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новембар- децембар 2016.
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.

средства
намењена
реализацији
пројекта. И даље око 30 деце и ученика
долазе сваког уторка и вежбају мисаону
игру го.

Тренинг "Унапређење капацитета
локалних самоуправа"
1.11.2016. Одржан је трећи по реду, од
седам тренинга са темом: „Унапређење
капацитета локалних самоуправа за
ефикасно и економично коришћење
наменских трансфера за развој услуга
соацијане
заштите“.
Тренингу
је
присуствовало 15 представника локалних
самопурава из околине Ниша.

Активности у оквиру
"Клуб мисаоних игара"

пројекта

1.11.2016. У Регионалном центру одвијају
се планиране активности у оквиру
пројекта "Клуб мисаоних игара". Тако је
из финансијских средстава пројекта
набављена и демонстрациона табла за
мисаону игру го и тиме комплетирана
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Састанак Актива наставника који
предају веронауку
2.11.2016. У Регионалном центру је
одржан састанак Актива наставника
који предају веронауку. Састанку је
присуствовало 28 вероучитеља из Блаца,
Ниша, Прокупља, Алексинца, Сврљига и
Пирота. Састанак је водио Лазар
Павловић, координатор верске наставе
за нишку епархију.

Састанак Актива педагога
2.11.2016. У Регионалном центру одржан
je састанак Актива педагога који раде у
школама
нишавског,
топличког
и
пиротског
округа.
Састанку
је
присуствовало 23 педагога. На састанку
је усвојен План рада актива за 2016/2017.
годину а добили су и информацију од
педагога
Марине
Остојић
о
акредитованом
семинару
"Професионална
оријентација
и
каријерно вођење и саветовање".
Састанак је организовала и водила
председница
актива
Сунчица
Радивојевић, педагог у Медицинској
школи.

ЕСЕНСА

Апотекa Ниш
3.11.2016. У Регионалном центру у
сарадњи са Апотеком Ниш реализована
су
два
предавања
под
називом
"Вагинални препарати израђени у
условима галенске лабораторије" и
"Капи за нос и уши израђени у
условима галенске лабораторије".
Предавање
је
било
намењено
дипломираним
фармацеутима
и
фармацеутским
техничарима,
а
предавачи су биле дипл.фарм.спец.
Десанка Николић и дипл.фарм.спец.
Драгана Јовановић. Предавањима је
присуствовало 20 особа.

2.11.2016. У организацији „ЕСЕНСА“,
друштва за производњу и промет из
Београда, одржано је предавање за
фармацеуте.
Предавању
је
присуствовало 30 фармацеута.

НАЛЕД
3.11.2016. НАЛЕД је у сарадњи са
Министарством
грађевинарства
и
Британском амбасадом организовао
једнодневну обуку за пројектанте:
„Подношење захтева у електронској
обједињеној
процедури“.
Обуку
је
похађало 20 пројектаната.
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Радионица "Интернет у настави поглед из другог угла"

Реализација пројекта „Физика на
извол’те“

3.11.2016. У РЦ Ниш реализована је
радионица под називом "Интернет у
настави - поглед из другог угла".
Предавачи су били Невена Мишковић,
наставник
хемије
и
Александар
Мишковић,
наставник
економије.
Радионицу је похађало 15 наставника из
основних и средњих школа из Ниша и
околине.

5.11.2016. У Научном клубу Регионалног
центра за професионални развој Ниш, у
оквиру Пројекта „Физика на извол’те“,
организована је друга у низу радионица,
са циљем популаризације научног метода
кроз примере из области физике. Учешће
у радионицама узели су ученици средњих
школа града Ниша.

Радионица у организацији Управе
за културу
3-4.11.2016. У просторијама Регионалног
центра, Управа за културу реализовала
је радионицу "Програм Креативна
Европа: од идеје до апликације", а у
вези конкурса за пројекат "Креативна
Европа", који је главни програм ЕУ за
културу који се расписује сваке године.
Радионици је присуствовало четрдесетак
учесника.
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Рад је организован у оквиру тимова,
научних
група
које
спроводе
експериментална истраживања задатих
физичких феномена, које заједнички
осмишљавају и изводе експерименте,
дискутују о резултатима и унапређују
апаратуре. Реализатори радионица били
су Александра Алорић и Владимир
Вељић. На радионици је било 19 ученика
нишких школа. Следеће радионице са
заинтересованим
средњошколцима у
оквиру овог пројекта, биће реализоване
19.11. и 3. и 17.12.2016.
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ђубривима и токсинима микроалги који су
опасне по здравље људи. Професор
Метогологије научно-истраживачког рада,
Др
Зорица
Стојановић-Радић,
је
одржала кратко предавање о основним
корацима у планирању истраживања и
замолила ученике гимназија да се и сами
опробају у осмишљавању идеје и писању
сопственог плана. На крају спроведене
активности сви студенти предавачи су на
поклон добили по једну едукативну књигу.

Реализација пројекта ''Актуелни
проблеми
и
савремена
методологија
научних
истраживања у биологији''
5.11.2016. У оквиру сарадње Центра за
промоцију науке и Регионалног центра, у
просторијама
Научног
клуба
је
реализован пројекат под називом
''Актуелни проблеми и савремена
методологија научних истраживања у
биологији'', аутора проф. Др. Татјане
Михајилов-Крстев.
Тема
овог
предавања
је
била
компилација
резултата истраживања из области
микробиологије која су спровели мастер
студенти на Департману за биологију и
екологију,
Природно-математичког
факултета у Нишу. Студенти Милица
Пејчић, Мартина Стојковић, Наташа
Цветковић, Никола Стојановић, Никола
Јовановић и Владимир Глигоријевић
су, у препуној сали слушаоца, говорили о
својим
резултатима
испитивања
антимикробне активности етаских уља и
екстраката лековитог биља, биљкама као
природним конзервансима за храну,
антимикробној
активности
меда,
деловању антибиотика и резистентним
сојевима патогених микроорганизама,
ферментацији сојиног млека пробиотским
стартер културама, микробиолошким
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Дечија села Србије
5-6.11.2016. У просторијама Регионалног
центра Фондација СОС, Дечија села
Србије одржала је обуку која се бавила
асертивном комуникацијом, оснаживањем
личних
ресурса,
разрешавањем
конфликта, проблемом сагоревања у
помагачким професијама и резилијенцом,
као и многим другим темама.
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Изложба "Читамо и пишемо са
Аном Франк"
7.11.2016. У првој недељи реализације,
на едукативним радионицама и изложби у
пројекту "Читамо и пишемо са Аном
Франк", учествовало је 243 ученика
нишких основних школа.

У реализацију овог заједничког пројекта
ученика и наставника укључиле су се
школе: "Ратко Вукићевич", "Свети Сава",
"Цар Константин", "Ћеле кула", "Бранко
Миљковић", "Мирослав Антић", "Сретен
Младеновић Мика",
"Коле Рашић",
"Радоје Домановић", "Учитељ Таса",
"Доситеј
Обрадович",
"Иван Горан
Ковачић". Ова активност изазвала је
велико интересовање нишких основаца ,
а као илустрацију издвајамо коментар
ученице:
“Изложбу
нисам
овако
замишљала већ да ће нам неко нешто
прочитати и да ће бити досадно.
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Искрено нисам мислила да ће бити слика
већ само текст. Обишла сам паное бар
једно десетак пута, мени се изложба
допала јер је занимљив начин да се учи“.
Током друге недеље планирано је да се
радионицама
прикључе
и
средњошколци.

Апотекa Ниш
9.11.2016. У Регионалном центру у
сарадњи са Апотеком Ниш реализована
су два предавања под називом
"Аналитички поступци у контроли
квалитета галенског лека" и "Ректални
препарати израђени у условима
галенске лабораторије". Предавање је
било
намењено
дипломираним
фармацеутима
и
фармацеутским
техничарима, а предавачи су биле дипл.
фарм. спец. Весна Илијев и дипл. фарм.
спец. Драгана Јовановић. Предавањима
је присуствовало 27 особа.
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Fluks
Trade
презентација
наставних средстава и опреме за
образовање
9.11.2016. У организацији Fluks Trade RV
d.o.o. из Београда, реализована је
презентација наставних средстава и
опреме за образовање.

Наставницима су били представљени
сетови за предшколско образовање
"Милена и Павле", сетови из области
природних наука за основне и средње
школе, као и Оптички сет који садржи 14
оптичких елемената који омогућују
извођење
преко
40
различитих
експеримената.
Презентацију
су
реализовали Александар Антић и
Владимир Дојчиловић.
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Фокус групе
9.11.2016. У Регионалном центру, у
организацији Завода за вредновање
квалитета образовања и васпитања
реализоване су две фокус групе, са
наставницима и са родитељима нишких
основних
и
средњих
школа.
Фокус групе су организоване ради
провере квалитета упитника за родитеље
у
оквиру
самовредновања
рада
установа/школа. Фокус групама присутно
је било 13 наставника и 10 родитеља.
Модератор фокус група била је Виолета
Панчић.
Пракса спољашњег вредновања указује
на извесну “пасивност” родитеља у вези
са животом и радом у школи. Појавила се
потреба за подизањем свести о важности
да се родитељи укључе на искрен и
подстицајан начин. Члан 48. ЗОСОВ-а о
осигурању квалитета предвиђа да школа
кроз
самовредновање
прикупља
информације о задовољству ученика и
родитеља/старатељ.
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Тренингу је присуствовало укупно 130
представника локалних самоуправа из
околине Ниша.

Реализација
семинара
"
Планирање
превенције
и
ефективно/ефикасно реаговање на
насиље у образовно-васпитним и
васпитно-образовним
институцијама и"
МПНТР је упутио захтев ЗВКОВ-у да
развије инструмент који ће омогућити
родитељима да процене квалитет рада
установе у односу на дефинисане
области
квалитета.
Идеја Министарства је била да се
посредством овог упитника „појача“ улога
родитеља у самовредновању рада
школа, а да се сам упитник „ослања“ на
Оквир квалитета који се користи у
процесима спољашњег вредновања и
самовредновања квалитета рада школа.
Циљ овог упитника јесте да га школе
користе у процесу самовредновања рада
како извор података и подршке при
сагледавању
постојећег
стања
и
квалитета рада школе.

12.11.2016. У Регионалном центру Ниш
реализован је акредитован семинар
"Планирање
превенције
и
ефективно/ефикасно реаговање на
насиље у образовно-васпитним и
васпитно-образовним институцијама"
(кат.бр.65, област - васпитни рад).
Реализатори на семинару били су
Милена
Младеновић
и
Младен
Јовановић. Семинару је присуствовало
23 наставника и стручних сарадника из
основних и средњих школа из Ниша и
околине.

Агенција за безбедност саобраћаја
9-10.11.2016. У Регионалном центру
одржан
је
дводневни
семинар
унапређења знања за предаваче
теоријске обуке у Ауто школама у
организацији Агенције за безбедност
саобраћаја
Републике
Србије
и
Саобраћајног факултета из Београда. За
ова два дана обуку је прошло 29
предавача из Ниша и околине.

Центар за истраживање и развој
друштва „ИДЕАС“
10.11.2016. У организацији Центра за
истраживање
и
развој
друштва
„ИДЕАС“ из Београда одржан је
последњи у низу од 7 тренинга са темом:
„Унапређење капацитета локалних
самоуправа за ефикасно и економично
коришћење наменских трансфера за
развој услуга социјане заштите“.

www.rcnis.edu.rs
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Округли сто и прес конференција
Апотекa Ниш
14.11.2016. У Регионалном центру у
сарадњи са Апотеком Ниш реализована
су два предавања под називом "Студија
стабилности раствора за примену на
кожи израђених у условима галенске
лабораторије"
и
"Получврсти
препарати за примену на кожи
израђени
у
условима
галенске
лабораторије". Предавање је било
намењено дипломираним фармацеутима
и
фармацеутским
техничарима,
а
предавачи су биле дипл. фарм. спец.
Весна Илијев и дипл. фарм. спец.
Десанка Николић. Предавањима је
присуствовало 30 особа.

Почетак реализације пројекта "И
Ниш да има Парк знања"
14.11.2016. У Регионалном центру
започет је пројект финансиран од
стране НИС-а. На конкурсу НИС-а кроз
јавни
позив
"Заједници
заједно"
Регионалном центру је прихваћемн
пројекат "И Ниш да има Парк знања".
Пројекат би требало да буде завршен до
краја марта 2017. године а његова
вредност износи 1.298.000,00 динара.
Прве активности на пројкту су биле
усмерене
на
осмишљавање
и
наручивање
израде
4
едукативне
инсталације - Паскалов трон, Архимедова
бележница,
Галилејево
клатно
и
Магнетни тунел. У наведене активности
укључени су и наставници физике
Владан Младеновић и Ивана Круљ.
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15.11.2016. У Регионалном центру
одржани су Округли сто и прес
конференција са темом "Превремено
напуштање
школовања
и
мере
подршке школовању (ромске) деце на
југу Србије". Округли сто је организован
са циљем да се стручном кадру у области
образовања и васпитања представе
досадашња
постигнућа
и
најаве
наступајући
догађаји
на
пројекту
''РЕЦИ".
Циљеви реализације округлог стола били
су: Окупити све релевантне актере у
области образовања и рада са децом и
започели
процес
умрежавања
и
сарадње;
Подстаћи размену идеја
искустава и добрих пракси у раду са
децом у ризику од напуштања из
образовања; Иницирати нове програме и
мере подршке деци и родитељима у
заједници које ће смањити ризик од
напуштања и омогућити бољи успех деце
у
образовању.
Округлом
столу
су
присуствовали
запослени у предшколским установама,
основним
и
средњим
школама,
представници
невладиног
сектора,
представници
родитеља.
Модератор
догађаја био је Марко Стојановић,
развојни директор Western Balkan
Instiute.
Округли сто је организовао конзорцијум
који чине World Vision Osterreich из
Беча, Агроинвест фондација Србија и
Западнобалкански
институт
(ТУТОРИНГ програм) из Београда,
Висока
школа
за
образовање
струковних васпитача из Вршца и
Културно-информативни
центар
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Пралипе из Пирота, који су истовремено
и аутори пројекта "РЕЦИ".

Промоција књиге "Шта биљка зна:
водич кроз свет чула"
15.11.2016. У Научном клубу Регионалног
центра одржана је промоција књиге
"Шта биљка зна: водич кроз свет
чула". Аутор књиге је Данијел Шемовиц
- декан Факултета Биолошких наука на
Универзитету у Тел Авиву, један од
највећих светских молекуларних биолога.
Књигу је издао Центар за промоцију науке
из Београда. На промоцији су говорили:
др Драгана Божић - научни сарадник са
Института "Синиша Станковић", која је
превела ову књигу, др. Бранислав
Шилер - виши научни сарадник са
Института
"Синиша
Станковић"
из
Београда, рецензент превода књиге и
Иван Умељић - руководилац групе за
издаваштво ЦПН-а. На презентацији је
објашњено како су нам биљке сличније
него што можемо да предпоставимо,
истовремено
разоткривајући
многе
раширене
псеудонаучне
заблуде.
Презентацији
су
присуствовали
наставници
биологије
основних
и
средњих школа.

су водиле Гордана Јовановић и Дијана
Јовановић, учитељице у ОШ "Краљ
Петар Први". Присутни су могли да виде
и богату изложбу буквара у власништву
учитељице
Гордане
Јовановић.
Радионици су присуствовалала 22
учитеља и наставника.

Састанак Подружнице Друштва за
српски језик и књижевност

Радионица "Међу књигама он је
цар, име му је БУКВАР"
17.11.2016. У Регионалном центру је
реализована радионица под називом
"Међу књигама он је цар, име му је
БУКВАР", намењена учитељима и
наставницима српског језика. Радионицу

www.rcnis.edu.rs

17.11.2016. У Регионалном центру je
одржан састанак Подружнице Друштва
за српски језик и књижевност. Дневни
ред састанка био је: Усвајање Статута
друштва;Усвајање плана и програма рада
за школску 2016/2017. год.; Разно.
Састанку је присуствовало 18 наставника
српског језика и књижевности из основних
и средњих школа са територије Града
Ниша. Састанак је организовала и водила
Светлана Медар, наставник српског
језика у ОШ "Учитељ Таса" и председник
Друштва.
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Gothe Institut
17.11.2016. Регионални центар Ниш
посетили су представици Gothe Instituta
из Београда. Goethe Institut је културна
установа Савезне Републике Немачке
која своју делатност обавља широм
света. У циљу унапређења учења
немачког језика са представницима
Регионалног центра договорен је почетак
сарадње. У исто време одржана је
радионица за наставнике немачког језика
нишких основних и средњих школа.

Реализација семинара "Функције
школских библиотека у развоју
креативног читања и разумевања"

Регионални центар Ниш биће званично
место полагања испита у организацији
Goethe Instituta. Детаљне информације о
испитима у Регионалном центру Ниш,
моћи ће да се нађу на сајту РЦ-а.
Састанку су присуствовали др Бернд
Шнајдер - заменик директора Института
и Ивана Топаловић - координатор
одељења за курсеве и испите.

18.11.2016. У Регионалном центру је
реализован акредитовани семинар број 4
(8
бодова)
"Функције
школских
библиотека у развоју креативног
читања и разумевања". Семинару је
присуствовало 29 наставника српског
језика и библиотекара који раде у
основним
и
средњим
школама.
Реализатори семинара су били
др
Жељко
Вучковић
и
др
Весна
Црногорац.

Реализација семинара "Планирање
превенције и ефективно/ефикасно
реаговање на насиље у образовноваспитним и васпитно-образовним
установама"
19.11.2016. У Регионалном центру је
реализован акредитовани семинар број
65 (8 бодова) "Планирање превенције и

www.rcnis.edu.rs
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ефективно/ефикасно реаговање на
насиље у образовно-васпитним и
васпитно-образовним
установама".
Семинар је одржан за колектив ОШ
"1.мај"
из
Трупала.
Реализатори
семинара су били Младен Јовановић и
Милена Младеновић.

„Породични распоред“ је почетком
осамдесетих година прошлог века, под
утицајем групне динамике, прималне
терапије,
трансакционе
анализе
и
различитих облика хипнотерапије, развио
и,
прилагодивши
га
савременом
терапеутском приступу, методолошки
уоквирио
немачки
психотерапеут,
филозоф, теолог и педагог Bert Helinger.

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 (Bertu Helinger). 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.

Kомпанијa „Моја обука“

Породични распоред
19.11.2016. У просторијама Регионалног
центра одржана је једна од многих у низу
радионица на којима се примењује
психотерапијска техника за решавање
психичких, породичних, пословних и
међуљудских
проблема
у
оквиру
програма
„Породични
распоред”.
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19.11.2016. У организацији компаније
„Моја обука“ д.о.о. одржана је основна
„HR 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
Зорица Мариновић, директор компаније
Моја Обука и консултант из области
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људских
ресурса
администрације.

и

пословне

Италије и Србије. Додељене су и награде
наставницима чији су пројекти добили
националну ознаку квалитета. Од 64
пројекта који су добили ознаку квалитета,
18 је из региона јужне и источне Србије.

Актив наставника хемије
23.11.2016. Актив наставника хемије
одржао је састанак за своје чланове.
Дневни ред састанка био је: Усвајање
записника са предходнох састанка,
Давање препорука за чланове који
конкуришу за саветнике при конкурсу
Министарства просвете, Организација
такмичења
за
2016/2017
г.
и
представљање пројекта "Хемичарење".
Састанку је присуствовало 13 наставника.

E - Twinning конференција
23.11.2016. У организацији Fondacije
TEMPUS данас је одржана Национална e
- Twinning конференција у Регионалном
центру.

Конференцији је присуствовало 80
учесника из целе Србије, а на
конференцији су представљени примери
добре праксе учешћа у e –Twinning - u из
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Реализација пројекта ''Актуелни
проблеми
и
савремена
методологија
научних
истраживања у биологији''
23.11.2016. У оквиру пројекта "Актуелни
проблеми и савремена методологија
научних истраживања у биологији"
аутора проф. др Татјане МихајиловКрстев,
у
Научном
клубу
РЦ-а
реализована је нова пројектна активност
из области зоологије и физиологије
животиња.

Предавачи су били Милош Поповић,
Марко Николић, Дејан Шоргић и
Мирослав Стојић који су, пред пуном
салом ученика основних и средњих
школа,
изнели
резултате
својих
истраживања у вези угрожених врста
лептира и корњача, штетног деловања
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уља пелина, конзерванаса и уља за
електронске цигарете на здравље људи,
као
и
основним
принципима
у
форензичким
истраживањима.
Сви
предавачи су добили књигу на поклон, а
ученици презентације предавања.

"MARCH у хемији". Радионицу је водила
Марија Дикић, наставник хемије у ОШ
"Станимир Вељковић Зеле" у Бојнику и
ОШ "Стојан Љубић" у Косанчићу.
Радионици је присуствовало 13 учитеља
и наставника основних и средњих школа
из Ниша.

Састанак Актива наставника који
предају грађанско образовање
24.11.2016. У Регионалном центру
одржан је састанак Актива наставника
који предају грађанско образовање у
основним и средњим школама. Састанак
је водила председница актива Слађана
Божиловић, професор из Угоститељско
туристичке школе. Тема састанка била је
размена искуства у оквиру реализације
предмета. Састанку је присуствовало 28
наставника.

Реализација пројекта "Прези пуном
снагом"
24-25.11.2016. У рачунарској учионици
Регионалног центра реализоване су две
радионице за наставнике у оквиру
пројекта "Прези пуном снагом". Циљ
пројекта
је
јачање
дигиталних
компетенција запослених у школама, као
и популаризација нових алата који
спадају у слободан софтвер. Аутори и
реализатори пројекта који је добио
подршку на Јавном позиву ЦПН-а су
професорке информатике из нишке
Гимназије "Светозар Марковић" - Дијана
Ђорђевић и Соња Николић Влаховић.
На радионицама је учествовало 35
наставника нишких основних и средњих
школа.

Радионица „MARCH у хемији“
24.11.2016. У Регионалном центру је
реализована радионица за учитеље и
наставнике
хемије
под
називом

www.rcnis.edu.rs
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Састанак Секције психолога
25.11.2016. У Регионалном центру
реализован
је
састанак
Секције
психолога. Присутни су разматрали
могућност унапређења сарадње са
Развојним
саветовалиштем
Дома
здравља у Нишу и упознали су се са
условима
конкурса
Министарства
просвете за избор спољних сарадника.
Састанку је присуствовало 20 стручних
сарадника из нишких основних и средњих
школа.

HIPPO Competition 2017
26.11.2016. Презентација такмичења из
енглеског језика "HIPPO Competition
2017" одржана је у суботу у Регионалном
центру.
HIPPO
Competition
је
међународно такмичење из енглеског
језика које традиционално од 2013.
године организују Global Input и Global
Hippo Association. Такмичење је отворено
за све ученике између 9 и 19 година и све
школе. Презентацији је присуствовало
преко 120 заинтересованих наставника и
ученика из Ниша и околине.

Реализација семинара "Стратегије,
методе
и
технике
рада
у
инклузивној учионици"

наставника,
васпитача
и
стручних
сарадника из ОШ "Станимир Вељковић
Зеле" и ПУ "Ђука Динић". Реализатори
семинара
су
били
Љиљана
Радовановић Тошић и Владица Тошић.
Семинар
је
подржан
од
стране
Регионалног центра за наредне две
школске године.

Реализација семинара
мери детета"

"Час

по

26.11.2016. У ОШ "Свети Сава" у
Краљеву, реализован је акредитовани
семинар број 331 (8 бодова) "Час по мери
детета". Семинару је присуствовало 30
наставника и стручних сарадника ОШ
"Свети Сава". Реализатори семинара су
биле
Веселинка
Станковић
и
Валентина
Николић.
Семинар
је
подржан од стране Регионалног центра
за наредне две школске године.

Реализација семинара "Планирање
превенције и ефективно/ефикасно
реаговање на насиље у образовноваспитним и васпитно-образовним
установама"
26.11.2016. У организацији Центра за
стручно усавршавање Крагујевац за
колектив ОШ "Драгиша Михаиловић" у
Крагујевцу, реализован је акредитовани
семинар број 65 (8 бодова) "Планирање
превенција
насиља
и
ефективно/ефикасно реаговање на
насиље у образовно-васпитним и
васпитно-образовним институцијама".
Семинару
је
присуствовало
30
наставника
школе.
Реализатори
семинара су били Младен Јовановић и
Милена Младеновић. Семинар је
подржан од стране Регионалног центра
Ниш за наредне две школске године.

26.11.2016. У ОШ "Станимир Вељковић
Зеле"
у
Бојнику
реализован
је
акредитовани семинар број 327 (16
бодова) "Стратегије, методе и технике
рада
у
инклузивној
учионици".
Семинару
је
присуствовало
30

www.rcnis.edu.rs
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Реализација семинара "Отворени
задаци,
вршњачко
и
саморегулисано учење у настави
математике"
26.11.2016. У Регионалном центру је
реализован акредитовани семинар број
230 (8 бодова) "Отворени задаци,
вршњачко и саморегулисано учење у
настави математике". Семинару је
присуствовало
19
наставника
математике, а реализатори су били
Радоје Кошанин и Аница Триковић.
Семинар
је
подржан
од
стране
Регионалног центра за наредне две
школске године.

сарадници компаније „Параграф“ и
уредници стручних часописа: „ Порескорачуноводствени инструктор“, "Буџетски
инструктор" и "Правник у јавном сектору".
Предавању је присуствовало преко 110
представника јавног и приватног сектора.

Састанак Актива педагога

Саветовање ПАРАГРАФА
28.11.2016. У организацији ПАРАГРАФА
из Београда одржано је једнодневно
саветовање за јавни и приватни сектор на
тему „ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И
ПРИПРЕМНЕ
РАДЊЕ
ЗА
САСТАВЉАЊЕ
ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА
ЗА
2016.
ГОДИНУ“.
Предавачи су били стручњаци -

www.rcnis.edu.rs

28.11.2016. У Регионалном центру je
одржан састанак Актива педагога.
Састанку је присуствовало 17 педагога из
нишких основних и средњих школа.
Сунчица Радивојевић, председник Актива
и педагог у Медицинској
школи,
презентовала је искуства своје школе са
пројекта
"Дебатом
до
најбољег
одговора на питања части" у чију
реализацију је укључена и Медицинска
школа из Осијека. На састанку су
присутни упознати и са Етичким кодексом
педагога.
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Актив наставника ликовне групе
предмета
29.11.2016. Актив наставника ликовне
групе предмета одржао је састанак у
просторијама Регионалног центра. Тема
састанка била је организовање изложбе
ученичких радова током децембра
месеца у Регионалном центру. Састанку
је присуствовало 13 наставника.

Активности на пројекту "Phet za
tablet"
29.11.2016. Као завршна активност
пројекта "Phet za tablet", који је током
новембра месеца реализован у нишком
Научном клубу, комисија је имала задатак
да прегледа радове наставника који су
учествовали
на
пројекту.
Задатак наставника био је да испробају
примену Phet симулација на часу и
упознају ученике са могућностима овог
програма у различитим предметима
природних наука. Своје припреме за
часове на коима је планирана употреба
фет симулације су наставници послали
комисији, која је онда, најбољи радом
прогласила рад наставнице Мирјане
Рашић из ОШ "Свети Сава" за планирани
час мтематике. Награђена наставница је
на поклон добила таблет уређај. Комисију
су чинили: аутор пројекта Владан
Младеновић, стручни консултант др
Лазар Велимировић и испред РЦ Ниш Виолета Тесла и Јелена Анђелковић.

www.rcnis.edu.rs

Актив наставника физике
29.11.2016. У Регионалном центру
реализован је редовни састанак Актива
наставника физике. Присутни су добили
информације о Кампу физике и састанку
Комисије за наставне планове и програме
у основном и средњем образовању
(Друштво физичара Србије). Састанку је
присуствовало 10 наставника физике из
нишких основних и средњих школа.

Реализација
семинара
"Од
самовредновања
до
екстерног
вредновања"
2.12.2016. У Регионалном центру за
потребе
наставника
ОШ
"Бранко
Радичевић" из Габровца реализован је
акредитован семинар број 499 (8 бодова)
"Од самовредновања до екстерног
вредновања". Семинар су реализовале
Александра Милошевић и Данијела
Негројевић.
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British Council
3.12.2016.
У
организацији
British
Councila организовано је тестирање
кандидата за полагање испита из
енглеског језика за међународно признат
сертификат. Тестирање је обављено у
просторијама Регионалног центра.

Радионица
за
наставнике:
Електронски портфолио
3.12.2016. Радионица за наставнике:
Електронски портфолио / годишњи
план и годишњи извештај о стручном
усавршавању,
реализована
је
у
рачунарској
учионици
Регионалног
центра. Годишњи план и извештај се
ради у склопу интернет сервиса еПортфолио, који је урађен на основу
Правилника
о
сталном
стручном
усавршавању
и
стицању
звања
наставника,
васпитача
и
стручних
сарадника. На радионици су учествовали
наставници из Ниша и Прешева, а
радионицу је водио Зоран Муљевски,
представник фирме "Рамонда".

Реализација семинара
наставе и учења"

"Методе

3.12.2016. У Регионалном центру за
потребе
наставника
ОШ
"Бранко
Радичевић" из Габровца реализован је
акредитован семинар број 411 (8 бодова)
"Методе наставе и учења". Семинар су
реализовале Марина Петровић и Вања
Јеремић.
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Реализација семинара "Стратегије,
методе
и
технике
рада
у
инклузивној учионици"
3.12.2016. У ОШ "Мирослав Антић" из
Ниша
реализован
је
акредитован
семинар
број
327
(16
бодова)
"Стратегије, методе и технике рада у
инклузивној учионици". Семинару је
присуствовало 30 наставника, васпитача
и стручних сарадника из школе.
Реализатори семинара били су Љиљана
Радовановић Тошић и Владица Тошић.
Семинар
је
подржан
од
стране
Регионалног центра Ниш за наредне две
школске године.

Реализација семинара
мери детета"

"Час

по

3.12.2016. У организацији Центра за
стручно
усавршавање
Крагујевац
реализован је акредитован семинар број
331 (8 бодова) "Час по мери детета".
Семинару
је
присуствовало
30
наставника
и
стручних
сарадника.
Реализатори
семинара
биле
су
Веселинка Станковић и Валентина
Николић. Семинар је подржан од стране
Регионалног центра Ниш за наредне две
школске године.
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Реализација семинара "Планирање
превенције и ефективно/ефикасно
реаговање на насиље у образовноваспитним и васпитно-образовним
установама"
4.12.2016. У Економско трговинској школи
у Зајечару реализован је акредитован
семинар број 65 (8 бодова) "Планирање
превенција
насиља
и
ефективно/ефикасно реаговање на
насиље у образовно-васпитним и
васпитно-образовним институцијама".
Семинару
је
присуствовало
30
наставника
школе.
Реализатори
семинара били су Младен Јовановић и
Милена Младеновић. Семинар је
подржан од стране Регионалног центра
Ниш за наредне две школске године.

Реализација семинара
наставе и учења"

"Методе

4.12.2016. У Регионалном центру за
потребе наставника ОШ "Лела Поповић"
из Миљковца реализован је акредитован
семинар број 411 (8 бодова) "Методе
наставе и учења".
Семинар су
реализовале Марина Петровић и Вања
Јеремић.

www.rcnis.edu.rs

Реализација пројекта „Физика на
извол’те“
4.12.2016. У Регионалном центру, у
оквиру пројекта ЦПН "Физика на
изволте", одржана је радионица за
ученике средњих школа под називом
"ЛЕД". Радионицу су реализовали
Владан Павловић – физичар, студент
докторских студија на ПМФ-у у Нишу и
Стефан Илић - студент Електронског
факултета у Нишу, док је присутно било 7
ученика из гимназија и средњих стручних
школа.
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Реализација пројекта
своју прву апликацију"

"Направи

8.12.2016. У Научном клубу Регионалног
центра
реализована
је
завршна
активност у оквиру пројекта "Направи
своју прву апликацију". Радионица је
одржана за наставнке информатике
основних школа. Циљ ове радионице је
упознавње наставника са платформом
која је реализована у овом пројекту, а на
којој се налазе детаљна упутства за
коришћење
образовног
програмског
језика Скреч. Дужност наставника је да
након радионице упознају своје ученике
са платформом и покажу начин на који
ученици могу да креирају најразличитије
анимације, игрице, интерактивне приче и
сл. Аутор пројекта који је реализовао
активности је др Лазар Велимировић.
Он је наставницима представио цео сајт о
програму Скреч. Материјал на сајту је
конципиран тако да га ученици основних
школа моги сами користити.

Агенције за безбедност саобраћаја
28-30.11.2016. У Регионалном центру
одржани су семинари за Унапређење
знања за предаваче, испитиваче и
инструкторе вожње у Ауто школама у
организацији Агенције за безбедност
саобраћаја
Републике
Србије
и
Саобраћајног факултета из Београда. За
ова три дана обуку је прошло 150
предавача, испитивача и инструктора
вожње из Ниша и околине.

Европски волонтерски савез
2-4.12.2016. Годишњи ЕВС догађај је
организован од стране Центра САЛТО младих из Словеније и окупио је
волонтере
из
југоисточне
Европе.
Волонтерима који су завршили свој
волонтерски сервис у току протекле
године имали су прилику да дискутују и
процене своја искуства и да сазнају како
да
их
преносе
садашњим
и

www.rcnis.edu.rs
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потенцијалним
волонтерима.
Један од циљева манифестације је био
да се осигура да САЛТО добије повратне
информације о пројектима, организацији,
учесницима, практичним аранжманима и
укупан утисак о ЕВС. Кључно питање је
било какав ефекат учења је период рада
имао за волонтера. Годишњем окупљању
волонтера
из
југоисточне
Европе
присуствовало је 20 волонтера.

Центар за социјалну политику
5-6.12.2016. У организацији Центра за
социјалне политике у Регионалном
центру
је
одржан
дводневни
акредитовани семинар кат. бр. 286
"ИНКЛУЗИВНО
ОБРАЗОВАЊЕ И
ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН“
за 30 наставника из целе Србије.

Иницијатива
права

младих

за

људска

6-7.12.2016. Иницијатива младих за
људска
права
организовала
је
активистичку
радионицу
у
оквиру
Програма „Предложи јавне политике“
за групу од 20 младих представника НВО
из свих крајева Србије.

"ИНГ-ПРО" саветовање
6.12.2016. У великој сали Регионалног
центра
одржано
је
једнодневно
саветовање на тему «Нови Закон о
извршењу и обезбеђењу» за кориснике
у
организацији
издавачко-графичког
друштва "Инг Про" из Београда.

Радионица у организацији АНЕМ-а

Обука ЕУ ПРОГРЕСА
7.12.2016. Под покровитељством ЕУ
ПРОГРЕС-а одржана је обука за ПРАГ
процедуре у оквиру европских пројеката
за 30 представника локалних самоуправа.

5-6.12.2016. У организацији Асоцијације
независних
електронских
медија
(АНЕМ) одежана је дводневна радионица
за евалуаторе медијских пројеката.

www.rcnis.edu.rs
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Kомпанијa „Моја обука“

Предавања издавачке куће "ИПЦ"
8.12.2016.
У
организацији
ИПЦ
издавачке куће, одржана су предавања
за
две
групе
корисника.
Теме
предавања су биле: Припреме за
САСТАВЉАЊЕ
ГОДИШЊИХ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА за 2016.
годину за ПРИВРЕДНА ДРУШТВА и
ЈАВНА
ПРЕДУЗЕЋА
и
ПОПИС
ИМОВИНЕ ОБАВЕЗА; АКТУЕЛНОСТИ у
ПДВ
и
осталим
ПОРЕСКИМ
ПРОПИСИМА; НОВ СИСТЕМ ПЛАТА и
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
У
ЈАВНОМ
СЕКТОРУ; Припреме за САСТАВЉАЊЕ
ГОДИШЊИХ
ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА за 2016. годину за
КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА;
ПОПИС ИМОВИНЕ и ОБАВЕЗА.
Предвања
је
похађало
100
заинтересованих представника буџетских
корисника и привредних друштава.

Састанак наставника који предају
грађанско васпитање
8.12.2016. У Регионалном центру је
одржан састанак наставника који
предају
грађанско
васпитање
у
основним и средњим школама. Састанку
је присуствовало 20 наставника који су
учествовали на радионици са темом
"Стереотипи и предрасуде". Састанак је
организовала
и
водила
Марина
Божановић,
наставник
грађанског
васпитања у Угоститељској школи.

www.rcnis.edu.rs

9-10.12.2016. 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.

Радионица Е-ИОП
10.12.2016. Радионица за наставнике „Е
ИОП - Електронски индивидуални
образовни план” реализована је у
Регионалном центру. Ко има право на
ИОП? Како се остварује ИОП? Који су
кораци при изради ИОП-а? су нека од
питања на које су наставници добили
одговор. Радионицу су водили Миша
Љубеновић из ШОСО "14 октобар" и
Зоран Муљевски из фирме Рамонда.

Наставак
изволте"

пројекта

"Физика

на

10.12.2016. У Регионалном центру у
оквиру пројекта ЦПН "Физика на
изволте" одржана је трећа радионица за
ученике средњих школа под називом
"БАЗУКА". Радионицу су реализовали
Стефан Илић, студент Електронског
факултета у Нишу и Владимир Вељић,
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физичар,
докторант
докторских
студија
факултету у Београду.

треће
године
на
Физичком

Водитељи семинара су биле Миомира
Ђурђановић и Слађана Марковић.

Реализација семинара "Планирање
превенције и ефективно/ефикасно
реаговање на насиље у образовноваспитним и васпитно-образовним
установама"
10.12.2016. У ОШ "Десанка Максимовић"
у Чокоту реализован је акредитовани
семинар број 65 (8 бодова) "Планирање
превенција
насиља
и
ефективно/ефикасно реаговање на
насиље у образовно-васпитним и
васпитно-образовним институцијама".
Семинару
је
присуствовало
30
наставника
школе.
Реализатори
семинара били су Младен Јовановић и
Милена Младеновић. Семинар је
подржан од стране Регионалног центра
Ниш за наредне две школске године.

Наставак
изволте"

пројекта

"Физика

на

10.12.2016. У Регионалном центру у
оквиру пројекта ЦПН "Физика на
изволте" одржана је трећа радионица за
ученике средњих школа под називом
"БАЗУКА". Радионицу су реализовали
Стефан Илић, студент Електронског
факултета у Нишу и Владимир Вељић,
физичар,
докторант
треће
године
докторских
студија
на
Физичком
факултету у Београду.

UNIQA осигурање
12.12.2016. Одржана је једнодневна
обука за 16 запослених у UNIQA
осигурању.

Актив наставника
верску наставу

који

предају

13.12.2016. Други састанак Актива
наставника
који
предају
верску
наставу одржан је у Регионалном центру.
На
састанку
је
учествовало
22
вероучитеља из Пирота, Ниша, Дољевца
и Алексинца.

Семинар "Музика и мултимедија креативни приступ часу"
11.12.2016.
Акредитовани
семинар
к.бр.768 "Музика и мултимедија креативни приступ часу" (компетенција
К1, приоритет П3) одржан је у рачунарској
учионици Регионалног центра. Циљна
група овог семинара су наствници
разредне наставе и наставници музичке
културе у основним и музичким школама.
На
семинару
је
учествовало
28
наставника из Блаца, Сврљига и Ниша.

www.rcnis.edu.rs
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Активности по пројекту "Актуелни
проблеми
и
савремена
методологија
научних
истраживања у биологији"
14.12.2016. Трећа пројектна активност у
пројекту
"Актуелни
проблеми
и
савремена
методологија
научних
истраживања у биологији" реализована
је у Научном клубу. Овог пута теме из
ботанике, физиологије биљака и заштите
животне средине, ученицима нишких
школа приближили су професори и
докторанти са ПМФ а Ниш, са
Департмана за биологију и екологију под
вођством проф.др.Татјане Михајилов
Крстев. Завршна активност пројекта је
23.12. у Научном клубу, када ће ученици
који су присуствовали предавањима
одржати презентације за своје вршњаке.

Трибина "Полагање испита за
лиценцу наставника, васпитача и
стручних сарадника"

Семинар "Музика и мултимедија креативни приступ часу"
15.12.2016. За потребе реализације
планова
стручног
усавршавања
запослених у Основној Музичкој школи
"Владимир Ђорђевић" из Алексинца, у РЦ
Ниш реализован је семинар „Музика и
мултимедија - креативни приступ часу“
( кат. бр. 768). На семинару је
учествовало 30 наставника. Семинар су
реализовале Миомира Ђурђановић и
Слађана Марковић. Семинар је подржан
од стране Регионалног центра Ниш.
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15.12.2016. Због потребе великог броја
наставника, који још увек нису полагали
испит за лиценцу, а имају доста питања
везаних за ову тему, у Регионалном
центру је организована трибина са
називом "Полагање испита за лиценцу
наставника, васпитача и стручних
сарадника".
Презентацију
за
приправнике одржале су педагошки
саветници и самостални педагошки
саветници које су у функцији испитивача
на испиту за лиценцу: Снежана Шундрић
и Весна Станојевић (ОШ "Чегар"),
Јелена Ћетковић (ОШ "Кардјордје"),
Маријана Бачанин и Славица Нишић
(ОШ "Душан Радовић"), као и републички
просветни инспектор Драгана Крстић. На
презентацији
је
учествовало
70
наставника нишких школа. Неке од
разматраних тема биле су: Кључни
сегменти испита за лиценцу; Недоумице у
вези са испитом за лиценцу ; Запажања
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са испита
комисија.

из угла чланова испитних

ГОСТОВАЊЕ НЕБОЈШЕ ДУГАЛИЋА
У РЕГИОНАЛНОМ ЦЕНТРУ
Фокус групе
16.12.2016. Завод за унапређивање
образовања и васпитања у сарадњи са
Министарством
просвете
науке
и
технолошког
развоја,
Заводом
за
вредновање квалитета образовања и
васпитања, Институтом за педагошка
истраживања , Институтом за психологију
и регионалним центрима, спроводи
истраживање које има за циљ да сагледа
потребе за стручним усавршавањем
запослених
у
образовању
ради
унапређивања
система
стручног
усавршавања. У Регионалном центру
Ниш настављено је истраживање, где су
у складу са методологијом, путем фокус
група, прикупљени квалитативни подаци
у
разговору
са
наставницима,
васпитачима, стручним сарадницима и
директорима нишких школа.
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16.12.2016. У Регионалном центру
гостовао је глумац Небојша Дугалић.
Гостовање глумца су обележиле две
активности:
Предавање
на
тему
"Драмска уметност и образовање" и
монодрама
"Исповест
Дмитрија
Карамазова" по мотивима романа
Фјодора
Достојевског,
"Браћа
Карамазови". Пре две године, за ову исту
монодраму господин Дугалић је добио
награду Сребрни витез у Москви, а пре
18,
диплому
Факултета
драмских
уметности
у
Београду.
Од тада је на позорницама београдских и
српских позоришта био Кнез Мишкин,
Карађоз, Симеон Њаго, Антоније, Ел
Греко, Павле Исакович, Дробац, Ејлерт
Левборг,
Ракитин,
Макс
Бијалисток...Режирао је у позориштима
Врања, Бања Луке, Краљева, Крушевца...
Добитник је многих награда у земљи и
иностранству.
Професор је глуме на Академији
уметности у Београду и један је од
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оснивача
"Радионице
интеграције",
позоришта у коме глуме слепе и
слабовиде
особе.
Гостовање
господина
Дугалића
у
Регионалном центру испратио је велики
број наставника нишких школа и ученици
прве нишке гимназије "Стеван Сремац",
чланови драмске секције.

О лику који тумачи Небојша Дугалић је
рекао:
"Кад је Достојевски у питању, тешко је
одлучити се за један лик или тему. Увек
се сетим покојног Стеве Жигона с којим
сам радио Идиота кад ми је у возу
између Москве и Минска рекао: "Радити
Достојевског је предивно, а не радити
Достојевског је чисто губљење времена".

www.rcnis.edu.rs

Мој избор Дмитрија је био вођен логиком
и захтевима монодраме. Учинило ми се
да лик Дмитрија представља чвориште,
да се судбине свих ликова његове
околине и породице сустичу у њему, да је
он лик кроз који би се могла огледати
драма онога што у теорији књижевности
зову карамазовштина, па да је зато и
најподеснији за монодрамску форму. А
однос између личног и литерарног је увек
сложен. Заправо, није увек најбитније да
ли се ми пронађемо у лику који тумачимо
већ да ли изнутра разумемо логику
збивања тог лика, и да ли имамо језик
којим бисмо о том збивању проговорили.
Мени се тада чинило, а ево и сада са
неком додатном зрелошћу осећам исто,
да сам разумео структуру догађајности у
Дмитрију.

Моја монодрама је Дмитријева исповест
брату Аљоши. Аљоша физички није на
сцени. Дмитријева исповест је жива
драма људске душе која мора себе са
неким да подели. А једино биће које
Дмитриј види као биће које би умело да
чује и, што је њему најважније, да
опрости, јесте Аљоша. Он му каже: "Мени
само то и треба, да ми неко виши
опрости, ти ћеш разумети, ти ћеш
опростити, а мораш ми вечерас много
тога опростити." То су речи крајње
отворености, безрезервног изливања
душе, што је добар оквир у коме се на
позорници може показати која то истина
проговара из човека онда кад нема
никаквих
ограда,
калкулација
и
манипулација, већ само потреба душе да
се излије пред неким блиским" (Време,
12.07.2012.)
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Dr. Theiss
21.12.2016. У Регионалном центру
одржано је предавање за фармацеуте у
организацији Dr. Theiss д.о.о. Тема
предавања
је
била:
"Проблеми
комплијансе са фокусом на терапију
топикалним аналгетицима". Предавач
је др Жељко Драшковић.

Семинар
„Употреба
мобилних
апликација
за
побољшање
квалитета
наставе
и
учења:
паметни телефон као наставно
средство 21. века“
17.12.2016. У Регионалном центру је
реализован је акредитованi семинар број
230 (8 бодова) „Употреба мобилних
апликација за побољшање квалитета
наставе и учења: паметни телефон као
наставно средство 21. века“. Семинару
је присуствовало 18 наставника из
различитих
школа.
Реализатори
семинара били су Ана Живковић и
Марјан Миланов. Семинар је подржан од
стране Регионалног центра Ниш за
наредне две школске године.

Наставак
изволте"

пројекта

"Физика

на

17.12.2016. У Регионалном центру, у
оквиру пројекта "Физика на изволте",
одржана је завршна радионица овог
пројекта под називом „Магнетни возић”.
Реализатори су били Владан Павловић физичар, студент докторских студија на
ПМФ-у у Нишу, истразивач и асистент на
великом броју предмета и руководиоц
семинара физике у Истраживачкој
Станици Петница и Стефан Илић,
студент Електронског факултета у Нишу,
дугогодишњи сарадник на семинару
физике у Петници.
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Фондацијa ТЕМПУС
22.12.2016. У организацији Фондације
ТЕМПУС данас је одржан једнодневни
тренинг
за
припрему
пројеката
„Мобилности за младе“ у Регионалном
центру. На тренингу су учесници упознати
са омладинском компонентом Програма
„Erazmus +“ и Националним позивом за
предају пројеката за 2017. годину. Такође
су радили на пројетном формулару и
додатној документацији за Кључну
активност 1 – Мобилност младих.
Тренингу је присуствовао 31 представник
локалне самоуправе, НВО и организација
за младе.
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Састанак
Радне
групе
Министарству просвете

у

22.12.2016. У згради Министарства
просвете, науке и технолошког развоја,
Немањина 24, Београд, одржан је
састанак Радне групе за примену
препорука за унапређење наставе
српског као нематерњег језика у
основним школама у Прешеву, Бујановцу
и
Медвеђи.
На састанку је члан радне групе,
Данијела Марковић, у име Регионалног
центра поднела извештај о раду
асистената у школској 2016/2017.години.
Говорило се и о усвајању стандарда за
предмет Српски као нематерњи језик,
препорукама у вези са организовањем
заједничких ваннаставних активности на
локалу и питањима везаним за праћење и
евалуацију
пројекта,
Састанак је водила Биљана Стојановић,
руководилац групе за планирање и
припрему
пројеката
у
оквиру
Инструмената за предприступну помоћ
Министарства
просвете,
науке
и
технолошког развоја Републике Србије.

Обука "Прослава постигнућа у
превазилажењу тешкоћа у говору и
језику"
23.12.2016. У Регионалном центру је
реализована
неакредитована
обука
"Прослава
постигнућа
у
превазилажењу тешкоћа у говору и
језику". Обуку је реализовала Виолета
Михаиловић, логопед у ОШ "Свети Сава"
Ниш.

Састанак Секције психолога
Промоција
књиге
"Стаза ка срећи"

афирмација

22.12.2016. У Регионалном центру Ниш је
одржана промоција књиге афирмација
"Стаза ка срећи" Милене Бјеловук.
Милена Бјеловук је представила своју
прву књигу мисли, животних смерница и
водиља "Стаза ка срећи - мисли за
сваки дан" у издању издавачке куће
"Вране" из Ниша.

23.12.2016. У Регионалном центру Ниш
реализован
је
састанак
Секције
психолога. Присутнима је Милена
Петковић демонстрирала начине и
технике рада у раној превенцији у
Развојном саветовалишту Дома здравља
Ниш. Састанку је присуствовало 20
стручних сарадника из нишких основних и
средњих школа.

Пројекат "Актуелни проблеми и
савремена методологија научних
истраживања у биологији"
23.12.2016. Завршна активност пројекта
"Актуелни проблеми и савремена
методологија научних истраживања у
биологији" одржана је у Научном клубу.
Ученици седмог и осмог разреда ОШ
"Свети Сава" представили су ученицима
и наставницима теме из биологије које су
усвојили током трајања пројекта. Теме из
области микробиологије, ботанике и
зоологије заинтересовале су 60 ученика
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који су били на презентацији. Ученике је
усмерила и организовала Гордана
Рилак, наставник биологије.

Неакредитована обука "Edmodo i
0365 onlajn"
24.12.2016. У Регионалном центру је
одржана
неакредитована
обука
"Edmodo i 0365 onlajn" којом су садржаји
интегрисани и намењени сарадњи и
ефикаснијем начину учења и вођења
документације у савременој школи. Обуку
су реализовале Ана Живковић и
Марица Трајковић Антић, Microsoft
Innovative Educator Trainers. Obuka је
реализована за 19 учесника.

Актив наставника биологије
23.12.2016. Актив наставника биологије
одржао је састанак у Регионалном
центру.
На састанку су усвојене
планиране активности за прво тромесечје
током
2017.
године.
Састанку је
присуствовало 19 наставника.

Пројекат "Клуб мисаоних игара"
24.12.2016. У Регионалном центру је
одржан
званични
категоризациони
турнир за све учеснике школе Гоа у
оквиру пројекта "Клуб мисаоних
игара". Турниру је присуствовало 12
ученика и 4 тренера. Победник турнира је
Душанић Вук који је у 5 партија остварио
свих
5
победа.
Пројекат
"Клуб
мисаоних
игара"
осмислила је и и касније пројектом
координирала Мирјана Рашић Митић,
наставник математике у ОШ "Свети
Сава".
Пројекат
је
одобрен
за
реализацију и финансијски подржан од
стране Центра за промоцију науке.
Пројекат је реализован у ОШ "Свети
Сава" у периоду 3.9. - 18.10., после
набавке
табли
за
го
игру
и
демонстарационе табле. Пројекат се
реализовао у Регионалном центру до
24.12.2016.
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Семинар "Планирање превенција
насиља и ефективно/ефикасно
реаговање на насиље у образовноваспитним и васпитно-образовним
институцијама"
24-25.12.2016. У ОШ "Мирослав Антић"
реализован је акредитовани семинар број
65 (8 бодова) "Планирање превенција
насиља
и
ефективно/ефикасно
реаговање на насиље у образовно-
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васпитним и васпитно-образовним
институцијама". Семинар је организован
за 2 групе, укупно 60 наставника школе.
Реализатори семинара били су Младен
Јовановић и Милена Младеновић.
Семинар
је
подржан
од
стране
Регионалног центра Ниш за наредне две
школске године..

Предавање "Свет око нас на
различитим таласним дужинама"

на којима је ова група радила су:
Интернет и дигитална комуникација и
њене
специфичности;
Облици
занемаривања, насиља, злостављања и
злоупотребе деце путем интернета;
Последице по децу и породицу;
Информисање и едукација младих,
родитеља и наставника и стручних
служби; Систематска подршка на месту
где се насиље дешава - СОС Фејсбук
апликација, НЕТ Патрола.

27.12.2016. Предавање под називом
"Свет око нас на различитим таласним
дужинама" у Научном клубу одржао је
проф др Љубиша Нешић, редовни
професор
Природно
математичког
факултета, са Департмана за физику. На
предавању је учествовало 50 наставника
и студената. После предавања одржан је
и састанак Актива наставника физике, на
коме је Владан Младеновић представио
часопис Млади физичар (број 116), који је
намењен ученицима и наставницима
физике
у
основном
и
средњем
образовању.
Часопис
је
подељен
присутним наставницима.

Семинар "Дигитално насиље"
27.12.2016. У организацији Агенције за
консалтинг и менаџмент CONCEPT и
Удружења грађана ЛИБЕРО одржан је
семинар на тему "Дигитално насиље"
за 30 представника јавног и цивилног
сектора (полиције, центара за социјални
рад, здравствених радника,..). Радионице
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Билтен: број 6 новембар-децембар 2016. године

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
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