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jул – август 2016.

Реч директора
Иако су јул и
август месеци
летњег затишја
за наставничке и
ђачке активности,
Регионални центар
излази у сусрет оним наставницима
и оним ђацима који ни у летњем
периоду не умеју да направе предах
када је задовољење потребе за
радом и знањем у питању.
Отуд
„хемичарење“,
отуд
презентација
савременог
учила
ЛабКита и друге активности.
Тај ентузијазам Центра када је
осећај за школу, наставника и ђака у
питању, препознали су и људи из
„Заједници заједно“ или боље рећи
НИС-а, па су одлучили да милион и
триста хиљада динара донирају
Центру који ће онда тај новац даље
ставити у функцију учења и
развијања интересовања деце за
знањима из природних наука. Хвала
НИС-у, хвала заинтересованој деци,
хвала наставницима.
Идемо даље!

www.rcnis.edu.rs

Састанак поводом евалуације
рада Научних клубова
06.7.2016. У организацији Центра за
промоцију науке у Београду, у Привредној
комори је одржан састанак поводом
евалуације рада научних клубова.
Представници научних клубова који раде
у оквиру регионалних центара/центара за
стручно усавршавање у 12 градова,
имали су прилике да разговарају о
досадашњем
раду,
пројектима
подржаним на Јавном позиву ЦПН -а
који ће се реализовати у научним
клубовима, програму и плану рада сваког
Научног клуба до краја године, гостујућим
трибинама и изложбама, експонатима,
представљању на сајмовима и промоцији
науке. Испред Научног клуба Регионалног
центра Ниш састанку је присуствовала
самостални стручни сарадник Јелена
Анђелковић.

1

Билтен: број 4 јул-август 2016. године

Дан науке
08.7.2016. Регионални центар Ниш
придружио се установама које су
обележиле Дан науке у Србији и 160.
година од рођења Николе Тесле. У
Научном клубу је стављен у функцију
експонат који је добијен као поклон
Центра за промоцију науке: „Ротација
параболе“. Парабола се јавља у
експерименту у ком се суд напуњен
течношћу окреће око своје осе. За
ученике нишких школа приказан је
документарни филм "Тесла - господар
свијета" и одржана радионица на којој су
ученици петог разреда говорили о томе
шта је за њих наука и ко су научници
данас. Наставак манифестације о Николи
Тесли биће реализован септембра
месеца у нишком Научном клубу.

www.rcnis.edu.rs
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У-НИ пракса 2016.
08.8.2016.
Регионални
центар
за
професионални развој запослених у
образовању се и ове године укључио у
пројекат Града Ниша - "У-НИ пракса
2016.".

сва остала пратећа документа. На крају
свог
ангажмана
представиће
свој
једномесечни рад у Центру.

Састанак са представницима
Мреже образовног развоја
03.8.2016. Поводом Јавног конкурса за
учешће у коришћењу финансијских
средстава Министарства просвете, науке
и технолошког развоја тим Сектора за
професионални развој РЦ Ниш одржао је
састанак са представницима Мреже
образовног развоја - МОР, поводом
аплицирања на конкурс. Регионални
центар ће пружити логистичку и
организациону
подршку
удружењу
наставника
МОР
при
реализацији
пројекта.

“У-НИ пракса 2016.” намењена је
студентима да кроз стицање практичног
стручног искуства у раду унапреде своје
компетенције. Потврду о обављеној
пракси издаје Град Ниш и Универзитет у
Нишу, а признавање праксе као додатне
активности
од
стране
образовних
институција је у виду 3 ЕСПБ бода.
Пракса за студенте без накнаде, одржава
се током августа од 01. до 31.08.2016.
На
позицији
самостални
стручни
сарадник наредних месец дана у Центру
ће радити Милица Јоцић, дипломирани
филолог за србистику и мастер студент.
Она ће најпре организовати и пратити
реализацију
програма
стручног
усавршавања,
дистрибуирати понуду
корисницима, учествовати у евалуацији
програма,
контактирати
реализаторе
програма, израђивати понуду, спискове и

www.rcnis.edu.rs

Археолошки локалитет Плочник
- "Летњи дан у неолиту волим"!
15.8.2016. У археолошком локалитету
Плочник крај Прокупља реализоване су
радионице, предавања и игре научног и
забавног карактера под називом "Летњи
дан у неолиту волим"! Учесници су
имали прилике да чују занимљива
предавања
из
археологије
(Јулка
Кузмановић Цветковић), математике
(Слађана Трајковић), биологије (Ирена
Петровић
Костић)
и
астрономије
(Драган Гајић). Сунчани сат показао је и
објаснио како се "прави" Саша Костић а
Научни парк у Шапцу преставила је
директорка
Центра
за
стручно
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усавршавање
Топаловић.

Татјана

Марковић

Учесници су могли и да се такмиче уз
помоћ апликације на телефону "Потрага
у Плочнику" коју је само за ову прилику
креирала Нада Стојичевић из Панчева.
Заљубљеници у звезде могли су да их
посматрају уз помоћ телескопа који је
обезбедило Астрономско друштво "Алфа"
из Ниша. Заиста је то био летњи дан у
коме је могло доста тога да се научи,
испроба али и ужива у једноставности и
спонтаности која је владала међу свим
учесницима,
вероватно
зачараним
магијом неолита.

www.rcnis.edu.rs

Форум Рома Србије
20.8.2016. У просторијама Регионалног
центра, а у организацији Форума Рома
Србије, одржана је прва радионица у
оквиру
пројекта
политичког
образовања. Пројекат је намењен
ромским активистима и активисткињама и
свим
заинтересованим
друштвеним
радницима
који
проблеме
ромске
заједнице виде као важан саставни део
организовања новог социјалног покрета у
Србији.
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Тема пројекта је: "Роми и артикулација
политичких интереса”. Првој радионици
су присуствовала 24 представника
ромских и других организација.

ПОЧЕЛО "ХЕМИЧАРЕЊЕ"!
22.8.2016. У Научном клубу Регионалног
центра почео је да се реализује пројекат
”Хемичарење” намењен деци од 6 до
12 година, који још увек нису почели да
уче хемију.

Oбука "е-ИОП"
22.8.2016. У Pегионалном центру је
одржана неакредитована обука "еИОП" за наставнике основних и средњих
школа. Обуку су реализовали Миша
Љубеновић и
Соња Здравковић,
наставници школе "14. октобар" у Нишу,
уз сарадњу са фирмом Рамонда д.о.о из
Ниша. Обуци је присуствовало 6 учесника
који су сазнали како да користе
електронски сервис за постављање
индивидуалног
образовног
програма
ученика. Сви ученици су успешно
обучени и сви су добили потврде о
учествовању.

Реализаторке и ауторке пројекта су
наставнице хемије нишких основних и
средњих школа: Нена Стојановић,
Александра Петровић, Слађана Јовић
и Снежана Мишић. ”Хемичарење” чини
седам
интерактивних
радионица,
изложба ученичких радова и учешће
ученика на научним манифестацијама, а
у пројекту учествује преко тридесеторо
деце. Кроз радионице ће деци бити
омогућено да развијају позитиван однос
према хемији и њеном значају у
свакодневном животу. Радионице ће се
реализовати током целе недеље, до
28.08.2016.
На радионицама ће бити обрађене теме
рециклаже папира, прављења сапуна,
загађења
воде,
здраве
хране
и
хроматографије биљних пигмената.

www.rcnis.edu.rs
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Регионални центар добио
пројекат на конкурсу "Заједници
заједно 2016"
22.8.2016.
По
расписаном
Јавном
конкурсу – ”Заједници заједно 2016”,
НИС а.д. Нови Сад, за доделу
финансијских средстава за реализацију
пројеката из области спорта, културе,
заштите животне средине, науке и
помоћи социјално угроженим групама,
који ће се реализовати на територијама
градова Београд, Нови Сад, Панчево,
Зрењанин, Ниш, Чачак, Кикинда и
општина Нови Бечеј, Кањижа, Житиште и
Србобран, Регионални центар је са
својим пројектом "И Ниш да има Парк
знања!" добио финансијска средства у
износу 1,298,000.00 динара. У будућем
Парку знања и Научној учионици на
отвореном у дворишту Центра биће
постављене инсталације: Галилејево
клатно,
Архимедову
бележницу,
Магнетни тунел и Паскалов трон.
Реализацијом овог пројекта деци и
ученицима
из
Ниша
и
околине
приближиће се научни садржаји и
допринеће се изградњи позитивног става
према стицању знања.

Семинар "Учимо да учимо"
22-23.8.2016. У ТШ "12.фебруар" у Нишу
реализован je акредитован семинар број
461 (16 бодова) "Учимо да учимо".
Семинару
је
присуствовало
30
наставника, чланова колектива школе.
Семинар су реализовале Валентина
Ранчић и Гордана Ђигић.

www.rcnis.edu.rs
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Актив наставника који предају
грађанско васпитање
25.8.2016. У Регионалном центру одржан
je последњи састанак у школској
2015/2016. години Актива наставника
који предају грађанско васпитање у
основним и средњим школама. Састанак
је организовала и водила Марина
Божановић, председник актива. На
састанку су договорени начини подршке
наставницима који ће по први пут
предавати грађанско васпитање у
следећој школској години.

Неакредитована обука за
учитеље
25.8.2016.
У
Регионалном
центру
одржана неакредитована обука за
учитеље „ НАЈЧЕШЋИ ГОВОРНО ЈЕЗИЧКИ ПОРЕМЕЋАЈИ КОД УЧЕНИКА
ПРВОГ РАЗРЕДА“. Обуку је реализовала
Виолета Михаиловић, логопед у ОШ
"Свети Сава". Обуци је присуствовало 29
учитеља који раде у основним школама
региона.
Тема обуке су биле: симптоми, узроци и
последице
занемаривања
говорнојезичких поремећаја код деце, као и мере
које учитељ може предузети како би
оснажио вољу ученика и родитеља да
истрају у процесу развијања боље
комуникације.

www.rcnis.edu.rs

Агенцијa за безбедност
саобраћаја
24.8.2016. У Регионалном центру одржан
је семинар унапређења знања за
инструкторе вожње у aуто школама у
организацији Агенције за безбедност
саобраћаја
Републике
Србије
и
Заједнице
саобраћајних
школа
Републике Србије. Обуку је прошло 30
инструктора из Ниша и околине.

Скупштинa Мреже РЦ и ЦСУ
Србије
25.8.2016. У Регионалном центру за
професионални развој запослених у
образовању у Смедереву одржана је
седница Скупштине Мреже РЦ и ЦСУ
Србије. Први део седнице протекао је у
усвајању дневног реда, верификацији
новог састава Скупштине Мреже РЦ и
ЦСУ Србије, те усвајању Записника са
Скупштине Мреже одржане у Београду
децембра 2015. године.
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Након ових тачака дневног реда, усвојен
је извештај о раду Горана Стојићевића,
досадашњег председника Мреже РЦ и
ЦСУ Србије, који напушта функцију
председника Мреже и директора ЦСУ
Шабац и одлази на место заменика
градоначелника
Шапца.
Други део седнице протекао је у избору
чланова Управног и Надзорног одбора,
где је за председника УО изабрана
Зорица Николић - директорка ЦСУ
Крагујевац, а за председника НО,
Данијела Марковић - директорка РЦ
Ниш.

ЗАВРШЕНО "ХЕМИЧАРЕЊЕ"!
28.8.2016. У Научном клубу Регионалног
центра
завршена
је
реализација
пројекта ”Хемичарење”. Сам пројекат је
био намењен деци узраста од 6 до 12
година, који још увек нису почели да уче
хемију и реализован је кроз седам
радиониоца.
Последњег
дана
реализована је радионица „Берза
идеја“ на којој су најуспешније ученичке
идеје презентоване и изабране за
представљање на манифестацији "Ноћ
истраживача".

Завршни део Скупштине директори
центара и присутни стручни сарадници
искористили су за договор о плановима
рада Мреже у наредном периоду, те
будућој сарадњи на нивоу научних
клубова.
Регионални центар Ниш на састанку у
Смедереву представљале су чланице
Скупштине
Данијела
Марковић
директор и Виолета Панчић - саветник.

www.rcnis.edu.rs

Заинтересованост ученика за учешће на
радионицама је била велика, тако да је
свакодневно уместо планираних 20
учесника,
присуствовало
преко
четрдесеторо
деце
и
ученика.
Они су свакога дана сазнавали нешто
ново, почели су од малих кућних огледа,
правили
балоне
уз
помоћ
соде
бикарбоне, рециклирали папир, правили
сапуне и учили о хороматографији
биљних
пигмената.
За своје учешће на радионицама деца и
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ученици
су
добили
дипломе.
Реализаторке и ауторке пројекта су
наставнице хемије нишких основних и
средњих школа: Нена Стојановић,
Александра Петровић, Слађана Јовић
и Снежана Мишић.

Семинар "Учимо да учимо"
25-26.8.2016. У ОШ "Вук Караџић" у
Пироту реализован је акредитован
семинар број 461 (16 бодова) "Учимо да
учимо". Семинару су присуствовала 23
наставника, чланова колектива школе.
Семинар су реализовале Валентина
Ранчић и Гордана Ђигић.

Семинар " Умеће одрастања"
26-28.8.2016.
Акредитовани
семинар
„Умеће одрастања - оснаживање
наставника и васпитача за васпитни и
превентивни рад са адолесцентима”
(кат. бр.75, компетенција К3, Приоритет 1,
20 бодова), реализован је у Регионалном
центру. На семинару су учествовала 23
наставника основних и средњих школа, а
испред тима “Психокод” семинар су
водиле Ирена Лободок Штулић и Милка
Михајловић.

www.rcnis.edu.rs

MARCH пројекат
27.8.2016. Регионални центар Ниш био је
један од четири Центара у Србији у којем
је организована обука за наставнике
"Наука у нашим учионицама" која се
организује у оквиру MARCH пројекта.
(MAking science Real in sCHools)
финансираног од стране Европске
комисије у оквиру Life Long Learning
programa. Програм обуке има за циљ да
оснажи наставнике у методолошком
смислу и понуди одрживе платформе са
којих могу предавати науку ученицима.
Такође, обука је имала за циљ да
мотивише наставнике да стечено знање
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на обуци примене у својим учионицама у
оквиру пилот фазе MARCH пројекта који
треба да се спроведе током септембра
месеца. Реализаотори обуке су били
Ирина Дамњановић из ОШ "Креативно
перо"
из
Београда
и
Владан
Младеновић из Гимназије у Алексинцу,
уз подршку Тамаре Пантелић из Центра
за промоцију науке и уметности
"Феномен", који је уз Министарство
просвете, науке и технолошког развоја и
Европску комисију организатор пројекта.

Практикант "У - НИ пракса 2016"
29.8.2016. У Регионалном центру je
Милица Јоцић, практикант "У - НИ
пракса
2016",
представила
свој
једномесечни рад. Милица је је у Центру
обављала
праксу
на
позицији
самосталног стручног сарадника и
радила на организовању обука, праћењу
реализације радионица за ученике,
припреми пратећих документа за школе и
наставнике, бавила се осмишљавањем
постера и позива и формирањем група за
семинаре. На самој презентацији дала је
и одређене препоруке за побољшање
рада Центра. Овом презентацијом је и
завршена овогодишња "У-НИ пракса
2016" коју су организовали град Ниш и
Универзитет у Нишу а све са циљем да
студенти завршних година у току
једномесечног рада стекну практична,
стручна искуства. Логистичку подршку
реализацији
праксе
пружила
је
Канцеларија за младе.

Презентација компаније Uno-Lux
30.8.2016. Реализована је презентација
компаније Uno-Lux НС „САВРЕМЕНА
УЧИЛА ЗА ПРИРОДНЕ И ТЕХНИЧКЕ
НАУКЕ“ којој је присуствовало 26
наставника и професора из основних и
средњих
школа.
Презентација
је
организована у оквиру пројекта Научног
клуба из Ниша под називом "Моја
савремена лабораторија" чији је аутор
Слађана
Трајковић,
професорка
математике ТШ "15.мај" из Прокупља.
Представљена су учила светски познатих

www.rcnis.edu.rs
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произвођача са нагласком на LabKit учило које је набављено у оквиру
поменутог пројекта и које ће моћи да
користе наставници и ученици за потребе
учења садржаја из физике, математике,
биологије и хемије. Пројектом је
планирано да обука за коришћење
LabKit-a буде организована за групу
наставника у октобру а да они даље
својим колегама преносе знање и
вештину коришћења овог учила.

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

www.rcnis.edu.rs

info@rcnis.edu.rs

11

