
Преглед  активности  Научног клуба  РЦ Ниш  за наставнике и  ученике  

за септембар,  октобар,  новембар  и децембар  2021.г. 

 

 

 

 

 

Поштовани,  

Задовољство нам је да Вас позовемо да узмете учешће у активностима Научног клуба Регионалног центра 
Ниш у новој школској години. Кроз осам  пројеката  током школске 2021/2022. године, реализоваћемо 
велики број активности за ученике , студенте, учитеље,  наставнике, професоре  и директоре школа. 

У табели је преглед активности за прво полугође. Пријављивање је на пријавном листу. Сви присутни 
наставници добијају потврду РЦ Ниш за стручно усавршавање у установи. Активности су уживо  у 
просторијама Научног клуба или онлајн. За сваку најављену активност добићете посебан позив са  свим 
потребним детаљима. Координатор за све активности је  Јелена Анђелковић:  anjelena@gu.ni.rs. 

СЕПТЕМБАР 
бр датум  активност пројекат 

реализатор активности 
циљна група место 

реализације
1. 24.09. 

 
17:00 
21:00 

Предавања по агенди 
( 5 активности) 
 

Манифестација  
„ Ноћ истраживача“ 
 
група аутора 

Ученици основних и средњих 
школа, наставници, стручни 
сарадници, директори 

НК Ниш 
уживо 
 
онлајн 

ОКТОБАР 
1. 11.10. 

 
у 
19:00 

Представљање  Института  
 За биологију мора у 
 Котору   
Предавање: „ Рeсурси 
мoрскoг рибaрствa-
кoришћeњe здрaвe хрaнe 
из мoрa“ 

 Пројекат: AQVA свет 
 

*др Александар 
Јоксимовић 

научни саветник, Институт 
за биологију мора Котор, 
Црна Гора 

Наставници основних и  
средњих школа,  
заинтересовани ученици 

онлајн 

2. 18.10. 
 
у 
19:00 

Предавање: 
„Eкoлoгиja мoрa и хeмиja 
мoрскe срeдинe - утицaj 
зaгaђивaчa нa мoрски 
eкoсистeм" 

Пројекат: AQVA свет 
*др Данијела Јоксимовић 

виши научни сарадник, 
Институт за биологију мора 
Котор, Црна Гора 

Наставници основних и  
средњих школа,  
заинтересовани ученици 

онлајн 



3. 25.10. 
 
у 
19:00 

Предавање: “Свeт  
приднeних зajeдницa 
 jужнoг Jaдрaнa” 

Пројекат: AQVA свет 
*др Славица Петовић 

виши научни сарадник, 
Институт за биологију мора 
Котор, Црна Гора 

 

Наставници основних и  
средњих школа,  
заинтересовани ученици 

онлајн 

4. октобар 
новембар

Осликавање мурала  
на зиду РЦ 

Пројекат: Мурал:  
Наука кроз уметност  
 
*Невена Стефановић, проф   
и група ученика  
 Уметничке школе у Нишу 

Ученици ОШ и СШ 
 
Након завршетка   
мурала, радионице у  
дворишту РЦ 

Уживо 

7. 29.10. Представљање пројекта Пројекат: Препознајмо 
псеудонаучне подвале у 
медицини и психологији 
*др Александар Ивковић 
Стеван Станојевић 

Наставници основних и  
средњих школа,  
заинтересовани ученици 

онлајн 

НОВЕМБАР 
1. 1.11. Предавање: 

„Климатске промене- 
 куда иде овај свет?“ 

Пројекат: Будућност данас 

др Владимир Ђурђевић   

ванредни професор, 
Физички факултет 
Универзитета у Београду, 
Катедра за метеорологију 

Наставници основних и  
средњих школа,  
заинтересовани ученици 

Уживо 

2. 
 
 

10.11. Припремна радионица:  
Представљање пројекта, 
обавештавање ученика и 
пријављивање, 
организовање група 
ученика и подела 
задатака 

Пројекат „На месту 
злочина“ – интерактивна 
симулација форензичког 
процеса 
*Студенти Департмана за 
биологију ПМФ –а у Нишу 
проф др Владимир Жикић 
 

Ученици трећег и  
четвртог разреда средњих  
школа 

Уживо у  
НК 
 
Пренос на 
 ЗУМу 

3. 15.11. Предавање: 
„Употреба  геопросторних 
података и обновљиви 
 извори енергије“ 

Пројекат: Будућност данас 

Тијана Лежаић 

асистент на Катедри за 
физичку географију на 
Географском факултету 
Универзитета у Београду 

Наставници основних и  
средњих школа,  
заинтересовани ученици 

онлајн 

4 
 
 

17.11. Припремна радионица: 
Представљање пројекта, 
обавештавање ученика и 
пријављивање,  
организовање група  

Пројекат „ Зелена  
лабораторија“ 
-Баш ти у башти! 
 
*Слободан Петровић,проф 

Ученици средњих школа Уживо у  
НК 
Пренос на 
ЗУМу 



ученика и  подела задатака 
 

  Татјана Огњановић,проф  
  Гимназија „С. Марковић“ 
  и група студената 

5. 22.11. Предавање: 
„Улога локалне  
самоуправе у области 
енергетике и енергетске 
ефикасности“ 

Пројекат: Будућност данас 

 Бојан Гајић  

 дипл инжењер машинства,  
енергетски менаџер Града 
Ниша 

 

Наставници основних и  
средњих школа,  
заинтересовани ученици 

онлајн 

6. 29.11. Предавање: 
„Пази шта удишеш!  
Загађење ваздуха и утицај  
на здравље“ 

Пројекат: Будућност данас 

Др Тијана Милићевић 

 научни сарадник  у 
Лабораторији за физику 
животне средине 
Института за физику у 
Београду 

Наставници основних и  
средњих школа,  
заинтересовани ученици 

онлајн 

ДЕЦЕМБАР 
1. 6.12. Радионица: 

„Шуме и клима“ 
 

Пројекат: Будућност данас 

Никола Младеновић,  

Мастер инжењер заштите 
животне средине 

Ученици основних школа уживо 

2. 13.12. Радионица:  
„Знањем против страха“ 

Пројекат: Еколошко 
образовање и васпитање 
мр Данко Јовић, 
Наташа Панић 
Александра Затезало  
      
Завод за заштиту  
природе Србије 

 Ученици  основна школа 
Наставници ОШ 

уживо 

3. 20.12. Предавање:  
 „Заштићена природна  
добра околине Ниша“ 

Пројекат: Еколошко 
образовање и васпитање 
 
мр Данко Јовић, 
Завод за заштиту  
природе Србије 

Наставници основних и  
средњих школа,  
заинтересовани ученици 

онлајн 

 

*Ове пројекте финансира Центар за промоцију науке.  *Ради планирања учешћа ученика и наставника, 
појединачне понуде Научног клуба  за предавања и  радионице достављају  се школама на месечном 
нивоу.  *Све активности су за све учеснике бесплатне.   *Пријава учешћа на anjelena@gu.ni.rs   или  
naucniklubnis@gmail.com * Термини реализације подложни су промени, сходно епидемиолошкој ситуацији. 


