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Rigips

Мај - Јун 2015.

06.05.2015. У просторијама Регионалног
центра, а у организацији представника
„Saint-Gobain Rigips”-a
одржана
је
промоција
производа,
за
око
70
заинтересованих.

Реч директора
Док будете листали наш
најновији билтен можда
ће вас изненадити
колорит фотографија
које су много
различитије него у свим досадашњим
издањима наших билтена.
На њима су углавном деца, ђаци наших
основних и средњих школа. А тамо где су
малишани ту је и пуно боја, креативних
умотворина и рукотворина које су током
маја и јуна украшавале просторије нашег
Центра. По први пут у нашем граду је на
нивоу градске манифестације, РЦ Ниш
организовао манифестацију ” Мај-месец
математике”. Прошло је на стотине деце и
наставника заљубљеника у математичке
заврзламе и мозгалице, организован је
велики број радионица, стручних скупова,
угошћени су предавачи са наших, али и са
светских универзитета, а гост
манифестације је била и помоћник
Министра просвете, науке и технолошког
развоја, госпођа Снежана Марковић.
Веома смо поносни на ову активност и
сигурни смо да ће све ово само још више
побудити интересовање и љубав за овај
школски предмет. Наравно, нису изостале
ни друге активности намењене старијима, а
разноврсне по садржају у којима је Центар
имао организаторску и улогу логистичке
подршке.
И да се на крају похвалимо и чињеницом да
је Центар, у мају и јуну, урадио и добар
пројекат са темом оснивања саветовалишта
за наставнике који ће бити финансиран
средствима СДЦ-а, швајцарске агенције за
развој и сарадњу и који ће бити реализован
до краја 2015.год.
www.rcnis.edu.rs

Састанак Секције психолога
07.05.2015.
У
Регионалном
центру
реализован
је
састанак
Секције
психолога
града Ниша. Секцији је
присуствовало 20 психолога из нишких
основних и средњих школа.

1

Билтен: број 3 маj-juн 2015. године

Блог и facebook у настави учитеља

Семинару је присуствовало
oко 60 учесника.

07.05.2015. У Регионалном центру приказан
је пример добре праксе учитељице из
школе "Краљ Петар Први" Сузане
Миљковић – „Блог и facebook у настави
учитеља“и приказ часа из базе Креативна
школа. Презентацији рада учитељице
присуствовало 16 колега и колегиница из
нишких основних школа.

Неакредитована трибина
"Превенција и реаговање на насиље
у школама"

Регионални семинар у организацији
СКГ- а
08.05.2015. У великој сали Регионалног
центра одржан је Регионални семинар на
тему
УЛОГА
ГРАЂЕВИНСКЕ
ИНСПЕКЦИЈЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
УСПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ
И ИЗГРАДЊИ, у организацији СКГ-а.
www.rcnis.edu.rs

11.05.2015. Због великог интересовања по
други пут је реализована неакредитована
трибина "Превенција и реаговање на
насиље у школама". Реализатор је била
Јасмина Гејо, ментор у пројекту „Школе без
насиља“ и саветник у Школској управи Ниш.
Присутни наставници, директори и стручни
сарадници, њих 60, било је заинтересовано
и
после
презентације
водитеља,
дискутовали су о насиљу у својим школама.
Предлог присутних је да као општа тема
наредних трибина буде насиље, а да се са
различитих аспеката о томе дискутује.
Последњи подаци говоре да је у нашим
школама 2/3 ученика у школама Србије
трпи или је трпело неки вид насиља док су
1/4 ученика починиоци насиља.
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договорени скоро сви детаљи у вези са
организацијом и реализацијом предстојеће
Конференције. Закључено је да осим сјајног
одзива директора, промоција Конференције
сјајно оурађена и у смеру Сајма
образовања, о чему говори велики број
пријављених учесника, издавачких кућа, ИТ
фирми, осигуравајућих компанија... Једном
речју, све је спремно за почетак
Конференције 25. маја. Регионални центар
Ниш представљала је Данијела Марковић,
директор Центра.

Семинар "Учимо да учимо"
09-10.05.2015. У
Гимназији
Ћуприја
реализован
је
акредитовани семинар
"Учимо да учимо" (461, П:2, К:2) са 25
учесника. Семинар су водиле Марија
Ћирић и Валентина Ранчић.

Промоција књиге "Писац и прича"
Састанак "Мреже
Врњачкој Бањи

РЦ

и

ЦСУ"

у

12.05.2015. У оквиру завршних припрема за
конференцију "Улога
директора
у
процесу образовања", директори свих
регионалних центара и центара за стручно
усавршавање одржали су 12.05.2015.
састанак у хотелу "Звезда". На састанку су
www.rcnis.edu.rs

12.05.2015. У
организацији
Нишког
културног центра и Регионалног центра
одржана је промоција књиге "Писац и
прича", ауторке Жанете Ђукић Перишић.
О самој књизи више су говорили проф.др
Петар Пјановић, др Јелена Јовановић,
Стана Динић Скочајић. Промоцији је
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присуствовало
учесника.

50

заинтересованих

КЛЕТТ
13.05.2015.
У
Регионалном
центру
издавачка
кућа
КЛЕТТ је одржала
презентацију уџбеника за стране језике и
предузетништво.
Презентацији
је
шприсуствовало 200 наставника.

Трибина "Дебата у настави"
14.05.2015. У Регионалном центру Ниш
реализована је трибина под називом
"Дебата у настави".Учесници трубине
имали су прилику да се упознају са два
модела дебатовања које су презентовали
Бојана Голубовић, професор филозофије
и ученици Дебатног клуба Гимназије
"Светозар Марковић".

Састанци Актива наставника
08.05.2015. Актив наставника биологије
одржао је састанак у Регионалном центру.
www.rcnis.edu.rs
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На састанку је представљен сајт актива који
је направљен само за потребе актива.
Након препорука и коментара присутних на
садржај сајта, разговарало се о текућим
питањима и такмичењима ученика.
08.05.2015. Актив наставника хемије одржао
је састанак у Регионалном центру. Тема
састанка била су предстојећа такмичења
ученика
основних
школа.
11.05.2015. Актив наставника географије
поводом предстојећих такмичења ученика
одржао јесастанак на коме су договорени
услови и пропозиције.

AХA osiguranje
13-15.05.2015. У
Регионалном
центру
одржан је четвородневни тренинг за
продавце у организацијиAХA osiguranja.
Тренингу је присуствовало 14 учесника.

Мај месец математике - Пројектна
настава математике
15.05.2015. У оквиру манифестације "Мај
месец математике", реализована је
неакредитована трибина под називом
"Пројектна настава математике" на којој је
гост - предавач био Доц. др Иван Анић,
професор методике наставе математике на
Природно-математичком
факултету
у
Новом Саду. На трибини је било 20
учесника,
углавном
професора
математике, из нишких основних и средњих
школа.

www.rcnis.edu.rs

Мај месец математике - "Математика,
структуре и уметност"
17.05.2015. У оквиру манифестације "Мај
месец математике", реализовано је
предавање
и
две
радионице
под
називом: "Математика,
структуре
и
уметност" које
је
водио
гост
предавач Rinus Rulofs, холандски уметник
и математичар. Господин Ринус је у Ниш
дошао на позив професора Машинског
факултета где је дан раније такође одржао
пригодно предавање. Предавању у РЦ
Ниш је присуствовало 35 учесника професора и ученика.
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Тренинг за ЕВС акредитацију
11-15.05.2015. На тренингу за ЕВС
акредитацију
у
оквиру
програма
Erazmus + Млади у акцији, испред РЦ
Ниш учествовала је Јелена Анђелковић.
Тренинг је организовала група "Хајде да..." ,
која је акредитована контакт тачка и има
задатак да унапреди видљивост програма и
омогући лакши приступ програму.

Реализација семинара "Час по мери
детета"
На радионицама је учествовало 33 ученика
на
челу
са
својим
професорима
математике из основних школа: "Свети
Сава" Ниш, "Десанка Максимовић" Чокот,
"Радоје Домановић" Ниш, "Вук Караџић"
Ниш и средњих школа: ЕТШ "Никола
Тесла" Ниш, ТШ "15. мај" Прокупље, Прва
нишка гимназија "Стеван Сремац" Ниш и
Гимназија "Светозар Марковић" Ниш.

16.05.2015. У основној школи "Мирослав
Антић" у Нишу реализован је акредитован
семинар број 335, 8 бодова, "Час по мери
детета". Семинару је присуствовало 15
наставника. Водитељи семинара биле су
Веселинка Станковић и Валентина
Вељковић Николић.

М3 - Мај месец математике
18.05.2015. Почела
је
реализација
радионица, изложби и пројекције филмова у
оквиру манифестације М3 - Мај месец
математике.
Ученици основних и средњих школа имају
прилику да погледају изложбу бројева,
популарне филмове о математици и
учествују у радионицама које реализују
наставници математике.

www.rcnis.edu.rs
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Јавни час кинеског језика
19.05.2015. У Регионалном центру одржан
је јавни час кинеског језика. Час је са
ученицима III и IV разреда ОШ "Војислав
Илић Млађи" одржао професор Li Xuxing.
Учење кинеског језика је део пројекта
Министарства
просвете
и
Народне
Републике Кине. У Нишу је омогућено да
кинески језик уче ученици још 3 школе као и
40 студената нишког Универзитета.
Часу је присуствовало 30 наставника,
учитеља и директора нишких школа. После
часа
професор Li Xuxing је
присутне
упознао са образовним системом у Кини.

М3 - Мај месец математике
19.05.2015. У оквиру обележавања М3 Мај месец математике, радионице Ведска
математика са ученицима Прве нишке
гимназије и ОШ "Цар Константин" одржала
је
професорка
математике
Винка
Гроздановић. Истог дана ученици 5.
разреда
ОШ
"Радоје
Домановић"
присуствовали
су
пројекцији
филма,
изложби и испробали Imaginary програм.

www.rcnis.edu.rs
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М3 - Мај месец математике
21.05.2015. У оквиру манифестације "М3
Мај месец математике", 90 ученика I и II
разреда Основне школе "Свети Сава"
погледали су пројекцију филма "Доналд у
свету математике". На овај начин су
допринели да се и међу најмлађим
узрастом математика популарише на прави
начин и изгради прихватајућистав о овој
науци.

Апотека Ниш
20.05.2015. У организацији РЦ Ниш и ЗУ
"Апотека Ниш" одржано је предавање на
тему: "Физичка активност као терапија,
активност за здраво тело и здрав
дух". Предавач је био Доц. др Милан
Ћирић,
Медицински
факултет
у
Нишу. Предавању је присуствовало 110
учесника.

Pадионицa "Платонова тела"
20.05.2015. У Регионалном центру, у
оквиру
манифестације
"Мај
месец
математике",
ученици VI разреда
ОШ
"Десанка
Максимовић"
Чокот,прошли
су радионицу под називом "Платонова
тела". Реализаторке радионице биле су
Веселинка Станковић и Едита Алексов.
М3 - Мај месец математике

www.rcnis.edu.rs

У оквиру обележавања "М3 - Мај месец
математике", ученици 4. разреда ОШ
"Душан
Радовић"
присуствовали
су
пројекцији филма, изложби и испробали
су Imaginary програм, који им је омогућио да
увиде повезаност између алгебре и
геометрије.
Као део манифестације "М3 - Мај месец
математике",
за
ученике
петог
и
седмог разреда ОШ "Вожд Карађорђе" и
шестог и осмог разреда "ОШ Стефан
Немања", наставница математике Душица
Марковић реализовала је радионице
"Калеидоскоп" и "Уметност говори језиком
математике". Ученици су имали прилику да
погледају
филм
"Рана
историја
математике".
Радионицама
је
присуствовало 60 ученика ове две нишке
школе.

8

Билтен: број 3 маj-juн 2015. године

MERK SHARP & DOHME
21.05.2015. У великој сали Регионалног
центра одржано је предавање за
фармацеуте и фармацеутске техничаре
на тему »Алергија - болест савременог
доба» у организацији MERK SHARP &
DOHME фармацеутске куће. Предавању у
је присуствовало око 60 учесника.

Развионица

Промоција
Србији

социјалног

дијалога

у

23.05.2015. Одржан је САСТАНАК МРЕЖЕ
ШКОЛА ВЕЖБАОНИЦА са 95 професора ментора из школа Ниша, Врања и Неготина
Састанак је реализован од стране
пројектног тима у оквиру пројекта
"Развионица" - Подршка развоју људског
капитала
и
истраживању
опште
образовање и развој људског капитала.
Развионицу финансира Европска унија, а
носилац
пројекта
је
Министарство
просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије. Пројекат спроводи
конзорцијум који води Hulla & Co, Human
DynamicsK.G. На састанку су представљене
две публикације: Наставник као истраживач
и Менторски рад у току школеске праксе
будућих наставника. Представљени су и
примери добре праксе из школа, интернет
подршка умрежавању и дати предлози за
унапређивање сарадње међу менторима.

20-21.05.2015. У
просторијама
Регионалног центра одржан је дводневни
тренинг у оквиру пројекта „Промоција
социјалног
дијалога
у
Србији“ у
организацији
Министарства
за
рад,
запошљавање,
борачка
и
социјална
питања. Тренингује присуствовало 10
учесника.

www.rcnis.edu.rs
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"Иван
Вушовић"),
Мерошине
(ОШ
"Јастребачки партизани"), Власотинца (ОШ
"8. октобар") и чак из Уба (Гимназија
"Бранислав Петронијевић").

МАТЕМАТИКА У МАЈУ
24.05.2015. Одржана
је
целодневна
манифестација "МАТЕМАТИКА У МАЈУ" у
оквиру
обележавања
"Маја
месеца
математике" уз учешће више стотина
посетилаца наставника,
родитеља,
младих и деце.
Циљ ове манифестације био је да
промовише математику и њену примену.
Удружење "Нишка
математика
НИМАТ" било је иницијатор и програмски
уредник
ове
промоције
примењене,
очигледне математике, математике која се
учи кроз игру, анимацију, рачунарске
програме, решавањем изазова и проблема.
Манифестација је превазишла локални
карактер тако да су промотери математике
били професори и ученици из школа из
Ниша (ЕТШ "Никола Тесла", ОШ "Краљ
Петар Први", ОШ "Свети Сава", ОШ "Бранко
Миљковић", ОШ "Стефан Немања", ШОСО
"14.
октобар",
Гимназија
"Светозар
Марковић и Школа са домом ученика
"Бубањ"), али и из Прокупља (ТШ "15.мај"),
Алексинца (ОШ "Смех и суза"), Ражња (ОШ
www.rcnis.edu.rs

На 22 штанда приказано је укупно 75
различитих активности у којима су
посетиоци свих узраста могли да буду и
лично укључени. Могли су да виде,
испробају, учествују, питају, направе пуно
тога а да све то буде на неки начин
повезано са математиком. Најдрагоценија
је чињеница да су деца и млади били
главни промотери математике и вршњачки
10

Билтен: број 3 маj-juн 2015. године

едукатори. Било је за сваког понешто - од
деце предшколског узраста до одраслих.

Паралелно са поменутим активностима
наставници су могли да буду упознати са
иновацијама или другачијим приступима у
настави математике кроз 15 презентација
њихових
колега
и
колегиница.
Церемонију отварања увеличали су својим
присуством: Снежана Марковић -помоћник
министра просвете, науке и технолошког
развоја, Зорана Курбалија Новичић директорка Центра за промоцију наукеи
Анђела Шарковић - ученица Гимназије
"Светозар
Марковић"
из
Ниша,
оводгодишња добитница златне медаље на
међународној
научној
олимпијади.
Манифестација је била и медијски
пропраћена од стране локалних медија.

математике су са ученицима реализовали
радионице.Списак наставника
који су
реализовали "Мај - месец математике" је у
прилогу као и фотографије (ОШ"Стојан
Новаковић", Блаце) и видео презентација
https://www.youtube.com/watch?v=hOifaJF1t_
g&feature=youtu.be.

Обележавање "Мај - мерсец математике" у
овим местима иницирао је и подржао
Регинални центар Ниш а целокупну
организацију наставника урадила Слађана
Трајковић, наставник математике у ТШ
"15.мај"
у
Прокупљу
http://sladjinamatematika.wordpress.com/.

У прилогу списак имена наставника који су у
Регионалном
центру
реализовали
радионице,
пројекције
филмова
и
презентацију Imaginary програма ученицима
основних и средњих школа. Унаведеним
активностиматоком
недеље
од
1822.05., учествовало је око 500 ученика.

Мај - месец математике
У периоду од 18-22.05. у основним и
средњим школама у Прокупљу, Малој
Плани, Мерошину и Блацу реализован
je "Мај - месец математике". Наставници
www.rcnis.edu.rs
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Одржана прва конференција Мреже
РЦ и ЦСУ Србије - "Улога директора
у процесу образовања"

Промене у образовним сестемима широм
света,
односно
промене
циљева
образовања неизбежно утичу на запослене
у образовању и на њихове улоге и
одговорности у школи, али и систему
уопште. Како би се ученици подстакли,
мотивисали да уче и постижу боље
резултате, неопходно је редефинисати
одговорности запослених у школи, односно
прецизирати улоге школских лидера. Од
школских лидера се очекује да играју
кључну улогу у образовним системима у
којима државне политике стварају нове
изазове, нарочито када се говори о
децентрализацији и расподели формалних
и неформалних улога и одговорности
лидерства на све чланове школске
заједнице (наставници/васпитачи, стручни
сарадници, административни радници,
директори, ученици, родитељи), али и шире
заједнице, како би се удруженим снагама
постигли циљеви и визија образовања, али
и саме школе/установе.

www.rcnis.edu.rs
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Састанци
секретара

актива

наставника

и

26.05.2015. Одржан је редован састанак
Актива наставника физике.

Радионица за израду електронског
портфолиа

29.05.2015. Одржан је редовни састанак
чланова Актива секретара школа.

Радионица "Како
учионици и ван ње"

дебатовати

испите за
енглески
језик.
Следећа
тестирања обавиће се 9 и 10 јуна.

у

28.05.2015. У Регионалном центру је
реализована радионица под
називом "Како дебатовати у учионици и
ван ње". Радионицу је похађало 16
наставника нишких основних и средњих
школа.
Реализатор на радионици била је Бојана
Голубовић, наставник филозофије у
Гимназији "Светозар Марковић".

01.06.2015. Радионица
за
израду
електронског портфолиа за наставнике
одржана је у рачунарској учионици
Регионалног центра. На радионици је
учествовало 12 наставника, а радионицу је
водио Зоран Муљевски. На радионици су
наставници научили како да израде свој
портфолио, лични
план
стручног
усавршавања, вођење
евиденције
о
оствареним
бодовима СУ,
праћење
реализације индивидуалних планова ван
школе и у школи, подношење извештаја о
остварености стручног усавршавања.

Састанак Секције психолога
Завршна
менифестација
дечјег стваралаштва

Смотре

29.05.2015. У Регионалном центру, у
организацији ОШ "Ћеле кула", одржана
је завршна менифестација Смотре дечјег
стваралаштва "Пролећне риме, ноте и
слике". У Центру је организовано
предавање за наставнике "Здрава
учионица", предавач је била Лидија
Марковић Розати, међународни НЛП
тренер. Смотру су својом игром затвориле
плесна група Младе виле са Нишаве.

Акредитован
семинар
„ИОП
и
примери добре праксе у инклузији“
30.05.2015. У Регионалном центру одржан
је акредитован семинар „ИОП и примери
добре праксе у инклузији“, кат. бр. 312.
Семинар су реализовале Биљана Веселин
-овић и Јасмина Марковић из ОШ "Смех
и суза" из Алексинца. На семинару је
било 8 наставника.

British Council
30.05.2015. У организацији British Council
из Београда у Регионалном центру
реализовано је тестирање за ЕСОЛ
www.rcnis.edu.rs

05.06.2015. У Регионалном центру Ниш
реализован је састанак секције психолога
са следећим дневним редом: усвајање
записника са предходне седнице, преглед
радне верзије плана рада секције психолога
за 2015 годину, разматрање Правилника о
финансирању установа и разматрање
потенцијалних ризика за радна места
психолога у школама нишавског региона,
разматрање позива Иницијалног одбора за
обнављање рада Друштва психолога
Србије, размена искуства у реализацији
програма професионалне орјентације са
ученицима основних и средњих школа,
текућа питања и разно.
Састанку је присуствовало 17 стручних
сарадника из ниских основних и средњих
скола.

Актив наставника биологије
09.06.2015. Актив наставника биологије
одржао је редовни месечни састанак у
Регионалном центру. Предавање на тему
"Ароматично биље - најновије методе за
испитивање биоактивних секундарних
метаболита
у
терапеутске
сврхе"
одржала је Татјана Михајлов - Крстев са
департмана
за
биологију
Природно
математичког факултета. Друга тема
састанка био је успех ученика на
такмичењу које је одржано у Новом Саду.
13
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Састанку је присуствовало 30 наставника
основних и средњих школа.

Tренинг
"Увод
у
општински
географски информациони систем"

British Council

18.06.2015. Реализован је тренинг "Увод
у општински географски информациони
систем" са
представницима
општина
нишавског, топличког и пиротског округа.

09-10.06.2015. У организацији British
Council из Београда у Регионалном центру
настављено је тестирање за ЕСОЛ
испите за енглески језуик у јунском року.
Следећа тестирања су током октобра
месеца.

Апотека Ниш
10.06.2015. У организацији РЦ Ниш и ЗУ
"Апотека Ниш" одржанo је предавање на
тему
"Савремена
антикоагулантна
терапија". Предавач је био проф. др
Милан Павловић, Клиника за КВБ,
Клинички центар Ниш. Предавању је
присуствовало 70 учесника.

Актив наставника географије
16.06.2015. Актив
наставника
географије основних и средњих школа
одржао је последњи састанак у овој
школској
години
у
просторијама
Регионалног центра. Дневни ред састанка
био је следећи: Усвајање записника са
предходне седнице, Примери добре праксе
- излагање из Беча Бојана Митрићенски,
дискусија и доношење закључака о
постигнутим резултатима на такмичењу и
очекивани резултати на завршном испиту,
оживљавање
подружнице
СГД
и
петиција/захтев
према
Српском
географском
друштву.
Састанку
је
присуствовало 16 наставника.

www.rcnis.edu.rs

Актив наставника хемије
18.06.2015. Наставници хемије основних и
средњих школа одржали су сатанак актива
у Регионалном центру. На последњем
састанку
у
овој
школској
години
анализирали су рад актива и дефинисали
теме, задатке и смернице за нову школску
годину. Састанку је присуствовало 23
наставника.

Акредитовани
семинар
комуникације" у РЦ Ниш

"Умеће

19-21.06.2015. Акредитован
семинар
"Умеће комуникације - како да говоримо
и слушамо да би ученици желели да нас
чују
и
да
разговарају
са
нама" (кат.бр.133, из области Васпитни
рад, К4, П4) реализован је у Регионалном
центру. На семинару је учествовало 28
наставника основних и средњих школа, а
испред тима Психокод семинар су
реализовале Милка Михаиловић и Ирена
Лободок Штулић.
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Фестивал еврпоског филма ИСТОК ЗАПАД
24.06.2015. Званично је отворен Фестивал
еврпоског филма ИСТОК - ЗАПАД и
приказан
филм
"Очи
у
очи
са
непријатељем". Присутне је поздравио
Предраг Милојевић, испред "Танграм"
организације
из
Београда,
главног
организатора фестивала и Дејан Дабић,
испред Нишког културног центра, локалног
организатора. Филмови ће се по програму
приказивати на више локација у граду:
Нишки културни центар и биоскоп
"Купина".
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
www.rcnis.edu.rs
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