РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ - НИШ

Манифестација „Европска ноћ истраживача“ 23-27.09.2019.
у Научном клубу Регионалног центра Ниш
Активности
23.09.2019. понедељак
1.ОТВАРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ:
Изложба : Aкадемик Михаилo Гавриловић : историчар, архивист и дипломата
Аутор изложбе Миљана Ђорђевић, архивски саветник, Историјски архив Ниш
18:00
Пут ове занимљиве изложбе води нас од Румуније, Цетиња и Ватикана, где је Михаило Гавриловић
био опуномоћеник министра и посланик Краљевине Србије, до Крфа и Лондона где је био посланик
КСХС. Приказ живота историчара, дипломате и првог државног архивара.
Текстове говори Александар Михаиловић - глумац, Народно позориште Ниш
19:00

2. Представа „Кирија-Наша деца“, текст Бранислав Нушић, режија Биљана Николић, ансамбл
Студија глуме Центра за културу и уметност, Алексинац
24.09.2019. уторак

1. Научним аутобусом улицама Ниша

13:00

Организована вожња панорамским аутобусом за ученике основних школа ван градског подручја/
Обилазак културног наслеђа града: Тврђава- Логор 12 фебруар-Бубањ- ул.Николе Пашића-Ћеле
кула- Медијана-Нишка Бања
2. ЕТНО КУТАК- сачувано од заборава - поставка у холу Регионалног центра
др Наташа Мартић Бурсаћ и Милена Гоцић - Природно-математички факултет у Нишу

17:0019:00

Већ помало заборављени алати, посуђе, играчке, одећа, ношње, преслице, коловрати, су саставни
део поставке етно кутака. Некада су ови предмети били неизоставни део сваког сеоског
домаћинства с почетка 20.века. Посетиоци и ученици ће се кроз ову поставку, упознати са
културом и традицијом као и заборављеним естетским изразима .
3.СВА ЛИЦА НИШКЕ ТВРЂАВЕ

19:00

др Александра Мирић, архитекта-конзерватор

Прича о потресном сведочанству цивилизацијске слојевитости Нишке тврђаве кроз векове.
Разни народи који су овуда пролазили и задржавали се, градили су је, мењали, рушили и
реконструисали. Сваки од њих је оставио за собом предање или неки материјални траг.
Дата нам је на коришћење и чување.

25.09.2019. среда
1. ПЕРИОДНИ СИСТЕМ ЕЛЕМЕНАТА - прошлост, садашњост , будућност
др Данијела Костић, редовни професор, Природно-математички факултет у Нишу
19:00

Периодни систем елемената има своју богату предисторију, историју и будућност.
Годинама је био оспораван и хваљен, али сваки новооткривени елемент
учвршћивао је његове темеље. Данас је периодни закон један од основних хемијских и
природних закона.
2. ЧАРОБНИ СВЕТ ЛЕКОВИТОГ БИЉА
др Виолета Митић редовни професор, Природно-математички факултет у Нишу

19:45

Историја употребе биљака у лечењу тесно је повезана са историјом и развојем људског друштва.
Лечење лековитим биљкама и фитотерапија у нашем народу има богату историју. Традиција која се
преноси са колена на колено има упориште у егзактним доказимакоје је наука потврдила.
26.09.2019. четвртак

1. У УЛОЗИ ДЕТЕКТИВА ( поставка за ученике)

Наставници и сарадници Департмана за хемију Природно математичког факултета у Нишу

17:00- Придружи нам се на путу истраживања кроз маштовите огледе:
19:00 Детективске моћи покажи, плавог духа истражи. Кроз шарену дугу и мистериозни торнадо прођи и
до семафора дођи. У спектру веселих боја погледај камелеона и прелети на крилима истраживача до
бескрајних пространстава науке и знања.

19:00

2. ОД КЛЕОПАТРЕ ДО ШЕКСПИРА- историјат тровања
др Иван Палић ванредни професор Природно математички факултет у Нишу
Шта су то отрови ? Како их класификујемо? Које су супстанце најотровније? Каква је
историја тровања? У којим књижевним делима је oписана употреба отрова? Зашто се
међу људима вековима шири страх од отрова и људи који њима баратају?
27.09.2029. петак

1. Научним аутобусом улицама Ниша

13:00

Организована вожња панорамским аутобусом за ученике основних школа ван градског подручја/
Обилазак културног наслеђа града: Тврђава- Логор 12 фебруар-Бубањ- ул.Николе Пашића-Ћеле
кула- Медијана-Нишка Бања
2. КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ БЛИСКЕ ПРОШЛОСТИ НИША - предавање
Хаџи Иван Реди - архитекта, председник Савета за културу града Ниша

17:00

Предавање даје одговор на питање Да ли је развој града био такав да се културно наслеђе
прошлих времена може и данас у њему исчитавати, поготово оно до 1878.године, када је град
Ниш ослобођен од Турске владавине.

3. НИШ У XVIII ВЕКУ: ИНТЕРАКЦИЈА, КВИЗ И РЕЂАЊЕ МОДЕЛА
Поставка у холу Регионалног центра ( поставка за ученике)

др Милош Ђорђевић и Даница Добросављевић -Природно математички факултет у Нишу

Поставка има за циљ да прикаже Ниш у 18.веку са намером да посетиоци повезују време,
историјске околности, знамените личности и културно-историјско наслеђе града.
Публика и ученици ће у оквиру поставке бити укључени у разговор о историјским темама
значајним за Ниш, а након тога и непосредно укључени у анализу картографске грађе и
препознавање историјских споменика.У циљу интеракције са учесницима, биће организован
квиз и такмичење у ређању модела на мапи према хронологији.Учесници ће у игри асоцијација у
једној такмичарској групи постепено отварати поља и погађати коначно решење.

4. АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА У СЛУЖБИ ПРОУЧАВАЊА МАТЕРИЈАЛА
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА предавање
др Весна Станков Јовановић редовни професор Природно .математички факултет у Нишу
18:00

Различити облици културног наслеђа захтевају свеобухватно проучавање како би се одредила
њихова аутентичност, порекло, старост, и како би се стекао увид у технологију примењену за
њихово добијање.У недостатку одређених елемената, као на пример потврде аутентичности или
детаљног описа у инвентару или каталозима, историчари уметности постају прави детективи.
5. ЕУ ЋОШЕ

19:00

- Искуства истраживачког рада у међународним пројектима
др Весна Станков Јовановић – Природно математички факултет у Нишу
- ЕУ пројекти у којима учествује Филозофски факултет у Нишу:
др Јелисавета Тодоровић, др Гордана Ђигић, др Тања Цветковић

до

- Пројекти К1 Мобилности у оквиру Еразмус +
пројекта искуства тимова наставника нишких школа
1.Правно – пословна школа
2.ЕТШ „Мија Станимировић“
3.Школа за основно и средње образовање „Царица Јелена“
6. АКТИВНОСТИ У ПАРКУ ЗНАЊА :
1.Радионице за ученике: Чаша чисте воде; Мистерија игре; Кристални
свет; Репрограмирање прошлости
Тим наставника природних наука ОШ «8 октобар» Власотинце

22:00

2.Часoви на отвореном у Парку знања:
Ходајте по броју Пи; Истражите Паскалов трон; Пробајте Магнетни тунел; Решите Ботаничку
слагалицу; Возите Динамо бицикл; Путујте са Архимедом; Сазнајте како ради Ветротурбина.
Ивана Круљ, наставник физике - Висока школа примењених струковних студија у Врању
Соња Шумоња, наставник математике - ЕТШ «Никола Тесла» у Нишу Урош Стојковић,
студент

