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Јул - август 

 
 
Реч директора 
 
Мрежа регионалних и центара за стручно 
усавршавање се важним темама међу 
којима су предлози за нови Закон о 
основама система образовања и 
васпитања, нови Правилник о стручном 
усавршавању наставника,  интензивнија 
сарадња са Центром за промоцију науке 
и посебно, организација друге по реду, 
конференције за директоре основних и 
средњих школа и предшколских 
установа бавила у неколико наврата 
овог лета. Велику подршку на 
састанцима и добра усмерења шта и како 
планирати у будућности рада Мреже и 
појединих центара, директори и 
сарадници центара су имали од стране г-
дина Богољуба Лазаревића, помоћника 
министра просвете, науке и технолошког 
развоја. 
За 16. И 17. октобар 2017. планирана је 
Друга конференција за директоре 
основних и средњих школа и 
предшколских установа „Одговорност 
директора у образовном систему 
Републике Србије“ и са припремама исте 
се започело озбиљно, унапред и уз 
велика очекивања. Регионални центар за 
професионални развој запослених у 
Нишу ће на предстојећој Конференцији 
представити свој Парк знања, а 
сарадници и директорка Центра ће 
активно учествовати и потврдити улогу 
Центра Ниш у заједници која окупља 
дванаест центара Републике Србије. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Састанак Мреже Регионалних 
центара 
 
6. 7. 2017. У Врњачкој Бањи је 
одржан састанак Мреже Регионалних 
центара/Центара за стручно 
усавршавање. Састанку је присуствовао 
помоћник министра просвете за 
инспекцијски надзор, г-дин Богољуб 
Лазаревић, који је говорио о положају РЦ и 
ЦСУ у новом предлогу ЗОСОВ-а и 
инспекцијском надзору у области РЦ и ЦСУ. 
 

 
 
 
Други део састанка био је посвећен 
сарадњи са Центром за промоцију науке, 
имплементацији Јавног позива, новим 
пројектима , начинима и предлозима за 
сарадњу у новој школској години, као и 
учешћу на Међународном сајму кјнига у 
Београду.На састанку су учествовали  
представници ЦПН -а, и в.д. директор 
Јован Трифуновић, као и директори и 
стручни сарадници свих центара. Испред 
Регионалног центра Ниш, састанку су 
присуствовале Данијела Марковић и 
Јелена Анђелковић. 
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Сацтанак Мреже РЦ и ЦСУ у 
Смедереву 
 
 
20. 7. 2017. Директори и стручни сарадници 
Регионалних центара и Центара за стручно 
усавршавање, представници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и 
Центра за промоцију науке (ЦПН) одржали 
су заједнички састанак у просторијама 
Регионалног центра Смедерево.  

 
 
На састанку је учествовао Богољуб 
Лазаревић, помоћники министра просвете 
за инспекцијске послове, који је упознао 
присутне  са новим Законом о 
инспекцијском надзору, новим ЗОСОВ, као 
и о новим изменама Правилника о сталном 

стручном усавршавању запослених у 
образовању. 
 

 
 
Помоћник министра је упознат и са 
проблемима са којима се Центри суочавају 
у раду. 
У  наставку састанка разговарало сe са 
представницима Центра за промоцију науке 
o финализацији договора у вези са 
предстојећим заједничким активностима, 
реализацији пројеката из Јавног позива,  
наступу на Сајму књига и о свим будућим 
активностима, отварању паркова науке, 
учешћу у пројектима, реализацији 
предавања, трибина и радионица у 
научним клубовима широм Србије. Испред 
РЦ Ниш састанку су присуствовале 
Данијела Марковић, директор и Јелена 
Анђелковић, самостални стручни 
сарадник.  
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У сусрет конференцији 
"Одговорност директора у 
образовном систему 
Републике Србије" - 
Врњачка Бања 2017. 
 
22. 8. 2017.  У оквиру припрема за 
предстојећу конференцију "Одговорност 
директора у образовном систему 
Републике Србије" у организацији Мреже 
РЦ и ЦСУ Србије, која ће се 16. и 17. 
октобра одржати у Врњачкој Бањи, у 
Центру за стручно усавршавае у Крагујевцу 
одржан састанак директора Регионалних 
центара и Центара за стручно усавршавање. 
 

 
 
Састанак је имао за циљ договор у вези са 
организацијом и реализацијом 
Конференције као и пратећих садржаја. 
Теме предстојеће Конференције биће од 
виталног значаја за будуће функционисање 
образовног система у Србији, док ће 
еминентни предавачи бити из свих 
институција које прате образовање, почевши 
од Министарства просвете, Националног 
просветног савета, Завода за унапређивање 
образовања и васпитања, Завода за 
вредновање квалитета образовања и 
васпитања и других. 
 

 

YUTA 
 
11. 8. 2017. У Регионалном центру одржан 
је састанак председника  YUTE, 
Александра Сеничићаса представницима 
туристичких агенција из Ниша. Тема 
састанка су били проблеми и притужбе 
путника на услове путовања. После састанка 
председник и представници агенција 
упознали су се са функционисањем 
Регионалног центра, обишли смештајне 
капацитете и Парк знања Центра.  

 
  
 
Oбука у организацији Сталне 
конференције градова и општина 
(СКГО) 
 
5. 7. 2017. У великој сали Регионалног 
центра одржана је једнодневна обука у 
организацији Сталне конференције 
градова и општина (СКГО) уз 
институционалну подршку Швајцарске 
Агенције за развој и срадању (СДЦ) са 
темом “Примена Закона о туризму - 
кључни аспекти за локалну 
самопураву”.   
Додатно су апострофиране следеће теме: 
Анализа примена Закона о туризму у 
ЈЛС; Улога и задаци локалне самоуправе 
у планирању и управљању развојем 
туризма; Инспекцијски надзор и други 
поверени послови; Рурални туризам – 
Изазов и шанса за локални економски 
развој. Предавачи су били: Весна Вандић, 
директор Јединице за управљање 
пројектима; Драгица Павловић, Сектор 
туристичке инспекције, МТТТ; Александар 
Денда, саветник министра, МТТТ; Марија 
Жикић, сарадница СКГО и начелник 
Одељења за локални економски развој у 
Сокобањи и Слађана Грујић, секретар 
Одбора за економски развој СКГО.  Обуци 
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су присутвовала 30 представника локалних 
самоуправа из Параћина, Лесковца, Пирота 
и Ниша. 
 
 
Семинар „Акциона истраживања у 
функцији унапређивања квалитета 
наставе и учења“ 
 
6-7. 7. 2017. Одржан је  акредитовани 
семинар бр. 358  Каталога програма сталног 
стручног усавршавања наставника, 
васпитача и стручних сарадника за школску 
2016/2017. и 2017/2018. - „Акциона 
истраживања у функцији унапређивања 
квалитета наставе и учења“ са темама: 
Појам акционих истраживања; Елементи 
и одлике акционих истраживања; 
Матрица планирања акционих 
истраживања; Методе и учесници у 
акционим истраживањима; Врсте 
акционих истраживања; Практична и 
теоријска питања у акционим 
истраживањима; Етичка начела у 
спровођењу акционих истраживања; 
Улога акционих истраживања у 
унапређивању васпитно-образовне 
праксе; Школски развојни план као 
оквир за акциона истраживања. 
Аутори и реализатори су: др Јелена 
Максимовић, доцент Филозофског 
факултета у Нишу и Јелена Османовић, 
мастер, асистент Филозофског факултета у 
Нишу. 
Семинару је присуствовало 13 наставника. 
 
 

 
 
 
 
 

Преводилачки и образовни 
центар "ТАГ" 
 
7-9. 7. 2017. У организацији 
Преводилачког и образовног центар 
"ТАГ" одражана су  полагања међународно 
признатих TELC ispita из немачког језика.  
"ТАГ" је 2016. постао лиценцирани 
партнер Telc gGmbH из Немачке, тако да од 
сада реализује  полагања и то искључиво у 
лиценцираним просторијама Регионалног 
центра у Нишу, за нивое A2, B1, B2, C1 и 
B1-B2 Pflege.  Испите је полагало 60-так 
кандидата. 
 
 
ROTARY - семинар RYLA 
CFC 
 
11-13. 8. 2017. У Регионалном центру је 
одржан  семинар  RYLA CFC у 
организацији  Rotary kluba. Тема на 
семинару је била лидерство - које су 
особине доброг лидера, како се постаје 
добар лидер и како формира тим. 
Семинару је присуствовало 30 младих 
лидера, чланова  Rotary interacta из 
Србије, Румуније, Грчке и Бугарске. За 
све њих био је организован одлазак на 
Нишвил као и обилазак историјских 
знаменитости града. 
 

 
 



Билтен: број 3  јул-август  2017. године 

www.rcnis.edu.rs   5 

 
 

 
 
 
Семинар "Вештине за 
адолесценцију" 
 
22-24. 8. 2017.  У ОШ "Слободан Бајић Паја" 
у Пећинцима, реализован је акредитовани 
семинар број 20: „Вештине за 
адолесценцију – превенција злоупотребе 
психоактивних супстанци и ризичног 
понашања младих" (област: васпитни рад, 
24 бода). Семинар су реализовале 
Споменка Ћирић Јанковић и Весна 
Петровић Урошевић. 
Циљеви семинара су унапређивање 
компетенција запослених у образовању за 
развијање социјално-емоционалних 
вештина код деце и младих, за прихватање 
позитивних вредности, ставова и понашања 
током периода адолесценције и превенцију 
злоупотребе ПАС и других облика ризичног 
понашања; Стицање знања о примени 
иновативних облика рада којима се 
подстиче развој самосвести, управљања 
собом, свести о социјалном окружењу, 
вештина успостављања и одржавања 
позитивних односа и вештина одговорног 
доношења одлука; Усвајање практичних 
техника које унапређују комуникацију и 
позитивне вршњачке утицаје и јачају 

заједништво у одељењу; Јачање лидерске 
улоге наставника у одељењу. 
 
 
Семинар "Диферецирана настава" 
 
25. 8. 2017. У Регионалном центру је 
одржан акредитовани семинар кат. број 477: 
„Диференцирана настава“ (8 бодова),  
чији су аутори и реализатори Милена 
Петровић, професор српског језика и 
књижевности у Ваљевској  гимназији и 
Милева Мојић, дипломирани педагог, 
директор „Прве  основне школе“ у  Ваљеву. 
Семинару је присуствовало 30 наставника, 
стручних сарадника и директора из средњих 
стручних школа из Ниша и региона. На 
семинару су најбројнији били наставници из 
Прехрамбено хемијске школе у Нишу, који 
су уједно и иницијатори организације овог 
семинара.  

 
 
Циљ семинара „Диференцирана настава“ је 
развијање свести о значају диференциране 
наставе и планирања интеракције свих 
учесника у образовно-васпитном раду 
засноване на поштовању различитости и уз 
уважавање индивидуалности, подржавање 
ученика да слободно износе своје идеје, 
постављају питања, дискутују и 
коментаришу. 
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Учесници семинара имали су прилику да 
упознају различите облике  диференциране 
наставе, уоче различите врсте мотивације и 
начина мотивисања ученика уз уважавање 
индивидуалних особености ученика. 
Семинар „Диференцирана настава“ има за  
циљ и оснаживање наставника за пружање 
подршке ученицима са посебним потребама 
као  и примењивање различитих стратегија 
праћења различитих аспеката личности 
ученика – сарадњу са другим ученицима, 
реаговање на неуспех. 
 
 
Породични распоред 
 
25. 8. 2017.  У просторијама Регионалног 
центра одржана је једна од радионица у 
низу на којима се примењује 
психотерапијска техника за решавање 
психичких, породичних, пословних и 
међуљудских проблема „Породични 
распоред”. „Породични распоред“ је 
савремени терапеутски приступ и успешно 
се примењује на свим континентима, а 
поред назива „Familienaufstellung“ познат је 
и под терминима „Order of Love“, 
„Constellation Work “ или „Hellinger-Work“. 
Централно место у раду имају породица и 
односи између чланова породице. Аутор и 
реализатор ових радионица у Нишу је 
проф. др Слађана Јовић-Бабић, 
сертификовани системски породични 
терапеут по Bertu Helingeru. Ванредни је 
професор на Факултету безбедности у 
Београду и Медицинском факултету у 
Нишу, шеф је катедре за предмете 
социјална медицина, промоција здравља, 
здравствена и социјална заштита, заштита 
породице и деце. 
 
 

Форум Рома Србије 
 
26. 8. 2017.   У Регионалном центру, у 
организацији Форума Рома Србије, 
одржана је једнодневна радионица 
намењена ромским активистима и 
активисткињама, као и свим 
заинтересованим друштвеним радницима и 
радницама који проблеме ромске заједнице 
виде као важан саставни део организовања 
новог социјалног покрета у Србији. 
Радионици су присутвовала 20 
представника локалних Ромских заједница 
из Ниша и околине. 
 
 

 
 
 
Семинар "Вештине за 
адолесценцију" 
 
25-27. 8. 2017. У ОШ "Душан Јерковић Уча" 
у Шимановцима, реализован је 
акредитовани семинар број 20 (24 сата) 
„Вештине за адолесценцију – превенција 
злоупотребе психоактивних супстанци и 
ризичног понашања младих" (област: 
васпитни рад). Семинар су реализовале 
Весна Петровић Урошевић и Борислава 
Максимовић. 
Теме које су на семинару обрађене су: 
Почетак тинејџерског доба - пут 
адолесценцијe; Градимо самопоуздање и 
вештине комуникације - Позитивно 
управљање емоцијама; Унапређивање 
односа са вршњацима; Јачање породичних 
односа; Правимо здраве изборе; Поставимо 
циљеве за здрав живот 
Циљ семинара био је да се јача васпитни и 
превентивни утицај школе. 
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Семинар " „Вештине за адолесценцију – 
превенција злоупотребе психоактивних 
супстанци и ризичног понашања младих “ за 
школске 2016/207. и 2017/2018. подржао је 
Регионални центар за професионални 
развој запослених у образовању, Ниш. 
 
Преводилачки и образовни 
центар "ТАГ" 
 
25-27. 8. 2017.  У 
организацији Преводилачког и образовног 
центра "TAG", одражана су  полагања 
међународно признатих TELC ispita из 
немачког језика.   "TAG"  је постао 2016. 
године лиценцирани партнер Telc gGmbH из 
Немачке, тако да од сада реализује  
полагања и то искључиво у лиценцираним 
просторијама Регионалног центра у Нишу, 
за нивое A2, B1, B2, C1 i B1-B2 Pflege. 
 
 
Неакредитована обука 
"Тешкоће у читању, 
дислексија и активности 
које можете предузети" 
 
30. 8. 2017.  У Регионалном центру је 
организована неакредитована обука за 
учитеље и стручне сараднике "ТЕШКОЋЕ У 
ЧИТАЊУ, ДИСЛЕКСИЈИ И АКТИВНОСТИ 
КОЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕДУЗЕТИ". 
На почетку обуке 26 учесника је добило 
информацију о томе шта су и које су 
тешкоће у читању са посебним освртом на 
дислексију.  Преостало време је посвећено 
практичним предлозима како мотивисати  
ученике са тешкоћама да се користе 
читањем током целог живота. 
Своје знање и искуство  са учесницима је 
поделила логопед Основне школе "Свети 
Сава" Виолета Михаиловић. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Припрема билтена: 

 
 

 
 

 
 Оливера Петровић 

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


