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март-април 2019.г.  

 
 

                     Реч директора 

 Протекоше, скоро 
неупоредива по броју и различитостима 
активности, два месеца 2019. године у 
Регионалном центру. 
Организовали смо активности за ученике 
нишких али и школе из Суботице. 
Показаше нишки школарци колико знају и 
воле хемију, како се методом форум театра 
могу решавати проблеми вршачког насиља, 
како експонате у парку знања РЦ-а умеју да 
користе у стицању знања из физике и 
математике, како одлично сликају и свирају. 
Уживаше у одличној изложби Интелигенција 
биљака и присуствоваше радионицама из 
биологије и радионицама у оквиру пројекта 
Чаша чисте воде, играше мисаону игру Го... 
А Центар, у априлу, угости и једну посебу 
гошћу, госпођу Милицу Новковић, педагога, 
аутора књиге Породични буквар, великог 
радника и посвећеника у правилном 
васпитавању деце. 
Представисмо књигу о улицама и трговима 
нашега града. 
Организовасмо уочи Васкрса духовно вече 
„Значај страдања и васкрсења Христовог“, уз 
благослов Владике нишког господина 
Арсенија. 
Наставнички активи радише вредно... 
Презадовољни урађеним, уз велику 
захвалност свим сарадницима, улазимо у 
период који је испред нас. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

01.03.2019.  

У Средњој стричној школи у Сврљигу 
одржан је акредитован семинар број 65, 
"Планирање превенције  и ефективно / 
ефикасно реаговање на насиље у 
образовно васпитним и васпитно 
образовним установама" (8 бодова) 
Семинар је реализован за колектив школе. 
Реализатори семинара били су Милена 
Младеновић, учитељица у ОШ "Учитељ 
Таса" и Младен Јовановић, професор 
информатике у ОШ "Мирослав 
Антић". Семинар се бави питањима 
превенције насиља у школама и 
предшколским установама, врстама насиља 
и процедурама које установа треба да 
спроведе ако се насиље деси. 
Семинар је подржан од стране Регионалног 
центра Ниш у Каталогу програма стручног 
усавршавања за ову школску и 2019/2020. и 
2020/2021. годину. 

01.03.2019. 

У Регионалном центру је одржан инфо дан 
поводом расписивања конкурса за учешће у 
Пројекту јавно-приватног дијалога при 

креирању јавних политика за боље 

пословно окружење у организацији НАЛЕД-
а и Републичког секретаријата за јавне 
политике, уз подршку УСАИД-а. На скупу су 
представљени детаљи отвореног позива за 
подршку пословним асоцијацијама и 
организацијама цивилног друштва. 
Организације одабране на конкурсу имаће 
прилику да кроз пројекат стекну нова знања 
и изграде вештине у области планирања и 
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заговарања регулаторних реформи у складу 
са најбољим домаћим и међународним 
праксама, учествују у дефинисању јавних 
политика и заједно са представницима 
Владе раде на унапређењу пословног 
окружења у конкретним секторима. 

 

 

 

01.03.2019.  

У оквиру Актива наставника географије 
одржан је састанак Извршног одбора 
Подружнице Српског географског друштва 
Ниш. На састанку договорено је на који 
начин ће се спроводити Општинско 
такмичење. Такође је договорен одлазак у 
Београд на годишњу скупштину СГД 23. 
марта 2019. године. На састанку је 
учествовало 10 наставника, састанак је 
сазвао и водио Марко Ђорђевић, наставник 
географије у ОШ "Душан Радовић". 

 

01.03.2019.  
 
У оквиру пројекта "Чаша чисте воде", који 
се реализује у Научном клубу Регионалног 
центра, одржане су радионице за три групе 
ученика. На радионицама су учествовали 
ученици седмог и осмог разреда основних 
школа "Свети Сава" и "Цар Константин" и 
ученици одељења специјализованог за 
физику гимназије "Светозар Марковић".  
 
Чаша чисте воде је трилогија 
експеримената из хидростатике и обухвата 
радионице: Новчић који не тоне; Чаша 
без дна; Сито и решето; Уместо закључка 
јонски материјализам;  Огледи који 
демонстрирају површински напон; 
Кохезионе и адхезионе међумолекуларне 
силе. Огледе су реализовали Драган 
Голубовић, наставник физике аутор 
пројекта и Анита Стаменковић наставник 
хемије из ОШ "Вук Караџић" у 
Лесковцу. Пројекат је подржан од стране 
Центра за промоцију науке на Јавном 
позиву за категорију I за Научне клубове. 
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03.03.2019.  

У Регионалном центру је Клуб беба, 
трудница и мама, у оквиру националне 
кампање "Појачајмо свест о заједништву и 
повећању наталитета", организовао је 
предавање "Превенција карцинома 
грлића материце и дојке". Предавање су 
одржале др Биљана Ђокић, радиолог и др 
Мира Крстић, гинеколог у поликлиници 
"Натус".  

Предавању је присуствовало 20 особа. 
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06.03.2019.  

У  Регионалном центру је одржана говорно 
језичка радионица  МАМА НИЈЕ 
САМА. Радионици је присуствовало 20 
учитељица, наставница и стручних 
сарадника. Радионицу је реализовала 
Виолета Михаиловић, логопед у Основној 
школи „Свети Сава“, Ниш. Представљен је 
један час који је заједно са учитељицом 
реализован у 3. разреду школе "Свети 
Сава". Циљ часа био је да се ученицима 
саговорно језичким тешкоћа пружи помоћ у 
развијању богатог гласа, говора, језика, 
позитивних осећања и самопоштовања. 
Учесници су добили одговоре о томе када и 
како да препознају дислексију, дисграфују и 
шта да раде када у одељењу имају већи 
број ученика са говорно-језичким 
тешкоћама. Радионица је одржана поводом 
Светског дана логопеда. 

 
 

 
 
 

07.03.2019. 

У просторијама Научног клуба Београд, 
реализован је састанак представника 
Мреже научних клубова који раде при 
Регионалним центрима и Центрима за 
стручно усавршавање Србије и 
представника Центра за промоцију науке. 
На састанку су разматране теме које се 
тичу активности око организације 
манифестација: Мај месец математике; 
Јавни позив ЦПН-а: Категорија за Научне 
клубове и израду експоната за Паркове 
науке и Европска ноћ истраживача за 2019.-
ту годину. Испред регионалног центра Ниш, 
на састанку су учествовале Данијела 
Марковић, директор и Јелена Анђелковић, 
кординатор Научног клуба. 

 

 

10.03.2019.  

У Центру за стручно усавршавање у 
Лесковцу, је за наставнике основних и 
средњих школа Јабланичког округа (24 
наставника), одржан је семинар кат. бр. 
793,  Методе очувања живих врста у 
еx situ условима. Семинар је при 
акредитацији за три наредне године 
подржао Регионални центар Ниш. Семинар 
покрива компетенцију за ужу стручну област 
и као општи циљ има унапређење васпитно- 
образовног рада у настави биологије, 
екологије и заштите природе, кроз 
имплементацију нових сазнања о заштити 
врста и очувању природних ресурса. 
Специфични циљеви семинара су 
упознавање са савременим 
биотехнолошким трендовима који су у 
служби очувања значајних, пре свега 
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угрожених биљних врста у условима изван 
природних станишта, као и овладавање 
методама и техникама лабораторијског 
рада у циљу осавремењивања наставе. 
Семинар су реализовали аутори, 
професори са Департмана за биологију и 
екологију Природно - математичког 
факултета у Нишу: Славиша Стаменковић, 
Бојан Златковић и Светлана Тошић и 
наставник биологије у Средњој школи у 
Житорађи Милица Андрејев. 

 

11.03.2019.  

У Регионалном центру у Нишу је 
одржана  информативна сесија у оквиру 
Програма локалних иницијатива – Подршка 
развоју иновативних модела за 
социјално укључивање.  Сесији је 
присуствовало 9 учесника, а теме су биле: 
Представљање друштвених иновација у 
домену социјалног укључивања и 
Представљање смерница Програма 
локалних иницијатива. Сесију су водиле: 
Ивана Максић, координаторка за социјалну 
заштиту и локалне иницијативе Тим за 
социјално укључивање и смањење 
сиромаштва Владе Републике Србије и 
Александра Владисављевић, 
консултанткиња. 

 

 

11.03.2019.  

У организацији ПАРАГРАФА из Београда 
одржано је једнодневно саветовање са 
следећом темом: НАЈНОВИЈЕ ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПРОПИСА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ 

РАД ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА, 
ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА И 

ДОМОВА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА, а 
предавачи су били стручњаци - сарадници 
компаније Параграф: Ранко Јерковић, 
помоћник главног и одговорног уредника и 
Драгана Ђинђић, виши уредник стручних 
часописа Буџетски инструктори Правник 
у јавном сектору и Биљана Антић, 
просветни инспектор Града Београда 

 

 

 

http://www.rcnis.edu.rs/


Билтен: број 2  март-април 2019. године 

www.rcnis.edu.rs   6 

 

 
 
 
 
12.03.2019. 
 
Пример добре праксе учитељице Марије 
Миловановић из ОШ "Стефан Немања" у 
Нишу, под називом "Детињства 
историјских личности у причама 
Светлане Велмар Јанковић", приказан је 
у Регионалном центру. Повод за избор ове 
теме биле су две приче Светлане Велмар 
Јанковић из Читанке за IV разред: 
Стефаново дрво и Златно јагње (Стефан 
Дечански и Растко Немањић), где су 
ученици проналазили заједничке елементе 
у овим причама. Кроз пројектну активност 
ученика IV разреда, сазнали смо разлоге, 
начине избора и ток реализације рада на 
пројекту, као и крајње резултате,методе 
представљања на јавном часу, али 
и евалуацију самих ученика о свом учешћу 
и о успешности целог пројекта. Приказана 
је и појашњена употреба веб 
алата iPiccy, Linoit, Piktochart иThinglink, кој
и се односе на израду интерактивних слика, 
обраду слика, прављења паноа и постера. 
Сви алати могу се користити у различитим 
наставним јединицама. На презентацији је 
учествовало 20 наставница и наставника 
основних школа. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
13.03.2019.  
 
У Регионалном центру је представљен 
Наставни материјал за борбу против 

антисемитизма. 
Презентацију наставног материјала 
одржала је Вера Дујаковић, професор 
историје у Првој нишкој гимназији "Стеван 
Сремац" у Нишу. Презентацији су 
присутвовала 22 наставника историје, 
српског језика, психологије, социологије, 
који су за своје школе добили комплете 
наставног материјала о Холокаусту. 
Наставни материјал за борбу против 

антисемитизма резултат су 
сарадње ОЕБС-ове Канцеларија за 
демократске институције и људска права 
(ОДИХР) и "Куће Ане Франк" као и других 
партнерских организација. Наведени 
материјали су преведени и прилагођени у 
15 европских држава и користе се у 
процесу наставе и учења. 
 
Наставни материјали за борбу против 
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антисемитизма су одобрени као додатно 
наставно средство решењем Завода за 
унапређивање образовања и васпитања, 
број 1639 – 3/2018 од 15.10.2018.  
 

 
 

             

 

14.03.2019.  

У Регопналном центру је одржана 
презентација примера добре праксе 
успешних ваннаставних активности по 
избору Завода за унапређење образовања 
и васпитања – Новинарска секција Основне 
школе „Карађорђе“ из Горњег Матејевца и 
Библиотечка секција Основне школе „Вожд 
Карађорђе“ из Ниша. 

На почетку презентације, присутнима се 
најпре обратила директорка Основне школе 
„Вожд Карађорђе“, Милена Костић и 
упознала их са историјатом школе старом 
130 година. Онда је директор Основне 
школе „Карађорђе“ из Горњег Матејевца 

такође представио школу стару 180 година. 
Јелена Ћетковић, наставник српског 
језика из школе „Карађорђе“ је са 
ученицима представила Новинарску секцију 
школе, процес израде школског часописа и 
функцију школског часописа у васпитању и 
образовању ученика. Рад Библиотечке 
секције, формирање, активности и садржај 
рада, представила је Сузана Поповић 
Ицковски ,наставник енглеског језика и 
библиотекар у школи  „Вожд Карађорђе“. 
 
Присутни наставници, њих 80, уживало је у 
надахнутом представљању секција ових 
школа. 
 
Обе секције су  ушле у базу 
успешних ваннаставних активности на 
основу изабраних радова које су школе и 
домови ученика из целе Србије предали на 
Конкурс Завода за унапређивање  
образовања и васпитања а који је био 
отворен од октобра 2017. до краја јануара 
2018. године. Конкурс није био такмичарски, 
али стимулација за учеснике је била 
могућност да њихови радови буду  у Бази 
успешних ваннаставних активности, 
доступних на сајту ЗУОВ-а, чиме се додатно 
афирмише рад њихових установа. 

База примера успешних ваннаставних 
активности је постављена на сајт ЗУОВ-
а https://zuov.gov.rs/vannastavne-aktivnosti/  
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15.03.2019. 

У заједничкој организацији Удружења 
грађана Менса Србије, Националног центра 
за таленте, Друштва дефектолога 
Војводине и Регионалног центра Ниш, у 
просторијама Регионалног центра Ниш 
одржана је трибина  "Даровити и 
образовање". 

Циљ трибине је да се са различитих 
позиција, у оквиру стручне јавности, 
размотри питање образовања даровитих 
ученика, проблеми са којима се суочавају у 
свом школовању и развоју, изазови са 
којима се њихови едукатори сусрећу, као и 
да се предложе нека практична 
решења,произашла из истраживачког рада 
али и из праксе. На трибини су говорили: 
проф. др Небојша Стојановић, неурохирург, 
Клинички центар Ниш; др Лада 
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Маринковић, Висока школа струковних 
студија за образовање васпитача Нови Сад; 
Мсц Маринела Шћепановић, мастер 
дефектолог, Друштво дефектолога 
Војводине; мр Предраг Ђукић експерт 
Националног центра за даровите, 
потпреседник Менсе Србије; Милан 
Петровић,професор у гимназији "Светозар 
Марковић" у Нишу; Александра Боровић -
Менса Србије и као панелистигрупа 
даровитих средњошколаца из Ниша: Сташа 
Раденковић, Александра Петковић, 
Александар Глигоријевић и Петар 
Милисављевић. На трибини је учествовало 
95 наставника, стручних сарадника и 
дефектолога. 
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18.03.2019. 

У понедељак 18.03.2019. у Регионалном 
центру је отворена Манифестација Празник 
хемије. Скуп је поздравила и Празник 
хемије отворила директор установе, 
Данијела Марковић. Уследило је предавање 
др Александра Бојића, редовног професора 
ПМФ-а Ниш, са темом „Специфичне 
карактеристике воде и њен састав“. 
Предавању је присуствовало 27 
наставника и 40 ученика нишких школа. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
19.03.2019. 
 
У уторак 19.03.2019. су настављене 
активности поводом Празника хемије. 
Одржана је представа  "Променада кроз 
Периодни систем елемената",  коју су 
припремили и реализовали ученици и 
наставници Прве нишке гимназије „Стеван 
Сремац“.  Велика сала Регионалног центра 
била је мала да прими све заинтересоване. 
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18.03.2019.  
 
Актив наставника  ликовне групе 
предмета одржао је редовни месечни 
састанак у просторијама Регионалног 
центра. На састанку је представљен 
уџбеник за VI разред за предмет Ликовна 
култура у издању Вулкан издаваштва. 
Уџбеник прати садржаје новог Плана и 
програма наставе и учења. Састанку је 
присуствовало 19 наставника основних и 
средњих школа. 
 
 
19.03.2019.  
 
За наставнике Медицинске школе 
Приштина-Грачаница, у Грачаници одржан 
је семинар Организација наставе у 
наставној бази, кат.бр.921 из области 
Стручни предмети у средњем стручном 
образовању. Семинар је при акредитацији 
код Завода за унапређивање образовања и 
васпитања подржао Регионални центар 
Ниш. Семинар су реализовали аутори 
програма Јасмина Поповић, дипл. 

дефектолог у Медицинској школи "Др 
Миленко Хаџић" у Нишу и Роберт Нађ, 
специјалиста струковних студија у 
Медицинској школи Приштина-Грачаница. 
Специфични циљеви овог програма су: 
Унапређивање компетенција наставника за 
методику наставе, Оснаживање наставника 
за избор метода и техника рада у односу на 
исходе учења, Развијање вештина 
комуникације са социјалним партнерима и 
корисницима услуга у наставној бази, 
Осавремењивање знања потребног за 
стварање климе за активно учење и 
стицање стручних компетенција. 
 
20.03.2019.  
 
У Регионалном центру је одржан састанак 
Подружнице педагога Нишавског округа. 
Састанак је имао следећи дневни ред: 
- Стручно усавршавање чланова 
Подружнице; 
- Правилник о програму свих облика рада 
стручних сарадника – предлог за измене 
и/или допуне; 
-  Извештај са састанка у Влади Републике 
Србије – Драгана Стевановић. 
Састанку је присуствовала Милена Мишић, 
саветник у Школској управи Ниш. 
 
 
20.03.2019. 
 
У Регионалном центру је реализован 
акредитовани семинар број 926: 
"Репаратура машинских делова у 
функцији одрживог развоја" (1 дан, 8 
бодова). 
Семинару је присуствовало 19 наставника 
стручних предмета из средњих стручних 
школа из Ниша, Житорађе, Мајданпека и 
Гуче. 
Обрађене теме су: Корелација репаратуре 
и одрживог развоја Мессер -Техногас АД: 
Домен примене техничких гасова; 
Механичке методе репаратуре Цастолин – 
металуршке методе репаратуре и 
досадашња искуства у пракси; Механизам 
уходавања машинских делова. 
Реализатори семинара били су: Милета 
Ристивојевић, доктор техничких наука, 
Универзитет у Београду – Машински 
факултет; Зоран Стаменић, доктор 
техничких наука, Универзитет у Београду – 
Машински факултет; Зоран Николић, Месер 
Техногас АД; Немања Гостовић, Месер 
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Техногас АД; Александар Димић, 
Универзитет у Београду – Машински 
факултет. 
Семинар је подржаo Машински факултет у 
Београду. 
 

 
 

 
 
 
 
20.03. 2019. 
  
У оквиру трећег дана Празника хемије у 
Регионалном центру организован је дан 
када се догодила хемија. Кроз Центар је 
прошло преко 400 ученика из нишких 
основних и средњих школа. Присуствовали 
су радионицама које су за њих припремили 
и извели другови из основних школа 
"Бранко Миљковић", "Стефан Немања", 
"Вожд Карађорђе", "Сретен Младеновић 
Мика", "Душан Радовић" и "Ђура Јакшић" из 
Јелашнице, средњих стручних школа 
Прехрамбено хемијске, Трговинске, Правно 
пословне, Електротехничке и гимназије "9. 
мај", "Светозар Марковић" и "Бора 
Станковић". 
 

У припреми и реализацији радионица 
свесрдно су учествовали и наставници 

поменутих школа, који су уједно и чланови 
удружења "Актив хемије - Молекул". 
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21. 03. 2019. 
 
У оквиру обележавања међународне 
Године Периодног система хемијских 
елемената и његове примене,четвртог дана 
манифестације Празник хемије у 
Регионалном центру реализоване су 
радионице назива „Који елемент сам ја?“ 
Радионице су реализовале доц. др Јелена 
Митровић, др Миљана Радовић Вучић и 
Нена Велинов истраживач-сарадник са 
Департмана за хемију Природно-
математичког факултета у Нишу. Одржано 
је 5 радионица за по 15-20 ученика у групи. 
У радионицама су учествовали ученици 
следећих нишких основних школа: “Коле 
Рашић“, „Свети Сава“, „Душан Радовић“, 
„Вожд Карађорђе“, „Ћеле кула“, „Бубањски 
хероји“, „Ратко Вукићевић“, „Сретен 
Младеновић Мика“, „Први мај“ Трупале и 
ученици VII разреда специјалног одељења 
математичара гимназије „Светозар 
Марковић“. 
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Истог дана у вечерњим часовима одржано 
је предавање са темом: „Које жене стоје 
иза ПСЕ?“. 
 
Предавање је приказало биографије и 
значај мало познатих жена научника од 
којих су неке проналазачи до тада 
непознатих елемената а неке су свој 
допринос  дале разумевању особина 
елемената. Најпознатија жена научник о 
којој је било речи је Марија Кири добитница 
две Нобелове награде а поред ње говорило 

се и о: Иди Нодак, Маргарити Переј, Лизи 
Меитнер, Јулији Лермонтовој, Стефани 
Хоровиц и другима. Предавач је била мр 
Вања Маниташевић, сарадник у 
Регионалном центру, а предавању је 
присуствовало 18 наставника хемије из 
Пирота, Ниша, и околине. 
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21.03.2019. 
 
У Регионалном центру за професионални 
развој наставника представљен је пример 
добре праксе Основне школе „Бубањски 
хероји“ у Нишу - ФОРУМ ТЕАТАР 
„ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ“. 
Најпре је ученица школе упознала присутне 
са појмом и карактеристикама вршњачког 
насиља а затим су на Форум 
театру приказане 3 сцене вршњачког 
насиља: вербално, социјално (са 
електронским) и физичко насиље. 
Присутни гледаоци су имали могућност да 
у сваком тренутку извођења сцене насиља 
прекину сцену, интервенишу и понуде 
другачији приступ проблему. 
 
Сцене вршњачког насиља из школа 
представили су ученици 8.разреда, 
чланови драмске секције и ђачког 
парламента школе. Сва три сценарија 
написала је наставница српског 
језика Татјана Цекић. Уз њу је форум 
водила и Драгана Стевановић, педагог и 
педагошки саветник у школи. У овој школи 
форум театар се користи као превентивна 
активност вршњачком насиљу и приказан је 
у свим одељењима од 5. до 8.разреда. 
Форуму су присуствовали Верица 
Раденковић, директорка школе „Бубањски 
хероји“, наставници и стручни сарадници из 
различитих школа у Нишу. Било је присутно 
80 просветних радника. 
 
Форум театар као методу је осмислио 
Аугусто Боал. Користећи ову методу 
учесници уче како да мењају свет 
решавајући проблеме који се јављају у 
заједници. Оно што је карактеристично за 
форум театар је да се после уводног 
приказивања проблема, проблем још 
једном приказује у форми представе те се 
публика позива да реагујеи покуша да 
проблем реши 
интервенцијом. Учесници имају прилику да 
се укључе у представу и да мењају њен ток, 
како би проблем био решен на најбољи 
могући начин. 
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22-24.03.2019.  
 
Акредитован семинар кат. бр.171  Умеће 

комуникација - како да говоримо и 

слушамо да би ученици хтели да нас 

чују и да разговарају са нама, из области 
васпитни рад, реализован је у Регионалном 
центру. На семинару је учествовало 23 
наставника основних и средњих школа. 
Водитељски тим и овог пута биле су 
психолози из београдског тима Психокод: 
Ирена Лободок Штулић и Милка 
Михајловић. Неке од тема обрађених на 
семинару биле су: Однос између 
наставника и ученика - сложено поље 
комуникације, Схватање ауторитета и 
избор васпитног стила као одреднице 
начина комуникације са ученицима, 
Понашања ученика која нас ометају у раду, 
Како реагујемо - разлика између тзв. Ти - 
порука и Ја - порука, Проблеми ученика - 
како реагујемо (технике подршке), 
Разумевање и емпатија наставника у 
функцији подршке ученику и развоја 
саосећајности код ученика, Адекватно и 
неадекватно реаговање на проблеме 
ученика, Неслагања, конфликти и начини 
поступања, Сараднички приступ као стил 
избора у решавању проблема. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.03.2019.  
 
Три одељења првог разреда и четири наста
вника из Електротехничкешколе „Никола 
Тесла“ у Нишу посетило је Парк знања 
Регионалног центра. 
 
У Парку знања налазе се наставна 
средства на отвореном: Периодни систем 
елемената, Фарадејев тунел, Паскалов 
трон, Архимедова бележница, Галилејево 
клатно, Соларни панел, СИ школице и 
исписаних 147 цифара броја Пи.  
После разгледања експоната наставница 
електротехнике, Радмила Митић ученицима 
је објаснила законе које показују Фарадејев 
тунел и Соларни панел, као и СИ школице, 
а Предраг Шубаревић, наставник 
машинства, је упознао ученике са 
Галилејевим клатном и Паскаловим 
троном. 
 
Како ученици управо обрађују полиноме, 
Паскал и његов троугао изазвали су велико 
интересовање. Соња Шумоња и Снежана 
Зељковић-Коцић, наставнице математике, 
водиле су радионицу мерења обима круга 
на Архимедовој бележници и израчунавања 
броја Пи и добиле су прилично тачну 
вредност до на три децимале (3,141). 
Активности у оквиру израчунавања броја 
Пи су део активности тима Тесле на 
eTwinning пројекту PIDAY. 
 
У оквиру забавних активности на крају, 
ученици су веселе школице са цифрама 
броја Пи-левом ногом скакутали по 
непарним цифрама а десном  по парним. 
Нула је ученицима направила проблем, па 
су решили да на плочу са цифром 0 
доскачу са обе ноге. 
 
Настава у радну суботу за ове ученике је 
успешно изведена на отвореном, у Парку 
знања Регионалног центра.  
Динамо бицикл који су направили 
наставници и ученици ове школе биће 
изложен у мају, а то ће бити добар повод 
да ученици и наставници поново дођу у 
Парк знања. 
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25.03.2019.  
 
У Регионалном центру Ниш, представници 
Центра за промоцију науке др Тања 
Аднађевић и др Бојан Кениг, представили 
су Јавни позив за финансирање 
пројеката за промоцију науке Центра за 
промоцију науке Београд, за 2019. 
годину. 
 

Представљене су све три категорије 
позива: 
 
1. Пројекти промоције науке у Научним 
клубовима. Ова категорија односи се 
на заинтересована лица која могу да 
реализују своје пројектне идеје уз 
подршку  научних клубова центара а 
усавршавање наставника; 
2. Пројекти промоције науке који се односе 
на научна, научно-стручна друштва, школе, 
удружења и друге организације које своје 
активности реализују у функцији 
унапређења научно-истраживачког рада, 
као и промоције и поупларизације науке. 
Пројекти од националног значаја за 

промоцију науке који својим обухватом и 
циљевима доносе новине у области научне 
комуникације; 
3. Идејна решења за интерактивне 
експонате у парковима науке - ова 
категорија се односи на пројекте који ће 
понудити идејна решења за приказ 
одређених научних феномена и проблема у 
отвореном простору. 
 
Ове године Јавни позив ЦПН-а се отвара 
03.04.2019. и траје до 21.04.2019. године. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
25.03.2019.  
 
У заједничкој организацији Центра за 
промоцију науке Београд и Регионалног 
центра Ниш, у Научном клубу Регионалног 
центра je отворена манифестација 
Интелигенција биљака, која обухвата 
изложбу, предавања за наставнике и 
радионице за ученике. Сама 
изложба обухвата пет експоната из којих 
сви посетиоци могу сазнати како биљка 
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види, чује, осећа додир и мирис и 
оријентише се у простору. 
 

Изложба ће бити доступна сваког дана у 
периоду 25.3 до 3.04. између осталог са 
циљем да се покаже да наука није баук. 
Биљке чине 99 одство биомасе наше 
планете и без њих живот на копну, барем у 
садашњем облику, не би био могућ. 
Анатомски се веома разликују од човека, 
немају мишиће, али имају исте 
филаменте као наши бицепси, немају 
кости, али ту је дрво, немају нерве, али 
електрични сигнали преносе 
информације кроз другачије судове. Биљке 
комуницирају међусобно и као и ми имају 
чула. 
 

Манифестацију је отворила Данијела 
Марковић, директор Регионалног центра и 
Тања Аднађевић, руководилац сектора за 
програмске активности ЦПН -а. После 
отварања предавања су одржали 
професори са Департмана за биологију и 
екологију нишког Природно - математичког 
факултета: др Татјана Михајилов Крстев - 
"Тајна удружења биљака" и др Бојан 
Златковић - "Стара планина- биљке између 
земље и облака“. 
Отварању изложбе и предавањима је 
присуствовало 30 наставника нишких 
школа.  
 
У периоду 26.03 - 2.04. планиране су 
радионице за ученике: Фотосинтеза и 
транспирација, Биљке и боје, Биљке под 
микроскопима. Радионице ће за 
организоване групе ученика 
одржати наставник приправник Јована 
Крстић. 
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26.03.2019. 
 
У Регионалном центру је одржан састанак 
Актива наставника физике Нишавског 
округа. 
Теме састанка биле су: 
- Пробни завршни испит у основној школи; 
- Републички семинар о настави физике; 
- Информација о такмичењима ученика 
основних и средњих школа; 
- Организација одласка на Државно 
такмичење ученика основних школа. 
 
Састанку je присуствовало 25 наставника 
физике. 
Састанак је организовао и водио Славољуб 
Митић, председник Актива и наставник 
физике у Гимназији "Светозар Марковић", 
Ниш. 
 
 
26.3.2019. 
 
У Регионалном центру је одржан 
састанак Актива наставника економске 
групе предмета. 
Састанак је имао радни и свечани 
карактер.  
У оквиру радног дела приказани су примери 
добре праксе, пројекат – Вештачка лагуна 
Константинове терме. Пројекат су  
приказали ученици Економске школе у 
Нишу под менторством Слађане 
Радојловић, наставника економске групе 
предмета и најбољег едукатора за 
2018.годину. 
На састанку су приказне новине у настави – 
Коришћење електронског форума у настави 
економије и приказ наставног средства – 
Економски кутак, а оба је приказао 

наставник Александар Мишковић. 
Разговарало се и о текућим питањима. 
У оквиру свечаног дела обележена је прва 
годишњица рада Актива наставника 
економске групе предмета. 
Састанку је присуствовало 13 наставника 
економске групе предмета из средњих 
стручних школа у Нишу, Сврљигу и 
Житорађи. 
Састанак је водио Александар Мишковић, 
наставник економске групе предмета у 
Правно пословној школи Ниш. 
 
 

 

 

 
 
 
25.03.2019.  
 
У Регионалном центру, у организацији 
издавачке куће English book, одржана је 
презентација акредитованих уџбеника за 
Енглески језик за VI разред основне школе. 
У оквиру презентације одржано је 
предавање Zoltán Rézmuvesa из Oxford 
University Press-а: “Mixed feelings about 
mixed ability? A survival guide for mixed 
classes“, а уџбенике је презентовала Јована 
Остојић из исте издавачке куће. Семинару 
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је присуствовало 35 наставника енглеског 
језика основних школа. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
28.03.2019.  
 
Мартовски састанак Секције школских 
психолога одржан је у Регионалном 
центру.  
Дневни ред састанка био је следећи: 
 
1."Сарадња логопеда и психолога у 
основној школи - начини подршке 
ученицима са говорно- језичким сметњама", 
предавач Виолета Михаиловић, логопед у 
ОШ "Свети Сава" 
2. Договор о реализацији округлог стола на 
Филозофском факултету у Нишу, 
Департман за психологију 
 
Састанак је сазвала и водила Мирјана 
Радојевић, психолог у ОШ "Свети Сава" 
председница секције. 
 

 
 

 
 
 
28.03.2019.  
 
У Регионалном центру је одржано 
интерактивно предавање Ко је крив? 

Анатомија васпитне дисфункције 

савремеnе породице у Србији или реч 

две у њену одбрану. 
 

Предавању је присуствовало 40 
наставника, учитеља, стручних сарадника 
из школа и са факултета који су се 
укључили својим коментарима у ово 
инспиративно и интригантно предавање. 
 
Предавање одржао је Миша Љубеновић, 
психолог и директор ШОСО “Царица 
Јелена“ у Нишу. 
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29.03.2019.  
 
Реализацијом радионица из хидростатике 
завршене су активности у пројекту "Чаша 
чисте воде" у Научном клубу Регионалног 
центра. На радионицама су учествовали 
ученици VII и VIII разреда основних школа 
"Сретен Младеновић Мика" и "Бранко 

Миљковић". Аутор пројекта, наставник 
физике у ОШ "Вук Карџић" у Лесковцу 
Драган Голубовић, демонстрирао је огледе 
из површинског напона, потиска, дејства 
међумолекуларних сила у течности 
и кохезионих и адхезионих сила, а ученици 
су имали прилику да испробају вежбе са 
челичном иглом, спајалицама и 
новчићима која пливају на води. Пројекат је 
финансиран путем Јавног позива Центра за 
промоцију науке. 
 
 

 
 

 
 
29.03.2019.  
 
У Регоналном центру у Нишу, обележена 
je Европска недеља новца предавањем на 
тему Инстант плаћање  – нове 

погодности за вас. Предавање о новом 
систему плаћања одржале су наставнице 
економске групе предмета из Економске 
школе, Весна Петровић и Ивана Милчев, уз 
помоћ Милицe Николић, тим лидерa за 
сарадњу са малим предузећима за регион 
Ниш – Кредит Агрикол банка. 
Предавању је присуствовало 20 наставника 
из различитих школа. 
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Удружење банака Србије ради на 
финансијском образовању садашњих и 
будућих корисника финансијских 
услуга. Једна од иницијатива коју спроводе 
у том смислу је обележавање Европске 
недеље новца која се ове године 
обележавала пети пут по реду, у периоду 
од 25. до 29. марта. 
Тим поводом је Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја заједно са 
Удружењем банака Србије, организовало 
Европски квиз новца за ученике основних и 
средњих школа у Србији. 

 
 

 
 

 
 

31.3.2019.  
 
У Регионалном центру, у организацији 
Клуба беба, трудница и мама, у оквиру 
националне кампање "Појачајмо свест о 
заједништву и повећању наталитета", 
организовано је предавање за маме и 
труднице. 
Предавање су одржали др Душан Симић, 
гинеколог у Дому здравља Ниш и Драгана 
Здравковић,патронажна сестра Дома 
здравља Ниш. 
Предавањима под називом - "Мама није 
сама" присуствовало 70 мама и трудница. 
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26.03.- 03.04.2019.  
 
Манифестација која обухвата изложбу, 
предавања за наставнике и радионице за 
ученике, под називом "Интелигенција 
биљака", одржана је у просторијама 
Научног клуба Регионалног центра Ниш, у 
периоду од 25.03.-3.04.2019. године. 
 
Уз пратећи програм она на занимљив и 
маштовит начин представља живот биљног 
света.Било је прилика да кроз интерактивне 
експонате сазнамо и упознамо се са 
разноврсним информацијама о биљном 
свету на нашој планети: како биљка чује, 
види, мирише, осећа додир и оријентише 
се у простору, како комуницира са другим 
живим бићима и како се брани од 
непријатеља. 
 
Поред интерактивне изложбене поставке 
која је наставницим а и ученицима 
приближила свет биљака, у Научном клубу 
су током трајања изложбе организована 
предавања: "Тајни живот биљака" и "Стара 
планина - биљке између земље и облака".  
Радионице на којима су могли да 
посматрају различите узорке под 
микроскопима, учествују у експерименту са 
проклијавањем различитих биљака, 
прате вежбе из фотосинтезе и респирације, 
хроматографије и биљних пигмента 
организоване су за ученике нишких 
основних школа: "Душан Радовић", "Вожд 
Карађорђе", "Лела Поповић", "Бранко 
Миљковић", "Цар Константин", "Радоје 
Домановић" и "Стефан Немања". 
 
Ученици и наставници су изложбу оценили 
као веома интересантну и поучну и 
изразили жељу да ученике у организованим 

групама доводе у Научни клуб. Радионице 
је реализовала наставник приправник 
Јована Крстић. Изложбене експонате 
Регионални центар Ниш је позајмио од 
Центра за промоцију науке Београд. 
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25-31.03.2019. 
 
У организацији НВО „ИНДИГО“ из Ниша, 
одржана је петодневна обука (А2–семинар) 
на тему изградње капацитета у области 
рада са младима: "ORA: Social 
Entrepreneurshipas Tool for Sustainability / 
OSETS". Обуци је присуствовало 15 
представника НВО из Италије, САД-а, 
Босне, Немачке, Белгије, Албаније и 
Србије. 
 
 

 
 

 
 
30.04.2019. 
 
Стручно удружење „Математископ“ је у 
Регионалном центру организовало 
акредитовани семинар за наставнике 
математике: „Интерактивна 

имплементација уџбеника у настави 

математике у старијим разредима 

основне школе – новине у програму 

математике петог и шестог разреда 

основне школе“ (кат.бр.371). 
 

 

Предавачи су били: Владимир Стојановић, 
Никола Вигњевић и Гордана Поповић. 
Највећи део  излагања односио се на 
интерактивну примену уџбеника, практичну 
примену електронских медија и дигиталних 
материјала у настави математике. Било је 
речи и о диференцираној настави по новом 
програму са посебним акцентом на 
проблемску и пројектну наставу. 
 

Предавању је присуствовало 30 наставника 
математике нишких основних школа. 
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27.03.2019.  
 
У Регионалном центру је одржан последњи 
сусрет учесника пројекта “Играј го – 
Развијај вијуге” подржаног од стране 
Центра за промоцију науке и Региналног 
центра Ниш. Гост последњег окупљања 
играча гоа био је Радо Пинтар, мајстор гоа 
из Словеније. Са најмлађим учесницима 
пројекта одиграо је симултани меч, током 
кога им је давао и додатне лекције. 
Крај пројекта је обележен и на 
међународном го турниру „NEW GO 
HORIZONS 2019 NIŠOPEN2019" одржаном 
29-31.3.2019. у Нишу на коме су 
учествовала сва деца која су током ове и 
протеклих сезона учествовали у пројектима 
подржаним од стране Центра за промоцију 
науке. 
 
Оно што је веома важно за пројекат то 
је промоција идејног решења паметног 
сата „Го Смарт“ одржана 29.3.2019. 
Паметни сат је намењен за управљање 

организовањем такмичења у гоу и другим 
мисаоним спортовима и креирао га је 
Никола Илић, члан Научног клуба и учесник 
пројекта од самог почетка. Уз помоћ овог 
сата моћи ће да се управља читавим 
турниром, аутоматским покретањем сатова, 
преносом података на интернет, а сат 
пружа и многе друге могућности. 
Идеја за овакав уређај је настала управо у 
Научном клубу РЦ Ниш током учења и 
играња гоа. Никола је ученик другог 
разреда Гимназије „Бора Станковић” и са 
својим вршњацима је покренуо 
предузетничку компанију. Активности 
везане за игру го и пројекат уопште 
покренуле су и мотивисале ученике и на 
друге креативне активности. 
Досадашњи позитивни ефекти 
организовања турнира NIŠ OPEN 2019 
указали су на високи рејтинг и популарност 
које ово међународно такмичење има у 
Европи. 
 
Ниш је препознат у Европској Го 
Федерацији (EGF) као највећи 
центар Западног Балкана за развој 
масовног и квалитетног гоа што се 
потврђује великим бројем играча ове игре и 
плејадом младих почетника који су се 
развили али који се и даље развијају у 
школи гоа. 
 
Препознајући значај гоа за интелектуални 
развој деце и омладине Завод за 
унапређење образовања и васпитања 
ставио је Го на листу препоручених 
ваннаставних активности у школама и 
домовима ученика Србије у 2019.години. 
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04.04.2019.  
 
У препуној сали Регионалног центра 
одржана је трибина „ВАСПИТАЊЕМ БЕЗ 

НАГРАДЕ И БЕЗ КАЗНЕ ДО ЗДРАВОГ, 
ЧЕСТИТОГИ РАДОСНОГ ПОТОМСТВА“. 
 
Предавање је одржала Милица Новковић, 
аутор Породичног буквара, књиге која је 
обележила претходну деценију. Милица 
Новковић је говорила о моделима 
васпитања који су присутни у породицама и 
начинима да се модели васпитања учине 
бољим, ефикаснијим и мање штетним по 
дете. 
Трибини је присуствовала Марина Костић, 
секретар Секретаријата за образовање 
Града Ниша и преко 100 наставника, 
сарадника, родитеља. 
Милица Новковић је аутор "Породичног 
буквара", "Бит(ка) љубави" и аутор 
Програма "Васпитањем без казне и без 
награде до смањења насиља у породици, 
вртићу и школи". Двадесетпет година је 
била професор у основним и средњим 
школама Београда. Примењивала је велико 
педагошко дело покојног професора Петра 
Савића. 
Своје огромно искуство у примени "Нове 

школе", која почива на принципу односа без 
казне и без награде, је применила у раду у 
свом вртићу "Добар ђак". Своје искуство и 
знање преточила је 1999. у књигу 
"Породични буквар", коју је наменила 
савременој породици. 
Због великог интересовања Центар ће у 
наредном периоду организовати 
предавања на којима ће Милица Новковић 
наставити причу о васпитању и савременој 
породици. 
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02. 04. 2019.  
 
Регионални пројекат „Социјална права за 
осетљиве групе“ SoRi, Немачке развојне 
сарадње (GIZ) заједно са Повереником за 
заштиту равноправности, а у партнерству 
са невладином организацијом „Центар за 
образовање и усвршавање“ (CEUS), 
организовали су скуп на тему:„Бизнис и 
људска права – кодекс равноправности“ 
у великој Сали Регионалног центра. Скупу 
је присуствовало 30 представника 
невладиних организација. 
 

 
 

 
 

 
04.04.2019.  
 
У Регионалном центру одржана је 
неакредитована обука "ОСНОВИ 
БИБЛИОТЕЧКОГ ПОСЛОВАЊА II". Обука је 
наставак обуке "ОСНОВИ БИБЛИОТЕЧКОГ 
ПОСЛОВАЊА I”. 
На обуци су обраћене теме: Каталогизација 
(израда каталога) и Ревизија и отпис 
библиотечке грађе (поступак). Обуци су 
присуствовали библиотекари из школа у 
Нишу и Пироту, њих 11. Реализатор обуке 
била је Весна Црногорац, доктор 
културолошких наука и комуникологије, 
аутор и реализатор бројних акредитованих 
семинара за школске библиотекаре и 
наставнике од стране ЗУОВ-а. 
 
 
05.04.2019.  
 
У Регионалном центру одржан је састанак 
стручних сарадника центара за стручно 
усавршавање Крагујевац, Лесковац и 
Регионалног центра Ниш. Тема састанка 
била је организација акредитованих 
трибина за наставнике у оквиру Мреже 
Регионалних центара/ центара за стручно 
усавршавање. Договорено је да тема прве 
следеће трибине буде управо Стручно 
усавршавање наставника, васпитача и 
стручних сарадника. У реализацију 
акредитованих трибина укључиваће се 
запослени у РЦ/ЦСУ, као и спољни 
сарадници свих РЦ/ЦСУ. 
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06.04.2019.  
 
У посети "Парку знања" била је група од 55 
ученика 8. разреда Основне школе "Јован 
Јовановић Змај" из Суботице, која је у Нишу 
боравила на екскурзији. 
 
Пратећи децимале броја Пи ученици су 
дошли до експоната у Парку знања где их 
је чекала и са интересантним 
појединостима Архимедове бележнице, 
Паскаловог трона, Фарадејевог тунела и 
Галилејевог клатна упознала професорка 
Милена Митровић.  
 
Играјући SI школице обновили су знање о 
основним јединицама SI система, а на крају 
су уз помоћ сараднице у Регионалном 
центру Вање Маниташевић обновили своје 
знање о Периодном систему елемената и 
упознали се са занимљивостима везаним 
за ову таблицу, коју је пре 150 година 
открио руски научник Мендељејев. 
 
 

 
 

 
 
 
08.04.2019.  
 
Савез пензионера Србије је у Регионалном 
центру организовао састанак представника 
Савеза пензионера Нишавског, Топличког и 
Пиротског округа. Састанку је 
присуствовало 12 представника 
пензионера. 
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08.04.2019.  
 
Актив наставника ликовне групе 
предмета је реализовао редовни месечни 
састанак у просторијама Регионалног 
центра. 
 
На састанку је учествовало 20 наставника 
основних и средњих школа. Тема састанка 
била је припрема активности за IV изложбу 
ученичких радова нишких школа која се 
традиционално реализује у великој сали 
Регионалног центра.  
 
Отварање изложбе заказано је за 
понедељак 22. април у 19.30 часова. 
 
06.04.2019.  
 
У ОШ "Јован Јовановић Змај" Алексиначки 
Рудник организовано је представљање 
Наставних материјала за борбу против 

антисемитизма.  
Презентацију наставног материјала 
одржала је Неда Марковић, професор 
историје у Гимназији "Светозар Марковић", 
Ниш. 
Презентацији је присуствовало 10 
наставника историје из основних и средњих 
школа из Алексинца и околине. 
Наставни материјали за борбу против 

антисемитизма су одобрени као додатно 
наставно средство решењем Завода за 
унапређивање образовања иваспитања, 
број 1639 – 3/2018 од 15.10.2018.   
 
Школе наставника које су присуствовале 
презентацији добиле су комплет наставног 
материјала. 
 

 
 

 
 
09.04.2019.  
 
У Регионалном центру, у организацији 
издавачке куће Klett, одржана је Практична 
демонстрација рада са дигиталним 
уџбеником и порталом eucionica.rs 
 
Презентацији је присуствовало 60 
учитеља који ће у школској 2019/20. 
предавати у 1. и 2. разреду и наставника 
који ће од септембра 2019. године 
предавати у 5. и 6. разреду основне школе. 
Учесници су се кроз ову демонстрацију 
упознали са функционисањем mLibro 
апликације којом се дигитални уџбеници 
корисе БЕЗ интернета. 
 
Демонстрацију је урадио директор сектора 
информатике у ИК Klett Илија Ћосовић, који 
је и одговарао на питања, недоумице и 
проблеме са којима су се сусрели сви који 
су ове школске године користили дигиталне 
уџбенике и e-učionicu. 
 
11.04.2019.  
 
Компанија “Balkans security services d.o.o.“ 
је у Регионалном центру Ниш одржала 
полагање стручног испита из области 
заштите од пожара лицима која раде на 
пословима заштите од пожара. Полагање 
стручног испита је одржано пред комисијом 
из Министарства унутрашњих послова. 
 
Полазници са средњом стручном спремом 
су полагали предмете из општег дела: 
Нормативно уређење заштите од пожара; 
Опасне материје, пожар и експлозије. А из 
специјалистичког дела: Превентивна 
заштита од пожара, Средства за гашење 
пожара, Ватрогасне справе и опрема, 
Тактика гашења пожара и Практичан део 
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посебне обуке. Полазници са високом 
стручном спремом су полагали предмете из 
општег дела: Нормативно уређење заштите 
од пожара; Опасне материје, пожар и 
експлозије, а из специјалистичког дела: 
Превентивна заштита од пожара, Средства 
за гашење пожара, Ватрогасне справе и 
опрема, Тактика гашења пожара, Стабилни 
системи заштите од пожара. 
  
Укупно је 60 кандидата полагало стручни 
испит. 
 

 
 

 
 
 
11.04.2019.  
 
Завршила се обука кандидата за рад у IT 
сектору у организацији Семинара Србије из 
Београда, а на основу јавног позива 
Националне службе за запошљавање. 
Обуке су почеле 05. октобра 2018. и 
трајале су шест и по месеца. Кандидати 
суобучени за NET и JAVA  програмирање, 
њих 73, а којима ће се, након 
двадесетодневне праксе у некој од нишких 
IT фирми, обезбедити могућност да уз нова 
знања и вештине лакше дођу до посла у 
овом сектору. 

 

 
 

 
 
11.04.2019.  
 
У Регионалном центру за професионални 
развој запослених у образовању је одржано 
представљање  лексикона “УЛИЦЕ И 
ТРГОВИ ГРАДА НИША“. Аутори лексикона 
су Живојин Станисављевић и Милан  
Димитријевић. 
 
На почетку представљања лексикона, као 
уводничар присутнима се обратио г-дин 
Иван Реди, архитекта и члан Културног 
одбора Града Ниша, који је говорио о 
почеткуи развоју урбанизације Ниша и 
првим називима улица.  
О садржају и начину прикупљања података 
лексикона - "Улице и тргови Града 
Ниша",  говорио је један од аутора, Милан 
Димитријевић. 
 
У лексикону је пописано 1.462 улица у 
градским и приградским насељима, 
описана њихова историја, како су и кад 
мењале имена и по коме или чему се сада 
зову. 
Представљању је присуствовало 30 
наставника и грађана нашег града. 
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13.04.2019.  
 
Радионица за наставнике е-Портфолио - 
годишњи план и годишњи извештај 
о стручном усавршавању наставника, 
реализована је у рачунарској учионици 
Регионалног центра. Теме обрађене на 
радионици: Основни кораци при изради е 
портфолиа; Годишњи извештај о стручном 
усавршавању и напредовању; Преглед 
портфолиа запослених у установи; Вођење 
базе података стручног усавршавања у 
установи; Извештаји за школу о стручном 
усавршавању. Испред фирме Рамонда 
д.о.о. радионице је реализовао Зоран 
Муљевски. На радионици је учествовало 5 
наставника. 
 
 
15.04.2019.  
 
У оквиру циклуса "Разговори о науци", који 
се организују у Научном клубу Регионалног 
центра, одржано је тематско вече под 
називом "Климатске промене у Јужној 
Америци".Предавање је одржао проф др 
Александар Р. Радивојевић, управник 

Департмана за географију на Природно - 
математичком факултету у Нишу.  
 
Предавање је пратило 40 наставника 
географије основних и средњих школа, који 
су након тога разговарали о положају 
географске науке у нашем образовном 
систему. Актив наставника географије 
града Ниша је подружница Српског 
географског друштва. 
 
 

 
 

 
 
 
15.04.2019.  
 
На састанку Актива наставника ликовне 
групе предмета, одржана је презентација 
дигиталног уџеника издавачке куће Klett  из 
Београда. Представљен је уџбеник нове 
генерације за 5. разред основне школе 
Ликовна култура. 
 

Састанку је присуствовало 17 наставника 
нишких основних школа. 
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16.04.2019.  
 
У Регионалном центру је представљен је 
пример добре праксе Угоститељско-
туристичке школе из Ниша - "Час 
одељењског старешине". 
Огледни час одељењског старешине 
представила је Марина Божановић, 
наставник социологије и грађанског 
васпитања,  са својим ученицима одељења 
3/6 одељења Угоститељско-туристичке 
школе. 
 
У сали Регионалног центра простор је био 
организован као у учионици школе. 
Присуствовало је 26 ученика који су 
подељени у 6 тимова представили како 
раде и о свом раду извештавају 
одељењског старешину и остале ученике 
(тим за спречавање насиља, унапређивање 
наставе, изостајање, хуманитарни рад, 
културно забавни живот). Одељењски 
старешина, Марина Божановић, је само 
започела и завршилала час а остало су 
радили координатори. На почетку се свима 
обратила председница одељењске 
заједнице Милица Костић. 
 

Презентацији часа присуствовала је 
директорка Угоститељске школе, Драгана 
Минчић и 30 наставника из основних и 
средњих школа. 
 

 
 

 
 
17.04.2019.  
 
У ишчекивању великог хришћанског 
празника Васкрсења Господа Исуса Христа, 
у Регионалном центру је у сарадњи са 
Епархијом нишком и уз благослов Његовог 
Преосвештенства Епископа нишког г. 
Арсенија, одржано духовно предавање 
„Значај страдања и васкрсења 
Христовог“. 
 

На овој духовној гозби речи предавачи су 
били: јереј др Бобан Димитријевић, 
свештеник при храму св. цара Константина 
и царице Јелене и вероучитељ, др Дарко 
Крстић, председник Актива вероучитеља и 
вероучитељ и др Ивица Живковић, 
вероучитељ. 
Модератор предавања био је Лазар 
Павловић, координатор верске наставе 
Епархије нишке. 
Учеће у предавању узели су помоћник 
градоначелника Марина Костић, директори 
и наставници из нишких школа, 
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представници установа културе и 
грађанство Града Ниша. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
17.04.2019.  
 
Фармацеутска кућа INNVENTA PHARM из 
Београда организовала је у Регионалном 
центру два предавања за фармацеуте, 
лекаре и медицинске техничаре.  
 
Прво предавање одржао је проф. др 
Драгослав Т. Башић, директор Клинике за 
урологију КЦ Ниш на тему: „Метаболичко 
испитивање и редукција калкулозе. Шта је 
доказано?“, а друго предавање је у оквиру 
континуиране медицинске едукације 
одржао проф. др Душан Ђурић на тему: 
„Специфичности примене лекова код 
старих особа“.  
 
Предавањима је присуствовало 100 
медицинских радника из Ниша. 
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17-19.04.2019.  
 
У Регионалном центру је одржана  
бесплатна тродневна радионица у оквиру 
пројекта „Буђење дигиталног 
предузетништва – од нових облика 
рањивости на тржишту рада до економски 
оснажених жена“, који реализује Удружење 
пословних жена Србије у сарадњи са 
Центром за истраживање јавних политика. 
Пројекат је подржан од стране Агенције 
Уједињених нација за родну равноправност 
и оснаживање жена у Србији (UN Women) у 
оквиру пројекта „Кључни кораци ка родној 
равноправности“, који финансира Европска 
унија. 
 
Радионица је намењена полазницима који 
своје приходе остварују путем глобалних 
дигиталних платформи. На радионици су 
представљени бенефити формалног (само) 
запошљавања као и практични савети за 
започињање формалног бизниса (на који 
начин званично регистровати свој бизнис, 
шансе, проблеми и изазови, развој 
пословне стратегије, домаћи и 
међународни програми подршке и извори 
финансирања, укључивање у социјално-
здравствено-пензиони систем након 
напуштања неформалног сектора рада). 
Предавачи  су биле: Биљана Трифуновић 
и  Татјана Јевђовић.  
 
Радионицу је пратило 25 пословних жена 
из Ниша и околине. 
 

 
 

 
 
19. и 20.04.2019.  
 
У Регионалном центру, у организацији 
„Иницијaтиве за права особа са менталним 
инвалидитетом МДРИ-С“ реализована је 
дводневна обука под називом „Пословна 
способност и доношење одлуке уз 
подршку“. 
 
Обука је организована за 
родитеље/старатеље особа са 
инвалидитетом и младе са менталним 
инвалидитетом. 
 
На обуци су родитељи/старатељи особа са 
инвалидитетом могли да сазнају више о 
пословној способности, последицама 
лишења пословне способности и пружању 
подршке у одлучивању особама са 
инвалидитетом кроз призму УН Конвенције 
о правима особа са инвалидитетом призму 
домаћег законодавства. Током обуке 
родитељи/старатељи могли су да 
се укључе и допринесу јавној кампањи 
заговарања за реформу режима пословне 
способности ка успостављању система 
одлучивања уз подршку у Србији. 
Упоредо са овом обуком реализована је и 
обука за младе са менталним 
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инвалидитетом. Циљ обуке је био да младе 
особе са менталним инвалиидитетом 
добију више информација о доношењу 
одлука уз подршку  и стекну вештине за 
самозаступања. 
 
Обуку су реализовали: Маша Павловић, 
Снежана Лазаревић и Лазар Стефановић. 
Реализација обуке се спроводи у 
партнерству са Националном 
организацијом особа са инвалидитетом 
Србије (НООИС) у оквиру пројекта 
„Заједнички глас за пуну пословну 
способност и независност особа са 
инвалидитетом“. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
20.04.2019.  
 
У Региoналном центру за професионални 
развој запослених у образовању у 
Смедереву реализован је акредитовани 
семинар број 4 „Разговор о књизи у 
школској библиотеци у функцији 
социјализације ученика и превенције 
вршњачког насиља“ (1дан, 8 бодова). 
Семинар је реализовала др Весна 
Црногорац за групу од 10 учесника из 
школа у Смедереву. 
 
Семинар је за  ову и наредне две школске 
године у Каталогу програма стручног 
усавршавања подржао Регионални центар 
Ниш. 
 
 
22.04.2019.  
 
У присуству наставника ликовне културе и 
ученика основних и средњих школа, али и 
родитеља ученика, отворена је четврта 
изложба ученичких ликовних радова. 
Изражавајући задовољство што су 
наставници ликовне групе предмета 23 
нишке основне и средње школе као и 
Техничке школе из Алексинца одлучили да 
годишњу изложбу ученичких ликовних 
радова прикажу у Регионалном центру, 
изложбу је отворила Јована Петковић, 
историчар уметности из Уметничке школе у 
Нишу.  
 
Отварање су увеличали ученици Музичке 
школе Ниш: Светлана Филиповић и Даница 
Величковић - виолина, Дамир Благојевић - 
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гитара, Милун Митић - тромбон и Петар 
Марковић - хармоника.  
 
На изложби је представљено 350 радова 
ученика основних школа: " Надежда 
Петровић" Сићево, "Доситеј Обрадовић", 
"Цар Константин" , "Стеван Синђелић" 
Каменица, "1 мај" Трупале, "Чегар", 
"Мирослав Антић", "Јован Јовановић Змај", 
"Његош" ,"Бубањски хероји", "Краљ Петар 
I", "Свети Сава", "Др Зоран Ђинђић", 
"Учитељ Таса", "Душан Радовић", средњих 
школа: Трговинске, Уметничке, Техничке 
школе "Прота Стеван Димитријевић" из 
Алексинца, Гимназије "9 мај" , ЕТШ "Мија 
Станимировић", Грађевинско-техничке 
школе "Неимар", Медицинке и 
Угоститељске школе. Ученици су награђени 
књигама из области уметности које је 
обезбедила Издавачка кућа Вулкан 
издаваштво. 
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23.04.2019. 
 
У организацији Центра за промоцију науке, 
а у  форми Научног кафеа, у Научном клубу 
Регионалног центра Ниш, реализован је  
live stream трибине "Истине и заблуде о 
вакцинацији".  
 
О овој важној и актуелној теми  и о томе 
зашто вакцине немају алтернативу, 
говорили су: др Срђа Јанковић, имунолог  
са Универзитетске дечије клинике Тиршова, 
др Каја Дамњановић, психолог са 
Филозофског факултета у Београду и др 
Ђорђе Миљковић, молекуларни биолог са 
Института за биолошка истраживања 
"Синиша Станковић" у Београду. 
Модератор трибине била је др Тања 
Аднађевић, генетичар из Центра за 
промоцију науке. 
  
Заинтересовани учесници су  постављали  
питања и добили одговоре  зашто се води 
кампања против вакцинације, које су 
заблуде  и како се грађани могу 
информисати о овој теми. 
 

 

 
 
 

23.04.2019.  
 
У Регионалном центру је одржан састанак 
Подружнице педагога Нишавског округа са 
следећим дневним редом: 
1. Талентована деца у наставним и 
ваннаставним активностима – Сузана 
Васић ОШ „Краљ Петар Први“ и Милица 
Милосављевић - координатор билингвалне 
наставе Гимназије „Светозар Марковић“ 
Ниш. 
2. Стручно усавршавање чланова 
Подружнице – Александра Петковић 
 
Сузана Васић је говорила о билингвалним 
одељењима у ОШ "Краљ Петар Први", 
сарадњи са Гимназијом "Светозар 
Марковић" и о даљим плановима ове 
школе на развоју двојезичних одељења. 
Милица Милосављевић, наставник 
географије у гимназији "Светозар 
Марковић" говорила je о програму 
међународне матуре (ИБДП) који ће се од 
школске 2020/2021. спроводити у 
Гимназији. 
 
ИБДП је општеобразовни програм који се 
изводи у трећој и четвртој години 
гимназије, а завршава се полагањем 
испита. 
Ученици који добију ИБ диплому стичу 
право да конкуришу на универзитете у 
више од 110 земаља света, међу њима и 
оне најпрестижније. 
 
Састанак је заказала и водила Александра 
Петковић, председник Подружнице 
педагога Нишавског округа. 
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23.04.2019.  
 
У Регионалном центру је Актив стручних 
сарадника и сарадника центар Ниш 
одржао свој редовни састанак. 
Састанку је присуствовало 14 стручних 
сарадника предшколских установа из 
Ниша, Власотинца, Зајечара, Прокупља, 
Књажевца. 
Састанак је организовала и водила 
Миланка Перић, стручни сарадник за 
физичко васпитање у ПУ „Пчелица“, Ниш. 
 
 
23. и 24.04.2019.  
 
У Регионалном центру, у организацији 
Националне академије за јавну управу, 
реализована је двoдневна обука „Јавни 
наступ и вештине презентације“. 
Обуци је присуствовало 18 јавних 
службеника запослених у локалним 
управама Ниша, Лесковца, Београда, Кнића 
и Прокупља. 
 
Обуку је реализовала Зорана Смиљанић 
Милојевић. 
 

 
 

 
 
 
24.04.2019.  
 
У Регионалном центру, у 
организацији KLETT друштва за развој 
образовања и Друштва физичара Србије, 
реализовано је акредитовано саветовање 
под називом "У сусрет променама у 
настави физике". 
 
Реализатори су били: Владан Младеновић, 
дипломирани физичар, Гимназија 
Алексинац, спољни сарадник ШУ Ниш и 
Дарко Симић, дипломирани физичар, ОШ 
"Чегар" Ниш, магистар теоријске физике, 
професор технике и информатике. 
Саветовању је присуствовало 20 
наставника физике. 
 
На саветовању су неке од тема биле: 
Планирање наставе и учење физике 
усмерено на исходе, међупредметне 
компетенције; Интерактивна 
имплементација дигиталних материјала у 
настави физике; Реализација наставе 
физике уз активно учешће ученика на часу. 
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24.04.2019.  
 
У Регионалном центру, у оквиру 
презентације примера добре праксе, 
приказан је један пример оцењивања 
истраживачких радова ученика у средњим 
школама - ”Оцењивање истраживачких 
радова ученика у предметној настави“. 
 
Приказ начина израде истраживачких 
радова, критеријуме за оцењивање као и 
начин оцењивања приказао је Александар 
Мишковић, наставник статистике и 
економије у Правно пословној школи у 
Нишу. Мишковићу су у приказу помогли и 
ученици другог разреда ове школе. 
 
До сада су реализоване две 
радинице: Истраживачки радови ученика у 
предметној настави и Истраживачки радови 
ученика-развој методологије рада. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контакт: 
Регионални центар за професионални  
развој запослених у образовању Ниш 
Париске комуне бб, 18000 Ниш 
 
Тел:   + 381 18 202 300 
           + 381 69 202 3002 
Факс: + 381 18 202 420 
www.rcnis.edu.rs          info@rcnis.edu.rs 
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