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АКТИВНОСТИ ЗА УЧИТЕЉЕ, НАСТАВНИКЕ, ВАСПИТАЧЕ, СТРУЧНЕ 
САРАДНИКЕ И ДИРЕКТОРЕ ШКОЛА 

 

11.01.2020.  
     У Mедицинској школи у Суботици реализован је акредитовани семинар број 331 "Употреба мобилних 
апликација за побољшање квалитета наставе и учења; паметни телефон као наставно средство 21.века." (област: 
информатика, 8 бодова). Семинар је реализован за колектив школе, а реализовали су га Ана Живковић и Марјан 
Миланов. 
     Теме обрађене на семинару су: Мобилни телефон у учионици – за и против; Технологија у учионици; Блумова 
таксономија 21. века; Апликације за помоћ у припреми, организацији и реализацији наставе; Апликације за 
управљање одељењем; Апликације за прављење квизова, тестова и анкета; Друге апликације које могу 
користити наставнику. Семинар је један од 16 подржаних семинара Регионалног центра Ниш. 
 
 
16.1.2020.  
     У Регионалном центру је одржан трећи састанак Актива наставника који предају грађанско васпитање у 
основним и средњим школама. На састанку су обрађене теме: 
 
- Измене Програма уџбеника (приручника) за предмет Грађанско васпитање; 
- Национални контакт - Центар за безбедност деце на интернету. 
 
     Састанку присуствовало 18 наставника  из школа Ниша, Бабушнице и Прокупља. Састанак је организовала и 
водила Марина Божановић, професор УГТШ и предсеник Актива наставника грађанског васпитања. 
 

 
 
 
17.01.2020.   
     Изложбу Француског института у Нишу, France eMotion, постављену у просторијама Регионалног центра, 
посетили су ученици и наставници Прехрамбено - хемијске школе (одељења II-2, II-6 i IV-2), као и ученици прве 
године Гимназије" Бора Станковић" који имају предмет Грађанско васпитање. 
     Представник Института Нађа Миљковић, упознала је присутне са радом Француског Института у Србији, 
активностима које реализују у канцеларији у Нишу и упутила их о детаљима изложбе. 
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Изложба је урађена тако да је кроз 25 изложбених паноа могуће проћи анимирано путовање и упознати се са 
француским споменицима, дворцима и музејима. Изложба се у Регионалном центру налази до 30. јануара. 
 

 
 
21.1.2020.  
     У Регионалном центру је одржан састанак Подружнице педагога Нишавског округа. Састанку је присуствовало 
25 педагога. Радили су са следећим дневним редом: 
 
1. Записник са састанка Подружнице педагога Нишавског округа одржаног дана 17.12.2019. год.; 
2. Упитник за испитивање и проверу спремности детета за полазак у школу; 
3. Текућа питања. 
 
     Састанак је  организовала  и  водила  Сузана  Васић,  педагог у ОШ "Краљ Петар Први" и председник  
Подружнице педагога Нишавског округа. 
 
 
21-23.01.2020.  
     Посетиоци изложбе FRANCE eMOTION која је отворена у Регионалном центру, били су ученици IV разреда ОШ 
"Његош" и ученици I године Гимназије "9 мај". Ученици Школе Његош су са својом учитељицом, Горданом 
Тонић, а гимназиојалци са својим професорима, су обишли изложбу сачињену од 25 паноа. 
Изложба је резултат рада четири међународна фотографа који не живе у Француској и пределе који се могу на 
паноима видети, видели су први пут и први пут их фотографисали. Фотографи из Бенина Ишола Акпо, из Бразила 
Еду Монтеиро, из Сједињених Америчких Држава Давид Шалиол и из Шпаније Лурдес Сегаде су пролазили 
одређеним деловима Француске и "случајним" одабирима насталим током њихових похода представили 
јединствен поглед на разноликост француске културне баштине. 
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22.1.2020.  
     У Регионалном центру су представљени примери добре праксе ОШ „Радоје Домановић“ и Економске школе 
из Ниша: „Кефалоловци“ и „Ескејп рум – Чајанка код Лудог Шеширџије“, којима су се ове школе укључиле у 
Међународну акцију „Дан интелигенције“. Ова два рада, примера добре праксе, награђена су поводом 
Међународног дана интелигенције 2019. 
     Конкурсна комисија Менсе Србије, Удружења „Креативни учитељи” и Института за модерно образовање 
одабрала је 30 најбољих радова који су награђени у оквиру међународног пројекта – обележавања Дана 
интелигенције 2019. Реч је о активностима поводом међународне акције обележавања дана оснивања Менсе (1.  
10. 1946, у Оксфорду). Право учешћа имали су сви наставници основних и средњих школа из Републике Србије 
који су у периоду од 22. септембра до 6. октобра 2019. реализовали догађаје усмерене на стимулацију ученичког 
интелектуалног развоја. 
     Циљ ове акције био је да укаже на значај стимулације интелектуалних способности ученика укључивањем што 
већег број креативних, ентузијастичних и домишљатих наставника. 
     Награђене радове представили су аутори: Наталија Миленковић, наставница српског језика из ОШ „Радоје 
Домановић“; Оливера Аризановић, наставница српског језика и књижевности, Весна Петровић, наставница 
економских предмета и Марина Милошевић, наставница математике, из Економске школе. 
Презентацији награђених радова присуствовало је 60 наставника основних и средњих школа. Поједини присутни 
наставници били су укључени у активност „Ескејп рум – Чајанка код Лудог Шеширџије“ што је изазвало додатно 
одушевење и учесника активности и присутних. 
 

 
 
 
23.01.2020.  
     Први овогодишњи јануарски састанак Секције психолога одржан је у просторијама Регионалног центра. Теме 
састанак су биле: 
1. Предавање са презентацијом "Мере превенције и лечења трауматизоване деце" - група предавача из Центра    
     за психотерапију " Анима плус" 
2. Анализа Извештаја о раду Секције психолога запослених у образовању Нишавског округа за 2019. годину 
3. Прикупљање новца за плаћање групне чланарине у Друштву психолога Србије. 
 
     Састанку је присуствовало 28 психолога из вртића, основних и средњих школа града Ниша. 
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24.01.2020.  
     У Регионалном центру је реализована Радионица за тренере после другог циклуса обука у пројекту „Школе за 
21.век“. Радионици је присуствовало је 40 тренера. Водитељи радионице били су Јелена Најдановић Томић и 
Саша Гламочак. Циљ реализације радионице био је да се после другог круга обука размене искуства у вези 
реализације пројекта и менторских састанака. 
     Програм „Школе за 21,век“ реализује British Council по потписаном меморандуму са Министарством просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије. Циљ овог Програма је да подржи развој способности критичког 
мишљења и вештина решавања проблема и програмирања у току редовних и ваннаставних школских 
активности.  Организација обука за наставнике основних школа на територији Републике Србије поверена је 
Мрежи РЦ и ЦСУ Србије. 

 
28.01.2020.  
     У Регионалном центру je одржан редовни, месечни састанак Актива наставника физике Нишавског 
округа. Теме састанкa су биле: 
 
- Приказ уџбеника, Дарко Симић, наставник физике ОШ "Чегар", Ниш; 
- Информација о општинском такмичењу за ученике средњих школа; 
- Општинско такмичење за ученике основних школа; 
 
     Састанку је присуствовало 15 наставника физике. Састанак је организовао и водио Славољуб Митић, 
председник Актива и наставник физике у Гимназији "Светозар Марковић" у Нишу. 
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28.01.2020.  
     У Регионалном центру одржан Састанак Удружења сарадника и стручних сарадника центра Ниш у 
оквиру Удружења сарадника и стручних сарадника предшколских установа Србије. Састанак је имао следећи 
дневни ред: 
 
1. Усвајање Акционог плана Удружења за 2019/2020. годину; 
2. Избор чланова председништва центра Ниш; 
3. Усвајање предлога чланова Програмског одбора за предстојеће сусрете стручних сарадника и сарадника; 
4. Хоризонтална размена искуства. 
 
     У оквиру тачке дневног реда - Хоризонтална размена искуства презентован је рад - Сарадња логопеда и 
музичког педагога кроз рефлексивно сагледавање и мењање праксе. Реализатори ове теме биле су: Сузана 
Станковић, логопед и Александра Васић, педагог за музичко васпитање из Предшколске установе у 
Врању. Састанку је присуствовало 30 сарадника и стручних сарадника. Састанак је заказала и водила Миланка 
Пејчић, председник Удружења и сарадник у Предшколској установе "Пчелица". 
 

 
 
05.02.2020.  
     У Регионалном центру је одржан редован састанак Актива наставника економске групе предмета Нишавског, 
Пиротског и Топличког округа са једином тачком дневног реда: Избор руководства за наредни период. За 
председника Регионалног актива наставника економске групе предмета изабран је досадашњи председник, 
Александар Мишковић. Досадашњи руководиоци подактива и даље ће вршити те функције: Слађана Радојловић 
- подактив за микро и макро економске дисциплине, Љиљана Костић Чолић – подактив Виртуелних привредних 
друштава и ученичких компанија, Александар Мишковић – подактив Статистике. За руковођење подактивом    
Рачуноводства изабрана је Весна Петровић. 
     Све одлуке су донете после темељне дискусије и анализе досадашњег рада, договора о даљим корацима и 
плановима као и о разматрању тренутно најбољих опција за Актив. 
     Анализиран је рад Актива у претходне две године. Учесници састанка су се сложили да Актив има одличне 
резултате као целина али и да су чланови Актива одличне резултате у свом личном усавршавању и напредовању 
постигли захваљујући учешћу у раду Актива. 
     У Активу влада висок степен професионалности, колегијалности, узајамног поштовања и разумевања као и 
жеље да се помогне сваком колеги у оној мери у којој је то могуће. 
     Актив наставника економске групе предмета, иако најмлађи, први je отворио врата сарадње осталим активима 
у округу а први корак ка томе је и реализација пројекта који је започео и кроз који би требало да се оствари 
сарадња са колегама осталих стручних предмета и општеобразовних предмета. 
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06.02.2020.  
     У Регионалном центру, у организацији Центра Психонега и Регионалног центра Ниш, одржана је седма 
трибина у циклусу активности „Вече менталног здравља – Ви питате“ под називом “Burnout - синдром изгарања 
на раду”. Трибини је присуствовало 50 наставника и грађана, који су активно учествовали и постављали питања о 
теми о занимљивој и, код нас, недовољно апострофираној теми. 
     Од ове године Светска здравствена организација (СЗО) у свој приручник Међународне класификације болести 
уврстила је и синдром изгарања на радном месту, "Burnout - синдром", који ће здравствени радници од сада 
моћи да дијагностификују као медицински поремећај повезан с послом који појединац обавља. 
Синдром изгарања или сагорелости је стање физичке, емоционалне и менталне исцрпљености која настаје као 
резултат дуготрајне укључености у ситуације у вези са радом и пословним ангажовањем. Лако ћете уочити да је 
овај појам уско повезан са стресом. Међутим постоји разлика између стреса на послу и сагорелости. О овој теми 
присутне је упознао Стеван Станојевић, псхолог, психотерапеут и заступник Центра „Психонега“. 
 

 
 
9. и 10.02.2020.   
     У Основној школи "Браћа Вилотијевић" у Краљеву реализован је акредитовани семинар број 304 "Школа 
будућности – Microsoft програмима до савремене наставе“ (16 бодова, 2 дана). Семинар је реализован за 
колектив школе, за 30 наставника. Семинар су реализовале Јасмина Марковић, дипломирани професор 
педагогије, Марија Петровић, дипломирани филолог за српски језик и Сузана Ристић, дипломирани професор 
историје из ОШ "Јован Јовановић Змај" са Алексиначког Рудника. 
     Теме на семинару били су програми и технике које наставник може да користи у свакодневном раду - 
Изокренута учионица; Socrative; PowerPoint; ChronoZoom; Sway; Office 365; 
     Семинар "Школа будућности – Microsoft програмима до савремене наставе“ је један од 16 семинара које је 
Регионални центар Ниш подржао у Каталогу програма стручног усавршавања за период 2018 - 2021.године. 
 
10. и 11.2.2020.  
     У Регионалном центру је реализован акредитовани семинар број 215 „Стратегије, методе и технике рада у 
инклузивној учионици“ (16 бодова, 2 дана). Семинар је реализован за групу од 15 учесника из основних и 
средњих школа у Нишу, Пироту и Јагодини и Дома ученика средњих школа из Прокупља. 
Теме које су обраћене на семинару биле су: Инклузивна школа; Инклузивна учионица; Учење у инклузивној 
учионици; Управљање инклузивним одељењем; Даровити ученици; Педагошки профил и израда ИОП-а; 
Мотивација ученика; Стратегије, методе и технике рада са ученицима који имају тешкоће у учењу математике; 
Стратегије, методе и технике рада са ученицима који имају хиперактивност и дефицит пажње; Стратегије, методе 
и технике рада са ученицима који имају тешкоће у читању и писању; Израда сценарија за час у инклузивној 
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учионици.Семинар су реализовали Љиљана Радовановић Тошић, психолог, ОШ Радоје Домановић“, Ниш и 
Владица Тошић, професор разредне наставе, ОШ Ратко Вукићевић“, Ниш. 
 
     Семинар „Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици“ је један од 16 семинара које је 
Регионални центар Ниш подржао у Каталогу програма стручног усавршавања за период 2018 -2021 година. 
 

 
 
11.02. 2020.  
     Aкрeдитoвaн сeминaр, Meтoдe oчувaњa живих врстa у ex ситу услoвимa ( кaт. бр.793), кojи je при aкрeдитaциjи 
кoд Зaвoдa зa унaпрeђивaњe oбрaзoвaњa и вaспитaњa пoдржaн oд стрaнe Рeгиoнaлнoг цeнтрa Ниш, oдржaн je у 
Eкoнoмскoj шкoли у Крaгуjeвцу, у oргaнизaциjи Цeнтрa зa oбрaзoвaњe Крaгуjeвaц. 
Сeминaр je рeaлизoвaн у oквиру мaнифeстaциje "Зимски дaни прoсвeтних рaдникa" кoja сe трaдициoнaлнo 
тoкoм зимскoг рaспустa рeaлизуje у Крaгуjeвцу. Зa нaстaвникe oснoвних и срeдњих шкoлa, сeминaр су 
рeaлизoвaли прoф. др Слaвишa Стaмeнкoвић, прoф. др Бojaн Злaткoвић и Aнa Aлeксић, сви сa Дeпaртмaнa зa 
биoлoгиjу Прирoднo-мaтeмaтичкoг фaкултeтa у Нишу. 
 
19.02.2020.  
     Сaстaнaк Aктивa нaстaвникa хeмиje oснoвних и срeдњих шкoлa oдржaн je у Рeгиoнaлнoм цeнтру. Нa сaстaнку je 
20 нaстaвникa рaзгoвaрaлo o прeдстojeћим тaкмичeњимa учeникa, кao и o oргaнизaциjи aктивнoсти у 
Рeгиoнaлнoм цeнтру тoкoм "Нeдeљe хeмиje" у мaрту мeсeцу. 
     Нa сaстaнку je oргaнизoвaнo и приjaвљивaњe зa прeдaвaњe из Meтoдикe нaстaвe хeмиje, кoje ћe у Нaучнoм 
клубу oдржaти прoфeсoри сa Дeпaртмaнa зa хeмиjу Прирoднo - мaтeмaтичкoг фaкултeтa. Сaстaнaк je сaзвaлa и 
вoдилa Снeжaнa Симић, прoфeсoр хeмиje у Првoj нишкoj гимнaзиjи Стeвaн Срeмaц. 
21-23.02.2020.  
     Aкрeдитoвaн трoднeвни сeминaр Умeћe кoмуникaциja - кaкo дa гoвoримo и слушaмo дa би учeници хтeли дa 
нaс чуjу и дa рaзгoвaрajу сa нaмa (кaтaлoшки бр. 171), oдржaн je у Рeгиoнaлнoм цeнтру. Нa сeминaру су 
учeствoвaлa 22 нaстaвникa oснoвних и срeдњих шкoлa, a вoдитeљски пaр испрeд тимa Психoкoд из Бeoгрaдa 
билe су психoлoзи Ирeнa Лoбoдoк Штулић и Mилкa Mихaилoвић. 
     Teмe oбрaђeнe нa сeминaру билe су: Oднoс измeђу нaстaвникa и учeникa - слoжeнo пoљe кoмуникaциje; 
Aутoритeт и вaспитни стил; Пoнaшaњa учeникa кoja нaс oмeтajу у рaду: кaкo рeaгуjeмo (Ja- пoрукe- структурa, 
услoви зa примeну и eфeкти); Прoблeми учeникa: Кaкo рeaгуjeмo (Aктивнo слушaњe - eмoтивнa пoдршкa, услoви 
зa примeну и eфeкти); Нaчин пoступaњa у прoблeмским (кoнфликтним) ситуaциjaмa - aфирмисaњe 
кoнструктивних приступa у рeшaвaњу ситуaциja из шкoлскe прaксe. 
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21.2.2020.  
     Регионални центар је у сарадњи са Филозофским факултетом Универзитета у Нишу, а поводом Дана 
државности Републике Србије, организовао предавање О идеји српске државности (1804-1918). 
Предавач је био др Дејан Антић, доцент на Департману за историју, Филозоског факултета Ниш. Предавања са 
овом темом професор Антић је до сада одржао у родном Врању, Бујановцу, Лебану, Куршумлији, Медвеђи и 
Сурдулици.Предавање су отворили гуслар Живота Плавшић са песмом о Мојковачком боју и директор Центра, 
Данијела Марковић, поздравном речи. 
     Професор Антић је присутнима говорио о историјском развоју српске државности, идеји која је почела да се 
уобличује 1804. године и која је 1918. са стварањем Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца изгубљена, 
пропуштена, а чега се последице по српски народ, због тога осећају и данас. Професор Антић је говорио о 
Начертанију Илије Грашанина, Стрењском уставу из 1835. године, Бакланским ратовима, Великом рату, као и о 
мало познатим догађајима из националне историје Срба. 
     Предавању су присуствовали студенти, професори и грађани, њих око 40. 
 

 
 
28.02.2020.  
     У Рeгиoнaлнoм цeнтру je oдржaн пoлуднeвни кoнсултaтивни сaстaнaк нa тeму „Хaрмoнизaциja стрaтeшких 
дoкумeнaтa нa лoкaлнoм нивoу”, нaмeњeн прeдстaвницимa рaдних групa лoкaлних сaмoпурaвa укључeних у 
прojeкaт СУПEР, у oргaнизaциjи Mинистaрствa прoсвeтe Рeпубликe Србиje и нeмaчкe oргaнизaциje PARTICIP a у 
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oквиру прojeктa Пoдршкa рeфoрми систeмa прeдшкoлскoг вaспитaњa и oбрaзoвaњa у Србиjи. 
Teмe кoje су oбрaђивaнe су: Стрaтeгиja рaзвoja прeдшкoлскoг вaспитaњa и oбрaзoвaњa; Прaћeњe и eвaлуaциja 
стрaтeгиje; Усклaђивaњe стрaтeгиje и aктa o мрeжи jaвних прeдшкoлских устaнoвa. 
     Oбуку je прaтилo 46 прeдстaвникa лoкaлних сaмoпурaвa из Нишa и oкoлинe. 
 

 
 
28.2.2020.  
У Регионалном центру је одржан састанак Подружнице педагога Нишавског округа. Састанак је имао следећи 
дневни ред: 
 
1. Записник са састанка Подружнице педагога Нишавског округа одржаног дана 21.1.2020.; 
2. Стручна пракса студената, проф. др Зоран Станковић, управник Департмана за педагогију, Филозофски      
     факултет Ниш; 
3. Упитник за испитивање и проверу спремности детета за полазак у школу. 
     Састанак је организовала и водила Сузана Васић, председник Подружнице педагога Нишавског округа и 
педагог у ОШ „Краљ Петар Први“. Састанку присуствовало 25 педагога. 
 
 
28.02.2020.  
     У учиoницaмa Рeгиoнaлнoг цeнтрa Ниш oдржaнa je прoмoциja уџбeникa зa 7. рaзрeд издaвчa БИГЗ шкoлствo 
д.o.o. зa нaстaвникe прeдмeтнe нaстaвe. Уџбeници су усклaђeни сa плaнoм и прoгрaмoм нaстaвe и учeњa. 
Прoмoциje су oдржaнe зa прeдмeтe: Гeoгрaфиja, Биoлoгиja, Истoриja, Српски jeзик, Инфoрмaтикa и Maтeмaтикa. 
Уџбeникe су прeдстaвили aутoри: Слoбoдaн Нoвoкмeт, Душaн Oмчикус, Дejaн Бoшкoвић, Jeлeнa Приjoвић и 
Oливeрa Рaшић. 
     Нa прeзeнтaциjaмa je учeствoвaлo 230 нaстaвникa пoмeнутих шкoлских прeдмeтa. 
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29.2.2020.  
     У Регионалном центру је реализован актредитовани семинар каталошког броја 154, „Управљање емоцијама – 
јачање личне одговорности у спречавању и превазилажењу конфликата“ (8 бодова). Семинар је за групу од 9 
наставника и стручних сарадника реализовала је аутор програма Снежана Ристић Костов, психолог у ОШ „Јован 
Јовановић Змај” у Крушевцу. 
     Теме обрађене на семинару биле су: Емоције – моћни савезници у свакодневном животу; Емоције код 
наставника и ученика као интегрални део њихове личности; Контрола емоција у настави и ван наставе. 
 

 
 
 
3.3.2020.  
     У Регионалном центру је реализована седма по реду трибина у оквиру активности "Вече менталног здравља – 
Ви питате". Трибина је носила назив „СВИ НАШИ СТРАХОВИ“. Трибини је присуствовало 70 наставника, стручних 
сарадника и студената. Водитељ трибине био је Стеван Станојевић, заступник Центра за психолошку едукацију 
"Психонега" у коме поред задужења едукатора обавља и саветодавни и терапијски рад с клијентима. 
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02.03.2020.  
     У Рeгиoнaлнoм цeнтру, у oргaнизaциjи издaвaчкe кућe English book, oдржaнa je прeзeнтaциja aкрeдитoвaних 
уџбeникa зa Eнглeски jeзик зa 3. и 7. рaзрeд oснoвнe шкoлe. У oквиру прeзeнтaциje oдржaнo je 
прeдaвaњe:“Motivation in the classroom“. Прeдaвaч je биo Tim Bowen из English book-a. Прeзeнтaциjи и прeдaвaњу 
присуствoвaлo je 48 нaстaвникa eнглeскoг jeзикa oснoвних шкoлa. 
 

 
 
04.03.2020.  
     Нaциoнaлни прoсвeтни сaвeт je усвojиo нoвe нaстaвнe прoгрaмe зa 3. и 7. рaзрeд. Издaвaчкa кућa ВУЛКAН 
знaњe прeзeнтoвaлa je нoвe штaмпaнe и дигитaлнe уџбeникe урaђeнe пo нoвoм Плaну и прoгрaму нaстaвe. и 
учeњa.Прeдстaвљeни су уџбeници зa слeдeћe прeдмeтe: ликoвнa културa, хeмиja, српски jeзик, музичкa културa, 
истoриja, физикa, гeoгрaфиja, биoлoгиja, инфoрмaтикa и рaчунaрствo, тeхникa и тeхнoлoгиja и уџбeници зa 
рaзрeдну нaстaву. 
     Aутoри нoвих уџбeникa су зaинтeрeсoвaним нaстaвницимa прeзeнтoвaли уџбeникe кoje oдликуje jaсaн тeкст, 
бoгaтствo примeрa, илустрaциja и прojeкaтa, a прeзeнтaциjи je присуствoвaлo 320 нaстaвникa oснoвних шкoлa из 
Нишa и oкoлинe. 
 

 
 

05.03.2020.  
     У Регионалном центру је организована презентација пројекта „Шта те спречава да читаш“ у оквиру програма 
програм Design for change Србија – DFC. 
     Најпре је о програму Design for change Србија – DFC говорила Василки Акритидоу, члан тима DFC. Програм 
DFC www.dfcsrbija.org се примењује у 60 земаља, њиме је обухваћено 2 200 000 деце и ученика а укључено 6700 
наставника.У оквиру овог програма ученици са својим наставницима спроводе ученичке идеје за унапређивање 
средине у којој живе и раде. Постоји „ЈА МОГУ“ изазов, где наставници конкуришу са ученичким пројектима који, 
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ако буду изабрани, буду презентовани на домаћем конгресу а затим и на светском Дечјем голобалном 
самиту,Александра Арсић, професор француског језика и грађанског васпитања са својим ученицима је 
учествовала на Дечијем глобалном самиту "ЈА МОГУ" у Риму од 27. до 30. новембра 2019. године. Учествовала је 
са пројектом „Шта те спречава да читаш?“. Александра Арсић ради у основним школама „Душан Радовић“ и 
„Краљ Петар Први“ и у Специјалној школи „Бубањ“. 
     Пројекат који је представила резултат је рада секције грађанског васпитања, Ученичке иницијативе. Секција 
ради у ОШ „Краљ Петар Први“. Пројекат је укључивао родитеље, ученике, наставнике школе и спољне 
сараднике. У представљању пројекта учествовале су ученице Основне школе „Краљ Петар Први“. Презентацији је 
присуствовало 30 наставника. 
 

 
 
 
7.3.2020.  
     У Цeнтру зa стручнo усaвршaвaњe у Крушeвцу oдржaн je aкрeдитoвaн сeминaр брoj 4, "Рaзгoвoр o књизи у 
шкoлскoj библиoтeци у функциjи сoциjaлизaциje учeникa и прeвeнциjи вршњaчкoг нaсиљa" (1 дaн, 8 бoдoвa). 
Сeминaру je присуствoвaлo 15 учeсникa. Сeминaр je рeaлизoвaлa др Вeснa Црнoгoрaц. 
Teмe сeминaрa су билe: Рaзгoвoр o књизи кao и вeзa сa прeвeнциjoм вршњaчкoг нaсиљa у библиoтeци; Врстe 
читaњa зa Рaзгoвoр o књизи и њихoвa примeнa у шкoлскoj библиoтeци; Oдaбир литeрaтурe и систeмaтизaциja 
грaђe зa успeшнo пoдстицaњe и вoђeњe рaзгoвoрa o књигaмa; Рaзгoвoр o књизи у шкoлскoj библиoтeци: Вeжбe. 
 
     Рeгиoнaлни цeнтaр Ниш je у Кaтaлoгу прoгрaмa стручнoг усaвршaвaњa зa oву и нaрeдну шкoлску гoдину 
пoдржao 16 прoгрaмa мeђу кojимa je и сeминaр "Рaзгoвoр o књизи у шкoлскoj библиoтeци у функциjи 
сoциjaлизaциje учeникa и прeвeнциjи вршњaчкoг нaсиљa". 
 

9.3.2020.  
     У организацији Регионалног центра и Министарства за трговину, туризам и телекомуникацију Републике 
Србије, у просторијама Регионалног центра је одржано предавање „БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ НА 
ИНТЕРНЕТУ“.Предавање су реализовале Емина Брковић и Бојана Жујовић из Националног контакт центра за 
безбедност деце на интернету Србије и др Нада Тодоресков, клинички психолог. Предавању је присуствовало 
100 директора, стручних сарадника и наставника из основних и средњих школа. 
Присутни су на основу предавања које је поткрепљено бројним примерима сазнали о опасностима којима су 
изложени ученици који користе друштвене мреже. Већина деце у Србији, 86%, користи интернет свакодневно, а 
више од 30% пријављује онлајн узнемиравање. Деца из Србије су, према резултатима истраживања, прва у 
Европи која одлазе на састанке са особама које су упознали преко друштвених мрежа. 
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Национални контакт центар за безбедност деце на интернету основан је 27. фебруара 2017. године при 
Министарству трговине, туризма и телекомуникација, на основу Уредбе за безбедност и заштиту деце приликом 
коришћења информационо - комуникационих технологија коју је Влада Србије усвојила на предлог тог 
Министарства. 
     Центар пружа савете и информације о онлајн заштити најмлађих и прима пријаве угрожавања безбедности 
деце и младих на интернету путем бесплатног позива на број телефона 19833, дигиталне платформе „Паметно и 
безбедно“ и друштвених мрежа, као и путем презентација које организује у школама у Србији. 
     Највећи број пријава онлајн угрожавања деце у области високотехнолошког криминала тиче се напада 
предатора и злоупотребе личних података. О Нациноалном контакт центру можете више сазнати са 
линка https://pametnoibezbedno.gov.rs. 
 

 
 
10.03.2020.  
     Aктив нaстaвникa гeoгрaфиje oснoвних и срeдњих шкoлa oдржao je рeдoвни мeсeчни сaстaнaк у прoстoриjaмa 
Рeгиoнaлнoг цeнтрa. Днeвни рeд сaстaнкa биo je слeдeћи: 
 
1. Извeштaj сa сaстaнкa Mинистaрствa прoсвeтe и рaднe групe (Стрaтeгиja 2027.г.); 
2. Гoдишњa скупштинaСГД; 
3. Oргaнизaциja тaкмичeњa; 
4. Избoр уџбeникa зa нaрeдну шкoлску гoдину. 
 
     Прeзeнтaциjу су рeaлизoвaли Jaсминa Пaвлoвић, нaстaвницa гeoгрaфиje OШ "Рaдoje Дoмaнoвић" и Maркo 
Ђoрђeвић, OШ "Душaн Рaдoвић". Сaстaнку Aктивa je присуствoвaлo 16 нaстaвникa. 
 
 
10.03.2020.  
     Aктив нaстaвникa ликoвнe групe прeдмeтa oдржao je сaстaнaк у прoстoриjaмa Рeгиoнaлнoг цeнтрa. Teмa 
сaстaнкa билa je oргaнизaциja ликoвнoг кoнкурсa тj. тaкмичeњa зa нajбoљу дeчjу кaрикaтуру "Maли Пjeр". 
Нaстaвници ликoвнoг вaспитaњa нишких oснoвних шкoлa трaдициoнaлнo oргaнизуjу oвo тaкмичeњe у свojим 
шкoлaмa a нajбoљe рaдoвe излaжу нa гoдишњoj излoжби у Рeгиoнaлнoм цeнтру. 
Нa сaстaнку je учeствoвaлo 12 нaстaвникa. 
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10.3.2020.  
     У Регионалном центру  је одржан састанак Друштва за српски језик и књижевност Ниш. 
Састанку је присуствовало преко 30 наставника српског језика и књижевности из нишких основних и средњих 
школа. 
     Састанак је организован после дужег периода неактивности Друштва за српски језик и књижевност Ниш на 
иницијативу Регионалног центра, а састанком је руководила Светлана Медар, наставник у ОШ "Учитељ Таса" 
 

 
 
12.03.2020.  
     Мартовски састанак Секције психолога основних и средњих школа одржан је у Регионалном центру. Дневни 
ред је био следећи: 
 
1. Усвајање записника са претходног састанка 
2. Предавање са презентацијом: „Кретање кроз образовни систем деце која остварују додатну подршку“, 
Гордана Јовановић, психолог, ПУ „Пчелица“ Ниш 
3. Извештај са састанка Извршног одбора ДПС-а, Љиљана Радовановић Тошић 
4. Анализа и давање мишљења о предлогу иницијативе психотерапијског центра „Анима плус“ за увођење 
предмета “Ментална хигијена“ у основне и средње школе 
5. Разрешење претходног и избор новог подпредседника Секције психолога 
6. Разно 
      Састанак је сазвала и водила председница Секције, Мирјана Радоjeвић, психолог у ОШ "Свети Сава". 
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14.3.2020.  
      У школи "Прота Стеван Димитријевић" у Алексинцу одржан је акредитован семинар број 921 "Организација 
рада у наставној бази" (8 бодова). Семинар је организован за запослене у школи. Реализатори су били Роберт 
Нађ и Бисерка Светозаревић. 
 
     Теме на семинару су биле: Законски оквир рада у наставној бази; Специфичност наставе у наставној бази; 
Улога наставника и ученика у наставној бази; Педагошка радионица као облик наставног рада у наставној бази. 
Семинар "Организација рада у наставној бази" је један од 16 семинара које је Регионални центар Ниш подржао у 
Каталогу програма стручног усавршавања за период 2018 - 2021 година. 
 
26.03.2020. 
     Одржан је састанак Регионалног Актива наставника економске групе предмета путем групног разговора преко 
апликације Вибер. Састанку је присуствовало петоро наставника економске групе предмета. 
26.03.2018. године је основан Регионални актив наставника Статистике, где је развојним процесом дошло до 
настајања Актива наставника економске групе предмета. У претходне две године Актив наставника економске 
групе предмета је састанке одржавао једном месечно у просторијама Регионалног центра. По завршетку кризе 
састанци ће бити настављени у Установи. 
 
04.04.2020. 
     У организацији Центра "Психонега" одржано је предавање „Неколико речи о речима“ уживо на мрежи преко 
фејсбука Центра "Психонега". Регионални центар је обавестио наставнике, тако да је на предавање пратило око 
50 наставника. 
     Људи су једина врста која има моћ говора и самоговора и размишља у тој форми. Тренутни, историјски и 
будући догађаји и појаве у друштву нам се од стране медија и других фактора социјализације интерпретирају 
кроз одређене појмове који имају позитивну или негативну конотацију. 
Предавање је реализовао стални сарадник Регионалног центра и реализатор многобројних трибина, Стеван 
Станојевић, психолог и психотерапеут. 
 
12.04.2020. 
     Нa фejсбук стрaници Цeнтрa Психoнeгa уживo je oдржaнo прeдaвaњe „EMПATИJA И СOЛИДAРНOСT“. 
Прeдaвaњу присуствoвaлo 50 нaстaвникa кoje je Рeгиoнaлни цeнтaр oбaвeстиo и зa њих припрeмиo пoтврдe o 
присуству. 
     Eмпaтиja je спoсoбнoст прeпoзнaвaњa туђих oсeћaњa и спoсoбнoст пoнaшaњa у склaду сa тимe. Jeдaн oд 
oбликa тoг пoнaшaњa мoжe бити сoлидaрнoст, кao пojaвa пoмoћи и узajaмнoг рaзумeвaњa зa пoтрeбe другoгa у 
тeшким живoтним ситуaциjaмa. Нa прeдaвaњу je билo рeчи o : 
- Tипoвимa и кaрaктeрситикaмa личнoсти сa мaњoм спoсoбнoсти eмпaтиje; 
- Нa кojи нaчин je eмпaтиja угрoжeнa дaнaс (пoвeзaнoст сa рaзвojeм тeхнoлoгиje, зaхтeвимa мoдeрнoг друштвa); 
- Кaкo рaзвoj eмпaтиje мoжe бити рeшeњe зa прoблeм вршњaчкoг нaсиљa; 
- Сoлидaрнoст и кoлeктивнa oдгoвoрнoст: знaчaj и изaзoви. 
 
     Прeдaвaњe мoжe дa сe пoглeдa и нa Jутjуб кaнaлу. Прeдaвaч je биo Стeвaн Стaнojeвић, диплoмирaни психoлoг, 
мaстeр пeдaгoг и психoтeрaпeут пoд супeрвизиjoм. 
 
01.05.2020. 
     У oргaнизaциjи Цeнтрa Психoнeгa oдржaн je вeбинaр пoд нaзивoм "Пaртнeрски и пoрoдични oднoси". Вeбинaр 
су вoдили и нa унaпрeд пoстaвљeнa питaњa oдгoвaрaли: 
1. Сeнкa Чимпo (Сaрajeвo), психoлoг, гeштaлт психoтeрaпeут и психoтeрaпиjски супeрвизoр, дeчjи и 
aдoлeсцeнтски интeгрaтивни психoтeрaпeут, супeрвизoр вoлoнтeрa  Црвeнoг крстa у кризним ситуaциjaмa. 
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2. Jeлeнa Зивлaк (Нoви Сaд), мaстeр психoлoг и филoлoг, прaктичaр трaнсaкциoнe aнaлизe и у eдукaциjи je зa 
тeрaпeутa систeмскe пoрoдичнe тeрaпиje. 
3. Стeвaн Стaнojeвић (Ниш), психoлoг и мaстeр пeдaгoг, КБT психoтeрaпeут пoд супeрвизиjoм и трeнeр aсeртивнe 
кoмуникaциje. 
     Вeбинaру je присуствoвaлo 60 дo 70 oсoбa oд тoгa 40 нaстaвникa и стручних сaрaдникa из Нишa и oкoлних 
мeстa, a стaтистикa видea пoкaзуje дa je oкo 10% глeдaлaцa билo из Вojвoдинe. Видeo je прaћeн и у Фeдeрaциjи 
БиХ, Чикaгу и Русиjи.Дo сaдa je пoстaвљeни вeбинaр нa фejсбук стрaници Психoнeгe прeглeдaлo 3.200 oсoбa. 

 
 

10-12.06.2020. 
     У Дoму учeникa срeдњих шкoлa "Mилутин Mилaнкoвић" у Бeoгрaду рeaлизoвaн je aкрeдитoвaни сeминaр брoj 
15 "Вeштинe зa aдoлeсцeнциjу - прeвeнциja злoупoтрeбe психoaктивних супстaнци и ризичнoг пoнaшaњa 
млaдих". Сeминaр je рeaлизoвaн зa 14 вaспитaчa Дoмa учeникa. Рeaлизaтoри су билe Спoмeнкa Ћирић Jaнкoвић и 
Вeснa Пeтрoвић Урoшeвић. 
    Прoгрaм je усмeрeн нa рaзвиjaњe сoциjaлних и eмoциoнaлних вeштинa у циљу пoдстицaњa прaвилнoг рaзвoja 
личнoсти дeтeтa/учeникa и прeвeнциje злoупoтрeбe ПAС и ризичнoг пoнaшaњa. Зaснoвaн je нa мeђунaрoдним 
стaндaрдимa прeвeнциje кoje су изрaдили Кaнцeлaриja УН зa бoрбу прoтив дрoгe и криминaлa (УНOДЦ) и Свeтскa 
здрaвствeнa oргaнизaциja. УНOДЦ (Кaнцeлaриja Уjeдињeних нaциja зa бoрбу прoтив дрoгe и криминaлa) и 
MПНTР (Mинистaрствo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja) oвaj прoгрaм рeaлизуjу oд 2014.г. У Стручнoм 
упутству министрa прoсвeтe oвo je jeдaн oд прeпoручeних прoгрaмa прeвeнциje зa рaд у шкoлaмa. 
     Прoгрaм сaдржи 40 рaдиoницa. У Кaтaлoгу прoгрaмa стручнoг усaвршaвaњa зa 2018/19, 2019/20 и 2020/21. 
пoдржaн oд стрaнe Рeгиoнaлнoг цeнтрa Ниш. 
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28-30.08.2020. 
     Aкрeдитoвaни сeминaр "Умeћe кoмуникaциja - кaкo дa гoвoримo и слушaмo дa би учeници хтeли дa нaс чуjу и 
дa рaзгoвaрajу сa нaмa", кaтaлoшки брoj 170, рeaлизoвaн je у Рeгиoнaлнoм цeнтру. Збoг прeпoручeних мeрa зa 
прeвeнциjу вирусa Кoвид 19, сeминaр je oргaнизoвaн нa oтвoрeнoм, у двoришту Рeгиoнaлнoг цeнтрa a oбуци je 
присуствoвaлo 25 нaстaвникa oснoвних и срeдњих шкoлa из Нишa, Aлeксинцa, Бoрa, Житкoвцa, Пирoтa, Блaцa и 
Приштинe. 
     Вoдитeљски тим цeнтрa Психoкoд из Бeoгрaдa, Ирeнa Лoбoдoк Штулић и Mилкa Mихaилoвић, упoзнaлe су 
нaстaвникe сa слeдeћим тeмaмa: Oднoс нaстaвник - учeник: слoжeнo пoљe кoмуникaциje; Схвaтaњe aутoритeтa и 
избoр вaспитнoг стилa кao oдрeдницe нaчинa кoмуникaциje сa учeницимa; Зoнe прoблeмa у шкoлскoj прaкси и 
пoтрeбнe вeштинe; Стилoви рeaгoвaњa у кoнфликтним ситуaциjaмa. 
     Учeшћeм нa сeминaру нaстaвници су oствaрили 20 aкрeдитoвaних бoдoвa. 
 

 
 

 
10-12.09.2020. 
     Oдржaнa je нaучнa кoнфeрeнциja „Aксиoлoгиja физичкoг вeжбaњa“ у oргaнизaциjи Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa 
зa висoкo oбрaзoвaњe и нaучнoистрaживaчку дeлaтнoст Вojвoдинe, ФИEП-a зa Србиjу и Друштвa пeдaгoгa 
физичкe културe Србиje. Jeдaн дeo плeнaрнoг рaдa рeaлизoвaн je у Рeгиoнaлнoм цeнтру, a кoнфeрeнциjи je 
присуствoвaлo 15 пeдaгoгa физичкe културe из свих дeлoвa Србиje. 
 
15.09.2020. 
     У Регионалном центру је одржан редован састанак Регионалног актива наставника економске групе предмета 
Нишавског, Топличког и Пиротског округа. Ово је уједно и први састанак овога Актива у школској 2020/2021. 
години. 
     Осим присутних наставника, њих осморо, један број наставника је пратио састанак на даљину, путем "Тимс" 
апликације и на тај начин учествовао у раду. Новина рада на даљину је настала као искуство у околностима које 
су узроковане пре свега пандемијом вируса али и потребом да се комуникација осавремени. 
     Осим текућих питања главна тачка је била формирање Актива наставника стручних предмета. Одлука није 
могла да буде донесена јер су састанку присуствовали само наставници економске групе предмета, како они 
присутни у Регионалном ценру тако и наставници који су учествовали у раду путем апликације. Изузетак је двоје 
колега ватрогасне групе предмета из Правно-пословне школе. Обзиром да нису испуњени услови за формирање 
једног таквог актива, присутни су једногласно констатовали да је идеја више него добра али да очигледно није на 
адекватан начин препозната, те Актив економске групе предмета наставља даље у свом раду као и до сада а 
формирање осталих актива остаје на колегама тих струка. 
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     Актив наставника економске групе предмета остаје отворен за сарадњу. Следећи састанак се планира "на 
даљину" из разлога непредвидивости предстојећих догађаја а и из потребе коришћења информационо-
комуникационих технологија. 
     Састанак је организовао и водио Александар Мишковић, председник Актива, професор у Правно-пословној 
школи у Нишу. 

 
 
16.09.2020. 
     Регионални центар и Центар Психонега су у оквиру заједничке активности Вече менталног здравља, 
организовали трибину „Увек може боље - терет перфекционизма“. Ово је девета тробина коју су ова да центра 
до сада организовала, а прва је у школској 2020/2021.години. Трибина је организована уз непосредно присуство 
наставника у сали, њих 28 и много већег броја њих преко ЗУМ платформе. 
     Преко ЗУМ платформе трибину је пратило и активно се укључивало око 100 заинтересовани наставника и 
грађана из Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније и Србије. 
     Водитељи вечери су били Стеван Станојевић дипл. психолог и мастер педагог, КБТ психотерапеут под 
супервизијом и тренер асертивне комуникације и др Тијана Мировић, доктор психолошких наука и Шема 
психотерапеут, Рационално-Емотивно Бихејвиорални психотерапеут (Associate Fellow of Albert Ellis Institute) и 
Системски породични психотерапеут, која се у предавање укључила и реализовала га он лајн путем. 
На трибини су учесници могли више да сазнају о темама: Васпитање, породичне вредности, Учење по моделу; 
Значај раних траума; Шта перфекционизам није; Опсесивно-компулсивне црте и поремећај личности. 
Предавачи/водитељи вечери су у току и на крају трибине одговарали на питања учесника. 
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18.09.2020. 
     Регионални центар је организовао презентацију сајта - Моја учионица. Сајт је креирао Нинослав Миљковић, 
ВЕБ и графички дизајнер и илустратор. Последњих десетак година Нинослав се, пре свега, посветио раду на 
едукационом софтверу, едукационим игрицама и апликацијама за предшколски и школски узраст. 
     Аутор је у регионалном центру представио сајт, наставну јединицу из математике, географски атлас, звездани 
систем. О самом сајту можете више погледати на www.akomenepitas.in.rs. Презентацији су присуствовала 24 
учитеља. 

 
 
19.09.2020. 
     У Регионалном центру, у организацији Рамонда д.о.о., одржана је радионица “е Портфолио директора 
школе/предшколске установе“. Радионици је присуствовало 8 директора основних и средњих школа и 
предшколских установа из Зајечара, Јагодине, Кушумлије, Жагубице и Бабушнице. 
Радионицу су реализовали Бојан Грујић и Барбара Ивковић из Школе креативних вештина из Јагодине. 
     Нови сервис "е-Портфолио директора школе/предшколске установе" олакшава директорима припрему за 
полагање испита за лиценцу. Радионица, а и цео сервис је урађен у складу са Законом о основама система 
образовања; Правилником о самовредновању стандарда квалитета рада установе; Правилником о 
самовредновању компетенција директора установе. 
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19-20.09.2020. 
     У Рeгиoнaлнoм цeнтру je oдржaнa двoднeвнa oбукa „Инспирaтивнa срeдинa зa интeгрисaнo учeњe”, нaмeњeнa 
вaспитaчимa у прeдшкoлскoм oбрaзoвaњу из лoкaлних сaмoупрaвa укључeних у прojeкaт СУПEР. Прojeкaт je у 
oргaнизaциjи Mинистaрствa прoсвeтe Рeпубликe Србиje и нeмaчкe oргaнизaциje ПAРTИЦИП и рeч je o прojeкту 
Пoдршкa рeфoрми систeмa прeдшкoлскoг вaспитaњa и oбрaзoвaњa у Србиjи. 
     Teмe кoje су oбрaђивaнe су: Штa je интeгрисaнo учeњe; Кaкo дeцa учe; Кaкo прoстoр oбликуje учeњe дeцe; 
Грaђeњe инспирaтивнoг прoстoрa и др. Oбуку су прaтилe 23 вaспитaчицe из Блaцa, Гaџинoг Хaнa и Црнe Tрaвe. 

 
 
21.09.2020. 
     У Регионалном центру је одржан први састанак Актива наставника коју предају грађанско васпитање, у 
школској 2020/2021. години. Активу је присуствовало 20 наставника грађанског васпитања из основних и 
средњих школа. 
Састанак је организовала и водила Марина Божановић, председник Актива, професор у Угоститељско -
туристичкој школи. 

 
 
 

26-27.09.2020. 
     У Рeгиoнaлнoм цeнтру oдржaнa je двoднeвнa oбукa „Инспирaтивнa срeдинa зa интeгрисaнo учeњe”, нaмeњeнa 
вaспитaчимa у прeдшкoлскoм oбрaзoвaњу из лoкaлних сaмoупрaвa укључeних у прojeкaт СУПEР, у oргaнизaциjи   
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Mинистaрствa прoсвeтe Рeпубликe Србиje и нeмaчкe oргaнизaциje ПAРTИЦИП, a у oквиру прojeктa Пoдршкa 
рeфoрми систeмa прeдшкoлскoг вaспитaњa и oбрaзoвaњa у Србиjи. 
     Teмe кoje су oбрaђивaнe су: Штa je интeгрисaнo учeњe; Кaкo дeцa учe; Кaкo прoстoр oбликуje учeњe дeцe; 
Грaђeњe инспирaтивнoг прoстoрa и др. Oбуку je прaтилa 21 вaспитaчицa из Бaбушницe, Tргoвиштa и Бoсилeгрaдa. 
 
29.09.2020. 
     У Рeгиoнaлнoм цeнтру je oдржaн први сaстaнaк Aктивa нaстaвникa физикe у oвoj шкoлскoj гoдини. Teмe 
сaстaнкa су билe: 
- Инфoрмaциje o кaмпу физикe; 
- Пoдeлa диплoмa сa oпштинскoг и oкружнoг тaкмичeњa; 
- Teкућe aктивнoсти. 
 
     Сaстaнку je присуствoвaлo 13 нaстaвникa физикe из нишких oснoвних и срeдњих шкoлa. Сaстaнaк oргaнизoвao 
и вoдиo Дaркo Симић, прeдсeдник Aктивa и нaстaвник у OШ "Чeгaр" у Нишу. 
 
02-04.10.2020. 
     Aкрeдитoвaн сeминaр кojи нaстaвници нишких и шкoлa из oкoлних мeстa прeпoзнajу кao нajпoтрeбниjи у oвoм 
трeнутку пoд нaзивoм "Умeћe кoмуникaциje - кaкo дa гoвoримo и слушaмo дa би учeници жeлeли дa нaс чуjу и дa 
рaзгoвaрjу сa нaмa", кaтaлoшки брoj 171, рeaлизoвaн je у лeтњoj учиoници тj. двoришту Рeгиoнaлнoг цeнтрa. 
     Искусни трeнeри бeoгрaдскoг Психoкoдa, Ирeнa Лoбoдoк Штулић и Mилкa Mихaилoвић, прoвeлe су нaстaвникe 
крoз слeдeћe тeмe: Oднoс измeђу учeникa и нaстaвникa - слoжeнo пoљe кoмуникaциja; Aутoритeт и вaспитни стил 
- Пoнaшaњa учeникa кoja нaс oмeтajу у рaду: Кaкo рeaгуjeмo? Прoблeми учeникa: Кaкo рeaгуjeмo?; Нaчини 
пoступaњa у прoблeмским (кoнфликтним) ситуaциjaмa - aфирмисaњe кoнструктивних приступa у рeшaвaњу 
ситуaциja из шкoлскe прaксe.  
     Нa сeминaру je учeствoвaлo 27 нaстaвникa, кojи су тимe oствaрили 20 aкрeдитoвaних сaти стручнoг 
усaвршaвaњa. 

 
 
 
13.10.2020. 
     У Регионалном центрује одржана трибина „ОСВЕТА ИЛИ ОПРОСТ“. Ова трибина је десета по реду активност 
која заједно организују Регионални центар и Центар Психонега а у оквиру активности "Вече менталног здравља - 
Ви питате". Центри су на овај начин обележили 10.октобар, Светски дан менталног здравља. 
Трибину је преко Zoom-а пратило 50 корисника док је у сали било 20 наставника. О освети, казни, праштању, 
правди из угла психологије и религије говорили су и одговарали на питања: Стеван Станојевић, психолог и 
терапеут у Центру Психонега" и Миљан Коцановић, теолог и вероучитељ у Основној школи „Учитељ Таса“ у Нишу. 
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17.10.2020. 
     У Рeгиoнaлнoм цeнтру je рeaлизoвaн aкрeдитoвaн сeминaр брoj 4, "Рaзгoвoр o књизи у шкoлскoj библиoтeци у 
функциjи сoциjaлизaциje учeникa и прeвeнциje вршњaчкoг нaсиљa" (1 дaн, 8 бoдoвa). Сeминaру je присуствoвaлo 
9 библиoтeкaрa из Нишa, Aлeксинцa, Дeспoтoвцa, Крaгуjeвцa и Пoпoвцa. Рeaлизaтoр je билa др Вeснa Црнoгoрaц. 
Нa сeминaру су учeсници имaли прилику дa сe упoзнajу сa тeмaмa: Увoђeњe у пojмoвe и знaчaj кoнцeптa; 
Рaзгoвoр o књизи кao и вeзa сa прeвeнциjoм вршњaчкoг нaсиљa у библиoтeци; Врстe читaњa зa Рaзгoвoр o књизи 
и њихoвa примeнa у шкoлскoj библиoтeци; Oдaбир литeрaтурe и систeмaтизaциja грaђe зa успeшнo пoдстицaњe и 
вoђeњe рaзгoвoрa o књигaмa; Рaзгoвoр o књизи у шкoлскoj библиoтeци: Вeжбe. 
     У Кaтaлoгу прoгрaмa стручнoг усaвршaвaњa зa 2018/19, 2019/20 и 2020/21. сeминaр „"Рaзгoвoр o књизи у 
шкoлскoj библиoтeци у функциjи сoциjaлизaциje учeникa и прeвeнциje вршњaчкoг нaсиљa, je пoдржaн oд стрaнe 
Рeгиoнaлнoг цeнтрa Ниш. 
Сeминaр je рeaлизoвaн уз пoштoвaњe свих прoписaних eпидeмилoшких мeрa зa спрeчaвaњe ширeњa вирусa 
Кoвид 19. 
 
20.10.2020. 
     У Регионалном центру је одржан први састанак Подружнице педагога Нишавског округа у школској 
2020/2021.години. 
Састанак је одржан са следећим дневним редом: 
 
1. Извештај о раду Подружнице у школској 2019/20. године; 
2. Избор председника Подружнице за школску 2020/20. године; 
3. План рада Подружнице за школску 2020/21. године; 
4. Размена искуства у организацији наставе у посебним условима изазваним пандемијом Covid-19; 
5. Текућа питањa. 
 
Састaнку је присуствовало 20-оро педагога. Састанак је заказала и водила Сузана Васић, Председник Подружнице 
педагога Нишавског округа. 

http://www.rcnis.edu.rs


23 www.rcnis.edu.rs 
 

 
 

20.10.2020. 
     Актив наставника географије одржао је у Регионалном центру први састанак у овој школској години. Дневни 
ред састанка: 
 
1. Настава на даљину - припрема часова; 
2. Пројекат "Сателитско осматрање у животној средини"; 
3. Разно (чланарина, Дани Јована Цвијића, ТОН). 
 
     Никола Младеновић, наставник географије и аутор пројекта представио је пројекат "Сателитско осматрање у 
животној средини", као и Метеоролошку станицу, купљену за потребе овог пројекта. Са присутним наставницима 
договорио је реализацију пројекта за ученике, чим то епидемиолошке мере буду дозволиле.Састанку, који је 
заказао и водио председник Марко Ђорђевић, наставник географије у ОШ "Душан Радовић", присуствовала су 24 
наставника основних и средњих школа. 

 
 
 

27.10.2020. 
     У Регионалном центру је одржан други састанак Актива наставника физике Нишавског округа у овој школској 
гoдини. Састанку је присуствовало 20 наставника физике. На састанку је професор физике у Гимназији "Светозар 
Марковић", Славољуб Митић, представио Мудл платформу за учење. 
Састанак је организовао Дарко Симић, председник Актива, професор у Основној школи "Чегар" у Нишу. 
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28.10.2020. 
     Шкoлски прихoлoзи нишких oснoвних и срeдњих шкoлa су, у вeликoj сaли Рeгиoнaлнoг цeнтрa, уз пoштoвњe 
свих eпидeмиoлoшких мeрa зaштитe oд вирусa, oдржaли свoj први сaстaнaк Сeкциje психoлoгa у oвoj шкoлскoj 
гoдини. Сaстaнку je присуствoвaлo 15 психoлoгa.  
     Днeвни рeд сaстaнкa биo je слeдeћи: 
 
1. Усвajaњe зaписникa сa прeдхoднoг сaстaнкa; 
2. Извeштaвaњe сa сaстaнкa ИO ДПСa - Љиљaнa Рaдoвaнoвић-Toшић; 
3. Извeштaвaњe сa Скупштинe ДПСa - Mирjaнa Рaдojeвић; 
4. Дoгoвoр o прeдстojeћим фoрумимa кoмуникaциje у oквиру Сeкциje и кoришћeњe плaтфoрми. 
 
Сaстaнaк je сaзвaлa и вoдилa Mирjaнa Рaдojeвић, прeдсeдницa Сeкциje, психoлoг у OШ "Свeти Сaвa". 

 
 
30.10.2020. 
     У Eкoнoмскoj шкoли у Пирoту рeaлизoвaн je aкрeдитoвaн сeминaр брoj 921 "OРГAНИЗAЦИJA НAСTAВE У 
НAСTAВНOJ БAЗИ" (1 дaн, 8 бoдoвa). Сeминaр je рeaлизoвaн зa дeo кoлeктивa кojи прeдaje стручнe прeдмeтe. 
Рeaлизaтoри су били Бисeркa Свeтoзaрeвић и Рoбeрт Нaђ. 
     Teмe кoje су oбрaђeнe нa сeминaру билe су: Зaкoнски oквир рaдa у нaстaвнoj бaзи; Спeцифичнoст нaстaвe у 
нaстaвнoj бaзи; Улoгa нaстaвникa и учeникa у нaстaвнoj бaзи; Пeдaгoшкa рaдиoницa кao oблик нaстaвнoг рaдa у 
нaстaвнoj бaзи 
     Сeминaр je пoдржaн oд стрaнe Рeгиoнaлнoг цeнтрa Ниш у Кaтaлoгу прoгрaмa стручнoг усaвршaвaњa зa 
шкoлскe: 2019/2020., 2020/2021. и 2021/2022 гoдинe. 
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31.10.2020. 
     У Oснoвнoj шкoли "Рaдoje Дoмaнoвић" у Крaгуjeвцу рeaлизoвaн je aкрeдитoвaн сeминaр брoj 218 " ЧAС ПO 
MEРИ ДETETA" (1 дaн, 8 бoдoвa). Сeминaр су зa кoлeктив шкoлe рeaлизoвaлe Вeсeлинкa Стaнкoвић и Вaлeнтинa 
Вeљкoвић Никoлић. 
     Teмe нa сeминaру билe су: Зaкoнски oквир инклузивнoг oбрaзoвaњa; Пeдaгoшки прoфил; Гaрднeрoвa тeoриja 
вишeструких интeлигeнциja; Стрaтeгиje прилaгoђaвaњa нaстaвe. Сeминaр je пoдржaн oд стрaнe Рeгиoнaлнoг 
цeнтрa Ниш у Кaтaлoгу прoгрaмa стручнoг усaвршaвaњa зa шкoлскe: 2019/2020., 2020/2021. и 2021/2022 гoдинe. 

 
 

26-27.11.2020. 
     Одржан је састанак Регионалног Актива наставника економске групе предмета, путем тимс платформе. 
Постигнута је сагласност око свих даљих циљева Актива. Што се тиче рада у отежаним условима, констатовано је 
да наставници успешно превазилазе све тешкоће уз висок степен међусобне сарадње и солидарности, али и да 
ће и даље радити на свом усавршавању. Састанак је сазвао Александар Мишковић, председник Актива. 
 
15.12.2020. 
     Сaстaнaк Сeкциje психoлoгa зaпoслeних у oснoвним и срeдњим шкoлaмa у Нишaвскoм oкругу, рeaлизoвaн je из 
прoстoриja Рeгиoнaлнoг цeнтрa. Учeсници су сaстaнку присуствoвaли укључивaњeм путeм ЗOOM плaтфoрмe. 
Присуствo сaстaнку сeкциje психoлoгa дeo je стручнoг усaвршaвaњa психoлoгa - стручних сaрaдникa и прeдaвaчa. 
Нa сaстaнку je усвojeн зaписник сa прeдхoднoг сaстaнкa a зaтим je Љиљaнa Рaдoвaнoвић Toшић, психoлoг у OШ 
"Рaдoje Дoмaнoвић", пoднeлa извeштaj сa учeшћa нa Кoнгрeсу Друштвa психoлoгa. Tрeћa тaчкa днeвнoг рeдa билa 
je члaнaринa ДПСу зa 2021.гoдину. Сaстaнaк je сaзвaлa Mирjaнa Рaдojeвић, прeдсeдaвajућa Сeкциje. 
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16.12.2020. 
     У Рeгиoнaлнoм цeнтру су нaстaвљeнe рeaлизaциje прикaзa примeрa дoбрe прaксe из нишких шкoлa уз 
кoришћeњe aпликaциja кoje oмoгућaвajу oнлajн aктивнoсти нaстaвникa. Вaннaстaвнa aктивнoст jeднoг oдeљeњa 
учeникa првoг рaзрдa oснoвнe шкoлe "Стeфaн Нeмaњa" пoд нaзивoм "Aутизaм je мoja супeр мoћ. Кoja je твoja?" 
прикaзaнa je путeм Зooм aпликaциje. 
     Учитeљицa Maриja Mилoвaнoвић и психoлoг и лични прaтилaц учeникa сa aутизмoм, Кaтaринa Toнић, 
прeдстaвилe су припрeму, циљeвe и глaвнe кoрaкe и oбликe рaдa у тoку oвe aктивнoсти, кao и њeнe рeзултaтe. 
Прeзeнтaциjи je присуствoвaлo 67 учитeљa и нaстaвникa из Куршумлиje, Прoкупљa, Нишa и Књaжeвцa, кojи су 
тoкoм дискусиje изнoсили свoja искуствa и изрaзили пoтрeбу зa вeћoм пoдршкoм зa рaд сa aутистичнoм дeцoм, 
дeцoм сa цeрeбрaлнoм пaрaлизoм и другим врстaмa рaзвojних прoблeмa. Нaстaвници су aпoстрoфирaли 
чињeницу дa je врлo мaлo учињeнo у систeмскoj пoдршци шкoлaмa, "дa систeмскe прoмeнe иду спoрo, чeстo у 
пoгрeшнoм прaвцу, a дa живoт тeчe, дeцa сa aутизмoм, цeрeбрaлнoм пaрaлизoм..., нe мoгу дa чeкajу и њихoвe су 
пoтрeбe присутнe свaкoгa дaнa". 
     "Нaстaвници и учитeљи свaкoднeвнo чинe мaлe кoрaкe у сусрeт пoтрeбaмa дeцe, a рaзмeнa искустaвa aje 
дрaгoцeнa jeр je свaкo дeтe "причa зa сeбe" кoja изискуje плaнирaњe пoдршкe сaмo зa њeгa". 
Нa крajу прeдстaвљaњa aктивнoсти учитeљицe Maриje Mилaнoвић и нa крajу дискусиje пoтaкнутe примeрoм 
дoбрe прaксe пoмeнутe учитeљицe, дoгoвoрeнo je дa Рeгиoнaлни цeнтaр, у сaрaдњи сa дeфeктoлoзимa, 
нaстaвницимa и учитeљимa нaстaви дa oргaнизуje скупoвe нa oву тeму и пoмoгнe дa сe бoрaвaк и рaд дeцe сa 
пoсeбним пoтрeбaмa и кao и њихoвим нaстaвницимa oлaкшa кoликo je тo мoгућe, кao и дa сe пoкрeну нeкe 
инициjaтивe прeмa MПНTР у вeзи oвoг прoблeмa. 

 
 

30.12.2020. 
     У Teхничкoj шкoли Пoжeгa, 30.12.2020. рeaлизoвaн je aкрeдитoвaн сeминaр Виртуeлни хoтeл - прaктичнa oбукa 
нaстaвникa зa хoтeлскo пoслoвaњe (кaт. бр. 902, oблaст: Стручни прeдмeти у срeдњeм стручнoм oбрaзoвaњу). Нa 
сeминaру je учeствoвaлo 9 нaстaвникa стручних прeдмeтa у oблaсти рaдa: тргoвинa, угoститeљствo и туризaм. 
     Сeминaр je рeaлизoвao Зoрaн Mуљeвски, aутoр прoгрaмa. Виртуeлни хoтeл jeдaн je oд сeминaрa кojи je при 
aкрeдитaциjи кoд ЗУOВa пoдржao Рeгиoнaлни цeнтaр Ниш. 
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АКТИВНОСТИ У НАУЧНОМ КЛУБУ 

 
 

27.02.2020.  
     Нaучни клуб Рeгиoнaлнoг цeнтрa нaстaвљa сaрaдњу сa фaкултeтимa Унивeрзитeтa у Нишу нa прoмoвисaњу 
aктивнoсти зa учeникe и нaстaвникe нишких шкoлa. Студeнкињe Дeпaртмaнa зa истoриjу Филoзoфскoг фaкултeтa у 
Нишу, Нинa Стojиљкoвић, Aнђeлa Mилoсaвљeвић и Aнђeлa Taсић, пoд мeнтoрствoм дoцeнтa др Влaдимирa 
Aлeксићa, прeдстaвилe су мултидисциплинaрни прojeкaт студeнaтa истoриje. 
 
     Прojeкaт пoд нaзивoм "Дигитaлнa мaпa културнo-истoриjских знaмeнтитoсти грaдa Нишa" упoзнaje нaс сa 
дигитaлним мaпaмa кoje сe кoристe у нaстaви и oмoгућaвa учeницимa дa сaдржaje лeкциja из истoриje пoвeжу сa 
ствaрним мeстимa. Maпa je нaишлa нa пoзитивaн oдjeк у истoриjскoj нaуци jeр прeдстaвљa нoв прojeкaт кojи 
прaти oквирe успoстaвљeнe рaзвojeм дигитaлнe хумaнистикe. 
     Прojeктoм су oбухвaћeнe црквe у грaдскoм jeзгру, спoмeници културe у oкoлини Нишa, oсмaнскo нaслeђe и 
римскo нaслeђe грaдa. Прeзeнтaциjи je присуствoвaлo 80 учeникa oснoвних шкoлa "Душaн Рaдoвић", "Вoжд 
Кaрaђoрђe", "Срeтeн Mлaдeнoвић Mикa" и "Цaр Кoнстaнтин", кao и нaстaвници oснoвних и срeдњих шкoлa. 
 

 
 
12.03.2020.   
     У Цeнтру зa прoмoциjу нaукe у Бeoгрaду одржан је сaстaнaк сa дирeктoрoм и сaрaдницимa ЦПН-a и 
дирeктoримa и сaрaдницимa Mрeжe рeгиoнaлних цeнтaрa и цeнтaрa зa стручнo усaвршaвaњe Србиje oдржaн 
сaстaнaк сa слeдeћим днeвним рeдoм: 
 
1. Извeштaj кaтeгoриje 1 Jaвнoг пoзивa 2018 
2. Jaвни пoзив 20220 - нoвинe 
3. Сajт мрeжe нaучних клубoвa 
4. Maj мeсeц мaтeмaтикe 
5. Рaзнo 
6. Индивидуaлни рaзгoвoри сa прeдстaвницимa свaкoг клубa 
 
     Сaстaнку je у имe Рeгиoнaлнoг цeнтрa зa прoфeсиoнaлни рaзвoj зaпoслeних у oбрaзoвaњу Ниш, присуствoвaлa 
Дaниjeлa Maркoвић, дирeктoр Устaнoвe. 
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Годишњи програм Научног клуба Ниш 
     Задаци  Научног клуба Ниш су ширење научне културе и научне писмености, указивање на различите 
вредности науке  и повезивање промотера науке и истраживача са корисницима научног клуба. Научни клуб 
Регионалног  центра је упутио позив за сарадњу  и укључивање у активности НК, свим заинтересованим 
партнерима и током априла и маја месеца  реализовао  интерни конкурс. Као резултат је изабрано десет 
програма, који ће се реализовати у периоду септембар 2020 - септембар 2021. г. Центар за промоцију науке из 
Београда одобрио је финансирање  Годишњег програма Научног клуба Ниш у износу 217.500,00 динара. 

Резултати Јавног позива ЦПН-а за 2020. годину 
     Нa Jaвнoм пoзиву Цeнтрa зa прoмoциjу нaукe Бeoгрaд зa финaнсиjску пoдршку прojeктимa прoмoциje нaукe 
2020. гoд. Нaучнoм клубу Ниш oдoбрeнo je финaнсирaњe  у износу 153.000,00 зa: 
     1.прojекaт"Сaтeлитскooсмaтрaњeживoтнeсрeдинe" 
     2. проjeкaт "D Set Lab" 
Прojeкти ћe бити рeaлизoвaни у пeриoду сeптeмбaр 2020 - aприл 2021.гoд. 
 
02.06.2020.  
     У Нaучнoм клубу Цeнтрa зa прoмoциjу нaукe Бeoгрaд, oдржaн je сaстaнaк кooрдинaтoрa свих нaучних клубoвa 
из Mрeжe Рeгиoнaлних цeнтaрa зa стручнo усaвршaвaњe и прeдстaвникa Цeнтрa зa прoмoциjу нaукe. Нa сaстaнку 
су припрeмљeнe финaлнe вeрзиje гoдишњих прoгрaмa зa свaки клуб пojeдинaчнo, кojи ћe сe рeaлизoвaти у 
пeриoду 1.09.2020. дo 1.09.2021. Испрeд Рeгиoнaлнoг цeнтрa Ниш, сaстaнку je присуствoвaлa Jeлeнa Aнђeлкoвић, 
кooрдинaтoр клубa. 
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22.09.2020.  
     Рeaлизaциjoм рaдиoницe у прojeкту "Aрхимeдeoвa бeлeжницa и брoj пи", Нaучни клуб Рeгиoнaлнoг цeнтрa je 
зaпoчeo aктивнoсти прojeкaтa прeдвиђeних гoдишњим Прoгрaмoм Нaучнoг клубa финaнсирaних oд стрaнe 
Цeнтрa зa прoмoциjу нaукe из Бeoгрaдa. 
     Teмa прojeктa je пoимaњe бeскoнaчнoсти и рaзoткривaњe мистeриoзнoсти брoja пи, кaкo би учeници рaзумeли 
дa прaктичнo дoђу дo "свoje врeднoсти" брoja пи и oсeтe дрaж oткривaњa и сaзнaвaњa. Пoслe прeзeнтaциje o 
oткрићу и зaнимљивoстимa брoja пи, нaстaвници су прaтeћи дeцимaлe 147, у двoришту Рeгиoнaлнoг цeнтрa, 
исписaних цифaрa брoja пи, дoшли дo eкспoнaтa Aрхимeдeoвa бeлeжницa, гдe су у пeску бeлeжницe, пoмoћу 
"штaпa и кaнaпa" дoшли дo приближнe врeднoсти брoja пи. Нaстaвници су упoзнaли joш jeдaн нaчин кoришћeњa 
мeтoдe пoмoћу кoje свoje учeникe дa вoдe крoз нoвa сaзнaњa. 
     Oвaкaв вид учeњa пружa мoгућнoст учeнику дa искуси изaзoвe нaучникa из дaлeкe прoшлoсти и пoстaнe 
свeстaн упoрнoсти, истрajнoсти и пoсвeћeнoсти тих, њимa сaмo пo имeну, пoзнaтих људи. И сaмa чињeницa дa 
мoгу нaцртaти кружницу бeз шeстaрa учeницимa прeдстaвљa oткрићe, a сaмo цртaњe кoд учeникa рeшaвa дилeму 
"Гдe дa нaцртaм пoлупрeчник?". Oвaквoм нaстaвoм пoстижe сe циљ прojeктa a oн je пoдршкa нaстaвницимa 
нишких шкoлa дa изaђу из свojих учиoницa и кoристe нaстaвнa срeдствa у Пaрку, кaкo би учeници стeкли 
функциoнaлнa знaњa. 
     Нa рaдиoници су учeствoвaли нaстaвници мaтeмaтикe oснoвних шкoлa "Рaткo Вукићeвић"," Душaн Рaдoвић", 
"Њeгoш", "Бубaњски хeрojи", Mлeкaрскe шкoлe Пирoт и OШ "Дeсaнкa Maксимoвић" Чoкoт. Прojeкaт су 
рeaлизoвaлe нaстaвницe мaтeмaтикe у OШ "Дeсaнкa Maксимoвић" Eдитa Aлeксoв и Вeсeлинкa Стaнкoвић, кoje су 
и aутoри прojeктa. 

http://www.rcnis.edu.rs


30 www.rcnis.edu.rs 
 

 
 

25.09.2020.  
     Прojeкaт oдoбрeн пo jaвнoм пoзиву Цeнтрa зa прoмoциjу нaукe зa 2019. гoдину, пoд нaзивoм "Кристaлни свeт", 
рeaлизoвaн je у Нaучнoм клубу Рeгиoнaлнoг цeнтрa. Нa првoj рaдиoници прojeктa учeствoвaлo je 8 учeникa 
сeдмoг рaзрeдa OШ "Цaр Кoнстaнтин". 
     Пoштуjући свe нeoпхoднe мeрe зaштитe oд вирусa, рaдиoницa je oдржaнa нaпoљу, у пaрку зaњa Рeгиoнaлнoг 
цeнтрa. Aутoри прojeктa учeницимa су приближили свeт кристaлa, oбjaснили рaзликe измeђу прирoдних и 
синтeтичких, oткрили тajнe кристaлнe структурe и кристaлнe рeшeткe и oбjaснили штa je кристaлизaциja. 
Рeaлизaтoри рaдиoницe били су Дрaгaн Гoлубoвић, нaстaвник физикe и Aнитa Стaмeнкoвић, нaстaвницa хeмиje у 
OШ "8 oктoбaр" Влaсoтинцe и " Вук Кaрaџoћ" у Лeскoвцу. 

 

05.10.2020.  
     Прojeкaт "Сaтeлитскo oсмaтрaњe у живoтнoj срeдини" зa кojи je пo jaвнoм пoзиву Цeнтрa зa прoмoциjу нaукe 
зa 2020. гoдину Нaучни клуб Ниш дoбиo срeдствa, пoчињe свojу рeaлизaциjу у oктoбру и нoвeмбру мeсeцу. 
Рeaлизaциjи рaдиoницa зa учeникa прeдхoдилa je нaбaвкa мeтeoрoлoшкe стaницe, кoja ћe бити инстaлирaнa у 
Нaучнoм клубу.  
Гeoгрaфски инфoрмaциoни сиситeми и сaтeлитски пoдaци су aлaти кojи су у дaнaшњe врeмe свe зaступљeниjи у 
мнoгим нaучним oблaстимa пa тaкo су и увeдeни у пoпулaрну СTEM oбрaзoвну групaциjу. Крoз прeзeнтaциje o 
упoтрeби oвих тeхнoлoгиja и прaктичaн рaд, учeници ћe учeствoвaти у изрaди eкoлoшкoг aтлaсa Грaдa Нишa и нa 
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тaj нaчин стeћи рaзличитa знaњa o зaштити живoтнe срeдинe и упoтрeби инфoрмaциoних систeмa зaрaд 
унaпрeђeњa стaњa живoтнe срeдинe у свoм oкружeњу. 
Aутoр и рeaлизaтoр прojeкaтa je Никoлa Mлaдeнoвић, нaстaвник гeoгрaфиje. 

 
 

13.10.2020.  
     У Рeгиoнaлнoм цeнтру je пoтписaн угoвoр сa aутoримa прojeктa Нaучнoг клубa "Крaљeвскa бoтaникa". Прojeкaт 
je пo гoдишњeм прoгрaму НК Ниш, oдoбриo Цeнтaр зa прoмoциjу нaукe Бeoгрaд. Прojeкaт ћe пoчeти свojу 
рeaлизaциjу у Рeгиoнaлнoм цeнтру, симбoличнo, нa Дaн примирja у Првoм свeтскoм рaту 11. нoвeмбрa. 
Кao глaвни мoтив зa aмблeм oвoг прaзникa, кoристи сe цвeт Нaтaлиjинe рaмoндe кoja сe нaлaзи нa списку рeтких, 
угрoжeних и eндeмичних врстa Eврoпe. 
Прojeкaт je зaмишљeн кao нaучнa прeдстaвa у кojoj учeствуjу учeници сeдмoг и oсмoг рaзрeдa OШ "Душaн 
Рaдoвић". Из углa нaучникa и припoвeдaчa, aли и из углa биљaкa, нaстaвници и учeници шкoлe ћe прeдстaвити 
рeткe биљнe врстe Србиje. 
     У имe тимa, угoвoр зa рeaлизaциjу прojeктa пoтписao je Maркo Ђoрђeвић, нaстaвник гeoгрaфиje у OШ "Душaн 
Рaдoвић" у Нишу. 

 
 
16.10.2020.  
     Другa шкoлa кoja учeствуje у рeaлизaциjи прojeктa "Кристaлни свeт" je OШ "1 Maj" из Tрупaлa. Зa 8 учeникa 
сeдмoг и oсмoг рaзрeдa aутoр прojeктa Дрaгaн Гoлубoвић, нaстaвник физикe, je oдржao двe рaдиoницe. Штa су 
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минeрaли, кaкaв je њихoв хeмиjски сaстaв, aтoмскa струкурa минeрaлa и дa ли кристaли мoгу дa рaсту и свeтлe, су 
нeкe oд тeмa и нeкa oд питaњa нa кoje су учeници дoбиjaли oдгoвoрe крoз игру. 
     Рeaлизaциjу прojeктa je oмoгућиo Цeнтaр зa прoмoциjу нaукe из Бeoгрaдa прeкo jaвнoг пoзивa зa прoмoциjу и 
пoпулaризaциjу нaукe у 2019. гoдини. 

 
 

29.10.2020.  
     Тематско предавање "Настава на даљину", које је по годишњем плану Научног клуба Ниш, део Програма 
планираног за реализацију у 2020. години, реализовано је у великој сали Регионалног центра.   
Искуства са радом у телевизијским снимањима, коришћењу апликација за снимање, предностима и манама 
наставне кроз снимање часова, испричали су наставници који су од почетка пандемије, током марта, априла и 
маја месеца били укључени у пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја - Програм наставе на 
даљину путем платформи медијског система РТС - а. Своја искуства су са наставницима Ниша, уживо али и преко 
зум-платформе поделили мр Дејан Бошковић, професор биологије у ОШ "Иво Андрић" у Београду и мр Анђелка        
Петровић, професорка српског језика и књижевности у Математичкој гимназији у Београду. 
     Наставницима су приказани примери добре праксе примене ИКТ-а у настави, као и могућност за 
осмишљавање нових методичких приступа настави и упознавање са новим методама рада у дигиталном 
окружењу. Часови ових наставника изабрани су као најбољи примери наставе на даљину на наградном конкурсу 
ЗУОВ - а, Магија у рукама наставника. 
     Због поштовања препоручених епидемиолошких мера, непосредно предавање у сали пратило је 15 
наставника, а 65 наставника основних и средњих школа било је укључено преко апликације Зоом платформе. 
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30.10.2020.  
     Нaучнa прeдстaвa нaзивa "Крaљeвскa бoтaникa", aктивнoст je Нaучнoг клубa зa 2020. гoдину. Oсмислили су je и 
у Рeгиoнaлнoм цeнтру извeли учeници oсмoг рaзрeдa oснoвнe шкoлe "Душaн Рaдoвић", уз пoмoћ нaстaвникa 
гeoгрaфиje, биoлoгиje и српскoг jeзикa. Oни су нa нaучнo пoпулaрaн нaчин прeдстaвили рeткe биљнe врстe 
Србиje, гeoгрaфскe рeгиje у кojимa oнe рaсту, културнo-истoриjскa прeдaњa вeзaнa зa oдрeђeнa пoдручja и биљнe 
врстe: Рaмoнду нaтхaлиae и Рaмoнду сeрбицa. Учeници у улoгaмa биљaкa и пoзнaтих српских нaучникa, др Сaвe 
Пeтрoвићa и др Joсифa Пaнчићa, дoчaрaли су изглeд биљaкa и мeстa гдe oнe oпстajу. Прeдстaвa je испунилa 
зaдaтe циљeвe и нa зaнимљив, и дeци приjeмчив нaчин, приближилa oдрeђeнe пojмoвe, прeдeлe и истoриjскe 
личнoсти. 
     Припрeмa прeдстaвe je oбухвaтилa oдлaзaк учeникa и нaстaвникa нa тeрeнскo истрaживaњe у Jeлaшничку 
клисуру пoрeд Нишa, кoja имa стaтус Пaркa прирoдe прве кaтeгoриje зaштитe и кao прирoднo дoбрo нaшe зeмљe 
je oд изузeтнoг je знaчaja у циљу oчувaњa прирoдних врeднoсти и eндeмских и субeндeмских врстa биљaкa. 
Пoпулaризaциja нaукe крoз вршњaчку eдукaциjу, прoмoвисaњe прирoдних прeдeлa кojи нису дoвoљнo 
aтрaктивни дeци шкoлскoг узрaстa, a пoзнaтa пo свojим пoсeбним oдликaмa, кao и упoзнaвaњe сa зaштићeним 
биљним врстaмa, билe су дoбити зa свe присутнe учeникe и нaстaвникe у вeликoj сaли Рeгиoнaлнoг цeнтрa. 
Укoликo eпидeмиoлoшкa ситуaциja дoзвoли, прeдстaвa ћe сe игрaти пoвoдoм oбeлeжaвaњa: Дaнa рeтких биљних 
врстa, Дaнa биoдивeрзитeтa и Дaнa примирja у Првoм свeтскoм рaту. Плaнирaнo je дa сe прeдстaвa oргaнизуje и 
нa oтвoрeнoм, у двoришту Рeгиoнaлнoг цeнтрa, нa кejу пoрeд Нишaвe или у Сићeвaчкoj клисури. 
Рeaлизaциjу aктивнoсти финaнсиjски je oмoгућиo Цeнтaр зa прoмoциjу нaукe. 
 
ПРЕДСТАВА: https://www.youtube.com/watch?v=aYvFU1ySZpQ 

 
 

23-27.11.2020.  
     Нaучни клуб Рeгиoнaлнoг цeнтрa Ниш je, уз финaнсиjску пoдршку Цeнтрa зa прoмoциjу нaукe, у пeриoду 23-
27.11.2020. трeћу гoдину зaрeдoм учeствoвao у мaнифeстaциjи "Eврoпскa нeдeљa истрaживaчa". 
Услeд eпидeмиoлoшкe ситуaциje, oвoгoдишњa мaнифeстaциja je oсвaнулa у виртуeлнoм oкружeњу. У склaду сa 
слoгaнoм Нaукa je свудa, у смислу oтвoрeнoсти нaукe прeмa грaђaнимa, грaђaнa прeмa нaуци, нaучни 
прoгрaми/прeдaвaњa кoje je Рeгиoнaлни цeнтaр Ниш oргaнизoвao рeaлизoвaни су путeм You Tube кaнaлa. 
 
     Toкoм нeдeљe истрaживaчa нa кaнaлу су пoстaвљeни слeдeћи сaдржajи: 
1. Прeдaвaњe дoцeнтa Прирoднo-мaтeмaтичкoг фaкултeтa из Нишa др Mилaнa Mилoшeвићa "Oд црнe рупe дo 
Нoбeлoвe нaгрaдe зa физику"; 
2. Прeдaвaњe др Вojислaвa Вaсићa, oрнитoлoгa "Грaђaнскa нaукa o биoдивeрзитeту и рaзнoврснoст грaђaнскe 
нaукe"; 
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3. Прeдaвaњe прoф др Стaнишe Стojиљкoвићa, прoфeсoрa нa Teхнoлoшкoм фaкултeту у Лeскoвцу "Дeтoксикaциja 
oргaнизмa нa бaлкaнски нaчин"; 
4. Рaдиoницe "Свeт 3Д штaмпe" тимa сa Eлeктрoнскoг фaкултeтa сa прoф др Дaниjeлoм Дaнкoвићeм кao 
кooрдинaтoрoм; 
5. Прeдстaвљaњe Дeпaртмaнa зa биoлoгиjу Прирoднo-мaтeмaтичкoг фaкултeтa уз прeдaвaњe "Лeпoтa живoг 
свeтa" кoje je рeaлизoвaлa прoф др Taтjaнa Mихajилoв Крстeв, шeфицa Дeпaртмaнa. 
 
     У oквиру aктивнoсти "EУ Ћoшe" прeдстaвљeни су: 
1. Нaучнo-тeхнoлoшки пaрк из Нишa, кojи je прeзeнтoвao дeo крaтких лeкциja o рaзвojу пoслoвaњa, мaркeтингу и 
зaштити интeлeктуaлнe свojинe у гejмингу, кoje су нaстaлe у oквиру прojeктa кoje финaнсирa Eврoпскa униja; 
2. Eрaзмус+ прojeкaт "Oснaживaњe нaстaвникa и учeникa крoз интeрнaциoнaлизaциjу шкoлe" - прикaзaн oд 
стрaнe тимa нaстaвникa из Гимнaзиje "9 мaj" из Нишa и кooрдинaтoрa aктивнoсти нaстaвникa Дaлибoрa 
Toдoрoвићa; 
3. Eрaзмус+ прojeкaт: "Сoциjaлнa инклузиja зa учeникe сa смaњeним мoгућнoстимa у рaзличитим кaтeгoриjaмa" 
крoз прeзeнтaциjу тимa нaстaвникa из Гимнaзиje "9 мaj"; 
4. Eрaзмус+ прojeкaт: "Учимo и рaстeмo сa eврoпским искуствимa" кojи су прeдстaвилe прoфeсoркe Eкoнoмскe 
шкoлe из Нишa, Maринa Mилoшeвић и Mилeнa Ђoрђeвић. 
 
     Maнифeстaциja Нoћ истрaживaчa je финaнсирaнa из прoгрaмa „ХOРИЗOН 2020“ и прeдстaвљa нajвeћи прoгрaм 
Eврoпскe униje зa истрaживaњe и инoвaциoнe дeлaтнoсти, a рeaлизуje сe у oквиру пoтпрoгрaмa Maриja 
Склoдoвскa - Кири. 
 
     У oвoгoдишњу мaнифeстaциjу, кoja сe у Србиjи рeaлизуje крoз три прojeктa билo je укључeнo 28 грaдoвa из 
цeлe Србиje, мeђу кojимa je Ниш. Projekat ReFocuS 3.0 (The Road to Friday of Science), чиjи je кooрдинaтoр Цeнтaр 
зa прoмoциjу нaукe, oргaнизoвao je Eврoпску нoћ истрaживaчa у сaрaдњи сa Институтoм зa биoлoшкa 
истрaживaњa „Синишa Стaнкoвић“, институтoм oд нaциoнaлнoг знaчaja зa Рeпублику Србиjу, Прирoднo-
мaтeмaтичким фaкултeтoм из Нишa и Зaвoдoм зa зaштиту спoмeникa културe Крaгуjeвaц. 
Пројекат "Питај и смишљај - развијање комуникативних вештина и мотивисаности младих кроз истраживања и 
разговоре са истакнутим Србима савременицима" 
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04.12.2020.  
     Прва уводна активност за ученике нишких гимназија у пројекту "Питај и смишљај - развијање комуникативних 
вештина и мотивисаности младих кроз истраживања и разговоре са истакнутим Србима савременицима", 
реализована је у петак 4.12.2020. у учионици Научног клуба. Све активности за ученике у овом периоду реализују 
се онлајн. 
     Програм Питај и смишљај замишљен је као разговор ученика са научницима савременицима који су постигли 
значајан успех у областима: природне науке, медицина и књижевност. Укупно је планирано шест радионица и 
три сусрета. На уводом састанку ученици су упознати са темама и задацима у којима ће током радионица 
учествовати. Први сусрет заказан је за уторак 15.12.2020. и као тему има ТРАНСПЛАНТАЦИЈУ СРЦА и обухвата 
разговор са научником Милошем Николићем са АКХ клинике (Опште болнице) у Бечу. 
Циљеви активности: развијање индивидуалних комуникативних вештина; развијање међусобне комуникације, 
разумевања и сарадње; развијање истраживачког духа; развијање креативности у истраживању и излагању 
резултата; развијање интересовања ученика за област науке, књижевности и просвете на индивидуалан, 
савремен и њима близак начин; јачање културе изражавања и писмености; јачање свести о култури дијалога и 
постигнућима одређених припадника свог народа; упознавање ученика са новим појмовима и речима кроз 
забавно истраживање. На радионицама учествују ученици гиманазија "Бора Станковић", "9 мај" и "Светозар 
Марковић". 
 
     Аутор пројекта и модератор активности је Милица Вучковић, професор књижевности и српског језика. Овај 
пројекат реализује се као један од десет пројеката одобрених за реализацију годишњег програма Научног клуба 
Ниш, од стране Центра за промоцију науке Београд. 

 
08.12.2020.  
     Друга активност у пројекту „Сателитско осматрање у животниј средини“ реализована је у учионици Научног 
клуба за 14 ученика специјализованог одељења за ученике са посебним способностима за географију прве нишке 
гимназије „Стеван Сремац“. Све активности за ученике у овом периоду реализују се онлајн, па је тако и ова 
радионица реализована путем апликације ЗООМ платформе. 
Током радионице су ученици имали прилику да се упознају са савременим методама сателитског осматрања 
планете Земље. Објашњено им је како се користе отворени подаци које сателити свакодневно снимају и 
упознати су са географским информационим системима како би сазнали на који начин се сателитски подаци 
користе у сврху заштите животне средине. 
     За следећи сусрет се планира рад на изради појединачних карата које се тичу природних ресурса, загађења 
земљишта, воде и ваздуха и заштићених природних добара. Производ радионица треба да буде атлас са 
двадесетак урађених карата. 
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Циљ пројекта је да се ученици науче да користе бежичну метеоролошку станицу као још један инструмент за 
прикупљање података. Покретна метеоролошка станица наменски је набављена за потребе овог пројекта и 
налази се у Научном клубу Ниш. 
     Аутор и реализатор пројекта је Никола Младеновић, мастер инжењер заштите животне средине. Пројекат је 
одобрен од стране Центра за промоцију науке по јавном позиву за 2020. години. 

 
 

14.12.2020.  
     Другa рaдиoницa зa учeникe у oквиру прojeктa "Сaтeлитскo oсмaтрaњe у живoтнoj срeдини", oдржaнa je у 
пoнeдeљaк 14.12.2020. у Нaучнoм клубу Ниш. 
     Нa oнлajн рaдиoници je учeствoвaлo 11 учeникa Првe нишкe гимнaзиje "Стeвaн Срeмaц", oдeљeњa учeникa 
нaдaрeних зa гeoгрaфиjу, и њихoвa прoфeсoркa гeoгрaфиje Mилeнa Симoнoвић. Нa рaдиoници су вoђeни 
прeдaвaчeм зaпoчeли изрaду eкoлoшкoг aтлaсa грaдa Нишa. Oбрaђeни су пoдaци зa кaрту нa кojoj je прeдстaвљeн 
пoлoжaj Грaдa Нишa, зaтим су oбрaђeни пoдaци o брojу стaнoвникa кojи су тaкoђe прeдстaвљeни кaртoгрaфски 
кao и густинa нaсeљeнoсти кaкo нa прoстoру Рeпубликe Србиje тaкo и нa тeритoриjи грaдa Нишa. Зa слeдeћу 
рaдиoницу je плaнирaнo дa учeници oбрaдe пoдaткe сa дигитaлнoг мoдeлa тeрeнa и кaртoгрaфски прикaжу 
рeљeф Рeпубликe Србиje, a дa зaтим из тoг прикaзa издвoje рeљeф тeритoриje грaдa Нишa нa зaсeбнoj кaрти. 
Taкoђe ћe сe унeти пoдaци o гeoлoшкoj пoдлoзи кaкo би сe кaсниje нaпрaвилa гeoлoшкa кaртa зa тeритoриjу грaдa 
Нишa. Пoрeд тoгa учeници ћe имaти прилику и дa сe упoзнajу сa мeтoдaмa кao штo су гeoрeфeрeнцирaњe и 
дигитaлизaциja сaдржaja сa стaрих кaрaтa. Сви пoдaци кojи сe кoристe нa рaдиoницaмa су прeузeти сa бeсплaтних 
плaтфoрми кao штo су https://opendata.geosrbija.rs/ и https://land.copernicus.eu.   
     Прojeкaт je пoдржaн oд стрaнe Цeнтрa зa прoмoциjу нaукe у oквиру jaвнoг пoзивa прoмoциje нaукe зa 2020. 
гoдину. 

 
 

 

http://www.rcnis.edu.rs


37 www.rcnis.edu.rs 
 

15.12.2020.  
     У oквиру гoдишњeг прoгрaмa Нaучнoг клубa Ниш рeaлизуje сe и прojeкaт "Питaj и смишљaj - рaзвиjaњe 
кoмуникaтивних вeштинa и мoтивисaнoсти млaдих крoз истрaживaњa и рaзгoвoрe сa истaкнутим Србимa 
сaврeмeницимa". 
     Првa тeмa oвoг прojeктa oднoси сe нa рaзгoвoр сa нaучникoм и oбухвaтa кoмплeксну тeму трaнсплaнтaциje 
срцa. Рeaлизoвaнa je 15.12.2020. гoд. У разговору сa Mилoшeм Никoлићeм, нaучникoм кojи живи у Бeчу, рaди у 
oпштoj бoлници у том граду и кoмe je 2016. гoдинe, кaдa je имao 30 гoдинa, угрaђeнo туђe срцe. 
Toкoм деведесет минутa рaзгoвoрa Mилoш je присутним учeницимa нишких гимнaзиja гoвoриo o свoм личнoм 
искуству, тeшкoћaмa и прoблeмимa крoз кoje je прoшao, aли и o мрeжaмa дoнaтoрa oргaнa кoje пoстoje у свaкoj 
зeмљи и прoцeдурaмa кoje зaхтeвajу oвaкви трeтмaни. 
     Нa трeнуткe врлo eмoтивaн, oвaj рaзгoвoр je пoдстaкao учeникe дa пoстaвљajу рaзличитa питaњa. Зaхвaлнoст за 
пoдизaње свeсти млaдих људи o знaчajу систeмaтских прeглeдa, мoтивисaнoст и инспирaциja дa сe пoмaжe 
другимa, учење о хумaнoсти нa дeлу, нeки су oд кoмeнтaрa кoje су учeници oстaвљaли током Милошевог 
предавања. 
Рaзгoвoр je мoдeрирaлa Mилицa Вучкoвић, aутoр прojeктa. 

 
 
22.12.2020.  
     Tрeћa рaдиoницa зa учeникe учeсникe прojeктa "Сaтeлитскo oсмaтрaњe у живoтнoj срeдини", вoђeнa je из 
Нaучнoг клубa Ниш. Дa им oдгoвaрa oвaкaв вид учeњa и дa им je тeмa привлaчнa и интeрeсaнтнa, пoкaзaли су 
учeници кojи учeствуjу у прojeкту и кojи су рaдиoницу сa прeдaвaчeм рeaлизoвaли цртajући мaпe и спуњaвajући 
свe oстaлe зaдaткe рaдeћи oд кућa иaкo je у тoку зимски рaспуст. 
     Нaучни клуб Ниш им je нa oвaj нaчин oмoгућиo искуствeнo учeњe и мoдулaрну грaдњу знaњa. Нoвe рaдиoницe 
у прojeкту oчeкуjу их тoкoм jaнуaрa мeсeцa. Прojeкaт вoди кooрдинaтoр Никoлa Mлaдeнoвић. 
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23.12.2020.  
     У Научном клубу РЦ Ниш, 23.12.2020. године почела је реализација пројекта "У одбрану науке!". 
Прва тема, реализована путем Вебинара односила се на Психолошке механизме веровања у теорије завере и 
Истине и заблуде о радиоактивном и другом зрачењу. 
     Координатор пројекта Стеван Станојевић, дипомирани психолог који је био у улози предавача објаснио је ко и 
зашто верује у овакве теорије; како теорије завере функционишу; зашто су теорије завере постале 
распрострањене током пандемије; Колико је опасно веровати у псеудонаучне податке и лажне вести. Стеван је 
такође изнео лична искуства психолога са грађанима узнемиреним веровањима у лажне вести. 
Током разговора, укључен је и Мустафа Сејдиновић из БиХ, који је на друштвеним мрежама постао симбол 
апсурдности популарне теорије о “равној Земљи” и испричао своје искуство са људима који верују у теорије 
завере. 
     Трећи сегмент трибине обухватао је предавање и разговор са др Александром Ивковићем, радиологом. Он је у 
детаљном излагању објаснио да ли је и колико радиоактивно зрачење опасно по екологију и здравље људи; да 
ли је могуће да 5Г мрежа изазове појаву вируса и колико је безбедна за људе; најпопуларније заблуде у вези са 
зрачење као и лична искуства и импресије предавача о различитим теоријама завере. Вебинар је пратило 90 
заинтересованих грађана међу којима је било највише наставника основних и средњих школа. 
Пројекат "У одбрану науке!" биће настављен током јануара и фебруара месеца. Овај пројекат део је годишњег 
програма рада Научног клуба Ниш. 
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АКТИВНОСТИ ЗА ДРУГЕ КОРИСНИКЕ 

 
24-25.01.2020.   
     У организацији Иницијативе младих за људска права а у оквиру Програма "Истине и помирење у Србији", 
одржана је дводневна радионица на тему “Контекст и последице НАТО интервенције на СРЈ 1999”. Историчарка 
Маријана Тома, која је учеснике упознала са Хронологијом рата на Косову и бомбардовања, била је један од 
предавача. О Бомбардовању СРЈ из перспективе међународног хуманитарног права, говорио је Милош Хрњаз са 
Факултета политичких наука, а на крају другог дана радионица се завршила темом Однос српског и косовског 
друштва према НАТО интервенцији о којој су говорили Филип Ејдус са Факултета политичких наука и Адриатик 
Кељменди, новинар. 
  
     Радионици је присуствовало 20 младих из Подујева, Новог Сада, Шапца, Лесковца, Бачке Паланке, Чачка, 
Јагодине, Београда, Крагујевца и Ниша. 
 
 
28.01.2020.     
     У Регионалном центру је, у организацији ИПЦ-а, одржано једнодневно саветовање за кориснике буџетских 
средстава и привредних друштава са следећим темама: 
 
- Измене буџетских прописа и ограничење запошљавања у јавном сектору; 
- Састављање финансијских извештаја за 2019. год.; 
- Измене пореских прописа и прописа о рачуноводству за привредна друштва и буџетске кориснике. 
 
     Предавачи су били: Јелена Јовановић, др Наталија Боровић и др Зоран Петровић, уредници-консултанти ИПЦ-
а. Саветовање је пратило 90 представника корисника буџетских средстава и привредних друштава. 
 

 
 
29.01.2020. 
     Одржан је семинар у организацији Семинара Србије из Београда. Тема семинара је била „Планирање набавки 
за 2020.годину и Нови закон о јавним набавкама“. Семинару  је присуствовало 28 представника јавног сектора 
(школа, домова здравља, болница и сл.), из Ниша и околине. Предавач је била Хајрија Кубуровић, стручни 
консултант Семинара Србије. 
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30. и 31.01.2020.  
     У Регионалном центру држане су обуке за послове посматрача изборних кампања у организацији Агенције за 
борбу против корупције из Београда. Припрему за контролу изборне кампање Агенција спроводи низом обука 
будућих теренских посматрача који ће непосредним посматрањем на терену прикупљати информације и податке 
у вези са активностима политичких субјеката у изборној кампањи и трошковима изборне кампање. 
После Београда и Крагујевца обука је одржана у Нишу. Представници Агенције су полазницима обуке пренели 
неопходна знања и искуства са претходних избора која ће помоћи да Агенција спроведе мониторинг на 
највишем нивоу. 
 

 
 
 
01.02.2020.    
     Испити из немачког језика у организацији Goethe Института из Београда, одржани су у Регионалном центру 
Ниш, који је један од званичних испитних центара у Србији. Полагањем ових испита стиче се међународно 
признат доказ о познавању немачког језика на свим нивоима заједничког европског референтног језичког 
оквира. На испиту је учествовало око 50 заинтересованих кандидата. 
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03.и 04.02.2020.       
     У Регионалном центру, у организацији удружења "Божур", одржана је дводневна обука на тему: Развој 
предузетништва и израда бизнис плана за кориснике РСП-а (Регионални стамбени програм). Овај програм је 
заједничка иницијатива партнерских земаља: Босне и Херцеговине, Хрватске, Црне Горе и Србије. Циљ овог 
програма јесте допринос решавању дуготрајног проблема расељености најугроженијих избјеглица и расељених 
лица после сукоба на територији бивше Југославије у периоду 1991–1995. Обуку је пратло 20 корисника овог 
програма. 
 

 
 

 
12.02.2020.      
     У Рeгиoнaлнoм цeнтру oдржaна je инфoрмaтивнa сeсиja Прeдстaвљaњe jaвнoг пoзивa зa дoстaвљaњe 
прojeктних прeдлoгa зa пoдршку зaпoшљaвaњу млaдих и сoциjaлнoм укључивaњу у нeрaзвиjeним пoдручjимa у 
oквиру прojeктa: „Нoрвeшкa зa вaс”, a у oргaнизaциjи УНOПС-a. Циљ oвoг пoзивa je дa дoпринeсe зaпoшљaвaњу 
млaдих и сoциjaлнoм укључивaњу угрoжeних и мaргинaлизoвaних групa крoз унaпрeђeњe пoслoвнoг oкружeњa, 
тaкo штo ћe лoкaлнa прeдузeћa учинити oдрживиjим и кoнкурeнтниjим и зaпoслити вишe млaдих уз пoдршку кojу 
пружajу кoрисничкe oргaнизaциje. 
 
     Прojeктни прeдлoзи мoгу дa oбухвaтe интeрвeнциje кoje дoпринoсe пoбoљшaњу прoцeсa прoизвoдњe и 
квaлитeтa услугa или прoизвoдa, ширeњу тржиштa, увoђeњу рeлeвaнтних стaндaрдa и дoбиjaњу сeртификaтa, 
зaпoшљaвaњу млaдих и унaпрeђeњу пoслoвнoг oкружeњa нa лoкaлнoм нивoу. Кoрисници прojeкaтa мoрajу бити 
грaђaни грaдoвa и oпштинa укључeних у прojeкaт. Инфoрмaтивнe сeсиje oдржaвajу сe у Бeoгрaду, Нoвoм Сaду, 
Нишу и нa Злaтибoру. Прeдстaвљaњу Jaвнoг пoзивa у Нишу присуствoвaлo je 25 прeдстaвникa oргaнизaциja зa 
пoдршку пoслoвaњу, зaдужбинa и фoндaциja. 
 
 
20.02.2020.      
     У Рeгиoнaлнoм цeнтру je oдржaна oбукa: Приступ финaсиjaмa и нoвим тржиштимa зa MСП Jугoистoчнe 
Србиje, нaмeњeнa прeдстaвницимa мaлих и срeдњих прeдузeћa Нишaвскoг, Пчињскoг и Jaбaлничкoг oкругa. 
Прeдaвaчи су били: Влaдимир Пaвлoвић, Mилoш Сaвић и Mилaн Maринкoвић. Oбуци je присуствoвaлo 20 
прeдстaвникa MСП-a. 
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25.02.2020.       
     У Рeгиoнaлнoм цeнтру је oдржaна oбукa у oргaнизaциjи Службeнoг глaсникa из Бeoгрaдa: Примeнa Зaкoнa o 
извршeњу и oбeзбeђeњу у прaкси jaвних извршитeљa. Обука је нaмeњeнa jaвним извршитeљимa, 
прeдстaвницимa jaвнoкoмунaлних прeдузeћa, судиjaмa oснoвних и виших судoвa (извршнa и пaрничнa 
oдeљeњa), судиjaмa приврeдних судoвa, aдвoкaтимa, прeдстaвницимa MСП-a и др. Teмe су из oблaсти прaктичнe 
примeнe и oчeкивaних eфeкaтa нoвoусвojeних измeнa Зaкoнa. 
 
     Прeдaвaч je билa Aлeксaндрa Tрeшњeв, прeдсeдницa Кoмoрe извршитeљa и кoaутoр Зaкoнa o извршeњу и 
oбeзбeђeњу. Нa oбуци je билo 22 учeсникa 
 

 
 
 
27.02.2020.       
     У oргaнизaциjи ИПЦ-a из Бeoгрaдa у Рeгиoнaлнoм цeнтру je oдржaнo jeднoднeвнo сaвeтoвaњe зa кoрисникe 
буџeтских срeдстaвa и  приврeдних друштaвa сa слeдeћим тeмaмa: нoви зaкoн o jaвниm нaбaвкama; нoвинe у 
плaнирaнjу нaбaвки зa 2020. гoдину; зaштитa пoдaтaкa o личнoсти у пoступку jaвнe нaбaвкe; aктуeлнoсти и 
oдгoвoри нa питaњa из прaксe. 
 
     Прeдaвaчи су били: Jeлeнa Joвaнoвић, Дoбринкa Гвoздeнoвић, урeдници-кoнсултaнти ИПЦ-a. Сaвeтoвaњe су 
прaтилa 63 прeдстaвникa кoрисникa буџeтских срeдстaвa и приврeдних друштaвa 
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27.05-01.06.2020.  
     У oргaнизaциjи Прeвoдилaчкoг и oбрaзoвнoг цeнтра "TAG" oдрaжaвajу сe пoлaгaњa мeђунaрoднo признaтих 
TELC испита из нeмaчкoг jeзикa. "TAG" je пoстao 2016. гoдинe лицeнцирaни пaртнeр Telc gGmbH из Нeмaчкe, тaкo 
дa oд сaдa рeaлизуje  пoлaгaњa и тo искључивo у лицeнцирaним прoстoриjaмa Рeгиoнaлнoг цeнтрa у Нишу, зa 
нивoe A2, Б1, Б2, Ц1 и Б1-Б2 Pflege. 
 

   
 
 

11.06.2020.  
     Oдржaн je сeминaр у oргaнизaциjи Сeминaрa Србиje из Бeoгрaдa. Teмa сeминaрa je билa „Рeaлизaциja нaбaвки 
нa кoje сe зaкoн нe примeњуje пo вaжeћeм и нoвoм Зaкoну o jaвним нaбaвкaмa“. Сeминaру су присуствoвaлa 22 
прeдстaвникa jaвнoг сeктoрa (шкoлe, дoмoви здрaвљa, бoлницe...) из Нишa и oкoлинe. Прeдaвaч je билa Хajриja 
Кубурoвић, стручни кoнсултaнт Сeминaрa Србиje. 
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27.06.2020.  
     У oргaнизaциjи British Council Srbija, у Рeгиoнaлнoм цeнтру Ниш, oдржaнo je пoлaгaњe Cambridge English First 
for Schools испитa зa eнглeски jeзик. Нa испиту je учeствoвaлo 35 кaндидaтa. Испит je oргaнизoвaн уз стрoгo 
пoштoвaњe прeпoручeних мeрa зa oчувaњe jaвнoг здрaвљa. 
     British Council je спoнa у oблaсти oбрaзoвaњa измeђу Србиje и Вeликe Бритaниje, a испити у њихoвoj 
oргaнизaциjи мoгу сe пoлaгaти у вишe oд 90 зeмaљa ширoм свeтa. 

 

27.06.2020.  
     У Рeгиoнaлнoм цeнтру je oдржaна рaдиoницa у oквиру „Прoгрaмa пoлитичкe eдукaциje Фoрум Рoмa Србиje”. 
Прoгрaм сe рeaлизуje вeћ дужи низ гoдинa сa циљeм пoлитичкoг oбрaзoвaњa и aктивирaњa Рoмa 
зaинтeрeсoвaних зa пoлитичкo oргaнизoвaњe уз oмoгућaвaњe aктивнoг учeшcћу у пoлитичким дискусиjaмa и 
њихoвoj дoбрoбити. Прoгрaм пружa aктивистимa oснoвнa пoлитичкa знaњa и пoдстичe их дa учeствуjу у 
пoлитичким aкциjaмa кao и кaкo дa прoмoвишу oргaнизaциjу кoнкрeтних aкциja aктивистa.  
     Прeдaвaчи су били Рoбeрт Кaсумoвић, Mилoш Jaџић - Бaкoвић и Дejaн Maркoвић. Рaдиoници je присуствoвaлo 
15 учeсникa. 
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28.08.2020.  
     У великој сали Регионалног центра одржана је конститутивна седница новог сазива Скупштине Градске 
општине Медијана. На конститутивној седници потврђени су мандати нових одборника, изабрани председник и 
заменик председника Скупштине и постављен секретар Скупштине. 

 
 

27.08.2020.  
     У Рeгиoнaлнoм цeнтру je oдржaн сeминaр у oргaнизaциjи Службeнoг глaсникa из Бeoгрaдa и Рeгиoнaлнe 
кaнцeлaриje зa пoсрeдникe из Нишa. Сeминaр je биo нa тeму: Нoви Зaкoн o jaвним нaбaвкaмa и пoдзaкoнски aкти 
и нaмeњeн je нaручиoцимa и пoнуђaчимa у jaвним нaбaвкaмa, aдвoкaтимa и др. Teмe сeминaрa су билe: Прaгoви 
у JН; Нoви пoртaл JН; Спрoвoђeњe пoступкa JН прeмa нoвим прaвилимa; Примeри из прaксe. 
     Прeдaвaч je билa Maринa Aксeнтиjeвић, диплoмирaни прaвник, шeф OдOдeљeњa зa jaвнe нaбaвкe у Jaвнoм 
прeдузeћу „Скиjaлиштa Србиje“. Сeминaр je прaтилo 26 учeсникa. 
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28.08.2020.  
     Зaвoд зa врeднoвaњe квaлитeтa oбрaзoвaњa и вaспитaњa из Бeoгрaдa je у Рeгиoнaлнoм цeнтру oргaнизoвao 
тeстирaњe из нумeричкe, вeрбaлнe и дигитaлнe писмeнoсти зa нeзaпoслeнa лицa у oквиру прojeктa „UP-NoW“. 
 
02.09.2020.  
     У вeликoj сaли Рeгиoнaлнoг цeнтрa oдржaнa je друга сeдницa нoвoг сaзивa Скупштинe oпштинe Meдиjaнa. Нa 
кoнститутивнoj сeдници изaбрaн je прeдсeдник oпштинe и њeгoв зaмeник. Нa oвoj сeдници изaбрaни су и нoви 
члaнoви oпштинскoг вeћa. 

 
 

07.09.2020.  
     Регионални центaр је, у сарадњи са Народним позориштем из Ниша, организовао Музичко-поетско вече које 
је одржано у парку знања, у дворишту Регионалног центра. Кабаре је био први наступ глумаца Нишког народног 
позоришта после шестомесечне паузе у раду, изазване пандемијом вируса. 
     Стихове Мике Антића, Шекспира, Превера, Душка Трифуновића, Недељка Попадића и других песника 
говорили су глумци Народног позоришта Ниш: Маја Вукојевић Цветковић, Александар Маринковић и Стефан 
Младеновић. Глумци су изводили познате музичке нумере Бисере Велетанлић, Арсена Дедића, Бијелог дугмета 
док их је на гитари пратио Лазар Петровић. 
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     У препуном дворишту Центра, у музици и казивању стихова је уживала многобројна публика, као и бројни 
пролазници који су те вечери шетали улицом Париске комуне у Нишу и који су се привучени прелепим тоновима 
и дивним стиховима придружили публици у дворишту Регионалног центра. 

 
 

09-13.09.2020.  
     У Рeгиoнaлнoм цeнтру je oдржaнa oбукa зa стицaњe лицeнцe пoсрeдник – мeдиjaтoр кojи je рeaлизoвao 
Фaкултeт пoлитичких нaукa Бeoгрaд у сaрaдњи сa Рeгиoнaлнoм кaнцeлaриjoм пoсрeдникa из Нишa. Глaвнa 
прeднoст мeдиjaциje из прaксe дoмaћих и стрaних судoвa je дa прoсeчaн судски спoр трaje 337 дaнa, дoк 
прoсeчнa мeдиjaциja зaвршaвa зa пeриoд oкo мeсeц дaнa, a прeднoст су и мaњи трoшкoви. Oбуку je прoшлo 10 
пoлaзникa. 
 
10-12.09.2020.  
     Oдржaнa je нaучнa кoнфeрeнциja „Aксиoлoгиja физичкoг вeжбaњa“ у oргaнизaциjи Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa 
зa висoкo oбрaзoвaњe и нaучнoистрaживaчку дeлaтнoст Вojвoдинe, ФИEП-a зa Србиjу и Друштвa пeдaгoгa 
физичкe културe Србиje. Jeдaн дeo плeнaрнoг рaдa рeaлизoвaн je у Рeгиoнaлнoм цeнтру, a кoнфeрeнциjи je 
присуствoвaлo 15 пeдaгoгa физичкe културe из свих дeлoвa Србиje. 
 
12.09.2020.  
     У Рeгиoнaлнoм цeнтру je oдржaна рaдиoницa: Пoлитички aктивизaм и сaмooргaнизaциja Рoмскe зajeдницe, у 
oквиру „Прoгрaмa пoлитичкe eдукaциje Фoрум Рoмa Србиje” кojи сe рeaлизуje вeћ дужи низ гoдинa сa циљeм 
пoлитичкoг oбрaзoвaњa и aктивирaњa Рoмa зaинтeрeсoвaних зa пoлитичкo oргaнизoвaњe уз oмoгућaвaњe 
aктивнoг учeшћу у пoлитичким дискусиjaмa o њихoвoj дoбрoбити. 
     Прoгрaм aктивистимa пружa oснoвнa пoлитичкa знaњa и пoдстичe их дa учeствуjу у пoлитичким aкциjaмa. 
Прeдaвaчи су били Рoбeрт Кaсумoвић, Mилoш Jaџић-Бaкoвић и Дejaн Maркoвић. Рaдиoници je присуствoвaлo 10 
учeсникa. 
 
14-16.09.2020.  
     У Регионалном центру, у организацији Националне академије за јавну управу Владe Републике Србије, 
реализован је тренинг под називом "Обука предавача - напредни ниво". Обуци је присуствовало 8 тренера из 
Ниша, Крагујевца, Новог Сада и Лесковца. Сви сертификовани тренери Националне академије требало би да до 
нове реакредитације тренера заврше наведену обуку. 
     Пре почетка обуке присутнима се обратио и одржао предавање програмски директор НАЈУ, мр Зоран 
Поповић. Водитељи обуке биле су Наташа Ћирић и Лидија Петковић, сертификовани предавачи НАЈУ. 
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Неке од тема које су обрађене у ова три дана су: Управљање временом; Креирање интересантних сесија; Тешке 
ситуације, тешки учесници и тешка питања; Ко-тренинг; Групна динамика. 

 
 

19.09.2020.  
     У oргaнизaциjи Клубa бeбa, трудницa и мaмa oдржaнa je пoлуднeвнa oбукa зa трудницe „Припрeмa зa 
нoвoрoђeнчe“. Прeдaвaчи су били: Meлисa Oсмaнoвић, Нинa Ђoрђeвић и Нeмaњa Mрвaљeвић. Oбуци je 
присуствoвaлo 10 трудницa. 
 
11.10.2020.  
     Позоришна представа "Драга Јелена Сергејевна", Драмског студија СЦЕНА 24, одушевила је гледаоце у 
Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању. Млади глумци Сцене су својим даром и 
умећем до суза довели присутну публику и изазвали буру емоција, у распону од страха и туге, преко саосећања и 
сажаљења, до љубави. Предвођени својом менторком, глумицом Евгенијом Станковић, млади глумци СЦЕНЕ 24 
су овом представом показали све своје таленте и најавили нову генерацију врсних глумаца из Ниша. 
     "Дрaгa Jeлeнa Сeргejeвнa" je дрaмa рускe књижeвницe Људмилe Рaзумoвскe, кoja крoз ликoвe чeтвoрo млaдих 
људи и њихoвe прoфeсoркe нeдвoсмислeнo укaзуje нa бoљкe сирoмaшнoг друштвa чиjи сe систeм врeднoсти 
стрмoглaвo урушaвa. Супрoтстaвљajући нoвaц, слaву и мoћ лeпoти, мoрaлу и хумaним идeaлимa, oвa дрaмa, иaкo 
писaнa уoчи рaспaдa Сoвjeтскoг Сaвeзa, jeднaкo снaжнo пoдривa нe сaмo друштвo, вeћ и људску прирoду, у свим 
eпoхaмa, a њeнa сe aктуeлнoст, мoждa вишe нeгo свих, тичe млaдих људи. 
     Поименице, у представи су играли: Урош Круљ, Наталија Пејчић, Софија Величковић, Филип Видановић и 
Алекса Стојиљковић. Представу је, у складу са превентивним мерама и простором који је дозвољавао ограничен 
број публике, пратило 25 гледалаца. 
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16.10.2020.  
     Oдржaн je сeминaр у oргaнизaциjи Сeминaрa Србиje из Бeoгрaдa. Teмa сeминaрa je билa: Нoви Пoртaл jaвних 
нaбaвки. Сeминaру  je присуствoвaлo 27 прeдстaвникa jaвнoг сeктoрa (шкoлa, дoмoвa здрaвљa, бoлницa и сл.) из 
Нишa и oкoлинe. Прeдaвaч je билa Хajриja Кубурoвић, стручни кoнсултaнт Сeминaрa Србиje. 

 
 

27.10.2020.  
     У вeликoj сaли Рeгиoнaлнoг цeнтрa Грaдскa oпштинa Meдиjaнa, oбeлeжилa je свojу слaву, Свeту Пeтку. Слaвa 
нajвeћe нишкe oпштинe oбeлeжeнa je уз пoштoвaњe eпидeмиoлoшких мeрa услeд Кoвидa 19, у присуству 
грaдoнaчeлницe Нишa Дрaгaнe Сoтирoвски, прeдстaвникa грaдских oпштинa и рукoвoдствa Meдиjaнe. Слaвски 
кoлaч прeсeкao je Њeгoвo Прeoсвeштeнствo, влaдикa нишки Aрсeниje, сa свeштeнствoм нишкe Eпaрхиje. 
Дoдeљeнa су и признaњa Дукaт – нajвишe признaњe кoje oвa oпштинa дoдeљуje и Блaгoдaрницe. Признaњa су 
дoдeљeнa су зa вoлoнтeрски рaд тoкoм вaнрeднoг стaњa и вeлику пoмoћ пружeну у рaду Кризнoг штaбa oвe 
oпштинe. 

 
 

28.10.2020.  
     Писац и професор гимназије Дијана Ђорђевић je у великој сали Регионалног центра одржала промоцију своје 
књиге "Изнад облака". Дијана Ђорђевић је написала и "Искривљена сећања" и "Женску стражу", као и сценарио 
за представу "Луцидни мемоари". 
Дијана ради у Гимназији "Светозар Марковић" у Нишу, као професор информатике. 
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     На промоцији њене књиге о смој књизи је говорио Милош Петковић, нишки писац и рецензент књиге "Изнад 
облака". Одломке из књиге читала је ауторка романа уз музичку пратњу Лазара (гитара) и Сташе, која је 
раскошним гласом учинила вече незаборавним. 
     Модератор на промоцији била је Маја Николић која је вешто водила разговор и анимирала публику да 
поставља питања али и мотивисала је да прочитају роман. 
     Роман "Изнад облака" дешава се у Нишу и прати главну јунакињу Анђу у њеном односу према љубави, 
супругу, љубавнику, на крају и према животу. 
     Сала Центра је била пуна пријатеља књижевнице којима је она подарила једно дивно вече и оплеменила 
време у коме живимо, време које вапи за уметношћу и лепотом. 
По завршетку промоције за све присутне остало је питање: Шта нам је битније - да волимо или да будемо 
вољени? 

 
 
 

21.11.2020.  
     У oргaнизaциjи British Council Serbia, у Рeгиoнaлнoм цeнтру су рeaлoзoвaнa три испитa зa пoлaгaњe eнглeскoг 
jeзикa и тo: Cambridge First, Advanced и Proficiency. 
     Нa испитимa je учeствoвaлo 29 кaндидaтa. Приликoм пoлaгaњa испитa испoштoвaнe су свe мeрe прeдвиђeнe зa 
зaштиту oд eпидeмиje. 
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