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септембар – октобар 2016. 

 
Реч директора                               
 
Почетак нове школске  
2016/17. Центар je 
обележио науком на  
радионицама са  
ученицима, 
министровом посетом, првим 
активностима на реализацији пројекта „И 
Ниш да има Парк знања“, наставничким 
обукама. 
Велики број ученичких и наставничких 
радионица предвођених наставницима 
ауторима пројеката подржаних од Центра 
за промоцију науке се релизовало у 
протекла два месеца, а настављају се и 
даље. Радује заступљеност различитих 
тема, велико интерсовање за њих, а пре 
свега ентузијазам наставника-сарадника 
Центра који без обзира на све 
професионалне обавезе и недовољно 
признату улогу у друштву  не одустају од 
мисије образовања.  
Посета министра просвете, г-дина Младена 
Шарчевића, је заузела почасно место у 
Дневнику рада РЦ-а Ниш за годину 2016. 
Искоришћена је прилика да се министру 
представи рад установе у протеклих десет 
година постојања, али и да се затражи 
помоћ  у реализацији идеје 
децентрализације полагања испита за 
наставничку лиценцу. Министар је упознат 
са свим досадашњим активностима када је 
ова иницијатива у питању и предложене су 
мере које на даље треба предузети, а које су 
у ингеренцији министарства. 
Наставничких обука реализованих од 
стране наставника аутора програма , али и 
од стране сарадника из Школске управе Ниш 
је било онолико колико су материјални и 
људски ресурси дозвољавали.  Показало се 
да у ред најефикаснијих обука спадају управо 
оне којима се разменом примера добре 
наставничке праксе и те како доприноси 
наставничком усавршавању. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Семинар " Стратегије методе и 
технике рада у инклузивној 
учионици" 
 
3.9.2016. У ТШ "12.фебруар" реализован 
је акредитован семинар број 327 
"Стратегије методе и технике рада у 
инклузивној учионици" (16 бодова). 
Семинару је присуствовало 28 чланова 
колектива. Водитељи семинара били су 
Љиљана Радовановић Тошић и 
Владица Тошић. 

Kонсултативни састанак СТИО 
тимова  

6.9.2016. У Регионалном центру одржан 
је консултативни састанак СТИО 
тимова основних и средњих школа 
нишавског округа. Организатор састанка 
је МНПТР, Школска управа Ниш, 
координатор за инклузивно образовање 
Татјана Живановић. 
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Тема састанка је било пружање подршке 
ученицима из осетљивих група и то при 
преласку из основне у средњу школу. 
Тако су на састанку биле основне школе 
и средње школе, основне из којих су 
ученици уписали одговарајуће средње 
школе. На самом састанку су започели 
израду заједничког плана транзиције 
уписаних ученика као и предлагање 
процедура које би требало примењивати 
надаље. 
Састанак су водили Татјана Живановић 
и Владица Тошић. 

Пројекат "Клуб мисаоних игара"  

9.9.2016. У ОШ "Свети Сава" у Нишу је 
отворен пројекат "Клуб мисаоних 
игара". Овај пројекат остварује 
наставница математике Мирјана Рашић 
Митић у сарадњи са Научним клубом 
Регионалног центра и Го клубом Про Го, 
а финансира Центар за промоцију науке. 
Учионица је била мала да прими све оне 
који су били заинтересовани да науче 
своје прве потезе у најстаријој мисаоној 
игри на свету: Го. Нови полазници ће 
бити ученици 3. и 4. разреда који у школи 
"Свети Сава" наставу похађају по 
специјалном НТЦ програму.  

 

Осим почетника, отварању су 
присуствовали и ученици 6. разреда који 
иза себе већ имају знатно искуство и 
неколико такмичења. Они су веома 
озбиљно схватили своју менторску улогу 
и несебично помагали млађим 
другарима. Искусни тренери го клуба Про 
Го су овом приликом објаснили основну 
идеју и правила. Активности пројекта се у 
октобру настављају у просторијама 

Научног клуба, до када се очекује да 
стигну нове гарнитуре које се набављају 
из средстава пројекта. 
 

 
 

 
 

 

Семинар за инструкторе вожње  

14.9.2016. У Регионалном центру је 
одржан семинар за инструкторе вожње 
у ауто школама у организацији Агенције 
за безбедност саобраћаја Републике 
Србије и Заједнице саобраћајних школа 
Републике Србије. Обуку је прошло 30 
 инструктора из Ниша и околине.  
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Обука "Превенција трговине децом 
и младима у образовању" 
 
14-15.9.2016. У Регионалном центру, у 
организацији Јединице за превенцију 
насиља (МПНТР) и Школске управе 
Ниш, организована је обука на тему 
"Превенција трговине децом и 
младима у образовању". Обуку је 
прошло 25 школских тимова или око 100 
наставника. 
Реализаторке обуке биле су Едита 
Алексов - ОШ "Десанка Максимовић" 
Чокот, Слађана Голубовић - ОШ 
"Сретен Младеновић Мика" Ниш, Вера 
Дујаковић и Валентина Ристић - Прва 
нишка гимназија "Стеван Сремац" и 
Милена Младеновић – ОШ "Учитељ 
Таса" Ниш. 
На обуци се говорило о индикаторима за 
прелиминарну идентификацију жртава 
трговине децом и ученицима као и о 
начинима реаговања запослених у 
образовном систему када се сумња на 
ризик од трговине децом и ученицима. 
 

 
 
 
 

Састанак са представницима 
Центра за промоцију науке 
 
15.9.2016. У згради Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја 
одржан је састанак свих директора 
регионалних центара и центара за 
стручно усавршавање са 
представницима Центра за промоцију 
науке.  
 

 
 
Састанак је заказан на иницијативу ЦПН-
а како би се сумирали резултати 
досадашње сарадње са научним 
клубовима, разговарало о реализацији 
пројеката из овогодишњег јавног позива 
и испланирали будући планови и 
активности за предстојећи 
Међународном сајам књига у Београду. 
Представник Регионалног центра Ниш на 
састанку била је Данијела Марковић, 
директор. 
 

 
 

Oбука у организацији Асоцијације 
педагошких асистената Србије 
 
17.9.2016. Реализована је обука под 
називом "Грађење односа родитељ - 
дете у раном узрасту" у организацији 
Асоцијације педагошких асистената 
Србије и удружења REYNS Ниш. Обуци 
је присуствовало 25-оро педагошких 
асистената са територије јужне Србије. 
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Водитељ/предавач на семинару била је 
Драгана Коруга, психолог. 
 

 
 

Oбука у оквиру пројекта Европског 
Прогреса и ACES-a  
 
19.9.2016. У великој сали Регионалног 
центра одржана је једнодневна обука у 
оквиру пројекта Европског Прогреса и 
ACES-a:  “FIDIC On Job training 01” у 
организацији Инжињерске коморе 
Србије из Београда, а са следећим 
темама: припрема тендера према FIDIC 
моделима уговарања, тендери по 
FIDIC процедури и Закон о Јавним 
набавкама; Основе FIDIC 
методологије, типови уговора и 
припрема посебних услова. Обуци су 
присутвовала 42 представника комора из 
Сјенице, Тутина, Прибоја, Беле Паланке, 
Босилеграда, Бабушнице, Лесковца, 
Пирота и Ивањице. 

Обука "Примена принципа 
универзалног дизајна у 
образовном процесу" 
 
22.9.2016. У Регионалном центру Ниш, 
реализована је обука под називом 
"Примена принципа универзалног 
дизајна у образовном процесу", 
намењена наставницима и стручним 
сарадницима из нишкх основних и 
средњих школа. Реализатор обуке била 
је Сладјана Божиловић, дипломирани 
психолог. Обуку је похађало 15 учесника. 
 

 
 
 
Семинар " Стратегије методе и 
технике рада у инклузивној 
учионици" 
 
24-25.9.2016. У Првој нишкој гимназији 
"Стеван Сремац" одржан је акредитован 
семинар број 327 (16 бодова) 
"Стратегије, методе и технике рада у 
инклузивној учионици".  Семинару је 
присуствовало 20 наставника школе а 
реализатори су били Љиљана 
Радовановић Тошић и Владица Тошић. 

Актив наставника физике  
 
27.9.2016. Одржан је први састанак 
АКТИВА НАСТАВНИКА ФИЗИКЕ у овој 
школској години коме је присуствовало 
20 наставника из основних и средњих 
школа Ниша и околине. 

Апотекa Ниш  
 
27.9.2016. У Регионалном центру у 
сарадњи са Апотеком Ниш реализовано 
је предавање под називом 
"Формулација и испитивање 
савремених anti age производа". 
Предавање је било намењено 
дипломираним фармацеутима и 



Билтен: број 5 септембар-октобар 2016. године 

www.rcnis.edu.rs   5 

фармацеутским специјалистима, а 
предавач је била проф. др Ивана Арсић, 
Медицински факултет Ниш, смер 
Фармација. Предавању је присуствовало 
35 особа. 

У-НИ пракса 2016.  
 
19.9.2016. У просторијама Канцеларије 
за младе, додељене су дипломе 
практикантима на "У-НИ пракса 2016.". 
Милица Јоцић, мастер студент 
Филозофског факултета Ниш, провела је 
месец дана у Регионалном центру и своја 
знања и вештине унапредила а 
унапредила је и рад Регионалног центра. 
У прилогу је њена изјава по примању 
дипломе. 
 
 

 

Обука удружења "Bestseler"  
 
22-25.9.2016.  Удружење Bestseler 
реализовало је програм "Добрим 
ставом, корисном вештином и новим 
знањем - јачи тежимо запослењу", 
обезбедивши тако обуку за 21 младу 
особу, мотивисану да побољша своје 
зање и вештине ради бржег 
запошљавања или самозапошљавања у 
3 региона: Војводина, Београд и Јужна и 
Источна Србија. 
 

 
 

Састанак сарадника и стручних 
сарадника предшколских установа  
 
29.9.2016. У Регионалном центру одржан 
je регионални састанак сарадника и 
стручних сарадника предшколских 
установа. На састанку се разговарало о 
извештају о раду у прошлој школској 
години, новом  плану рада за ову 
школску годину и стручном усавршавању 
сарадника.  Састанку  је присуствовало 
25 сарадника и стручних сарадника 
предшколских установа. 

Неакредитована обука Е-ИОП  
 
29.9.2016. У Регионалном центру, у 
организацији агенције РАМОНДА д.о.о, 
одржана је неакредитована обука Е-
ИОП (Електронски индивидуално 
образовни план). Рамонда д.о.о  је  у 
сарадњи са дипломираним психологом 
Мишом Љубеновићем и наставницом 
математике Соњом Здравковић из 
ШОСО "14 Октобар" Ниш покренула нови 
интернет сервис Е-ИОП. Сервис се 
односи на постављање индивидуалног 
образовног плана (ИОП) ученика и  
вођење евидениције индивидуалног 
образовног плана ученика. Обуци је 
присуствовало 14 учесника. 
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Дани Јапана 
 
30.9.2016. У Регионалном центру, у 
оквиру манифестације Дани Јапана,  
одржано је предавање на тему 
"Историја Јапана". 
 

  
 
 
Реализатор предавања била је проф. 
историје Ружица Павловић из Гимназије 
"Бора Станковић". Предавању су поред 
наставника, присуствовали и ученици из 
нишких основних и средњих школа. 

 
 

АКТИВНОСТИ ПРОЈЕКТА "КЛУБ 
МИСАОНИХ ИГАРА"  

30.9.2016. У оквиру пројекта "Клуб 
мисаоних игара", који је подржан од 
стране ЦПН/РЦ, Го- секцију у ОШ "Свети 
Сава" посетио је  јапански аташе за 
културу господин Јуићиро Омора који је 
био одушевљен толиким интересовањем 
деце за ову древну јапанску игру. 
1 и 2.10.2016.  Го секција је организовала 
и Државно јуниорско првенство у 
просторијама Универзитетске библиотеке 
Никола Тесла. Такмичило се у чак 3 
категорије: до 12, до 16 и до 20 година. 
Нови државни прваци су: 

 до 12 година: Немања Гајић, ОШ 
"Свети Сава", Ниш, 

 до 16 година: Сташа 
Раденковић, ОШ "Свети Сава", 
Ниш, 

 до 20 година: Михајло 
Јаћимовић, Гимназија 
Крагујевац. 
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Током трајања такмичења одржана је и 
промоција за ученике средњих школа, 
који ће се такође придружити секцији. 
Подељене су дипломе, а додела медаља 
је планирана у Регионалном центру, 
18.10.2016. од 18.00 часова када ће 
се отпаковати нове гарнитуре.  

 

Аутор и координатор пројекта је Мирјана 
Рашић Митић, наставница математике у 
ОШ "Свети Сава" Ниш.  

 

 

Састанак Актива педагога и 
стручних сарадника  
 
3.10.2016. У Регионалном центру је 
одржан редован састанак Актива 
педагога и стручних сарадника који 
раде у основним и средњим школама и 
предшколским установама. На састанку 
је изабран и нови председник актива, 
Сунчица Радивојевић - Медицинска 
школа "Др Миленко Хаџић". Она је 
заменила досадашњу председницу 
Маргариту Тодоровић - Машинска 
школа. Састанку је присуствовало 10 
педагога. 

Актив школских библиотекара 
 
6.10.2016. Актив школских 
библиотекара града Ниша одржао је 

састанак под називом "Библиотекари 
имају реч" у просторијама Регионалног 
центра. Теме на састанку биле су: 
Школски библиотекари данас, Десет 
година од оснивања друштва-где смо 
данас, Библиотекарство и социјална 
правда, Психологија читања, Сарадња 
општинске библиотеке са школским 
библиотекарима, Читањем и писањем 
до критичког мишњења. На састанку су 
говорили Драгана Пешић Главашевић, 
Мира Меглић, Весна Црногорац, 
Жељко Младеновић, Војкан Поповић , 
Маја Радоман Цветићанин и Соња 
Ђорђевић. Састанку је присуствовало 30 
библиотекара нишких основних и 
средњих школа, као и колеге из школа у 
Лесковцу. 
 

 
 

 

"Simillimum" - предавање 
„Хомеопатија и духовност“ 
 
8.10.2016. У организацији  удружења за 
ширење и унапређење класичне 
хомеопатије  "Simillimum" из Београда 
у Регионалном центру је одржано 
предавање под називом „Хомеопатија и 
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духовност“. Предавач је био Драган 
Стаменковић - лекар, хомеопата и 
протођакон. Предавању је присуствовало 
90 заинтересованих грађана. 
 

 
 

 
 

 

Радионица у оквиру пројекта 
"Знати = делити"  
 
8.10.2016. Одржана је прва у низу 
радионица са ученицима у оквиру 
пројекта "Знати = делити" коју 
реализује професор Милан Петровић из 
гимназије "Светозар Марковић" из Ниша. 

Пројекат се реализује у нашем Научном 
клубу уз финансијску подршку Центра за 
промоцију науке. Ученици ће током 
пројекта имати прилику да науче како да 
научне теме и садржаје представе на 
популаран начин када су у питању 
усмене презентације  али и писани 
научни радови. 
 

 
 

 

Актив наставника грађанског 
васпитања  
 
11.10.2016. У Регионалном центру 
одржан први састанак Актива 
наставника грађанског васпитања у 
овој школској години. На састанку је 
договорен план рада за школску 
2016/2017. годину. Састанак је 
организовала и водила Марина 
Божановић, професор грађанског 
васпитања у Угоститељско 
туристичкој школи. 
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Актив наставника француског 
језика 
 
11.10.2016. У Регионалном центру је 
одржан састанак Актива наставника 
француског језика. На састанку је 
усвојен план рада за школску 2016/2017. 
годину. Састанку су присуствовали 
наставници нишких основних и средњих 
школа. 

Презентација "Школска математика 
данас" 
 
13.10.2016. Реализована је презентација 
"Школска математика данас" у којој су 
сумиране савремене тенденције у 
настави математике, представљени 
задаци за припрему учешћа на 
математичком такмичењу "Global Math 
Challenge" и најављен акредитовани 
семинар за наставнике математике у 
новембру. Реализатор презентације био 
је професор математике Радоје 
Кошанин из ОШ "Вожд Карађорђе" из 
Ниша. 
 

 
 

НАЛЕД 
 
12-13.10.2016. НАЛЕД је у сарадњи са 
Министарством грађевинарства, 
 Светском банком и Привредном 
комором Србије организовао дводневну 
обуку за  „КОРИШЋЕЊЕ СИСТЕМА ЗА 
ЕЛЕКТРОНСКО СПРОВОЂЕЊЕ 
ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ“, за рад на 
новом софтверу за издавање 
грађевинских дозвола. Тренинг су 
похађале 2 групе од  по 25 запослених у 
локалним самоуправама. 
 

 
 
Семинар о насиљу 
 
15.10.2016.  У Регионалном центру 
организован акредитовани семинар 
број 65 (oбласт - васпитни рад) 
"Планирање превенције и 
ефективно/ефикасно реаговање на 
насиље у образовно-васпитним и 
васпитно-образовним установама" (8 
бодова). Семинару присуствовало 23 
наставника и стручних сарадника овог 
региона. Реализатори семинара били 
су Милена Младеновић и Младен 
Јовановић. 
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Неакредитована обука о стресу 
 
15.10.2016. У Регионалном центру 
реализована неакредитована обука 
"Превладавање стреса методама 
когнитивно - бихејвиоралне 
психотерапије". Обуци је присуствовало 
25 наставника. 
Обуку је реализовао Стеван 
Станојевић, дипл. психолог, мастер 
педагог, психотерапеут под 
супервизијом. 
 

 

Посета министра просвете 
Регионалном центру 
 
15.10.2016. Министар просвете, науке и 
технолошког развоја, г. Младен 
Шарчевић, посетио је Регионални 
центар за професионални развој 
запослених у образовању у Нишу. Том 
приликом одржан је састанак министра 
и директорке Центра. 
Директорка Регионалног центра, 
Данијела Марковић, упознала је 
министра са активностима и плановима 
Центра. Током десетогодишњег рада, у 
нишком Регионалном центру за 
професионални развој запослених у 
образовању реализовано је 1.453 
активности на којима је учествовало 
43.120 наставника. Једна од тема 
састанка била је завршетак започетих 
активности на децентрализацији испита 
за лиценцу. 
 

 
 

 
 
Марковићева је изразила наду да ће до 
краја године полагање испита за лиценце 
за наставнике бити децентрализовано. 
„Министартво тренутно припрема терен 
за озбиљне реформе које, иначе, трају 
неколико година. У том процесу бићемо 
сервис свима“, рекао је министар 
Шарчевић. Када је реч о полагању испита 
за лиценце Шарчевић је истакао да ће 
Министарство сагледати законске и друге 
могућности за децентрализацију. 
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Састанку су поред министра 
присуствовали и Никола Танић, помоћник 
министра за науку, Габријела Гајић, 
саветник министра, Марко Попадић 
посебни саветник и шеф кабинета 
министра, Јасмина Ђелић, начелник 
Одељења за координацију рада 
школских управа, Драган Гејо 
руководилац Школске управе Ниш, 
Марина Костић, начелник Управе за 
образовање, Бојан Крстић, градски 
већник задужен за образовање у Нишу, 
Марија Ћирић саветник у ШУ Ниш и 
Виолета Панчић саветник у Центру. 
 

 
 

 
 

 

Састанак министра просвете са 
директорима предшколских 
установа, основних и средњих 
школа нишавског округа  
 
15.10.2016. Министар Шарчевић 
разговарао је и са директорима 
предшколских установа, основних и 
средњих школа нишавског округа. 
Министар је упознао директоре са 
дугорочним и краткорочним плановима 
Министарства. 
 

 
 
„Важна порука свима вама је да је 
неопходно стручно усавршавање и обука 
свих, па и директора, нарочито оних који 
су лоше оцењени у екстерној евалуацији. 
Циљ свих нас је да направимо боље 
школско руководство“, поручо је 
Шарчевић. 
Од промена које могу да се очекују већ 
следеће школске године министар је 
истакао увођење информатике и 
предузетничког васпитања у основну 
школу, као и увођење спорта сваки дан. 
Руководилац Актива директора нишких 
основних школа, Роберт Џунић, упутио је 
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министру низ предлога, са жељом да се 
стање у образовању унапреди. Министар 
је одговарао и на конкретна питања 
присутних директора. 
 
 

 
 
 

 

 

Састанак министра просвете са 
члановима Управног одбора мреже 
РЦ и ЦСУ Србије  
 
15.10.2016.  У оквиру посете 
Регионалном центру, министар просвете, 
науке и технолошког развоја Младен 
Шарчевић имао је састанак са 
члановима Управног одбора мреже РЦ 
и ЦСУ Србије. Том приликом министар је 
показао висок ниво разумевања за 
потребу интензивирања стручног 
усавршавања и професионалног развоја 
просветних радника. 
 

 
 

 
 

 

Посета министра просвете 
Научном клубу  

15.10.2016.  Министар просвете, науке и 
технолошког развоја Младен Шарчевић 
је током своје посете Нишу, обишао 
Регионални центар за професионални 
развој запослених у образовању и том 
приликом обишао и Научни клуб. У 
Научном клубу је била реализација три  
пројекта која су добила подршку Центра 
за промоцију науке кроз јавни позив за 
2016.годину: “Моја савремена 
лабораторија”, “Моћ фотона” и "Физика на 
извол’те".  
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- У пројекту „Моја савремена 
лабораторија“ учествовало је 25 ученика 
првог и другог разреда специјалних 
одељења Гимназије “Светозар Марковић” 
Ниш, који су упознати са савременим 
училом под називом ЛабКит, који 
омогућава извођење лабораториских 
вежби из биологије, хемије и 
термодинамике уз помоћ ПЦ рачунара и 
сензора. Аутор и реализаотор пројекта је 
професорка математике Слађана 
Трајковић запослена у Техничкој школи 
"15. мај" у Прокупљу. 

 

- Пројекат „Физика на извол’те“ има за 
циљ популаризацију научног метода кроз 
примере из физике. На радионицама су 
учествовали ученици гимназија "Стеван 
Сремац" и "9 мај" који су у тимовима 
спроводили експериментална 
истраживања задатих физичких 
феномена. Задаци за ученике били су 
отвореног типа уз могућност различитих 
приступа. Унутар тима ученици су 
функционисали као научна група: заједно 
су осмислили и спроводили експерименте 
и дискутовали о резултатима.Тимови су 

затим међусобно упоређивали и 
тумачили резултате симулирајући научну 
заједницу. Радионицу су водили аутори 
пројекта Александра Алорић и 
Владимир Вељић. Осим ове прве 
уводне радионице ученике очекују још 4 
радионице у новембру, чиме ће ученици 
имати директан увид у методологију 
научног истраживања. 

 

- Реализација пројекта „Моћ фотона“ 
почела је у Научном клубу 15.10. за 20 
ученика нишких гимназија. Ученици су 
кроз радионице учили о значају 
разумевања коришћења обновљивих 
извора енергије, о карактеристикама 
соларних ћелија, подстицају проучавања 
светлости и разматрања друштвеног 
контекста научног открића. У оквиру 
пројекта биће реализована још једна 
радионица у оквиру које ће полазницо 
припремити и презентације својих 
активности за групу вршњака и одређени 
број наставника који ће у својству 
евалуатора присуствовати другој етапи 
пројекта. Аутор и реализатор пројекта је 
Ивана Круљ, професор физике. 
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Посета министра просвете активу 
наставника географије  

15.10.2016. Министар просвете, науке и 
технолошког развој, Младен Шарчевић, 
је током посете Регионалном центру Ниш, 
обишао и наставнике и присуствовао 
састанку Актива наставника 
географије. Председница Актива, 
Јасмина Павловић, и подпредседник, 
Марко Ђорђевић, упознали су Министра 
са активностима и годишњим планом 
рада Актива наставника географије. 
Састанку је присуствовало 30 наставника 
географије Нишавског округа, као и 
представници Министарства просвете: 
Никола Танић, помоћник министара за 
науку, Габријела Гајић, саветник 
министра, Јасмина Ђелић, начелник 
одељења за координацију школских 
управа, Марина Костић, в.д. начелник 
Управе за образовање Ниш и Драган 
Гејо, руководилац Школске управе Ниш. 
 

 
 

 
 

Трибина поводом обележавања 
Светског дана хране  

17.10.2016. У организацији ОШ "Десанка 
Максимовић" из Чокота, у Регионалном 
центру Ниш је одржана трибина 
поводом обележавања Светског дана 
хране. На трибини су учествовали 
ученици и наставници који су говорили о 
следећим темама: "О светском дану 
хране", "Историја хране и 
занимљивости о храни", Говорило се и 
о пројекту "Здрава храна", Важност 
здраве исхране и здравих стилова 
живота, Гојазност код деце. На трибини 
су говорили наставници:  Виолета 
Милосављевић - наставница биологије, 
Иван Тасић - наставник историје и 
Марица Трајковић Антић - наставница 
енглеског језика.  

Започета реализација пројекта 
"Клуб мисаоних игара"  

18.10.2016. У Регионалном центру 
започета је реализација пројекта "Клуб 
мисаоних игара". На Јавном позиву 
Центра за промоцију науке одобено је 12 
наставничких пројеката који ће се до краја 
2016. године реализовати у Научном 
клубу Регионалног центра. Пројекат "Клуб 
мисаоних игара" је осмислила Мирјана 
Рашић Митић, наставник математике у 
ОШ "Свети Сава" у Нишу.  
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Пројектне активности су усмерене на 
промоцију мисаоне иге Го код деце и 
ученика. За потребе пројекта набављено 
је 10 Го гарнитура за игру које су 
распаковане у присуству 30 деце и 
ученика, родитеља као и мајстора гоа из 
Ниша. Најмлађи учесник радионице је 
дете узраста од 5 година а најстарији су 
средњошколци. Клуб мисаоних игара 
имаће радионице сваког уторка у 
Регионалном центру од 18.00 часова. 

 

Го подстиче интелектуалне способности, 
развија логичко и креативно 
размишљање, рационалност, 
стратегијске вештине, подстиче сарадњу 
младих на бази међусобног уважавања и 
толеранције. Го је и одлична основа у 

оспособљавању младих за бављење 
разним научним дисциплинама. Програм 
рада ГОНК обухвата 3 нивоа обуке за 
стицање основних и такмичарских знања. 

Центар за социјани рад 
 
20.10.2016. У великој сали Регионалног 
центра, у оквиру пројекта „Подршка 
Европске уније инклузивном друштву“ 
који финансира ЕУ, одржано је предавње 
у организацији Центра за социјани рад 
из Ниша на тему: „Заједница практичара 
- размена постојећих пракси и изазова за 
социјалну инклузију рањивих група, 
укључујући Роме“. 
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Семинар "Умеће комуникације" 
 
21-23.10.2016. За 20 наставника основних 
и средњих школа из Прокупља, Косовске 
Митровице и Ниша у Регионалноном 
центру је реализован акредитовани 
семинар “Умеће комуникације - како да 
говоримо да би ученици хтели да нас 
чују и да разговарају са нама” ( кат. бр. 
136, 20 бодова, компетенција К4, 
приоритет П4 ). Кроз три дана 
реализације семинар су  водиле Ирена 
Лободок и Милка Михајловић из 
београдског тима Психокод. 
 

 
 

 
 
 
Реализација семинара о употреби 
мобилних апликација 
 
22.10.2016. У Регионалном центру 
реализован je акредитован семинар број 
230 (8 бодова) „Употреба мобилних 
апликација за побољшање квалитета 
наставе и учења: паметни телефон као 
наставно средство 21. века“. Семинар 
су реализовали Марјан Миланов - 
наставник енглеског језика, ОШ 

„Добринка Богдановић“ Стрелац и Ана 
Живковић - наставник енглеског језика, 
ОШ „Чегар“ Ниш. Семинару је 
присуствовало 23 наставника. 
 

 
 

 
 
 
Акредитована обука „Муцање као 
школски проблем“ 
 
22.10.2016. У Регионалним центру 
одржанана је акредитована обука 
„Муцање као школски проблем“. Обуци 
је присуствовало 15 учитеља, наставника 
и стручних сарадника. Обуку је 
реализовала Виолета Михаиловић, 
логопед ОШ „Свети Сава“. 
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Одржане завршнe радионицe 
пројекта „Моја савременала 
лабораторија“  
 
22.10.2016. У Регионалном центру 
одржанe су завршнe радионицe 
пројеката „Моја савременала 
лабораторија“. На завршној радионици 
учествовало је 20 ученика Гимназија 
„Светозар Марковић“ и 10 наставника 
физике, хемије и биологије. После 
радионице, фирма „UNO lux“ је 
представила нови програм за наставно 
средство „ЛАБ КИТ“. Аутори и 
реализатори пројекта су  Слађана 
Трајковић, наставник математике и 
Ивана Круљ, наставник физике. Пројекат 
је настао у оквиру јавног позива Центар 
за промоцију наука, Београд који је 
финансијски подржао реализацију 
пројекта. 
 
 

 
 
 

Одржане завршнe радионицe 
пројекта „Моћ фотона"  
 
22.10.2016. У Регионалном центру 
одржане су завршнe радионицe 
пројекта „Моћ фотона“. На завршној 
радионици учествовало је 20 ученика 
Гимназија „Светозар Марковић“ и 5 
наставника физике. Аутор и реализатор 
пројекта je Ивана Круљ, наставник 
физике. Пројекат је настао у оквиру 
јавног позива Центар за промоцију наука, 
Београд који је финансијски подржао 
реализацију пројекта. 
 

Пројекат "Клуб мисаоних игара" - 
турнир 

22.10.2016. У Регионалном центру, у 
оквиру пројекта "Клуб мисаоних игара", 
спроведен је први категоризациони 
турнир на коме је учествовало 14 деце из 
више категорије и 8 деце који су започели 
са учењем гоа у предпројектним 
активностима. Одиграно је 5 кола, а 
млади играчи су освојили и своје прве 
категорије. На наредном тренингу гост 
гоа ће бити велики руски мајстор гоа 
Богданов, чијој се посети сви радују и 
очекују да од овог мајстора чују пуно 
корисних савета. 

https://matishzasvakog.wordpress.com/ 
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Центар „ТАГ“  
 
25.10.2016. Преводилачки и образовни 
центар „ТАГ“ организовао  је тестирање 
знања немачког језика у Регионалном 
центру,  путем  TELC испита за 18 
кандидата. 
 

НАЛЕД  
 
25.10.2016. НАЛЕД је у сарадњи са ЕУ 
ПРОГРЕС-ом организовао инфо дан за 
 „ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА У 
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ОБЈЕДИЊЕНОЈ 
ПРОЦЕДУРИ“. Инфо дану је 
присуствовало 50 заинтересованих 
представника потенцијалних подносиоца 
захтева. 
 
 

 
 
 

Пројекат "Клуб мисаоних игара" - 
гостовање Виктор Богданов  

25.10.2016. У Регионалном центру у 
оквиру пројекта "Клуб мисаоних игара" 
гостовао је Виктор Богданов, мајстора 
гоа, 6. дан. Господин Богданов је више од 
2 сата играо симултанке на 3 табле на 
којим су се смењивала деца. У Клубу је 
била велика посећеност. Учествовало је  
35 деце у пратњи родитеља који су 
изразили задовољство.  Активност је 
осмислила и водила наставнице 
математике Мирјана Рашић Митић. 

Почела реализација пројекта "Phet 
za teblet"  
 
25.10.2016. Радионицом на којој су 
учествовали наставници физике нишких 
школа, у Научном клубу почела је 
реализација пројекта "Phet za teblet". 
Кроз радионице су наставници  упознати 
са interaktivnim PHET симулацијама 
(https//phet.colorado.edu) за природне 
науке и математику. Радионице се 
реализују на таблет уређајима и 
"паметним"  телефонима. Наставницима 
је представљен и принцип Bring your 
own device (BYOD) - (понеси властити 
уређај). Они  су позвани да у наредних 
месец дана примене научено у својој 
учионици и након тога резултате прикажу 
у Научном клубу. Аутор пројекта је 
Владан Младеновић, наставник физике. 
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Aкредитовани семинар „Ни црно ни 
бело" 
 
25-27.10.2016. У Регионалном центру је 
одржан акредитовани семинар бр. 56 - 
Каталог 2016. „Ни црно ни бело - 
програм за рад са децом/младима, 
против предрасуда, за толеранцију и 
интеркултуралност у оквиру пројеката: 
„Подршка раном развоју, образовању 
и социјаној 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“ у организацији 
Центра за интерактивну педагогију. 
Реализатори су биле: Драгана Коруга и 
Јелена Жунић Цицварић. 
 
 

 

Друга радионица у пројекту "Phet 
za tablet"   
 
26.10.2016. Друга радионица у пројекту 
„Phet za tablet“ реализована је у 
Научном клубу. На радионици су 
учествовали наставници математике, 
хемије, географије и биологије. 
Портал PHET Physics Education 
Технологy је пројекат који је 2005. 
покренуо Karl Vimen, добитник Нобелове 
награде за физику. До сада је 
постављено преко 130 симулација за све 
природне науке, а највише за физику. 
Реч је о бесплатним и вишеструко 
провереним симулацијама, као и бази 
примера употребе симулација у настави. 
База се допуњује непрекидно 
доприносима наставника из преко сто 
земаља. Комплетан садржај сајта и 
симулације су преведене на српски језик, 
а стручни тим пројекта стално 
надограђује садржаје. Радионицу је 
водио Владан Младеновић, сарадник 
пројекта за Србију. 
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Пројекат "Ефикасност учења и 
трансфер знања у зависности од 
окружења"  
 
26.10.2016. и 31.10.2016. У великој сали 
Регионалног центра реализовано је 
предавање у оквиру пројекта 
"Ефикасност учења и трансфер знања 
у зависности од окружења". Ово је 
један од 12 пројеката нишког научног 
клуба. Предавању је присуствовало 45 
студената Филозофског факултета (са 
групе за педагогију) и 40 учитеља и 
педагога нишких школа. Ауторке пројекта 
које су одржале предавање су: Наташа 
Ћирић - мастер педагог и професор 
разредне наставе у ОШ "Чегар" и проф. 
др Татјана Михајлов Крстев са 
Природно математичког факултета у 
Нишу. 
Након предавања присутни су упознати 
са литературом која је наменски 
набављена за овај пројекат, а налази се 
у Научном клубу. Учитељи  су показали 
велико интересовање за коришћење 
литературе и приказане примере у 
учионици. 
 

 
 

 
 

 
 
 
31.10.2016. Треће и завршно предавање 
у оквиру пројекта "Ефикасност учења и 
трансфер знања у зависности од 
окружења" одржано је на Високој школи 
струковних студија за образовање 
васпитача у Пироту. Аутори и 
реализатори пројекта су Наташа Ћирић, 
мастер педагог и професор раредне 
наставе у ОШ "Чегар" и проф.др. 
Татјана Михајлов Крстев са Природно - 
математичког факултета у Нишу. 
Предавању је присуствовало око 40 
студената прве године студија. Након 
предавања присутни су се упознали са 
литературом која је наменски набављена 
за овај пројекат а налази се у Научном 
клубу. 
 

 

Generali osiguranje Srbija  

27-28.10.2016. У Регионалном центру, а у 
организацији Generali osiguranja Srbija 
a.d.o., одржана је дводневна обука за 
запослене у овој компанији. 
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28.10.2016. Generali osiguranje - 
Дирекција за људске ресурсе спровела је 
противпожарну обуку и  тестирање  за 
своје запослене у великој сали 
Регионалног центра. 

 

Континуиранa едукацијa лекара  

28.10.2016.  У великој сали Регионалног 
центра одржан је стручни састанак у 
оквиру Континуиране едукације лекара 
са следећим  темама: „Урођене и 
стечене тромбофилије“ и „Новине у 
молекуларно-биолошкој дијагностици 
ХПВ инфекције“. Стручном састанку је 
присуствовало 40 лекара, стоматолога, 
медицинских сестара и здравствених 
техничара. 

ПРОМЕНСА  

28.10.2016.  У великој сали Регионалног 
центра, ПРОМЕНСА је организовала 
доделу сертификата за своје полазнике, 
малишане различитог узраста, у пратњи 
њихових породица. Том приликом 
организована је и пригодна прослава, 
којој су присуствовали и гости из 
Геронтолошког центра.  
 

Састанак Секције психолога  

28.10.2016. У Регионалном центру Ниш 
реализован је састанак Секције 
психолога. Присутнима су психолози, 
Миљана Ранчић и Душан Ранђеловић, 
представили рад Центра за подршку 
студентима у циљу успостављања 
чвршће сарадње са школама на 
територији Ниша. Такође, Љиљана 

Милојевић, руководилац службе за децу 
и омладину у Центру за социјални рад 
Свети Сава у Нишу, је присутне упознала 
са различитим видовима сарадње између 
Центра и школа. Састанку је 
присуствовало 20 стручних сарадника из 
основних и средњих школа из Ниша и 
околине. 
 

Радионица е-ИОП  

29.10.2016. Радионица за наставнике под 
називом е-ИОП (електронски  
Индивидуални образовни план) 
реализована је у рачунарској учионици 
Регионалног центра. Ко има право на 
ИОП?, Како се остварује ИОП? Који су 
кораци при изради ИОП-а? нека су од 
питања на која су наставници добили 
одговор. Радионицу су за 16 наставника 
водили Миша Љубеновић и Зоран 
Муљевски.  

Изложба "Читамо и пишемо са 
Аном Франк" 
 
29.10.2016. У Научном клубу Регионалног 
центра постављена је изложба "Читамо 
и пишемо са Аном Франк". Изложба је 
уводна активност за едукативне 
радионице намењене ученицима нишких 
основних и средњих школа, а део је 
ширег пројекта "Дани сећања". Од 
2011.г. изложба је представљена широм 
света, а од 2014.г је преведена и 
адаптирана за употребу у библиотекама 
и школама у Србији. Радионице ће се, у 
Ргионалном центру, реализовати у 
периоду 31.10.-10.11.2016. 
 

 



Билтен: број 5 септембар-октобар 2016. године 

www.rcnis.edu.rs   22 

 
 

Актив наставника ликовне групе 
предмета  
 
31.10.2016. Актив наставника ликовне 
групе предмета одржао је први 
састанак  у новој школској 
години.Састанку је присуствовало 8 
наставника који су усвојили годишњи 
план рада и договорили се о 
активностима у предстојећем периоду.За 
председницу актива опет је изабрана 
Светлана Мићић из Гимназије "9 мај". 
 

Први дан изложбе "Читамо и 
пишемо са Аном Франк"  

31.10.2016. Првог дана изложбу "Читамо 
и пишемо са Аном Франк" у Научном 
клубу Регионалног центра посетили су 
ученици седмог и осмог основних школа 
"Ратко Вукићевић", "Свети Сава" и "Цар 
Константин".Они су у пратњи својих 
наставника и библиотекара имали 
прилику да се упознају са пројектом, 
погледају кратки филм о Ани Франк, 
обиђу изложбу и затим на радионици 
попуњавају вежбанке, које  су наменски 
осмишљене као активност у којима сваки 
ученик  може да сазна више о историји 
Холокауста и животу Јевреја током другог 
светског рата.Такође акценат је стављен 
на Ану као писца, па их изложба подстиче 
да читају књиге, али и да се сами више 
изражавају кроз писање.Ученици и 

наставници изразили су одушевљење 
оваквим видом учења ван своје учионице. 

ЛАБРИС  

31.10.-1.11.2016.  У просторијама 
Регионалног центра, организација за 
лезбејска људска права ЛАБРИС, 
реализовала је дводневну радионицу 
на тему "Планирања акција Локалне 
мреже за превенцију дискриминације и 
подршку ЛГБТ особама". Радионицама је 
присуствовало двадесетак учесника, оба 
дана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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