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мај – јун 2016.

Неакредитована радионица
"Цртање фрактала - арт терапија"
12.05.2016. У Регионалном центру је
реализована
неакредитована
радионица "Цртање фрактала - арт
терапија". Радионицу је водила Весна
Тривић, психолог. На самој радионици
учесници, њих 40, нацртало је свој први
фрактал. Цртање фрактала се користи
за побољсање пажње и концентрације,
побољшање породицних и партнерских
односа, редукције стреса и тумачење
односно анализу личности. Метод је
намењен и деци и одраслима. Радионица
је
изазвала
велико
интересовање
наставника,
тако
да
су
се
са
реализатором
договорили
и
о
организовању почетног нивоа обуке.
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„Квиз знања“ из математике у
Врњачкој Бањи
12.05.2016. У Врњачкој Бањи одржано је
национално такмичење „Квиз знања“ из
математике у оквиру манифестације
„Мост математике“, а у организацији
Удружења „Млади математичар“. Уз
подршку РЦ Ниш екипа ОШ „Вук Караџић“
Витошевац учествовала је на овом
такмичењу као победник Нишавског
округа. Остали учесници, победници
својих округа били су: ОШ „Руђер
Бошковић“
Београд,
ОШ
„Жарко
Зрењанин“ Нови Сад и ОШ „Димитрије
Туцовић“ Краљево. ОШ „Вук Караџић“
Витошевац заузела је друго место, иза
ОШ „Димитрије Туцовић“ из Краљева, док
је трећа била ОШ „Жарко Зрењанин“ из
Новог Сада, а четврта ОШ „Руђер
Бошковић“ из Београда. Сви учесници
квиза добили су награде (таблет
рачунаре), а школе плакете (златну,
сребрну и бронзану) за освојена прва три
места.
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упутствима за учење ритма, темпа,
динамике и коришћење простора. Већи
део времена учили су методику
обучавања друшвеног плеса (народне
игре, ритмичко-плесне игре, модерни и
уметнички плес).

Актив наставника ликовне културе
16.05.2016. Актив наставника ликовне
културе одржао је састанак у РЦ-у. Тема
састанка била је организација изложбе
радова ученика нишких основних и
средњих школа , која ће се у
Регионалном центру реализовати у
периоду 23. мај - 15. јун 2016. године.
Састанку је присуствовало 10 наставника
ликовне групе предмета.

Позоришна представа у Научном
клубу

Акредитован семинар: "Играти,
певати, стварати плесом"

17.05.2016.
У Научном клубу РЦ-а
реализована је позоришна едукативна
представа ученика седмог разреда ОШ
"Стефан Немања" на тему "Вода".
Наставници ове школе изабрали су да
ову важну тему приближе ученицима кроз
пројектну наставу. С обзиром да је
питање воде један од највећих изазова
21. века тема је увек актуелна и зато је и
искоришћена за ову активност. Кроз
интердисциплинарни
приступ
више
школских предмета,
кроз ученичку
представу објашњена је улога, значај и
неопходност
чувања
воде.
Презентацији
је
присуствовало
45
наставника нишких школа. У припреми
ученика учествовале су наставнице:
Весна Коцић, Станислава Нешић
Вагаја, Весна Вукојевић и Нена
Стојановић.

14. и 15.05.2016.
У организацији
Регионалног центра за образовање из
Ниша, реализован је на Факултету спорта
и
физичког
васпитања
у
Нишу
акредитован семинар: "Играти, певати,
стварати плесом" (кат. бр. 798, К1, П1)
на коме је учествовало 28 наставника и
васпитача основних школа и вртића са
територије Ниша и околине. На семинару
наставници и васпитачи су имали
прилику да се упознају са методским
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Други циклус стручног
усавршавања за предаваче
теоријске обуке у ауто школама
18-19.05.2016. У Регионалном центру је
одржан Други
циклус
стручног
усавршавања за предаваче теоријске
обуке у ауто школама, у организацији
Агенције за безбедност саобраћаја
Републике Србије и Сaобраћајног
факултета из Београда. За ова два дана
обуку је прошло 30 предавача из Ниша и
околине.

Тренинг у организацији
"PROTECTЕ"
18-19.05.2016. У организацији Центра за
развој
грађанског
друштва
„PROTECTA“, одржан је дводневни
тренинг „Јачање капацитета локалних
актера за коришћење ЕУ фондова“ у
оквиру пројекта „Квалитетна социјална
заштита у локалној заједници“. Тренинг
је похађало 30 учесника.

www.rcnis.edu.rs
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Неaкредитовaна трибина "Модел
социјалне и образовне инклузије
државе Вермонт (САД)"
19.05.2016. У Регионaлном центру је
реализована неaкредитовaна трибина
"Модел
социјалне
и
образовне
инклузије државе Вермонт (САД)".
Реализатор
теме
је
био
Миша
Љубеновић,
психолог
ШОСО
"14.октобар",
Ниш.
Трибини је присуствовало 20 учитеља,
нaстaвника и стручних сaрaдника из
основних и средњих школa Ниша.

подржао и промовисао овај догађај.
Посетиоци су могли да се укључе у
радионице ткања на разбоју и израде
керамичких предмета коју су водили
професори ШОСО "14. октобар" из Ниша
или да учествују у печењу неолитског
хлеба или тољењу бакра уз помоћ
стручњака из музеја. Могли су да чују
занимљива предавања из области
археологије, физике, математике и
астрономије. Ову прву научну журку
посетили су гости из Македоније, ђаци
гимназије "Бора Станковић" из Ниша и
многи појединци. Учешће је узела и наша
трочлана екипа из РЦ Ниш.

Brightstar Careers International
20.05.2016.
Brightstar
Careers
International је одржао презентацију
услуга Запошљавања медицинских
радника у Quatar-u.

Велика неолитска научна журка
20.05.2016. На археолошком локалитету
Плочник поред Прокуља одржана је
"Велика неолитска научна журка" у
организацији Народног музеја Толице и
ТШ "15.мај" из Прокупља. РЦ Ниш је
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НИМАТ - "Математика у мају 2"
21.05.2016. У РЦ Ниш одржан је у
организацији
удружења
"НИМАТ"
фестивал под називом "Математика у
мају 2" а у оквиру манифестације "Мај месец
математике".
Учесници
водитељи активности били су наставници
и ученици из нишких школа али и из
Власотинца,
Лесковца
и
Панчева.
Посетиоци, њих више од 300, могли су да
доживе чари примењене математике које
је било за све узрасте, способности и
интересовања. Манифестацију је отворио
директор
Завода
за
вредновање
квалитета образовања и васпитања
Бранислав Ранђеловић, а специјални
гост био је и Зоран Милојевић,
професор
из
Бора
и један од
најуспешнијих
блогера
из
области
образовања (блог: Школа без зидова) и
директор удружења Образовно-креативни
центар.

www.rcnis.edu.rs
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социјалној и образовној инклузији
расељене ромске деце». Теме су: Улога
волонтера у раду са децом, Социјална и
образовна инклузија у Србији и Рано
напуштање
школовања
(превенција,
интерсекторска
подршка
деци).
Предавачи су били: Саша Тасић, Садик
Саитовић, Јелена Касумовић, Тања
Живановић - Министарство просвете,
науке и технолошког развоја и Тамара
Симоновић - Група за децу и младе
„Индиго“.

Актив вероучитеља
23.05.2016.
У Регионалном центру
одржан је оснивачки састанак актива
вероучитеља. Састаку је присуствовало
62 вероучитеља из основних и средњих
школа Ниша, Прокупља, Пирота, Блаца,
Алексинца и Куршумлије. На састанку је
усвојен
Правилник,
изабрано
председништво и договорена динамика
којом ће актив радити у следећој школској
години.

Завршни сусрет акредитованих
семинара који се реализују онлајн
22.05.2016.
У Регионалном центру
одржан
је
завршни
сусрет
акредитованих семинара који се
реализују
онлајн:
"Израда
мултимедијалних наставних садржаја"
(кат.бр.200), "Модели комуникације у
онлајн
окружењу"
(кат.бр.240),
"Пословно
успешан
и
остварен
наставник" (кат.бр.629),"Нова школа вишефронтална настава" (кат.бр. 410) и
"Деца са сметњама у развоју и
препоруке за рад са њима" (кат.бр.302).
Испред Центра за унапређење наставе
Абакус, завршном сусрету присуствовала
је Оливера Марковић.

Семинар у организацији групе
"ИНДИГО"
21-22.05.2016. У организацији Групе за
децу и младе „ИНДИГО“ из Ниша
одржан је Семинар за сараднике на
реализацији
пројекта:
«Допринос

www.rcnis.edu.rs
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Изложба ликовних радова ученика
23.05.2016. Изложба ликовних радова
ученика нишких основних и средњих
школа отворена је у великој сали
Регионалног центра. На изложби су
представљени радови ученика (5-8
разред) из девет основних школа и
четири средње школе настали на
редовним школским часовима. У оквиру
ове изложбе налазе се и радови са
конкурса за најбољу дечију карикатуру
"Мали Пјер" која је акредитовано
такмичење
Министарства
просвете.
Изложбу је организовао актив наставника
ликовне групе предмета града Ниша, а
гости на изложби су и Техничка школа из
Алексинца и Школа за текстил и дизајн из
Лесковца. Изложба је отворена до 15.
јуна,
а
током
трајања
изложбе
наставници ликовне културе одржаваће
угледне часове за своје ученике.
Наставници ликовне групе предмета
успели су да пробуде успавану дечију
машту и креативност и права добробит
ове изложбе лежи у лепоти дечијег
стваралаштва.

www.rcnis.edu.rs
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Мај месец математике презентација
23.05.2016. У РЦ-у су настављене
активности у оквиру манифестације „Мај
месец математике - М3“. У научном
клубу одржана је презентација Sierpinski
Carpet пројекта у реализацији Анице
Тричковић, наставнице математике у
ОШ "Топлички хероји" из Житорађе и
радионица „Неке стратегије креирања
математичких проблема отвореног
типа“, које су представили Радоје
Кошанин - наставник математике у ОШ
Вожд Карађорђе из Ниша и Аница
Тричковић - наставница математике у
ОШ "Топлички хероји" из Житорађе.
Презентацијама је присуствовало 17
наставника из нишких школа.

Мај месец математике - активности
за наставнике
25.05.2016. Реализоване су две веома
занимљиве
и
инспиративне
презентације:
"Визуелизација
математике у пракси" - Мирјана Рашић
Митић, наставница математике из ОШ
"Свети Сава" из Ниша и "Математика је
свуда око нас" - Слађана Трајковић,
наставница математике у ТШ "15. мај" из
Прокупља.
Приказани
су
одлични
примери како математика може да буде
очигледнија,
занимљивија
и
функционалнија. Наставници су могли да
виде конкретне технике и дидактичке
материјале
коришћене
за
обраду
различитих тема из наставе математике.
Било је, такође, врло занимљивих

www.rcnis.edu.rs
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примера повезивања математике са
географијом,
метеорологијом,
археологијом, форензиком, биологијом.

Инг Про
26.05.2016. У великој сали Регионалног
центра
одржана
је
једнодневно
саветовање на тему «Нови Закон о
извршењу и обезбеђењу» за кориснике
у
организацији
издавачко-графичког
друштва Инг Про из Београда.
Предавачи
су
били:
Весна
Миловановић - судија Основног суда у
Крагујевцу и Стана Жунић - извршитељ
за подручје Основног суда у Крагујевцу.

"Мај - месец математике" радионоца за ученике

Састанак Актива наставника који
предају грађанско васпитање
25.05.2016. У Регионалном центру је
одржан састанак Актива наставника који
предају грађанско васпитање у основним
и средњим школама. Састанку је
присуствовало 10 наставника. О теми
"Значај предмета грађанско васпитања
у школама" говорила је председница
актива Марина Божановић.

26.05.2016. У оквиру манифестације Мај месец математике реализована је
радионоца за ученике под називом
"Sierpinski Carpet projekat" коју је
водила Аница Тричковић, наставница
математике из ОШ "Топлички хероји" из
Житорађе. Ученици су имали прилике да
сазнају све о математичким фракталима
и да праве неке фракталне форме.
Учествовала су 33 ученика из ОШ "Вожд
Карађорђе", ОШ "Свети Сава" из Ниша и
ОШ "Топлички хероји" из Житорађе.
Наставници
математике
Радоје
Кошанин
и
Јелена
Митровић
предводили су екипе из својих школа и
активно учествовали у радионицама.

Апотека Ниш
26.05.2016.
Здравствена
установа
Апотека
Ниш,
јединица
за
фармакоинформатику, реализаовала је у
РЦ Ниш стручни скуп на тему „Студија
стабилности раствора за примену на
кожи израђених у условима Галенске
лабораторије“. Предавач је била dipl.
pharm spec Весна Илијев. Скупу је
присуствовало 50 учесника.

www.rcnis.edu.rs
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октобар" из Ниша. У пројекту је
учествовало 70 ученика Трговинске
школе.

Јавни час је водила наставница Ивана
Митић Вучковић, а у припреми је
учествовао већи број наставника јер је
тема захтевала мултидисциплинарни
приступ.

Јавни час "СТОП РАСИЗМУ"
26.05.2016. У РЦ Ниш је одржан јавни
час са темом "СТОП РАСИЗМУ" који су
реализовали ученици и наставници
Трговинске школе из Ниша. Ученици су
представили тему сагледавајући је из
историјског,
правног,
књижевног
и
социолошког аспекта. Изабрали су
адекватне слајдове (слике и преводе
текстова) који су у позадини пратили ток
часа и на енглеском цитирали највеће
борце
против
расизма.
Часу
је
присуствовало више од 60 учесника наставника, ученика и родитеља.

Био је то пример добре школске праксе и
у погледу ученичког активизма јер су
ученици ове школе, на делу, показали да
се боре против дискриминације било које
врсте. Представили су своје учешће у
пројекту "Повезани креативношћу" који
су реализовали заједно са ученицима са
сметњама у развоју из ШОСО "14.

www.rcnis.edu.rs

Неакредитована обука "Дислексија
ученика у основној школи"
27.05.2016. У Регионалном центру је
реализована неакредитована обука
"Дислексија ученика у основној
школи" којоj је присуствовало 19
учитеља,
наставника
и
стручних
сарадника.
Обуку
је
реализовала
Виолета Михаиловић, логопед у ОШ
"Свеи
Сава".
Како је све је већи број ученика у
основним школама са дислексичним
сметњама, на обуци су учесници добили
практична упутства како да ученицима
помогну. Тако су неке од тема на обуци
биле: Дислексија и како је препознати
уз читање приче "Призор из живота";
Дислексија на делу - "речи окидачи" дезоријентација,
збуњеност,
"јака
концентрација" и Кораци до лакшег
читања.
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Малешев, Ангелина
Станојловић.

Скарепи

Олга

British Council
28.05.2016.
У
организацији
British
Councila из Београда у Регионалном
центру је одржано тестирање за ЕСОЛ
испите за полагање енглеског језика.
Следећа тестирања су у периоду 7-8. јун
ове године.

Акредитован семинар: "Час по
мери детета" у Крагујевцу
28.05.2016. У Центру за стручно
усавршавање у Крагујевцу одржан je
акредитовани семинар број 335 "Час по
мери детета" (8 бодова). Семинар су, за
једну групу полазника (30), реализовале
Веселинка Станковић и Валентина
Вељковић Николић.

Обука у организацији ЦИП-а
27-29.05.2016. У Регионалном центру је
одржавана друга обука фацилитатора
Програма за децу и породицу „СНАЖНИ
ОД ПОЧЕТКА – DAM LEH PHAKA” који
се реализују у оквиру пројеката:
„Подршка раном развоју, образовању
и
социјалној
инклузији
деце
предшколског узраста из ромске
заједнице и других ускраћених група“ и
„Снажни од почетка - Дајмо им крила Подизање родитељских компетенција
за
рани
развој,
образовање
и
социјалну инклузију ромске деце
предшколског узраста“.
Обука је
организована у организацији Центра за
интерактивну педагогију из Београда.
Реализатори обуке су биле: Снежана

www.rcnis.edu.rs

Састанак актива психолога
30.05.2016. Одржан је редовни састанак
Актива психолога основних и средњих
школа са теритотије региона коме је
присуствовало двадесет учесника. Поред
текућих обавештења и информација
главна тема састанка била је превенција
и
реаговање
у
случајевима
дискриминације у складу са правном
регулативом.

„Мај месец математике“ - Завршне
активности
30.05.2016. Завршне активности у оквиру
манифестације
„Мај
месец
математике“ одржане су за ученике.
Радионице под називом „Решавање
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математичких задатака кроз игру SCRATCH програмирање“ одржао је др
Лазар Велимировић, научни сарадник
Математичког
института
САНУ,
а
предавање
„Фрактали
коначно
у
бесконачном“ др Марко Петковић,
професор са Департмана за рачунарске
науке ПМФ-а Ниш.

Министарства
просвете,
науке
и
технолошког развоја, Кординационог тела
Владе Републике Србије за општине
Прешево, Бујановац и Медвеђа, ОЕБС-а,
Европског прогреса, Педагошког завода
Војводине, Школске управе Лесковац и
Регионалног центра Ниш. Регионални
центар је представљала Данијела
Марковић, директор Центра, а иначе
члан Радне групе.

Актив наставника физике
31.05.2016. Одржан је редовни састанак
Актива наставника физике који раде у
основним и средњим школама на
територији града Ниша и околине.

Обука у оквиру реализације
пројекта „Заштита деце жртава или
сведока у кривичном поступку“
Кроз ова едукативна, оригинална и
занимљива предавања, предавачи су
приближили ученицима везу математике
и свакодневног живота.

Састанак Радне групе МПНТР у
Бујановцу
31.05.2016. У Бујановцу је одржан је
састанак радне групе за примену
препорука за унапређење наставе
српског као нематерњег језика у
основним школама у Прешеву, Бујановцу,
Мевеђи и АП Војводина. На састанку су
анализирани резултати рада за период
10.03.-31.05.2016. и договаране су
активности за наредни период. Састанку
су
присуствовали
представници

www.rcnis.edu.rs

31.05.-03.06.2016. У Регионалном центру
одржанаје
четвородневна
обука
супервијзија
у оквиру реализације
пројекта „Заштита деце жртава или
сведока у кривичном поступку“, а у
којем учествују јединице које су настале
у оквиру ИПА Пројекта „Унапређење
права детета кроз јачање система
правосуђа и социјалне заштите у
Србији“, које финанисра Европска унија,
а споровди УНИЦЕФ у партнерству са
Министарством правде и Министарством
за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања. У саставу јединица се
налази већи број стручних радника, који
су
за
обављање
посла
прошли
одговарајуће специјалне едукације за рад
са овом посебно осетљивом групацијом
деце – жртава. Јединице се налазе у
четири града: Београду, Крагујевцу, Нишу
и Новом Саду и функционишу на
регионалном нивоу.

Мобилни планетаријум
01-02.06.2016.
Ученици
дванаест
нишких основнох школа имали су прилику
да у ОШ "Душан Радовић" присуствују
пројекцијама
у
мобилном
планетаријуму. Мобилни планетаријум је
сферни биоскоп, а пројекције у њему су
јединствена прилика за проширивање
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знања из области природних наука и
представљају изузетно занимљив и
атрактиван начин за ближе упознавање
са
астрономијом.
Планетријумску пројекцију стручно је
водила Јелена Мијатовић из Центра за
промоцију науке из Београда. Током два
дана пројекцијама је присуствовало 500
ученика,
а
долазак
планетаријума
омогућио је Регионални центар.

Актив педагога
02.06.2016. У Регионалном центру је
одржан састанак Актива педагога. На
састанку је Живорад Миленовић, доктор
педагошких наука, присутним педагозима
говорио о две теме: Иновативни
дидактичко-методички модели наставе
(планирање наставе у обрнутом дизајну)
и Кључне компетенције просветних
радника према препорукама Европског
парламента
(дефинисање,
знања,
вештине и ставови). Састанку је
присуствовало 12 педагога нишких
основних и средњих школа.

Радионица "Костим кроз историју"
02.06.2016. Ученици четвртог разреда
Школе за текстил и дизајн из Лесковца
са својом професорком Миленом Крстић
реализовали су у РЦ-у радионицу за
ученике VII 4 одељења ОШ "Свети Сава"
под називом "Костим кроз историју".
Кроз презентацију, а затим и кроз израду
и
бојење
цртежа,
ученицима
је
приближено како се одећа и костим
развијала кроз векове.

Апотека Ниш
02.06.2016.
Здравствена
установа
Апотека
Ниш,
јединица
за
фармакоинформатику, реализаовала је у
РЦ Ниш стручнни скуп са темом ,,Биљни
лекови и препарати за олакшавање
тегоба
изазваних
венском
инсуфицијенцијом”. Предавач је била
Проф. др Ивана Арсић са Медицинског
факултета из Ниша, одсек фармација.
Скупу је присуствовало 40 учесника.

www.rcnis.edu.rs
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Презентација примера добре
праксе ОШ "Вук Караџић"
Житковац
02.06.2016.
Наставници
ОШ
"Вук
Караџић" из Житковца представили су у
Регионалном центру примере добре
праксе из своје школе, као и радове са
конкурса Дигитална школа. Презентације
су одржали: Весна Миленовић - Дан
животне средине, Никола Бакић Заштита
животне
средине
и
православље, Представа "Вертеп"позориште сенки, Бранка Виденовић "Огњиште у искри сећања", Филм о
манастиру Св. Стефан у Липовцу,
Милан Динић - Презентација књиге
Збирка
задатака
и
тестова
из
информстике и рачунарства и Наташа
Петровић - Додатна помоћ у учењу од
5 - 8 разреда.

Саветовање у организацији
ПАРАГРАФА из Београда
03.06.2016. У организацији ПАРАГРАФА
из Београда одржано је једнодневно
саветовање на тему ’’Примена новог
Закона о извршењу и обезбеђењу од
1. јула 2016. године’’, а предавачи су
били стручњаци - сарадници компаније
„Параграф“: др Небојша Шаркић редовни проф. правног факултета
Унион; Младен Николић - судија
Привредног апелационог суда; Зоран
Розгић - судија Трећег основног суда у
Београду и Мирјана Димитријевић извршитељ.

UNIQA осигурање
07.06.2016. Одржана је једнодневна
обука за 17 запослених у UNIQA
осигурању.

www.rcnis.edu.rs
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British Council
07-08.06.2016. Тестирање кандидата у
јунском испитном року за полагање
ЕСОЛ испита за енглески језик одржано
је у Регионалном центру у организацији
British Council-а из Београда.

Састанак Удружења стручних
сарадника и сарадника
предшколских установа
08.06.2016. У Регионалном центру
одржан је годишњи састанак Удружења
стручних сарадника и сарадника
предшколских установа овог региона.
Састанак је организовала и водила
председница удружења. Састанку је
присуствовало 15 стручних сарадника и
сарадника предшколских установа. Циљ
Удружења је афирмација професије,
стручно усавршавање и правовремено
информисање стручних сарадника и
сарадника.

www.rcnis.edu.rs

Посета амабасадора Мајкла
Давенпорта Бујановцу
07.06.2016. Шеф Делегације Европске
уније у Србији, амабасадор Мајкл
Давенпорт
и
председник
Координационог
тела
за
општине
Прешево, Бујановац и Медвеђа, Зоран
Станковић разговарали су у Основној
школи „Наим Фрашери” у Бујановцу са
ученицима и ученицама из албанске
заједнице који су учествовали у пројекту
унапређења
знања
српског
као
нематерњег
језика.
Пројекат
су
финансијски подржале Европска унија и
Влада Швајцарске преко развојног
програма
Европски
ПРОГРЕС
у
партнерству са Координационим телом за
општине Прешево, Бујановац и Медвеђа.
„Ви и ја имамо нешто заједничко, а то је
да нам српски језик није матерњи и да га
учимо. Драго ми је што сте током пројекта
и на такмичењима, остварили веома
добре резултате, а током данашње
посете управо ћемо имати прилике да
видимо шта смо до сада урадили на
унапређењу образовања", рекао је
Давенпорт приликом посете школи.
Основна школа „Наим Фрашери” је једна
од четири основне школе у општинама
Бујановац
и
Прешево
у
којима
наставници
српског
језика
имају
асистенте у настави са којима заједно
раде на унапређењу нивоа знања српског
као нематерњег међу децом из албанске
заједнице. Европска унија и Влада
Швајцарске
су
преко
Европског
ПРОГРЕС-а
омогућиле
и
набавку
уџбеника, као и другог потребног
наставног
материјала.
Амбасадор Давенпорт је ђацима на
албанском језику пожелео пуно успеха у
даљем раду и учењу, а они су му
показали колико су напредовали у знању
српског језика. У пројекту унапређења
знања српског као нематерњег језика
укључен је и Регионални центар, преко
кога
су
ангажовани
наставнички
асистенти: у школама у Бујановцу "Наим
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Фрашери" и "ОШ "Муарем Кадриу",
Велики Трновац ангажоване су Милица
Ђорђевић,
Милица Миљковић
и
Драгана Крстић Станковић; у ОШ
"Ибрахим
Кељменди",
Прешево
ангажоване су Јелена Ћирић и Ивана
Миленковић а у ОШ "Сељами Халачи" у
Ораовици Драгана Милутиновић.

Одбор за људска права
08-10.06.2016. У организацији Одбора за
људска права из Ниша одржан је
интерни састанак Представника Мреже
Одбора за љуска права CHRIS, у
просторијама
Регионалног
центра.
Састанку
је
присуствовало
6
представника ове организације.

Радионица "Инклузија у
образовању - изазови и
могућности"
09.06.2016. У Регионалном центру
одржана је радионица "Инклузија у
образовању - изазови и могућности".
Радионицу је реализовала Слађана
Божиловић, психолог и члан Мреже
образовног развоја. Радионици је
присуствовало
15
наставника
из
основних и средњих школа.

Пренос трибине “Да ли смо
заробљени у Борхесовој
библиотеци”

Састанак са директорима стручних
школа
09.06.2016. У оквиру пројекта "Подршка
ЕУ средњем стручном образовању у
Србији"
одржан је
састанак
са
директорима стручних школа које имају
одељења пољопривредно - прехрамбене
струке. Састанку је присуствовало 22
представика ових школа.

www.rcnis.edu.rs

14.06.2016. У научном клубу РЦ Ниш
реализован је пренос трибине “Да ли
смо
заробљени
у
Борхесовој
библиотеци”.На дан када се навршава
тридесет година од смрти великог
латиноамеричког писца Хорхеа Луиса
Борхеса, Центар за промоцију науке
организoвао је у Студентском културном
центру научно-популарну трибину ”Да ли
смо
заробљени
у
Борхесовој
библиотеци”, инспирисану загонеткама и
парадоксима у Борхесовим причама.

17

Билтен: број 3 мај-јун 2016. године

ликовних радова у просторијама РЦ и
враћање радова,
2. Ретроспектива досадашњег рада и
планови,
3. Такућа питања.
Састанку је присуствовало 10 наставника
основних и средњих школа.

Акредитован семинар: „Умеће
комуникације"
О
Борхесовој
фикцији,
науци
и
псеудонауци на трибини су говорили:
Мухарем Баздуљ - писац и новинар,
Зоран Живковић - писац, преводилац и
теоретичар научне фантастике, Ксенија
Вуловић - асистенткиња на Филолошком
факултету
и
теоретичарка
хиспаноамеричке књижевности, као и
математичар Миодраг Рашковић са
Математичког
института
САНУ.
Модератор трибине био је Слободан
Бубњевић
уредник
часописа
„Елементи“. ЦПН трибине привлаче
бројну публику, а како би заинтересовани
слушаоци ван Београда били у прилици
да учествују, научни клубови широм
Србије су ову трибину уживо преносили.

17-19.06.2016.
Акредитован
семинар
(кат.бр.133) „Умеће комуникације - како
да говоримо да би ученици хтели да
нас чују и да разговарају са нама“,
реализован је у Регионалном центру. На
семинару је учествовало 17 наставника
основних и средњих школа, а испред
тима Психокод, семинар су водиле
Милка Михајловић и Ирена Лободок
Штулић.

Информативна сесија "Медија
центра" из Београда
21.06.2016. Медија центар из Београда
организовао је информативну сесију за
све заинтересоване апликанте у оквиру
пројекта
"Европска
подршка
инклузивном друштву". Пројекат са 5.4
милиона евра финансира ЕУ са циљем
обезбеђивања
веће
друштвене
укључености угрожених група у Србији,
као што су старија лица, деца,
припадници мањина, укључујући Роме и
Ромкиње. Догађају је присуствовало око
осамдесетак учесника.

Актив наставника ликовне групе
предмета
14.06.2016. Актив наставника ликовне
групе предмета одржао је последњи
састанак за ову школску годину.
Дневни ред састанка:
1. Затварање изложбе ученичких
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Милутиновић и Ивана Миленковић
биле су асистенткиње за предмет српски
као нематерњи језик у основним
школама у Бујановцу и Прешеву
("Ибрахим Кељменди", "Наим Фрашери",
"Мухарем Кадриу" и "Сељами Халачи").
Њих шест су биле ангажоване на
пројекту „Примена препорука за
унапређење наставе српског језика у
основним
школама
у
Прешеву,
Бујановцу и Медвеђи“.

PROTECTA
22.06.2016. У просторијама Регионалног
центра је Центар за развој грађанског
друштва
"PROTECTA"
одржао
конференцију - скуп размене искустава,
под називом "Унапређење политика
услуга социјалне заштите у локалним
самоуправама".
Догађају
је
присуствовало тридесетак учесника.
Пројекат
је
подржан
од
стране
Министарства просвете, Координационог
тела Владе Републике Србије за
Прешево, Бујановац и Медвеђу и
Европске уније у оквиру програма
Европског
прогреса.
На стручном скупу су приказале свој
годишњи рад са ученицима којима српски
није матерњи језик, методе које су
користиле, уџбенике, радне свеске,
постере,
продукте
ученика,
радни
материјал. Између осталог представиле
су и искуства из живота у мултиетничкој
средини.

УНОПС - "Како предавати српски
као нематерњи језик"
23.06.2016. У Регионaлном центру је
оргaнизовaн неaкредитовaни стручни
скуп „Како предавати српски као
нематерњи језик“. Представљена су
искуства професора који су током
школске 2015/2016. године радили у
школама у Прешеву и Бујановцу.
У току школске 2015/2016. године
професорке српског језика Милица
Ђорђевић, Милица Миљковић, Јелена
Ђирић, Драгана Крстић, Драгана
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Закључак скупа у сагласности свих да је
ангажовање асистенткиња у наведеним
школама довело до видног напретка
учењу српског језика као нематерњег и
да је потребно остварени резултат
подржати и у наредној школској години.

Презентацији су присуствовали начелник
Школске управе Ниш, Драган Гејо са
сарадницама, представник мисије ОЕБСа у Србији, Милица Родић и Наташа
Бошковић,
координатор
пројекта.
Присутнима
су
се
обратили
и представили
пројекат
Данијела
Марковић,
директор
Регионалног
центра, Биљана Стојановић, саветник у
Министарству просвете и Рахим Салихи,
саветник у Координационом телу Владе
Србије за Прешево, Бујановац и
Медвеђу.

Акредитован семинар: "Планирање
стручног усавршавања запослених
у основним и средњим школама"
24-25.06.2016. У Регионалном центру за
наставнике ОШ "Десанка Максимовић",
Чокот одржан је акредитован семинар
број 422
"Планирање стручног
усавршавања запослених у основним
и средњим школама" (8 бодова).
Семинар је одржан за две групе, укупно
58 наставника и стручних сарадника.
Семинар
су
реализовали
Миша
Љубеновић и Виолета Панчић.

Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања
24.06.2016.
Реализован
је
наекредитовани
стручни
скуп
у
организацији Завода за вредновање
квалитета образовања и васпитања
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под
називом
"Општи
стандарди
постигнућа за крај општег средњег
образовања и васпитања и средњег
стручног образовања и васпитања у
делу општеобразовних предмета".

www.rcnis.edu.rs

Скупу су присуствовали петочлани
тимови из средњих школа града Ниша у
саставу:
директор
школе,
стручни
сарадник, професор српског језика и
књижевности, професор математике и
професор историје. Учесници, њих преко
60, добили су у пленарном делу
најновије информације о стандардима а
затим, подељени у групе, детаљније су
разматрали проблематику стандарда у
оквиру сваког од наведених предмета.
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Радионица у организацији
Семинара Србије
24.06.2016.
Организација
Wise
engagement
Семинари
Србије
реализовала је у Регионалном центру
радионицу под називом "Реализација
набавки чија процењена вредност није
већа од 500.000,00 динара (набавке из
члана 39. став 2.) и израда кварталних
извештаја за II квартал 2016. године".
Радионици је присуствовало тридесетак
учесника.

Радионица за израду електронског
портфолиа
27.06.2016. Радионица за израду
електронског портфолиа за наставнике
реализована је у Регионалном центру.
Радионицу, на којој је било 3 учесника,
водио је Зоран Муљевски, а неке од
тема биле су: Предности електронског
портфолиа, Основни кораци при
изради портфолиа, Годишњи извештај
о
стручном
усавршавању
и
напредовању, Вођење базе података
стручног усавршавања у установи.

Презентација компаније "I TUTOR
GROUP"
28.06.2016. Компанија "I TUTOR GROUP"
одржала је презентацију у великој сали
Регионалног центра, на тему подучавања
енглеског језика online. Презентацији је
присутвовало педесетак учесника.
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Планирања активности на пољу
популаризације науке
30.06.2016.
Одржан
је
састанак
представника РЦ Ниш, Народног музеја
Топлице,
Гимназије
"Светозар
Марковић" и појединаца - сарадника
Научног клуба Ниш: Слађене Трајковић,
Владана Младеновића и Иване Круљ у
вези планирања будућих активности
на
пољу
популаризације
науке.
Највише је било речи о промоцији
активности
у
Научном
клубу
и
Археопарку Плочник. Договорено је да
поменуте институције потпишу споразум
о сарадњи на основу кога ће се затим
креирати конкретне активности, догађаји,
манифестације, заједнички наступи на
конкурсима.

Семинар у организацији "Miross
Travel Agency"
30.06.2016.
Тим
за
социјално
укључивање Владе Републике Србије
је у просторијама Регионалног центра и
организацији агенције "Miross Travel
Agency" из Београда, одржао семинар
под
називом
"Програм
локалне
иницијативе за повећање социјалног
укључивања и смањење сиромаштва".
Семинару је присуствовало десетак
учесника из Ниша, Бабушнице и
Прешева.

Припрема билтена:

Оливера Петровић
Регионални центар 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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