Билтен: број 3 мaj-jун 2017. године

Маj-jун
Реч директора
Посебно смо задовољни јер у овом броју
нашег билтена бележимо први долазак,
односно прву посету нашем Центру од стране
Градоначелника Града Ниша, г-дина Дарка
Булатовића. Пажњу раду Центра врло
поклања
секретар
Секретаријата
за
образовање Града Ниша, Марина Костић и на
томе захваљујемо са додатном надом да ће,
пре свих, ово двоје људи наставити да пружа
подршку Центру и да омогући да Центар
настави да се развија у будућности.
У овом броју билтена истичемо и рад у нашем
Парку знања, у коме су велики сарадници
наше
установе,
професорка
Круљ
и
професор
Младеновић,
реализовали
радионице са ученицима нишких основних
школа. Нашу Учионицу на отвореном
посетили су и у њој реализовали радионицу
и ученици, наставници и директорка Основне
школе „Јанко Катић“ из Рогача који су тога
дана иначе били на својој ђачкој екскурзији.
Надамо се новим посетама током нових
ђачких екскурзија.
Ликовна уметност је област која је у Центру,
овом периоду, имала своје посебно место
обзиром да смо организовали две изложбе
ликовних радова, а све у сарадњи са
изузетно активним Активом наставника
ликовне културе нашег града.
И, наравно, њено величанство МАТЕМАТИКА!
Мај, месец математике, смо обележили радом
и посетом стотина ђака, заљубљеника у
математику које је организовала и водила
група, такође наших великих сарадница, из
удружења НиМат. А огромну подршку овом
догађају смо добили од градског већника за
образовање, г-дина Бојана Крстића, коме
такође захваљујемо.
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Про-Менс
05.05.2017. 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
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.

Састанак пројектног тима пројекта "Е
портфолио
корак
ближе
инклузији"
05.05.2017. У Регионалном центру је
одржан састанак пројектног тима пројекта
"Е - портфолио - корак ближе инклузији"
одобреног
од
стране
Министарства
просвете, науке и технолошког развоја.
Подносилац пројекта је Мрежа образовног
развоја (МОР) у сарадњи са Регионалним
центром
Ниш
и
Рамонда
д.o.o.
Пројекат је реализован у 9 основних и
средњих школа са подручја Школске управе
Ниш и кроз пројекат је прошло око 350
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наставника. Тема састанка је био договор о
одржавању
завршне
презентације
резултата
пројекта.
Састанак
је
организовала
и
водила
Славица
Кречковић, координатор пројекта.

Изложба ликовних радова ученика
08.05.2017. Изложба ликовних радова
ученика основних и средњих школа
постаје традиција у Регионалном центру.
Другу годину за редом, у организацији
Актива наставника ликовне културе, радове
својих ученика представило је осамнаест
нишких школа. Радови су настали на
редовним школским часовима и прате
наставне јединице из наставног плана и
програма. Такође, део поставке су и радови
настали за конкурс за најбољу дечју
карикатуру
"Мали
Пјер",
који
је
акредитован и налази се у календару
такмичења Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Отварању изложбе
присуствовало је око 80 ученика и
наставника.

Изложбу је отворила и о ученичким
радовима говорила Јована Стојановић,
историчарка уметности из Уметничке
школе. Отварање изложбе употпунили су
ученици Средње Музичке школе извођењем
гитарских композиција и то: ученици IV
разреда Наталија Цакић и Михајло
Аврамовић са композицијом "Кубански
плес", затим ученик II разреда Дамир
Благојевић са композицијом "Молитва за
љубав Божју" и Андрија Ђорђевић,
ученик III разреда са композицијом
"Сонатина Меридионаи". Њихова музика
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претворила је ово вече у целокупни
уметнички догађај. У Регионалном центру
изложба ће бити отворена месец дана.

Удружењe
стручних
социјалне заштите

радника

09.05.2017. У организацији Удружења
стручних радника социјалне заштите
Републике Србије, одржана је уводна
једнодневна
обука:
Планирање
сталности. Обрађиване су следеће теме:
Планирање сталности и други концепти у
заштити
деце; Циљеви
и
опције
сталности; Усвојење као циљ сталности;
Стратегије за достизање сталности и
тимски процес; Учешће детета и младе
особе у планирању сталности. Обуци је
присуствовало
15
стручних
радника
социјалне заштите.

Актив наставника биологије
08.05.2017. Актив наставника биологије је
одржао састанак у Регионалном центру.
Дневни ред састанка су чиниле следеће
теме:
1. Припреме за републичко такмичење за
ученике основних школа града Ниша,
2. Измене у наставном плану за пети
разред
основне
школе.
На сасатанку је о изменама наставног
плана
говорио
проф
др
Перица
Васиљевић са Природно - математичког
факултета из Ниша, са Департмана за
биологију и екологију. На састанку је
учествовало 28 наставника.
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ИНТЕГРА ЦЕНТAР
10.05.2017. У организацији ИНТЕГРА
ЦЕНТРА из Руменке код Новог Сада
одржана
акредитована
обука:
„ПРЕВЕНЦИЈА
СИНДРОМА
САГОРЕВАЊА КОД ПРОФЕСИОНАЛАЦА
У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ”. Обрађиване
су следеће теме: Појам и дефиниције
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стреса; Објашњење стрес процеса;
Извори стреса; Когнитивна процена
стресних догађаја; Симптоми стреса;
Професионални
стрес;
Синдром
сагоревања
на
послу;
Стратегије
превладавања. Обуци је присуствовало 28
учесника.

такмичење и сазнавање водила их је Ивана
Круљ, наставник физике и један од аутора
едукативних поставки.

Парк знања - посета ученика
10.05.2017. Новоотворени Парк знања Научну
учоницу
Регионалног
центра
обишли су ученици из основних школа
"Сретен Младеновић Мика" и "Душан
Радовић" као и деца/ученици из Центра за
подршку породици "Путоказ" из Ниша.
Присутни ученици и наставници могли су да
се ближе упознају са едукативним
инсталацијама: Паскалов трон (факирова
столица),
Архимедова
бележница,
Галилејево клатно, Магнетни тунел и СИ
школице, да учествују у радионици и да се
такмиче у познавању мерних јединица и
величина. Кроз свет научних чињеница,
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СЕМИНАРИ СРБИЈЕ

контрола у јавном сектору” . Обуци је
присуствовало 50 учесника.

11.05.2017. Одржана је радионица на тему:
„Јавна набавка услуга организовања и
реализације ученичких екскурзија” у
организацији
Семинара
Србије
из
Београда. Обрађиване су следеће теме:
Планирање средстава за екскурзије;
Управљање оквирним споразумом /
уговором;
Анализа
процесних
претпоставки; Негативне референце;
Прелиминарно
рангирање
понуда,
евентуална
примена
специфичних
института и коначно рангирање понуда.
Радионици је присуствовало 13 учесника.

Неакредитована обука "е-ИОП"
13.05.2017. У Регионалном центру, у
организацији
"Рамонда".д.о.о.”
Ниш,
реализована је неакредитована обука "еИОП". Реализатори обуке били су Соња
Здравковић, Славица Кречковић и Зоран
Муљевски. Обуци су присуствовали
наставници Техничке школе из Бабушнице
и Средње школе из Житорађe.

Обука
„Интерна
финансијска
контрола у јавном сектору”

Семинар "Планирање превенције и
ефективно/ефикасно реаговање на
насиље у образовно-васпитним и
васпитно-образовним установама"

08-12.05.2017. У Регионалном центру у
организацији Министарства финансија
Републике Србије и Града Ниша одржана је
петодневна обука за ревизоре из локалне
самоуправе:
„Интерна
финансијска

13.05.2017. У ОШ "Миладин Бучевић",
Влаоле (Бор), за колектив школе је
реализован акредитовани семинар број 65
(8 бодова) "Планирање превенције и
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ефективно/ефикасно
реаговање
на
насиље
у
образовно-васпитним
и
васпитно-образовним
установама".
Реализатори семинара били су Милена
Младеновић и Младен Јовановић.
У ОШ "Карађорђе" у Горњем Матејевцу, за
колектив школе је реализован акредитовани
семинар број 269 (8 бодова), "Употреба
мобилних апликација за побољшање
квалитета наставе и учења: Паметни
телефон
као
наставно
стредство
21.века". Реализатори семинара били су
Ана Живковић и Марјан Миланов.
Регионални центар Ниш је оба семинара
подржао за ову и наредну школску годину и
налазе се у Каталогу програма стручног
усавршавања.

обишли су изложбу
Регионалном центру.

Изложба ученичких радова

Радионица по методи Лујзе Хеј

15.05.2017. Ученици другог и трећег
разреда Трговинске школе Ниш су, заједно
са својим наставницима - Иванком Митић и
Мирјаном Батавељић, обишли изложбу
ученичких радова у Регионалном центру.
Традиционално, по трећи пут, 8.5.2017.
отворена је изложба ученичких радова
нишких основних и средњих школа.
Изложба ће бити отворена до краја маја.
Ученици заједно са својим професорима
ликовне групе предмета могу свакодневно
обићи изложбу у Регионалном центру.

ученичких

радова

16.05.2017. је одржана радионица по
методи Лујзе Хеј у оквиру серијала под
називом "Vолите себе - излечите свој
живот". Радионицу је водила Милена
Бјеловук, лиценцирани тренер програма
Лујзе Хеј. Радионици је присуствовао један
учесник.

Активности у Парку знања
16.05.2017. Ученици VII и VIII разреда ОШ
"Десанка Максимовић" из Чокота са
наставницом физике, Слађаном Миланов,
посетили су изложбу ученичких ликовних
радова,
а
затим
учествовали
у
активностима у Парку знања Регионалног
центра. Активности је врло вешто и
занимљиво водио Владан Младеновић,
наставник физике, један од креатора
поставке у Парку.

16.5.2017. Ученици четвртог разреда
Трговинске школе Ниш заједно са
наставницом
Мирјаном
Батавељић
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Аутономни женски центар
16.05.2017. У организацији Аутономног
женског центра из Београда одржан је
стручни састанак са наставницима у оквиру
пројекта "Нулта толеранција на родно
засновано
насиље".
Састанку
су
присуствовала 12 наставника.

Изложба ученичких радова

Ученици су били веома активни, радознали
и показали су завидно знање из физике,
тако да су сви уживали у обнављању
познатих али и продубљивању и стицању
нових знања о јединицама и величинама у
физици, Паскаловом трону, Архимедовој
бележници,
Галилејевом
клатну
и
магнетним тунелима.

16.05.2017. Ученици четвртог разреда
Трговинске школе Ниш су, заједно са
наставницом Мирјаном Батавељић, обишли
изложбу ученичких радова Регионалном
центру.
Изложба
ученичких
радова
нишких
основних и средњих школа је отворена до
краја маја.

UNIQA осигурање
17.05.2017. Одржана је једнодневна обука
за 2 групе запослених у UNIQA осигурању.

Активности у Парку знања
18.05.2017. Регионални центар је у свом
Парку знања - Научној учионици угостио
ученике и наставнике из ОШ "Јанко Катић"
из Рогача. Ученици V и VIII разреда,
наставници и директорка школе, Јелена
Поповић, у свом плану обиласка Ниша и
околине,
укључили
су
и
обилазак
едукативних инсталација у Парку знања.

Наставник математике из гостујуће школе,
Бранисављевић Милош, одржао је час у
Научној учионици и појаснио ученицима
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Архимедову бележницу, а затим су ученици
уз помоћ наставнице француског језика,
Николић Снежане, играли СИ школице.

наставницима основних школа", број 169
(8 бодова) .Реализација семинара "Златни
мост..."

Ипак, најинтересантнија је била факирова
столица тј. Паскалов трон, где су се
ученици
најдуже
и
задржали.
У
просторијама
Центра
ученици
и
наставници могли су да погледају изложбе
"Лица математике" и радове ученика из
нишких основних и средњих школа.

Семинар
су
реализовале
Јасминка
Петровић ауторка књига за децу и младе
("Секс за почетнике", "Школа", "Само за
твоје уши") и много других и Ивана Лукић,
ауторка књиге за децу и младе "(Не)питај
ме како сам". На семинару је учествовало
26 учитеља, наставника и стручних
сарадника из основних и специјалних
школа.

На крају посете ученици су добили
промотовни материјал о Регионалном
центру и Парку знања.

Семинар "Златни мост, едукација о
репродуктивном
здрављу
и
толеранцији намењена наставницима
основних школа"
20.05.2017. У Регионалном центру је
одржан акредитовани семинар "Златни
мост, едукација о репродуктивном
здрављу и
толеранцији
намењена

www.rcnis.edu.rs

Фестивал „Математика у мају 3”
20.05.2017. У Регионалном центру је, у
организацији удружења наставника НиМат,
одржан Фестивал „Математика у мају 3”,
у оквиру светске манифестације "Мајмесец
математике".
Циљ овог, трећег по реду фестивала, је
популаризацијa
математике,
њено
приближавањe
ученицима,
посебно
најмлађима који су на Фестивалу остварили
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први контакт са будућим наставницима
математике и приближили се њеним
разноврсним садржајима. Фестивал је
намењен и ученицима основних и средњих
школа, и гимназија.

На манифестацији су своју креативност и
стваралаштво у области математике
приказали наставници и ученици из 10
основних и средњих школа из Србије,
Удружење Грубб, Удружење ПроМенс,
Удружење Менса, Удружење СЕРБЦРАФТ
и Амерички кутак Ниш. Упоредо са
презентацијом занимљивих садржаја из
математике одвијала су се и предавања за
наставнике.
Наставници
из
Србије,
њих
13,
презентовали су колегама примере добре
праксе. Било је и уклучења путем скајпа четири наставника из Србије и једног из
Румуније.
У току целог дана, око 100 ученика,
родитеља и наставника, обишло је
фестивал.

Иначе, Фестивал је отворио градски већник
задужен за образовање Бојан Крстић, а
присутне су поздравиле Соња Шумоња,
председник удружења НиМат и Виолета
Панчић, представник РЦ-а Ниш.

www.rcnis.edu.rs
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Изложба ученичких радова
23. 5. 2017. Ученици III и IV разреда
Трговинске школе из Ниша, са наставником
Бобаном Тасићем и наставницом Иваном
Ђорђевић, посетили су изложбу ученичких
радова из нишких основних и средњих
школа. Изложба је у Научном клубу Центра
и биће отворена до краја маја.

Интерактивне активности у парку водила је
Милена Митровић, наставница физике.
Ученици су учествовали у разним играма и
задацима обнављајући познате али и
стичући нова знања о: јединицама и
величинама у физици, Паскаловом трону,
Архимедовој
бележници,
Галилејевом
клатну и магнетним тунелима.

Парк знања - посета ученика
23. 5. 2017. Ученици VII разреда ОШ "Иван
Горан Ковачић'" из Нишке Бање, са
наставницом
физике
Марином
Стаменковић и наставником историје
Дарком Милојковићем, посетили су данас
наш "Парк знања".

www.rcnis.edu.rs

10

Билтен: број 3 мaj-jун 2017. године

Мрежа образовног развоја (МОР)
24. 5. 2017. У Регионалном центру
удружење наставника "Мрежа образовног
развоја (МОР)" одржало је завршну
активност - презентацију резултата
пројекта
"е-ИОП
корак
ближе
инклузији!".
Презентацији
резултата
пројекта присуствовало је 25 наставника а
резултате
је
представила
Славица
Кречковић,
председник
МОР-а.
Пројекат "е-ИОП - корак ближе инклузији!"
реализован је у периоду од октобра 2016.
до марта 2017. године и подржан од стране
Министарства
просвете,
науке
и
технолошког
развоја.
Пројектом је било обухваћено 9 основних и
средњих школа са територије Школске
управе Ниш.

праћење и помоћ учесницима пројекта за
примену наученог. Школе које су биле
укључене у пројекат су: ОШ „Ћеле кула“
Ниш, ОШ „Вук Караџић“ Ниш, ОШ „Доситеј
Обрадовић“ Ниш, ОШ „Бранислав Нушић“
Доња Трнава, ОШ „Карађорђе“ Матејевац,
ОШ „Јастребачки партизани“ Мерошина, као
и Прехрамбено-хемијска школа Ниш,
Грађевинска школа „Неимар“ Ниш и ШОСО
„14.октобар“
Ниш.
Укупно је 303 наставника, учитеља и
стручних сарадника учествовало у пројекту.
Предавања за колективе и радионице за
учеснике реализовали су Миша Љубеновић
и Соња Здравковић из ШОСО "14.октобар"
док је техничку подршку све време пружала
агенција Рамонда.

Изложба ученичких радова
26. 5. 2017. Ученици I разреда Трговинске
школе
из
Ниша,
са
наставником
Братиславом Ђорђевићем и наставницом
Јеленом Стошић, посетили су изложбу
ученичких радова из нишких основних и
средњих школа. Изложба је у Научном
клубу Центра и биће отворена до краја маја.

Пројекат је реализован кроз 3 етапе:
предавање за колективе школа о ИОП-у,
обуку/радионице за коришћење е-ИОП-а и

www.rcnis.edu.rs
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Станковић
Радивојевић,
Медицинској школи у Нишу.

педагог

у

Удружење здравствених радника

Породични распоред
26. 5. 2017. У просторијама Регионалног
центра одржана је једна од радионица на
којима се примењује психотерапијска
техника
за
решавање
психичких,
породичних, пословних и међуљудских
проблема:
„Породични
распоред”.
„Породични
распоред“
је
савремени
терапеутски приступ и успешно се
примењује на свим континентима, а поред
назива „Familienaufstellung“ познат је и под
терминима „Order of Love“, „Constellation
Work “ или „Hellinger-Work“. Централно
место у раду имају породица и односи
између чланова породице. Аутор и
реализатор ових радионица у Нишу је
проф.др
Слађана
Јовић-Бабић,
сертификовани
системски
породични
терапеут по Bertu Helingeru. Ванредни је
професор на Факултету безбедности у
Београду и Медицинском факултету у
Нишу, шеф је катедре за предмете
Социјална медицина, Промоција здравља,
Здравствена и социјална заштита, Заштита
породице и деце.

Састанак
Подружнице
Нишавског округа

27. 5. 2017. УДРУЖЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ
РАДНИКА И САРАДНИКА НИШАВСКОГ
ОКРУГА “БЕЛО СРЦЕ'' организовало је
курс:
“Едукација,
самоконтрола
и
савремена
терапија
дијабетеса
мелитуса“. Курс је акредитован као домаћи
курс прве категорије. На курсу је одржано
неколико
предавања:
Савремени приступ дијагностици и терапији
дијабетеса мелитуса – Доц.др Саша
Раденковић; Едукација као кључ успешног
лечења особа са дијабетес мелитусом - вмс
Лела Коцић;
Савремена инсулинска
терапија дијабетес мелитуса - Доц.др
Милена
Велојић
Голубовић;
Самоконтрола и њен значај у превенцији
акутних компликација дијабетес мелитуса доц.др Данијела Радојковић. Курсу је
присуствовало 90 медицинских радника из
Кладова, Бора, Зајечара, Пирота, Лесковца
и Ниша.

педагога

Обука "Како направити добар онлајн
програм?"

26. 5. 2017. У Регионалном центру одржан
je редовни, месечни састанак Подружнице
педагога Нишавског округа. Састанку је
присуствовало 18 педагога који су
разматрали нацрт Закона о основама
система образовања и васпитања и
припремили предлог измене и допуне за
Педагошко друштво Србије. Састанак је
организовала
и
водила
Сунчица

27. 5. 2017. Регионални центар је, у
сарадњи
са
Образовно-креативним
центром из Бора, реализовао обуку "Како
направити добар онлајн програм?".
Образовно-креативни
центар
Бор
је
институција која има велико искуство у
организовању и реализовању онлине обука,
а идеја је да управо то искуство поделе са
учесницима. На обуци је учествовало 16
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наставника из Ниша и Књажевца, а испред
ОКЦ Бор обуку је водио Зоран Милојевић,
тренер, наставник и реализатор онлине
програма.

Kомпанијa „Моја обука“
27-28. 5. 2017. У организацији компаније
„Моја обука“ д.о.о. је одржана је основна
„ХР обука за сараднике“ која обухвата све
активности и одговорности сарадника у
људским ресурсима, од систематизације
радних места, регрутације и селекције, до
мотивације
и
развоја
запослених,
укључујући и административне функције.
Предавач је била Зорица Мариновић,
директор компаније „Моја обука“ и
консултант из области људских ресурса и
пословне администрације.

Реализација семинара ''Стратегије,
методе и технике рада у инклузивној
учионици''
27-28. 5. 2017. У Основној школи "Деспот
Стефан
Лазаревић"
реализован
је
акредитовани
семинар
''Стратегије,
методе и технике рада у инклузивној
учионици'', број 327 (16 бодова). Семинару
је присуствовало 26 наставника и учитеља
ове школе. Реализатори семинара били су
Љиљана Тошић Радовановић и Владица
Тошић.
Регионални центар Ниш је семинар
подржао у Каталогу програма стручног
усавршавања за школску 2016/2017. и
2017/2018. годину.

Састанак
"Тима
за
укључивање
и
сиромаштва"

социјално
смањење

29. 5. 2017. У Регионалном центру је, на
иницијативу Драгане Ђурић, чланице Тима
за социјално укључивање и смањење
сиромаштва и сараднице на пројекту
"Партнерски за образовање", одржан
састанак са циљем анализе потреба за
формирањем општинских/градског Савета
родитеља. Састанку су присуствовале
чланице Клуба "Партнерски за образовање"
из Ниша који окупља заинтересоване
наставнике и родитеље као и представници
неколико нишких основних и средњих
школа са укупно 13 учесника. Присутни су
се сложили да би формирање Савета
родитеља или Асоцијације наставника и
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родитеља на локалном нивоу могло битно
да утиче на побољшање сарадње и
квалитет тог партнерског односа уз бољи
проток информација и јасније дефинисане
улоге и надлежности.

Стална конференција
општина (СКГО)

Актив вероучитеља
29. 5. 2017. Актив вероучитеља нишких
основних и средњих школа одржао је
редовни месечни састанак у просторијама
Регионалног центра. На састанку су
учествовала 22 наставника веронауке.

градова

и

29. 5. 2017. Стална конференција градова
и општина (СКГО), реализовала је у
Регионалном
центру
Регионалну
презентацију Закона о становању и
одржавању
зграда
Престављање
система
за
регистрацију
стамбених
заједница и начина вођења регистра.
Презентацији је присуствовало преко 60
представника локалних самоуправа из
Нишавског, Пчињског и Јабланичког округа.

Изложба ученичких радова
30. 5. 2017. Ученици IV разреда Трговинске
школе из Ниша, њих 25, са наставницaма
Филиповић
Горицом,
Здравковић
Весном, Ристић Надом и наставником
Здравковић
Небојшом посетили
су
изложбу ученичких радова нишких основних
и средњих школа. Изложба је у Научном
клубу Центра и биће отворена до краја маја.
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Водитељ обуке био је Ивица Кузманов,
сарадник АБС-а и члан удружења "Атлас" (
партнера на пројекту у оквиру кога се
реализује
обука).
На
семинару
је
учествовало 25 учитеља из градских школа:
ОШ "Његош", ОШ "Иво Андрић", ОШ
"Учитељ Таса", ОШ "Краљ Петар И", ОШ
"Мирослав Антић", ОШ "Ћеле кула" и ОШ
"Радоје Домановић".

Oбука за предаваче Ауто школа
30-31. 5. 2017. У Регионалном центру је
одржана обука за предаваче Ауто школа у
организацији Саобраћајног факултета из
Београда. У току два дана обуку је прошло
50 предавача из Ниша и околине.

Oбука за учитеље "Саобраћајно
образовање и васпитање"

Састанак Актива психолога

30. 5. 2017. Реализована је обука за
учитеље "Саобраћајно образовање и
васпитање" у организацији Агенције за
безбедност саобраћаја (АБС) и локалним
Саветом за безбедност, Секретаријатом
за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај
и
Секретаријатом
за
образовање града Ниша. Семинар је
отворио Милан Илић, саветник директора
АБС-а заједно са Марком Лилићем из
локалног,
надлежног
секретаријата.

30. 5. 2017. Одржан је састанак Актива
психолога - стручних сарадника у основним
и средњим школама на територији
Нишавског, Пиротског и Топличког округа.
Састанак је водила председница актива
Љиљана Радовановић Тошић која је на
почетку похвалила рад целог Актива и
показала плакету - Љубомир Љуба Стојић
којом се одаје друштвено признање за рад
у овој области, а које је додељено на
недавно одржаном конгресу психолога.

www.rcnis.edu.rs
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Након тога је Миодраг Станковић, дечији
неуропсихијатар,
одржао
интерактивно
предавање на тему "Суицидалност код
младих". Остатак састанка реализован је по
дневном реду.

Угоститељско туристичка школа огледни час
1. 6. 2017. У Регионалном центру је
наставник
енглеског
језика
Ана
Миленковић са ученицима одељења III6
Угоститељско туристичке школе из
Ниша, представила огледни час "Хотел
Маргер".

Предавање у
Апотеке Ниш"

организацији

"ЗУ

30. 5. 2017. У Регионалном центру одржано
је предавање за дипломиране фармацеуте
и фармацеутске техничаре под називом
"Нега коже - антиаге препарати".
Предавању које је било реализовано у
организацији
ЗУ
Апотека
Ниш
присуствовало је 30 фармацеута. Предавач
је била дипл. фарм. спец. Драгана
Јовановић.

www.rcnis.edu.rs
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пртљага,
неприкладно
рецепцији, расправе...).

Пре презентације часа директорка школе,
Сузана Стојановић, упознала је присутне
са личном картом школе, а педагог
Радмила Илић је подсетила присутне на
појмове угледног и огледног часа и
објаснила по чему је час коме присуствују
огледни.

понашање

на

Ученици су демонстрирали познавање
више предмета кроз коришћење страног
језика, тако да је овај час био и пример
мултидисциплинарног
часа.
Наставници и стручни сарадници, њих 40,
уживали су у представљеном часу, касније
постављали питања професорки која је час
припремила.

Goethe Institut

У презентацији часа је учествовало
одељење III6, а ученици су на различитим
језицима - енглеском, руском, француском и
немачком приказали могуће ситуације у
хотелима (долазак ВИП гостију, губитак

www.rcnis.edu.rs

3-4. 6. 2017. У јунском испитном року, у
организацији Goethe Instituta из Београда,
одржано је тестирање за полагање испита
из немачког језика. Испити немачког
језика на нивоима А1, А2, Б1 и Б2
заједничког европског референтног језичког
оквира, одржани су за 110 учесника са југа
Србије. Полагањем ових испита учесници
добијају међународно признат доказ о

17

Билтен: број 3 мaj-jун 2017. године

познавању
немачког
језика.
Следећи испитни рок у РЦ Ниш је 23-24.
септембар 2017.

Капитал магазин

Данијела Ђорђевић Новаковић и ученици
другог, четвртог, петог, седмог и осмог
разреда. Бројним активностима ученика и
наставника пропагира се одговоран однос
према окружењу.

3-4. 6. 2017. У организацији Капитал
магазина из Ниша реализована је обука за
HR (Human Resources) са 37 полазника.
Предавачи су били: Др Владета Радовић ванредни професор и управник департмана
за
комуникологију
и
новинарство
Филозофског факултета у Нишу, Јован
Коцић - сарадник у Агенцији за пружање ХР
услуга из Београда, Ана Ћорић из
компаније
Enjoying
IT
и
Милена
Стаменковић из компаније Johnson Elecrtic.

Презентација "Зелене стране" - ОШ
"Бранко Миљковић
5. 6. 2017. Светски дан заштите животне
средине, 5.јун, је дан који се кроз разне
активности и кампање обележава у целом
свету. Обележава се са циљем скретања
пажње јавности на бројне еколошке
проблеме и потребу очувања животне
средине.

У Регионалном центру је овај дан обележен
презентацијом "Зелене стране" кроз низ
примера добре праксе ученика и наставника
основне школе "Бранко Миљковић".
Организатор ових активности је Драгана
Пешић Главашевић, проф. српског језика и
библиотекар школе, а реализатори су
наставници: Лалица Станковић, Маја
Ђорђевић,
Оливера
Савић,
Ален
Стевановић,
Милош
Младеновић,

www.rcnis.edu.rs
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Семинар
„Функција
библиотека у развоју
читања и мишљења”

школских
креативног

5. 6. 2017. У организацији Народне
библиотеке Бор реализован акредитован
семинар број 4
„Функција школских
библиотека у развоју креативног читања и
мишљења” (8 бодова). Семинару је
присуствовало 20 наставника из различитих
школа из борског округа. Реализатори
семинара били су др Весна Црногорац и др
Жељко Вучковић. Семинар је подржан од
стране Регионалног центра Ниш за школску
2016/2017. и 2017/2018. годину.

Актив наставника
предмета

ликовне

изабраних питања из заштите животне
средине, рециклаже и загађења, на
занимљив начин су корелисане наставне
јединице. На приредби је учествовало 23оје ученика, а ментор је била професорка
биологије Љубица Живојиновић. Час је
планиран кроз развојне активности школе
као део сталног стручног усавршавања.

групе

6. 6. 2017. Актив наставника ликовне
групе предмета је, у просторијама
Регионалног центра, одржао последњи
састанак у овој школској години. На
састанку су наставници разговарали о
досадашњем раду и планирању нових
активности.

British Council
6-7. 6. 2017. У организацији British Councila Београд, у Регионалном центру је
реализовано тестирање кандидата за
полагање испита за енглески језик. У
јунском испитном року се полагао Кембриџ
испит
First
(FCE).
Кембриџ
испите
признају
школе,
универзитети и послодавци у приватном и
јавном сектору у земљама енглеског
говорног подручја широм света. Писменом и
усменом тестирању је приступило 80
кандидата.

Угледни час ученика Медицинске
школе "др Миленко Хаџић"
9. 6. 2017. Ученици I и II разреда
Медицинске школе "др Миленко Хаџић"
са смера медицинска сестра техничар,
медицинска сестра васпитач и козметички
техничар, поводом 5. јуна - Светског дана
заштите
животне
средине,
су
организовали угледни час у Регионалном
центру. Час је замишљен као драматизација
градива из екологије. Кроз двадесетак

www.rcnis.edu.rs
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Семинар "Умеће комуникације - како
да говоримо да би ученици хтели да
нас чују и да разговарају са нама"
9-11. 6. 2017. Акредитовани семинар
"Умеће комуникације - како да говоримо
да би ученици хтели да нас чују и да
разговарају са нама", каталошки број 136,
20 сати, К4, П4, из области Васпити рад,
реализован је у Регионалном центру. На
семинару је учествовало 26 наставника
основних и средњих школа. Испред тима
Психокод, водитељски тим чиниле су Ирена
Лободок Штулић и Милка Михаиловић.

Тренинг безбедне вожње за возаче
мотоцикла и мопеда
14. 6. 2017. У Регионалном центру је
одржана обука за 25 учесника под називом
"Тренинг безбедне вожње за возаче
мотоцикла и мопеда". Циљ тренинга је
смањење
броја
страдалих
возача
мотоцикла и мопеда.

Реализатори обуке били су: Др Владимир
Јевтић из Асоцијације за безбедност
мотоциклиста и Иван Бојовић из Агенције
за безбедност саобраћаја РС. На почетку
обуке присутнима се обратио
Игор
Војиновић, члан Градског већа Ниша, а
логистику је обезбедио Игор Трајковић из
Секретаријата за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај града Ниша.

British Council
11. 6. 2017. Усмени део испита за 40
учесника који полажу енглески језик за
Кембриџ - Фирст испите у организацији
British Councila, одржан је у просторијама
Регионалног центра.

www.rcnis.edu.rs
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Бујановца и Босилеграда. Водитељи
радионица били су: Предраг Благојевић и
Слободан Крајновић.

Центaр за интерактивну педагогију
17-18. 6. 2017. У организацији Центра за
интерактивну педагогију, реализован је
семинар
под
називом:
Подршка
транзицији ромске деце из припремног
предшколског програма у основну
школу. Семинар је похађало 15 учесника из
Врања, Сурдулице, Пирота и Крушевца.
Водитељи
су
били
Светлана
Радосављевић и Мирјана Милојевић.

Радионице по НТЦ систему учења

АНЕМ - радионице
капацитета медија

за

подизање

27-28. 6. 2017. АНЕМ из Београда је, под
називом: Пласирање медијских садржаја на
различитим
платформама,
реализовао
радионице за подизање капацитета
медија. Учесници су били новинари (15) из
различитих медијских кућа из Ниша,
Алексинца, Пирота, Врања, Димитровграда,

www.rcnis.edu.rs

26-29. 6. 2017. У просторијама РЦ Ниш
реализовано је 8 бесплатних радионица
по НТЦ систему учења за даровите
ученике који завршавају IV разред основне
школе. Радионице је реализовао НТЦ тим
за даровите ученике: Ивана Ћирић, проф.
раз. наст. у ОШ "Свети Сава" и НТЦ
координатор за даровите, Јелисавета
Хајдуковић, проф. хемије и Наташа
Николић, проф. раз. наст. у ОШ "Свети
Сава". Радионицама је присуствовало 22
ученика из нишких основних школа.
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Припрема билтена:

Завршни
сусрет
онлине
наставника информатике

обуке

29. 6. 2017. Одржан је завршни сусрет
онлине обуке наставника информатике
под називом "Програмирај". У оквиру
сусрета
представљени
су
пројекти
"Визуелно програмирање за основце" и
"Програмирање за основце" који су
подржани од стране Moodle Мреже
Србије, Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и Друштва за
информатику србије. Састанак, коме је
присуствовало 10 наставника информатике,
водио је Владан Младеновић, професор
физике у Алексиначкој гимназији и ОШ
"Иван Вушовић", Ражањ.

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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