених у акцији  "Битка за знање", 
одржан је у рачунарској учионици 
Регионалног центра. На обуци су 
учествовали наставници из Кладова, 
Књажевца, Ражња, Обилића и Ниша. Сви 
наставници су за своје школе добили мБот 
роботе, као наставно средство помоћу кога 
ће своје ђаке научити да програмирају. 
КОДиграње је акција у оквиру "Битке за 
знање" која има за циљ да све основне 
школе у Србији добију довољан број 
наставних алата – мБот робота, уз помоћ 
којих ће деца моћи да се уче програмирају. 
Разумевање базичног програмирања, осим 
што је део описмењавања за 21. век учи 
децу логичком размишљању и подстиче 
њихову креативност. 
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Додела диплома полазницима Про-
Менс центра  

10.03.2017. У Регионалном центру је 
реализована додела диплома 
полазницима Про-Менс центра који се 
бави образовањем, иновацијама, 
унапређивањем техника учења као и 
истраживањем у области образовања. 
Додели диплома присуствовало је око 150 
полазника центра и њихових родитеља. 
 

 
 
""Лидерство у образовању - 
управљање образовним 
институцијама "  
 
11-12.03.2017. У сарадњи са Школском 
управом у Нишу, реализован је 
акредитовани семинар "Лидерство у 
образовању - управљање образовним 
институцијама“ (део 1.) под вођством 
доц.др Јелене Теодоровић, ванредног 
професора Факултета педагошких наука у 
Јагодини и Соње Стаменовић, 
самосталног саветника на пословима 
образовања и спорта у Градској управи 
Звездара. Учесници су били директори (37) 
основних и средњих школа и предшколских 
установа са територије Нишавског, 
Пиротског и Топличког округа. 
Садржаји који су били прорађивани, кроз 
активно учешће полазника, су веома важни 
за унапређивање компетенција директора и 
тицали су се преиспитивања функције 
школе/предшколске установе, улоге лидера 
у побољшању квалитета наставе и 
активности, значајем познавања јавних 
политика образовања и начинима за 
стварање конкретних образовних мера у 
сврху решавања конкретних проблема. 

 
 

Тренинг у организацији НАПОР-а  

09-12.03.2017. У оквиру пројекта: „Без муке 
нема науке, без НАПОРних корака 
квалитету помака! - допуњено издање“ 
које спроводи НАПОР – „Национална 
асоцијација практичара/ки омладинског 
рада“, а финансира Министарство 
омладине и спорта Републике Србије, 
одржан је четвородневни тренинг за 
представнике НВО које учествују у пројекту. 
Тренингу је присуствовало 14 представника 
из Новог Сада, Зрењанина, Лознице, 
Крушевца, Сомбора, Лесковца, Врања, 
Београда и Ниша. 
 

 

Фондација „Friedrich Ebert“  

11-12.03.2017. Канцеларија немачке 
фондације „Friedrich Ebert“ за Југоисточну 
Европу са седиштем у Сарајеву, 
организовала је дводневни активистички 
форум “Public Spaces as Sites of 
Democratization: Between Private, State 
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and Common Space” у Регионалном центру 
за 40  учесника. 

 
 

Представљање јавног позива Центра 
за промоцију науке  

14.03.2017. У простору Научног клуба 
Регионалног центра Ниш, одржано је 
представљање јавног позива Центра за 
промоцију науке за подношење пријава за 
финансијску подршку пројектима промоције 
и популаризације науке у 2017. години. 
Услове конкурса за свих пет категорија који 
постоје ове године испред ЦПН-а 
представио је Бранимир Ацковић. Овом 
информативном састанку присуствовало је 
27 наставника нишких школа и професора 
са Универзитета, који су заинтересовани да 
своје пројекте реализују у нишком научном 
клубу. 
 

 
 

 

Тренинг „Дигитални маркетинг“  

13-15.03.2017. Одражан је тренинг у 
организацији NICAT кластера на тему 
„Дигитални маркетинг“, а за запослене у 
фимама које су чланице овог кластера 

Планета спорт  

14-16.03.2017. У организацији фирме 
„Планета спорт“ одржана је тродневна 
обука за 18 запослених у овој фирми. 
 
 
 

 
 

Стална конференција градова и 
општина  

15.03.2017. Стална конференција градова 
и општина у сарадњи са Министарством 
државне управе и локалне самоуправе и 
Повереником за заштиту равноправности 
организовала је обуку за запослене у 
локалној самоуправи на тему „Заштита од 
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дискриминације - препознавање и 
спречавање случајева дискриминације у 
раду локалне самоуправе“ за 25 
учесника. 

Неакредитована трибина  

17.03.2017. У Регионални центар одржана je 
неакредитована трибина - "Ко су 
даровити ученици? Како их открити и 
подржати кроз систем образовања?".  На 
трибини је гостовала Сања Татић 
Јаневски, саветник координатор Завода за 
унапређивање образовања и васпитања, 
Београд. Она је присутне упознала са 
карактеристикама даровитих ученика, како 
их препознати и како их подржати кроз 
образовни процес. Том прилком 
представила је и монографију 
„Образовање ученика изузетних 
способности: научне основе и смернице 
за школску праксу" ауторки Ане Алтрас 
Димитријевић и Сање Татић Јаневски. 
Трибини је присуствовало 52 наставника и 
стручних сарадника из нишких школа. 

 

 
 

 

Агенција за борбу против корупције  

17.03.2017. Агенција за борбу против 
корупције организовала је обуку за 
запослене у јавном сектору на тему „Појам, 
циљ и значај плана интегритета, сврха 
његове израде, методологија и начин 
израде плана интегритета у електронској 
апликацији“. Обуци је присуствовало преко 
140 заинтересованох представника јавних 
установа и локалне самоуправе из 
Зајечара, Неготина, Бабушнице и Ниша. 
 

 

Међународни турнир мисаоне игре 
ГО  

17-19.03.2017. У просторијама Регионалног 
центра је током викенда 18-19. 03.2017. 
одржан велики међународни турнир 
мисаоне игре ГО. Око 100 најбољих играча 
гоа из Аустрије, Чешке, Бугарске, 
Македоније, Румуније, Босне и Србије 
такмичило се на овом турниру за највиши 
пласман. Осим  го играча у мајсторској 
категорији на турниру је учествовало и 
тридесеторо деце из Ниша која су 
учлањена у Европску го федерацију. 
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"Лака за почетнике, а тешка за 
професионалце", тако карактеришу ову игру 
они који су дубље ушли у њену 
проблематику. Једноставна правила и 
опрема гоа одају утисак једноставне и брзе 
игре, али велики број могућих потеза и 
начина на које се може поставити стратегија 
остављају много простора за размишљање. 
Циљ је оградити што већу територију, али 
када се почне са партијом јасно је да то није 
нимало лако. Организатор овог такмичења 
био је  го клуб "ПРО -ГО" Ниш, а такмичење 
је у име Града Ниша, свечано отворила 
директор Регионалног центра, Данијела 
Марковић. 
 

 
 

 
 

 
 
"Пројектни модел наставе"  
 
18.03.2017. У Регионалном центру одржан 
је акредитован семинар „Пројектни модел 
наставе“ (кат.бр.444,  компетенција К2, 
Приоритет П1). Семинар је одржан за 30 
наставника основне школе "Први мај" из 
Трупала. Семинар су реализовали Душан 
Ристановић и Биљана Стојановић са 
Факултета педагошких наука у Јагодини. 
Општи циљ семинара је побољшање 
квалитета образовно-васпитног рада и 
постигнућа ученика кроз јачање 
професионалних компетенција наставника и 
сарадника за примену пројектног модела 
наставе. Неке од обрадјених тема биле су: 
Суштина и специфичност пројектног модела 
наставе, Структурни елементи пројектног 
модела, Дневник пројекта. 
 

 
 

Обука у организацији Инжињерске 
коморе Србије  

22.03.2017. У великој сали Регионалног 
центра одржана је једнодневна обука у 
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оквиру пројекта Европског Прогрес-а и 
ACES-a: “FIDIC On Job training 03”. Обука 
је била у организацији Инжињерске 
коморе Србије из Београда са следећим 
темама: Улога Руководиоца изградње 
(Engineer) и Наручиоца (Employer) на 
пројектима који се раде према FIDIC 
моделима уговора; Улога стручног 
надзора према FIDIC уговорима и 
законима Р. Србије-сличности и разлике; 
Управљање пројектом и комуникација 
између учесника на пројектима који се 
раде према FIDIC моделима уговора; 
FIDIC уговори и Закон о јавним 
набавкама – Питање ауторских права за 
коришћење типских модела уговора. 
Обуци су присутвовала 42 представника 
Комора из Беле Паланке, Босилеграда, 
Бабушнице, Лесковца, Пирота, Сјенице, 
Новог Пазара. 

 
"Умеће одрастања"  
 
22-24.03.2017. У  Регионалном центру је 
реализован  акредитовани  семинар "Умеће 
одрастања - оснаживање наставника и 
васпитача за васпитни и превентивни 
рад са адолесцентима" (кат. бр. 87, 
Компетенција К3, приоритет П4). На 
семинару је било 26 наставника основних и 
средњих школа. Испред тима "Психокод" 
семинар реализују Ирена Лободок Штулић 
и Милка Михајловић. Циљеви семинара су 
повећање степена професионалне 
заинтересованости, информисаности и 
осетљивости наставника за развојне 
промене и потребе адолесцената ради 
бољег разумевања и реаговања. 
 

 
 
 

У Парку знања исписано 147 цифара 
броја Pi  

23.03.2017. У дворишту Регионалног 
центра, на стази у Парку знања - Научној 
учионици, исписано је 147 цифара броја 
Pi. У оквиру едукативних инсталација, у 
дворишту Центра су осим броја Pi исписане 
"SI школице" са ознакама основних 
физичких величина и њихових мерних 
јединица.  Регионални центар ће у периоду 
10-13.4. отворити први Парк знања у овом 
делу Србије. 
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Тематско вече - радионица из 
програма Лујзе Хеј  

23.03.2017. Тематско вече - радионицу из 
програма Лујзе Хеј, под називом 
"Ослобађање од старих емоција" у 
Регионалном центру је одржала 
лиценцирани тренер Милена Бјеловук. На 
радионици је учествовало 6 
заинтересованих грађана. 

Едукативни центар "Лондон"  

24.03.2017. У Регионалном центру, у 
организацији Едукативног центра 
"Лондон" из Ниша одржане су радионице 
у којима су се деца предшколског и 
школског узраста дружила са Урошем 
Петровићем, дечјим писцем и једним од 
аутора НТЦ система учења. 
Укупно око стотинак деце и исто толико 
родитеља имало је прилику да се дружи са 
Урошем Петровићем и да решава 
загонтеке. Деца и ученици који су 
присуствовали часу полазници су школе 
које ради по НТЦ систему учења при 
Едукативном центру "Лондон". 
 

 
 

 
 

Асоцијација педагошких асистената 
Србије  

24.03.2017. У Регионалном центру у 
организацији Асоцијације педагошких 
асистената Србије организован је радни 
састанак „Локална иницијатива за 
подршку образовању деце из осетљивих 
група у раном узрасту“. Састанак је 
организован поводом покретања реформе 
предшколског васпитања и образовања под 
називом "Инклузивно предшколско 
васпитање и образовање" а са циљем 
унапређивања доступности, квалитета и 
праведности предшколског васпитања за 
сву децу, нарочито за децу из 
маргинализованих група. 
Састанку су присуствовали: Татјана 
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Живановић и Нена Маринковић - Школска 
управа Ниш, Бојан Крстић и Светозар 
Алексов - градски већници и Бојана 
Станковић - Секретаријат за образовање. 
Укупно 30 наставника, стручних сарадника, 
директора, педагошких асистената и 
представника ОЕЦД присуствовало је 
састанку. Састанком је модерирао Божидар 
Николић, национални координатор REYNS. 
 

 
 

 
 
"Дискриминација и права детета"  
 
25-26.03.2017. У Регионалном центру је за 
две групе наставника реализован 
акредитовани семинар “Дискриминација и 
права детета” (кат. бр. 32, компетенција 
К3, приоритет П4). На семинару је 
учествовало 56 наставника нишких 
основних и средњих школа. Семинар је 
финансијски подржао Caritas Београдске 
надбискупије у оквиру пројекта 
"Унапређивање образовања о дечјим 
правима". Семинар су реализовале 
Марсела Ескенази Милутиновић и 
Александра Јованин, а општи циљ 
семинара је креирање школске атмосфере 

у којој се уважава различитост, поштују 
дечја права, препознаје дискриминација. 
Теме семинара односе се на формирање 
предрасуда и стереотипа, механизме 
настајања, начине  превазилажења и 
дискриминације у образовању.  
Испред организације Caritas семинару је 
присуствовала Бруна Марђоновић 
Симоновић. 
 

 
 

 
 

Други позоришни фестивал 
драмских секција основних и 
средњих школа "Шта драмиш"  

25.03.2017. У Луткарском позоришту се 
догодио Други позоришни фестивал 
драмских секција основних и средњих 
школа "Шта драмиш". Иницијатори 
фестивала су глумци нишког Народног 
позоришта Мирољуб Рики Недовић и 
Ивана Недовић, док је организатор 
фестивала био Регионални центар.  
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Целокупној организацији допринела је 
сарадња са: "ЈКП Наиссус" - које је 
обезбедило награде за најбоље представе, 
"ЈКП Медијана" - које је обезбедило цвеће и 
саднице за награђане школе и појединце и 
градском општином Медијана - која је 
обезбедила сендвиче за све учеснике 
фестивала. 

 

 

Такмичење драмских секција се одржало 
под називмо "Буди витез прави витез". 
На такмичењу је учествовало 13 драмских 
секција из основних и средњих школа. Жири 
су чинили глумци Даворин Динић и Данило 
Петровић и Милица Штрбо, социолог. 
Награде су додељиване за најбољег 
глумца, најбољу глумицу, најбољи текст, 
најбољу режију и најбољу представу. Жири 
публике су чинили глумци "3/2" и они су, у 
име публике, изабрали најбоље представе. 
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У категорији драмских секција од 1. до 4. 
разреда награде су добили: 
Најбољи глумац - Никола Петковић, ОШ 
"Стефан Немања", најбоља глумица - Мина 
Жикић, ОШ "Стефан Немања", најбоља 
режија - Никола Бакић, наставник 
веронауке из ОШ "Вук Караџић" Житковац, 
најбољи текст - текст учитељица из ОШ 
"Душан Радовић" Ниш, најбоља представа 
- представа "Црвенкапа" ОШ "Стефан 
Немања", учитељице Марине Петровић. 
Најбоља представа по мишљењу жирија 
публике је представа "ОШ "Душан 
Радовић" - "Лепа реч витешка реч". 

 

 
У категорији драмских секција од 5. до 8. 
разреда награде су добили: 
Најбољи глумац - Јован Милошевић из 
ОШ "Никодије Стојановић Татко" Прокупље, 
најбоља глумица - Јована Дикић , ОШ 
"Ћеле кула", најбоља режија - ОШ "Смех и 
сузе" Алексинац, најбољи текст - текст 
наставнице из ОШ "Ћеле кула" Ниш, 
Ирене Златковић, најбоља представа - 
представа "Пријатељи су као звезде", 
наставнице Ирене Златковић  ОШ "Ћеле 
кула". То је, по мишљењу публике, била 
најбоља представа у овој категорији. 

 
У категорији драмских секција средњих 
школа: Најбољи глумац - Немања 
Николовски из Гимназије "Светозар 
Марковић", најбоља глумица - из представе 
вршачке Гимназије, најбољи текст - текст 
Дома ученика средњих школа из Врања, 
најбоља режија - режија представе "Буди и 
ти витез" Гимназије "Светозар Марковић", 
док је најбоља представа по мишљену 
жирија и жирија публике представа 

Гимназије "Борислав Петров Браца" из 
Вршца "Реци НЕ насиљу". 

 

 
"Час по мери детета"  
 
25-26.03.2017. У организацији Самосталног 
синдиката образовања Ниш за чланове 
синдиката организован је акредитован 
семинар број 331 (8 бодова) "Час по мери 
детета". Семинар је реализован за две 
групе наставника, укупно 51 наставник је 
завршио семинар. Семинар су реализовале 
Веселинка Станковић и Валентина 
Вељковић Николић, док је Регионални 
центар овај програм подржао за наредне 2 
године. 

Континуирана едукација лекара  

27.03.2017. Одржан је стручни састанак у 
оквиру Континуиране едукације лекара са 
следећом темом „Урођене и стечене 
тромбофилије“. Стручном састанку је 
присуствовало 20 лекара, стоматолога, 
медицинских сестара и здравствених 
техничара. 

Тројни протокол о сарадњи у оквиру 
пројекта „Битка за знање“  

27.03.2017. Тројни протокол о сарадњи у 
оквиру пројекта „Битка за знање“ 
потписали су Зорица Николић - 
председница Управног одбора Мреже 
регионалних центара и центара за стручно 
усавршавање наставника, Веран Матић - 
директор Фонда Б 92, иницијатора пројекта, 
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и Немање Ђорђевића - директора Центра 
за промоцију науке. 

 

 
 
 

 
 

Центар за интерактивну педагогију  

28.03.2017. У Регионалном центру, у 
организацији ЦИП-а (Центар за 
интерактивну педагогију), одржан је 
завршни сусрет он лајн актредитоване 
обуке /семинара број 557 (24 бода) 
"Живети различитост у вртићу". 
Завршном сусрету је присуствовало 30 
васпитача и стручних сарадника 
предшколских установа. 
Циљ семинара је био да се повећа 
доступност предшколског образовања деци 
из друштвено осетљивих група и креира 
средина подстицајна за рано учење. 
 

ЗАЈЕДНИЧКИ САСТАНАК СЕКЦИЈЕ 
ПСИХОЛОГА И ПЕДАГОГА  

30.03.2017. У Регионалном центру је 
реализован заједнички састанак чланова 

Секције психолога и Актива педагога. 
Присутнима су се обратиле Татјана 
Живановић, кординатор за имплементацију 
ИО при ШУ Ниш, Марија Ћирић, саветник у 
ШУ Ниш , Јасмина Гејо, саветник у ШУ 
Ниш, чланови ИРК Ниш и представници 
Мреже подршке за ИО при ШУ Ниш са 
освртом на тему “Изазови 
професионалног саветовања и 
транзиционог периода између основне и 
средње школе за ученике којима је 
потребна додатна подршка у 
образовању“. Састанку је присуствовало 
60 стручних сарадника основних и средњих 
школа из Ниша. 
 

 
 

 
 

Актив наставника ликовне групе 
предмета  

30.03.2017. Актив наставника ликовне 
групе предмета града Ниша одржао је 
састанак у просторијама Регионалног 
центра. Тема састанка била је 
Извештавање са општинског такмичења 
"Мали Пјер" и организација регионалног 
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такмичења. Састанак је водила Светлана 
Мичич, председница Актива. 

Битка за знање  

30.03.2017. Трећа обука за наставнике 
информатике у области роботике, 
реализована је у рачунарској учионици 
Регионалног центра. 
Регионални центар Ниш се кроз Мрежу 
научних клубова регионални и центара за 
стручно усавршавање, прикључио као 
партнер кампањи  "Битка за знање". Кроз 
учешће у овој кампањи Регионални центар 
пружа подршку наставницима који ће 
помоћи својим ученицима од петог до осмог 
разреда да кроз игру са роботима лакше 
савладају основе програмирања. На обуци 
је учествовало 35 наставника са југа Србије.  
 

 
 
 

 

Радионица "Како подучавати уз 
ТЕДЕд лекције"  

30.03.2017. У Регионалном центру је 
реализована радионица под називом 

"Како подучавати уз ТЕДЕд лекције". 
Обуку је похађало 10 наставника основних и 
средњих школа из Ниша и околине. 
Реализатор је била Бојана Голубовић, 
професор филозофије у Гимназији 
"Светозар Марковић".  

Наук није баук  

31.03.2017. РЦ Ниш је учествовао на 
манифестацији "Наук није баук" која се 
одржавала на Електронском факултету у 
Нишу. Том приликом   промовисан је део 
активности реализованих у оквиру 
пројеката Научног клуба РЦ Ниш ("Моја 
савремена лабораторија" и "Моћ фотона") и 
Научни парк, настао у оквиру пројекта који 
финансира НИС и чије отварање је 
најављено за 13. април 2017.   
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НАЛЕД  

31.03.2017. НАЛЕД је у сарадњи са 
Министарством грађевинарства  и 
Британском амбасадом организовао 
једнодневну обуку за Autocad програм у 
оквиру пројекта „Подношење захтева у 
електронској обједињеној процедури“. 
Обуку је похађало 15 службеника локалних 
самоуправа Ниша и околине. 
 

 
 

Реализација семинара "Виртуелно 
предузеће - учешће на сајму 
виртуелних предузећа"  

01-02.04.2017. У Регионалном центру је 
реализован акредитовани семинар број 
649 (16 бодова) "Виртуелно предузеће - 
учешће на сајму виртуелних предузећа". 
Семинар је намењен  наставницима 
економске групе предмета који раде у 
средњим стручним школама. Семинару је 
присуствовало 24 наставника. Реализатори 
семинара биле су Ана Јанковић и Љиљана 
Максимовић-Рубежановић. 

 

"Theme-Based Instruction in Teaching 
English to Young Learners"  
 
01.04.2017. У Регионалном центру је 
реализован трећи, завршни дан, 
акредитованог семинара број 745 (24 boda) 
"Theme-Based Instruction in Teaching 
English to Young Learners". Семинар је 
намењен наставницима енглеског језика у 
основним школама, а подржан је од стране 
Факултета педагошких наука Универзитета 
у Крагујевцу и бесплатан захваљујући 
донацији Америчке амбасаде у Београду. 
Семинар су реализовали Ивона 
Ранђеловић и Ненад Миладиновић. 
Семинару су присуствовала 24 наставника 
енглеског језика. 
 

 
 

 
 

Семинар за лекаре и фармацеуте  

01.04.2017. "АЛКАЛОИД" је у великој сали 
Регионалног центра организовао 
једнодневни семинар за лекаре и 
фармацеуте. Семинару је присуствовало 
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преко 100 заинтересованих лекара и 
фармацеута. 

Реализација семинара "Употреба 
мобилних апликација..."  

01.04.2017. У Првој техничкој школи у 
Крагујевцу реализован акредитован 
семинар број 230 (8 бодова) "Употреба 
мобилних апликација за побољшање 
квалитета наставе и учења: паметни 
телефони као наставно средство 
21.века". Семинар су реализовали  Ана 
Живковић и Марјан Миланов који су уједно 
и аутори. Семинар је за ову и наредну 
школску годину подржао Регионални центар 
за професионални развој запослених у 
образовању Ниш. 
 

Предавање у организацији "ЗУ 
Апотете Ниш"  

05.04.2017. У Регионалном центру одржано 
је предавање за дипломиране 
фармацеуте и фармацеутске техничаре 
под називом "Биљни лекови у терапији 
кашља израђени у условима Галемске 
лабораторије". Предавању које је било 
реализовано у организацији ЗУ Апотека 
Ниш присуствовало је 70 фармацеута. 
Предавач је била дипл.фарм.спец. Десанка 
НИколић. 

Актив стручних сарадника 
предшколских установа  

05.04.2017. У Регионалном центру је 
одржам Актив стручних сарадника 
предшколских установа овог региона. 
Састанку је присуствовало 25 стручних 
сарадника из разлишитих установа. 
 

Обука у организацији НАЛЕД-а  

05.04.2017. НАЛЕД је у сарадњи са 
Министарством грађевинарства и 
Британском амбасадом организовао 
једнодневну обуку: „Унос планских 
докумената у централни регистар“ у 
оквиру пројекта „Подношење захтева у 
електронској обједињеној процедури“. 

Обуку је похађало 14 учесника из Ниша и 
околине. 

Дводневни семинар за буџетске 
кориснике  

06-07.04.2017. Секретаријат за финансије 
Града Ниша је у сарадњи са Савезом 
рачуновођа и ревизора Србије и 
часописом „Рачуноводствена пракса“ 
организовао је дводневни семинар за 
именована, постављена и запослена лица у 
органима локалне власти, установама, 
јавним службама, али и за друге кориснике 
буџета локалне власти са темом: „Новине и 
актуелности у прописима, евиденција 
јавне својине, управљање финансијама 
и интерна контрола у јединицама 
локалне власти“. Семинар је похађало 36 
представника локалне самоуправе. 
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НВО „ИНДИГО“  

07-08.04.2017. Одржан је дводневни 
семинар у организацији НВО „ИНДИГО“ на 
тему: „Допринос социјалној и образовној 
инклузији расељене ромске деце“, а са 
циљем оснаживања и развијања 
компетенција сарадника за мотивисање и 
укључивање родитеља у активности које 
подстичу рани развој деце и спровођење 
неформалних образовних активности које 
су интерактивне, релевантне и фокусиране 
на дете.  Семинар је похађало 25 
представника ромских организација. 
 

„PULSE office“ - презентацијa 
производа  

12.04.2017. „PULSE office“ је у великој сали 
Регионалног центра одржао презентацију 
својих производа: школског прибора и 
ранчева за заинтересоване кориснике. 
Презентацији је присуствовало 20 
представника књижарских предузећа из 
Ниша и околине. 

  

 
 
 

ОТВАРАЊЕ ПАРКА ЗНАЊА  

13.04.2017. У оквиру програма „Заједници 
заједно“, компанија НИС подржала je 
изградњу Парка знања у Нишу чији је 
основни циљ промоција природних наука 
међу ученицима основних и средњих 
школа, као и свим грађанима Ниша. 

 

 

 
Парк је смештен у оквиру Регионалног 
центра, где су постављени наставни објекти 
попут „Паскаловог трона“ (факирова 
столица), “Архимедове бележнице“, 
„Магнетног тунела“ и „Галилејевог клатна“. 
Ове инсталације биће коришћене за  
организовање јавних часова за децу и 
ученике нишких предшколских установа и 
школа. 

 

Изградњом „Парка знања“ наставници ће 
имати могућност да часове природних наука 
држе на занимљив и креативан начин, док 
ће се ученици кроз практичне задатке и 
демонстрацију упознавати са природним 
појавама. 
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Овај простор за учење доступан је и свим 
заинтересованим грађанима који кроз игру 
могу да усвајају нова знања. 
Свечаном отварању „Парка знања у Нишу“ 
присуствовали су представници компаније 
НИС, Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, представници  града 
Ниша, руководство Регионалног центра, као 
и представници Центра за промоцију науке, 
директори и наставници основних и 
средњих школа. На отварању Парка знања 
присутнима су се обратили Данијела 
Марковић, директор Регионалног центра, 
Стефан Деспотовић, представник НИС  
директор Дирекције за екстерну 
комуникацију, Немања Ђорђевић, директор 
Центра за промоцију науке и Бојан Крстић 
градски већник за образовање који је и 
отворио Научну учионицу. 

 

 
 

Као компанија чије је стратешко 
опредељење улагање у младе и њихово 
образовање,  НИС је препознао значај овог 
пројекта и подржао га у оквиру програма 
друштвене одговорности „Заједници 
заједно“ са циљем да промовише науку и 
подстакне развој нових достигнућа у овој 
области. Подршком  развоју младих 
генерација, у складу са слоганом 
„Будућност на делу“, НИС настоји да 
побољша услове живота локалних 
заједница у којима компанија  послује. 
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Састанак наставника верске наставе  

18.04.2017. У Регионалном центру одржан 
је састанак наставника верске наставе 
који предају у основним и средњим 
школама нишавског округа. Састанку 
присуствовало 17 наставника. 
 

Састанак Актива наставника ликовне 
групе предмета  

20.04.2017. У Регионалном центру одржан 
је састанак Актива наставника ликовне 
групе предмета из основних и средњих 
школа. Састанак је организовао и водио 
професор Милан Николић, председник 
актива. Наставници, њих 12, на дневном 
реду су имали теме: Извештај са окружног 
такмичења "Мали Пјер" и договор о 
организовању изложбе ликовних радова 
ученика основних и средњих школа у 
Регионалном центру.  
 

Одбор за људска права  

21-23.04.2017. У организацији Одбора за 
људска права из Врања у Регионалном 
центру одржан је тродневни тренинг за 
стратешко планирање. 
 

Радионица за наставнике - 
Електонски Портфолио  

24.04.2017. Радионица за наставнике - 
Електонски Портфолио, реализована је у 
рачунарској учионици Регионалног центра. 
На радионици је учествовало 8 наставника 
из Александровца, Ћуприје и Ниша. 
Интернет сервис Е портфолио урађен је на 
основу Правилника о сталном стручном 
усавршавању наставника, васпитача и 
стручних сарадника. Учешћем на овој 
радионици, наставници добијају прилику да 
портфолио, план стручног усавршавања и 
годишњи извештај о стручном усавршавању 
ураде на лак, брз и једноставан начин. 
Школе на основу појединачних Е портфолиа 
наставника добијају базу података о 
стручном усавршавању наставника у школи 
и ван установе. 

 

Састанак Актива наставника 
географије  

24.04.2017. Актив наставника географије 
одржао је састанак у просторијама 
Регионалног центра. На састанку је 
учествовало 12 наставника нишких школа. 
Тема састанка била је анализа резултата 
такмичења ученика нишких школа. 

Почело коришћење Научне учионице  

26.04.2017. У Регионалном центру је 
доласком групе ученика VI разреда основне 
школе "Сретен Младеновић Мика", 
почело организовано коришћење Научне 
учионице, отворене у оквиру пројекта "И 
Ниш да има Парк знања".  

 

Уз помоћ наставника ове школе Јелене 
Манасијевић, Далибора Тодоровића и 
Александра Стојановића, ученицима су 
објашњени експонати Архимедеова 
бележница, Галилејево клатно, Фарадејев 
магнетни тунел и Паскалов трон. Скакало 
се и по СИ школицама и упознали су 
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занимљивости везане за Архимедеову 
константу или број Pi. 
 

 
 

 
 

Агенција Epic Travel  

26.04.2017. Агенција Epic Travel је, у 
сарадњи са Asian Adventures, одржала 
презентацију  убрзаног курса  енглеског 
језика –ТЕСОЛ, за све заинтересоване за 
рад у Кини, којих је на презентацији било 
120. 
 

 
 

 

Обука у организацији НАЛЕД-а  

26.04.2017. НАЛЕД је у сарадњи са 
Министарством грађевинарства,  Светском 
банком и Привредном комором Србије 
организовао једнодневну обуку за 
„КОРИШЋЕЊЕ СИСТЕМА ЗА 
ЕЛЕКТРОНСКО СПРОВОЂЕЊЕ 
ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ“, за рад на 
новом софтверу за издавање грађевинских 
дозвола. Тренингу је присуствовало 15 
запослених у локалним самоуправама. 

 

 

Актив педагога  

26.04.2017. Актив педагога основних и 
средњих школа одржао је редовни 
месечни састанак у просторијама 
Регионалног центра. На састанку је 
Далибор Тодоровић, наставник 
информатике, одржао предавање о 
различитим програмима у оквиру Twinning 
пројеката Фондације Tempus - Erazmus +. 
На састанку је било 17 педагога нишких 
школа. 
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Актив наставника који предају 
грађанско васпитање  

27.04.2017. Актив наставника који предају 
грађанско васпитање у нишким школама 
одржан је у Регионалном центру.Теме 
састанке биле су: Разговор о изменама 
наставних планова и програма, са 
убацивањем наставних јединица везаних за 
насиље над децом, Разно. 
На састанку је учествовало осам 
наставника, а састанак је водила 
председница Актива Марина Божановић. 
 

 

Час математике у Парку знања  

27.04.2017. Научна учионица у дворишту 
Регионалног центра показује се као 
инспиративно место за наставнике и 
ученике нишких школа. 
Први час из математике на отвореном 
одржали су ученици VII разреда основне 
школе "Вожд Карађорђе" и њихов наставник 
Радоје Кошанин. Наставна јединица Обим 
круга обрађена је на такав начин да су 
ученици сами цртајући кружнице на бетону 

Научне учионице долазили до формуле за 
обим круга и то у реалном окружењу. 
Овакав вид учења има вишеструке 
педагошке циљеве и ученици су му радо 
приступили. 
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Угледни час "Човек који је измислио 
двадесети век"  

27.04.2017. У Научном клубу Регионалног 
центра реализован је угледни час под 
називом "Човек који је измислио 
двадесети век". У реализацији овог часа 
учествовали су ученици 8. разреда основне 
школе "Душан Радовић" и њихове 
наставнице Марија Полимац, Мирјана 
Светозаревић и Маријана Бачанин. Час је 
резултат корелације предмета техничко и 
информатичко образовање, српски језик и 
енглески језик. Кроз добро осмишљену везу 
између теоријског и практичног и 
коришћењем методе пројектне наставе 
ученици су кроз овај час оспособљени за 
различите врсте функционалног читања. 
Такође су охрабрени да се усмено 
изражавају и користе интернет за могућност 
самосталног прављења едукативних 
филмова у образовне сврхе. Резултат 
таквог тимског рада је филм о Николи Тесли 
који су снимили ученици овог одељења и 
који је на задовољство присутних приказан 
у Научном клубу. На презентацији овог часа 
било је присутно 35 наставника нишких 
школа. 
 

Tакмичење у оквиру квиза "МОСТ 
МАТЕМАТИКЕ"  

27.04.2017. У Регионалном центру Ниш 
реализовано је такмичење у оквиру квиза 
"МОСТ МАТЕМАТИКЕ". Учесници квиза 
били су ученици четри основне школе из 
Ниша: ОШ "Вожд Карађорђе", ОШ 
"Сретен Младеновић Мика", ОШ "Вук 
Карадзић" Витошевац, ОШ "Стефан 
Немања" и две средње школе: ЕТШ Мија 
Станимировић и Гимназија "Бора 
Станковић" које су се директно пласирале 
у финале квиза које ће се реализовати у 
Врњачкој Бањи у току маја месеца.  
Основна шлола која се као победник квиза 
пласирала у финале је ОШ "Стефан 
Немања" из Ниша. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Про-Менс  

27.04.2017. У Регионалном центру је, у 
организацији  образовно-развојног центра 
Про-Менс, за наставнике и директоре 
нишких основних школа одржана је 
презентација рада. На презентацији су 
представљени програми  менталне 
аритметике SuanPan и FastForward или 
скраћено, FFD - програм брзог читања са 
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разумевањем, у реализацији са или без 
програма техника памћења који је такође у 
понуди. Начин рада и карактеристике самог 
програма брзог читања FastForward, 
представљају новину у свету брзог читања 
у региону, а дају неоспорне и јасно 
мерљиве резултате. Презентацији су 
присуствовали и градоначелник Ниша 
Дарко Булатовић и секретар 
Секретаријата за образовање Марина 
Костић. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Припрема билтена: 

 
 

 
 

 
 Оливера Петровић 

   
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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