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Новембар-децембар 

 
 
Реч директора 
 
Последња два месеца рада Регионалног 
центра бејаху пребогата бројем, али и 
разноврсношћу активности. 
Наставници, наставници, обука за 
обуком, семинар за семинаром, а Центар 
подршка, организатор, саветник, свуда 
тамо и таман колико треба и колико 
наставници траже. Велики разлог за 
понос Установе. 
Истичемо посебност догађаја 
обележавања тридесет година студија 
Српског језика и књижевности на 
Филозофском факултету Универзитета у 
Нишу и прилику за сарадњу и велику 
захвалност да се овако важан датум 
Факултета обележи у нашем Центру.  
Истичемо реализацију пројеката Центра 
за промоцију науке и Регионалног центра 
и изузетне наставнике и стручњаке који 
су реализовали радионице пројеката у 
којима су уживајући учили и учећи 
уживали ученици нишких школа. 
Истичемо захвалност за наставак 
сарадње са многим организацијама, 
институцијама и појединцима који су за 
своје активности управо наш Центар 
бирали у последњим месецима 2017. 
године. 
А онда, великим словима и са великом 
радошћу истичемо четири културно-
просветно-уметничка дешавања у 
Регионалном центру којима смо 
украсили протеклу 2017. годину: Дан 
просветних радника, 30 година 
стваралаштва професора српског језика 
и писца Власте Н. Ценића, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Манифестацију промоције очувања 
животне средине и Еко-календра за 
2018.годину, “Сачувајмо ЖИВОТну 
средину“ и Изложбу, четврту по реду, 
ликовних радова ученика основних и 
средњих школа Града Ниша. 
Поносни смо на чињеницу да је било 
овако вредно, радно и успешно. Поносни 
смо  да смо успели да осмислимо, 
организујемо, испратимо сва дешавања  
и оставимо трагове у времену које за 
нама. 
Поносни улазимо у нову годину са 
жељом, надом и спремношћу да радимо 
више и боље. 
Хвала свима за сарадњу, поверење и 
љубав које смо у 2017. години делили. 
 
 
 
 
 
Предавања у организацији 
Филозофског факултета 
 
02.11.2017. У Регионалном центру, у 
организацији Филозофског факултета у 
Нишу реализована су два предавања: 
"Први српски методичар наставе", чији је 
реализатор била проф. др Марина Јањић 
и "Композиција Нечисте крви Борислава 
Станковића", чији је реализатор био 
проф. др Горан Максимовић. 
Предавањима је присуствовало 30 
учесника, студената Филозофског 
факултета у Нишу и наставника из нишких 
основних и средњих школа.   
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Актив наставника ликовне групе 
предмета 
 
02.11.2017. Актив наставника ликовне 
групе предмета основних и средњих школа 
одржао је састанак у Регионалном центру. 
Теме на састанку биле су: 
1.Презентација организације Трећих 
ликовних сусрета ученика основних школа 
општине Медијана, 
2.Подела потврда о учествовању у 
организацији такмичења "Мали Пјер", 
3.Текућа питања. 
Састанку је присуствовало 12 наставника 
нишких школа.  
 
Реализација семинара "Функције 
школских библиотека у развоју 
креативног читања и разумевања" 
 
03.11.2017. Акредитован семинар 
"Функције школских библиотека у 
развоју креативног читања и 
разумевања" (кат.бр.4, компретенција К2, 

приоритет П1) одржан је у Регионалном 
центру. Теме на семинару биле су: 
Функције школских библиотека, 
образовно-васпитна, културна и 
информациона; Креативно читање и 
разумевање - појам и значај; Савремени 
трендови у подстицању и развоју 
читања; Читање у времену Интернета и 
нових медија; Критичко читање лектире 
у школској библиотеци. Семинату који је 
водила Весна Црниогорац, виши 
дипломирани библиотекар, присуствовало 
је 12 наставника из нишких основних и 
средњих школа. 
 
Реализација семинара „Вештине за 
адолесценцију – превенција 
злоупотребе психоактивних 
супстанци и ризичног понашања 
младих" 
 
03-05.11.2017. У ОШ "Драгојло Дудић" у 
Београду реализован je акредитован 
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, Борислава 
Максимовић и Споменка Ћирић 
Јанковић. 
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. 
Овај семинар је за школске 2016/207. и 
2017/2018. подржао Регионални центар за 
професионални развој запослених у 
образовању, Ниш. 
 
Реализација семинара "Математичке 
радионице" 
 
04.11.2017. У Регионалном центру је 
реализован акредитован семинар број 269 
"Математичке радионице", (8 сати), 
област математика.  
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Семинар су реализовале Веселинка 
Станковић и Едита Алексов а 
присуствовало је 27 наставника и учитеља. 
Теме које су на семинару обрађене су: 
Основне карактеристике радионичарског 
рада; Блумова таксономија, 
интерактивно учење, искуствено учење, 
очигледна настава, проблемска настава, 
пројектна настава; Гарднерова теорија 
вишеструких интелигенција; Структура 
радионице; Активности и технике 
радионичарског рада; Вођење 
радионице; Радионичарски рад у 
настави математике; Анализа примера 
сценарија математичких радионица, 
предности и недостаци радионичарског 
рада у настави математике; Израда 
математичке радионице на изабрану 
тему . 
Семинар "Математичке радионице" за 
школске 2016/207. и 2017/2018. подржао је 
Регионални центар за професионални 
развој запослених у образовању, Ниш. 
 
 
 
Реализација радионице "NEXT 

LAB/Go-Lab" 
 
04.11.2017. У Регионалном 
центру реализована је радионица "NEXT 
LAB/Go-Lab".  
NEXT LAB је европски пројекат који је 
заправо продужетак Го Лаб пројекта и има 
за циљ да омогући наставницима да имају 
приступ он лајн лабораторијама и да их уз 
помоћ одговарајућих алата користе у 
настави СТЕМ предмета (математика, 
физика, хемија, биологија, технологија, 
инжењерство). На овај начин ће наставници 
моћи да имплементирају ИКТ у своју 
наставу, а коришћење он лајн лабораторије 
помоћи ће превазилажењу проблема 
недовољне опремљености школа за 
извођење наставе из појединих предмета. 
 

 
 
Реализатор радионице била је Нада 
Стојичевић, професор електро групе 
премета у ЕТШ "Никола Тесла" Панчево, 
амбасадор Србије у оквиру овог пројекта. 
Гост радионице је била Анастасија Боико, 
представник European Schoolnet, 
организације из Брисела. 
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Обележавање Дана просветних 
радника 
 
07.11.2017. У Регионалном 
центру обележен је Дан просветних 
радника. За Дан просветних радника 
Србије узет је дан рођења Вука 
Стефановића Караџића, 8.11.  
Ове године назив читавог догађаја био 
је "Нешто и за моју душу", где су 
наставници/ствараоци представили себе и 
своје таленте.  
 

 
 

 

 

 
 
Тако су представили своју поезију Власта 
Ценић - наставник српског језика из ОШ 
"Вук Караџић" у Дољевцу, Драгана 
Плавшић Главашевић - библиотекар у ОШ 
"Бранко Миљковић" и Александар 
Мишковић - наставник економске групе 
предмета у Правно пословној школи. 
 

 
 
Наставник физичке културе из ОШ "Бранко 
Миљковић" Зоран Георгиевски, читао је 
своје стихове, певао и приказао своја 
вајарска дела, док је наставница 
математике Марина Петровић из исте 
школе представила своја уметничка дела - 
слике и песме које ствара. 
Доброј атмосфери допринели су и ученици 
Средње школе "Прокоповић" који су 
свирали и певали. 
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Промоција пројекта "Рачунарске 
апликације за Галилејеве законе 
физике" 
 
08.11.2017. У Гимназији "Бора Станковић" у 
Нишу, одржана је  промоција РЦ/ЦПН 
пројекта "Рачунарске апликације за 
Галилејеве законе  физике". Промоција је 
одржана за ученике три различита 
одељења 4. године (два одељења 
природно-математичког смера и једно 
одељење за обдарене ученике у 
рачунарској гимназији). Промоцији пројекта 
је присуствовало 60 ученика. Презентацију 
пројекта су реализовали ученик Милан 
Данковић и професорка Снезана 
Јанковић, аутори и реализатори пројекта. 
Одржана је презентација, пуштен је промо 
филм који траје 6 минута, подељене су 
брошуре штампане за потребе овог 
пројекта и извршено је тестирање свих 
апликација. Уценици су имали прилику да 
изврше тестирање апликација и укажу на 
могућности додатног ширења 
функционалности ових апликација. 
У наредном кораку планира се и практична 

провера лабораторијских вежби са овом 
истом групом ученика, а такође је 
планирано да се активности понове са 
ученицима нижих разреда.  
У прилогу се налази део фотографија које 
дочаравају атмосферу са ових радионица. 
 
 
Реализација пројекта "Физика за 
најмлађе" 
 
13.11.2017. Друга радионица у пројекту 
Физика за најмлађе, реализована је у 
Регионалном центру. На радионици је 
учествовало 30 ученика од првог до петог 
разреда основних школа "Стефан 
Немања", "Његош", "Чегар" и "Краљ Петар 
I". Реализатори пројекта су професори 
ПМФ - а са Департмана за физику, Љубиша 
Нешић и Драган Радивојевић и наставница 
Татјана Мишић из ОШ "Чегар". Кроз 
радионице, примерене дечијем узрасту, 
кроз игру и непосредан рад, ученици су се 
упознавали са основним концептима 
физике. Радило се са идејом да 
представљена на примерен начин наука 
ученицима постаје интересантна, забавна и 
примамљива. 
 

 
 

 



Билтен: број 6  новембар-децембар  2017. године 

www.rcnis.edu.rs   6 

 
Састанак Удружења наставника 
енглеског језика - НЕЛТА 
 
13.11.2017. У Регионалном центру је 
одржан састанак Удружења наставника 
енглеског језика - НЕЛТА. Састанак је 
одржан са циљем да се поново активира 
рад Удружења.  
Састанак  је организовала и водила Јелена 
Врачар, наставник енглеског језика у ОШ 
"Свети Сава". Присуствовало је 25 
наставника енглеског језика из основних, 
средњих и приватних школа као и 
саветница из Школске управе Ниш,   
 
Трибина "Дигитално насиље" 
 
14.11.2017.  У Регионалном центру 
реализована је  трибина под називом 
"Дигитално насиље". Присутни су били 
упознати са појмом дигиталног насиља, 
корелацијом са другим видовима насиља 
(вербално, физичко) и упознати су са 
резултатима истраживања које је 
спроведено у основној школи "Радоје 
Домановић" у Нишу. Реализатор на 
трибини била је Љиљана Радовановић 
Тошић, психолог и председница Секције 
психолога у Нишу. Трибини је 
присуствовало 56 наставника и стручних 
сарадника из основних и средњих школа из 
Ниша и околине. 
 
Dr Theiss - предавање за лекаре и 
фармацеуте 
 
15.11.2017. У организацији компаније DR 
THEISS одржана су предавања за лекаре, 
фармацеуте и фармацеутске 
техничаре. Тема предавања је била: „D-1-
820/17, HAHNEMANN'S ORGANON OF 
MEDICINE УВОД У ХОМЕОПАТИЈУ XXИ 
ВЕКА”, а предавач професор Душан 
Ђурић. 
 
Састанак Секције психолога 
 
15.11.2017. У Регионалном центру је 
реализован редовни састанак Секције 
психолога Града Ниша. Састанак на коме 
је било присутно 17 стручних сарадника из 
основних и средњих скола у Нишу, сазвала 
је и водила Љиљана Радовановић 
Тошић, председница Секције. 

 
Параграф - једнодневно саветовање 
 
16.11.2017. У организацији ПАРАГРАФА из 
Београда одржано је једнодневно 
саветовање са следећим 
темама: "Припремне радње за 
састављање финансијских извештаја 
за приватни сектор", "Пореске 
актуелности", "Осврт на нови 
Правилник о ПДВ евиденцијама" и 
"Актуелности у пословању јавног 
сектора са освртом на радно-правне 
односе у установама образовања и 
васпитања и припреме за годишњи 
финансијски извештај за 2017. годину". 
Предавачи су били стручњаци, сарадници 
компаније Параграф: Олица Пјешчић, 
помоћник главног и одговорног уредника и 
Александар Милановић, главни и 
одговорни уредник издања „Пореско-
рачуноводствени инструктор“, др 
Марина Протић, одговорни уредник 
стручног часописа „Пореско-
рачуноводствени инструктор“, Данијела 
Крајић, виши уредник стручног часописа 
„Пореско-рачуноводствени инструктор“, 
Ранко Јерковић главни и одговорни 
уредник стручних часописа „Буџетски 
инструктор“ и „Правник у јавном 
сектору“, Јасмина Вратоњић, одговорни 
уредник стручних часописа „Буџетски 
инструктор“ и „Правник у јавном 
сектору“ и Марко Јекић, виши уредник 
стручних часописа „Буџетски инструктор“ 
и „Правник у јавном сектору“.  
Предавањима је присуствовало 80 
представника приватних фирми и 65 
представника јавног сектора из Ниша и 
околине. 
 
 
Предавања у организацији 
Филозофског факултета 
 
16.11.2017. У Регионалном центру су 
поводом обележавања јубилеја – 30 
година студија Српског језика и 
књижевности на Филозофском 
факултету Универзитета у Нишу, 
предавања одржали проф. др Драгиша 
Бојовић и мср Александар Новаковић са 
Департмана за српски језик и Департмана 
за српску и компаративну књижевност. 
Професор Бојовић је говорио на тему 
„Свети Сава и Михајло Пупин – 
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псалтиром до истине“, док је  Александар 
Новаковић говорио и презентовао садржај 
под називом „Изазови времена пред 
уџбеничким комплетом за учење српског 
језика (као страног)”. 
Предавањима је присуствовало 25 
студената и наставника. 
 
 

 
 

 
 

 
 
Реализација семинара "Квизом до 
успешног завршног испита" 
 
18.11.2017. Акредитовани семинар "Квизом 
до успешног завршног испита" (кат.бр. 
345, компетенција К1, приоритет П2), 
реализован је у рачунарској учионици 
Регионалног центра. Циљеви семинара су 
сагледавање важности и употребљивости 
образовних стандарда у наставном 
процесу, примена стандарда и анализа 
постигнућа ученика на завршном испиту по 
образовним нивоима постигнућа ученика и 
пружање практичне помоћи наставницима у 
састављању задатака.  
На семинару је учествовало 26 наставника 
основних школа из Књажевца и Ниша. 
Семинар су реализовале Борица Крстић и 
Татјана Мишић, наставнице физике. 
 

 
 



Билтен: број 6  новембар-децембар  2017. године 

www.rcnis.edu.rs   8 

 
 
Реализација семинара „Математичке 
радионице“ 
 
18.11.2017. Центру за стручно усавршавање 
у Кикинди реализован је акредитовани 
семинар „Математичке радионице“, 
каталошки број 269 (8 бодова). Семинару је 
присуствовало 14 наставника математике 
из основних и средњих школа. Семинар су 
реализовале Веселинка Станковић и 
Едита Алексов. 
На семинару су обрађене теме: Основне 
карактеристике радионичарског рада; 
Блумова таксономија, интерактивно 
учење, искуствено учење, очигледна 
настава, проблемска настава, пројектна 
настава; Гарднерова теорија 
вишеструких интелигенција; Структура 
радионице; Активности и технике 
радионичарског рада; Вођење 
радионице; Радионичарски рад у 
настави математике; Анализа примера 
сценарија математичких радионица, 
предности и недостаци радионичарског 
рада у настави математике; Израда 
математичке радионице на изабрану 
тему. 
Семинар је подржан од стране Регионалног 
центра Ниш у Каталогу програма стручног 
усавршавања за школску 2017/2018. 
 
 
Активности на пројекту „Клуб 
мисаоних игара 2“ 
 
18.11.2017. У Регионалном центру, у 
оквиру пројекта „Клуб мисаоних игара 2“, 
одржано јеинтерно такмичење нових 
полазника го играча. На такмичењу је 
учествовало 30 учесника. Пројекат „Клуб 

мисаоних игара 2“ је пројекат који је 
финансијски подржан од стране Центра за 
промоцију науке, а један је од четири 
пројекта који Регионални центар Ниш 
логистички подржава. 
Циљ пројекта је да код ученика развије 
интелектуалне способности, стратешке 
вештине за решавање проблерма, 
упорност као особину и логичко мишљење. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Реализација семинара „Планирање 
превенције и ефективно/ефикасно 
реаговање на насиље у образовно-
васпитним и васпитно-образовним 
установама“ 
 
19.11.2017. Регионални центар је за 
потребе колектива ОШ „Свети Сава“ у 
Нишу, организовао семинар „Планирање 
превенције и ефективно/ефикасно 
реаговање на насиље у образовно-
васпитним и васпитно-образовним 
установама“, каталошки број 65 (8 бодова). 
Семинару је присуствовало 30 чланова 
колектива школе, док су реализатори били 
Младен Јовановић и Милена 
Младеновић. Семинар се бави актуелним 
темама насиља у школама тако да се на 
семинару чуло о самовредновању 
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квалитета безбедности у школи, бази 
података, оквиру за израду плана 
превенције, моделу годишњег планирања, 
реаговању кад се насиље деси. 
Семинар је подржан од стране Регионалног 
центра Ниш у Каталогу програма стручног 
усавршавања за школску 2017/2018. 
 

 
 

 
 
 
Трећа радионица у пројекту Физика 
за најмлађе 
 
20.11.2017. Трећа  радионица у пројекту 
Физика за најмлађе реализована је у 
Научном клубу Регионалног центра за 
ученике основних школа "Коле Рашић", 
"Мирослав Антић", "Карађорђе" и " Свети 
Сава".  
 

 
 
Кроз организоване радионице, за ученике 
од првог до петог разреда, реализатори 
пројекта Драган Радивојевић и Љубиша 
Нешић са Департмана за физику ПМФ-а 
Ниш и Татјана Мишић, наставница из ОШ 
"Чегар", ученицима су приближили 
садржаје физике у контексту који подсећа 
на игру. Они су показали да уколико се 
представи на примерен начин, физика 
може бити интересантна и стимулативна за 
раст и развој сваког детета. 
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Састанак Подружнице педагога 
Нишавског округа 
 
22.11.2017. У Регионалном центру је 
одржан састанак Подружнице педагога 
Нишавског округа. Састанку су 
присуствовала 22 педагога. На састанку су, 
између осталог, педагози имали прилику да 
чују и тему „Индивидуализовано праћење 
образовних постигнућа и понашања 
ученика“, коју је презентовала Сузана 
Васић,педагог ОШ "Краљ Петар I".  
 
Приказ примера добре праксе 
 
23.11.2017. Активност под називом "Развој 
међупредметних компетенција кроз 
пројектну наставу у Техничком и 
информатичком образовању, Техници и 
технологији са посебним освртом на 
предузетништво" као приказ примера 
добре праксе са анализом и дискусијом, 
реализована је у Регионалном центру. 
Приказ је реализовала Маријана Бачанин, 
наставник техничког и информатичког 
образовања, педагошки саветники и 
саветник - спољни сарадник.  
 

 
 
Она је представила на који начин користи 
пројектну наставу са својим ученицима и 
подсетила присутне наставнике на 
индикаторе међупредметних компетенција: 
дигитална, естетичка, компетенција за 
учење, комуникација, рад са подацима и 
информацијама, решавање проблема, 
сарадња, одговоран однос према здрављу 
и околини, одговорано учешће у 
демократском друштву и предузетничка 
компетенција.  
Часу је присуствовало 38 наставника 

нишких школа и представник ШУ Ниш, 
Татјана Живановић. 
 

 
 
Састанак Актива наставника који 
предају грађанско васпитање 
 
23.11.2017. У Регионалном центру је 
одржан састанак Актива наставника који 
предају грађанско васпитање у основним 
и средњим школама Нишавског округа. 
Састанак је организовала и водила Марина 
Божановић из Угоститељско туристичке 
школе. 
На састанку је 20 присутних наставника 
чуло више о примени мапа ума у настави 
овог предмета. О томе је говорила Савета 
Миленковић, психолог и професор 
грађанског у Гимназији "Светозар 
Марковић". 
 
 
Неакредитована обука ОСНОВИ 
БИБЛИОТЕЧКОГ ПОСЛОВАЊА I 
 
24.11.2017. У Регионалном центру je 
одржана неакредитована обука ОСНОВИ 
БИБЛИОТЕЧКОГ ПОСЛОВАЊА I. Обуци је 
присуствовало 45 библиотекара из школа 
широм Србије. Водитељ обуке је била 
Весна Црногорац, доктор културолошких 
наука и комуникологије са радним 
искуством од 17 година у библиотечко – 
информационој делатности.  
На обуци су обрађене теме:  Библиотека, 
библиотекарство, библиотечко – 
информациона делатност (појмови); 
Набавка и смештај библиотечке грађе; 
Инвентарисање грађе (Књига 
инвентара). 
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Дводневни трениг - организација 
"Help" 
 
23-24.11.2017. Организација Help је у 
оквиру пројекта „Смањење сиромаштва и 
унапређење могућности запошљавања 
маргинализованих и угрожених група 
становништва у Србији“, у Регионалном 
центру реализовала дводневни тренинг 
намењен деци без родитељског страња на 
тему "Маркетинг менаџмента и писања 
бизнис плана". На обуци је било петоро 
младих из Дома за незбринуту децу „Душко 
Радовић” из Ниша. 
 
Радионица за родитеље ученика са 
говорно-језичким тешкоћама 
 
23.11.2017. Са поласком у школу деца уче 
нове језичке вештине. Зато с правом брину 
родитељи ученика са говорно-језичким 
сметњама и траже одговоре на питања која 
их муче. С обзиром да у Нишу има мало 
запослених логопеда у школама, људи 
немају много информација о томе како да 
помогну свом детету да исправи свој 

проблем и да сачува своје самопоуздање и 
самопоштовање и постигне одређени успех 
којим ће бити задовољни и дете и 
родитељ. 
  

 
 
Родитеље интересује: 
Како  да дете уз њихову помоћ и подршку 
научи и примењује новонаучене гласове у 
говору, читању и писању. 
Како да научи да чита иако су уложили сав 
напор и одвојили пуно времена за вежбање 
истог. 
Како да савлада и користи технику читања 
и писања које су основне за усвајање и 
показивање знања у школи. 
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Чињеница је да: 
60% деце има поремећај изговарања 
гласова. 
3% ученика има поремећај у темпу и ритму 
говора и муца. 
3-5% ученика има тешкоће у читању и 
писању. 
око 30% ученика изађе из школе 
полуописмењено, не разумећи суштину тзв. 
техничког или метајезика који се користи у 
школи. 
 
Ова деца  неретко и неоправдано  добију 
етикете које понесу у души за цео живот 
као менталну стаку  која их  онемогућава да 
покажу оно сто могу и знају. 
С обзиром на све чињенице постоји велика 
потреба за едукацијом родитеља ученика 
са говорно-језичким тешкоћама и то од 
стране логопеда који раде у школи како би 
могли адекватно и на време да помогну 
свом детету. Уз помоћ савета које добију од 
логопеда родитељи могу да утичу на 
преобликовање и отклањање истих. 
 

 
 
Једна радионица такве врсте одржана је 
у ОШ "Витко и Света" у Гаџином Хану, у 
сарадњи и органицији Регионалног центра 
и психолога школе Снежане Радоњић. 
Предавач на радионици је била Виолета 
Михаиловић, логопед Основне школе 
"Свети Сава" у Нишу.  
Радионица је одржана у четвртак, 23.11. 
2017. год у просторијама школе.  
 
Generali osiguranje 
 
24.11.2017. У Регионалном центру је 
одржана обука у организацији Generali 

osiguranja за своје запослене. Обуци  је 
присуствовало 40 учесника. 
 
Реализација семинара "Иновативне 
методе у настави Грађанског 
васпитања" 
 
25.11.2017. Одржан је акредитовани 
семинар „Иновативне методе у настави 
Грађанског васпитања“ број 963 (8 
бодова). Семинару је присуствовао 21 
наставник и стручни сарадник из Ниша. 
Водитељке семинара су биле Ана 
Младеновић, проф. разредне наставе, 
педагошки саветник, ОШ “Бранко 
Миљковић“ и Софиија Ристовић, проф. 
разредне наставе, ОШ „Иво Андрић“. 
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Реализација семинара "Употреба 
мобилних апликација за побољшање 
квалитета наставе и учења: паметни 
телефони као наставно средство за 
21.век" 
 
25.11.2017. У Регионалном центру је 
одржан акредитовани семинар "Употреба 
мобилних апликација за побољшање 
квалитета наставе и учења: паметни 
телефони као наставно средство за 
21.век", број 230 (8 бодова). Семинару су 
присуствовала 22 наставника и стручних 
сарадника нишких школа. Водитељи 

семинара су били Марјан Миланов, 
професор енглеског језика у ОШ "Деспот 
Стефан Лазаревић" у Бабушници и Ана 
Живковић, професор енглеског језика у ОШ 
"Чегар" у Нишу. 
Обрађене теме 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. 
У Каталогу програма стручног усавршавања 
за 2016/2018 наведени семинар је подржао 
Регионални центар Ниш. 

 
 
Реализација семинара "Интерактивне 
табле у настави" 
 
25-26.11.2017. У ОШ "Лела Поповић" у 
Миљковцу, у организацији Регионалног 
центра Ниш, реализован је акредитовани 
семинар "Интерактивне табле у настави", 
број  383 (16 бодова). Семинару је 
присуствовало 25 наставника ове школе. 
Реализатор семинара је била Јасна 
Адамов, професор Природно-математичког 
факултета у Новом Саду. 
 Наставници су добили практично знање о 
врстама и утицају интерактивних табли на 
процес наставе, карактеристике најчешћих 
интерактивних табли и информације везане 
за софтвере за електонске табле, 
прилагођавању презентационих софтвера 
као и коришћење IWB Software, Capture 
Software, Digital Flip Chart software и осталих 
софтвера ре за употребу у настави са 
електронском таблом. 
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Актив наставника ликовне групе 
предмета 
 
27.11.2017. Актив наставника ликовне 
групе предмета, одржао је редовни 
месечни састанак у Регионалном центру. 
На Дневном реду су биле следеће 
активности: 
1.Презентација угледног часа на тему 
"Линија", наставнице Светлане Мићић , 
гимназија "9 мај" 
2.Организовање  треће изложбе  ликовних 
радова ученика основних и средњих школа 
града Ниша и околине. 
Састанку је присуствовало 12 наставника 
нишких школа. 
 
Завршна радионица у пројекту 
"Физика за најмлађе" 
 
28.11.2017. Четврта, завршна радионица у 
пројекту "Физика за најмлађе", за 
ученике основних школа "Вук Карџић", 
"Бранко Миљковић", "Његош" и "Војислав 
Илић Млађи", реализована је у Научном 
клубу Регионалног центр. Ученицима нижих 
разреда прдстављен је метод научног 
експеримента који је одличан за дечију 
знатижељу. Овакви пројекти деци 
дозвољавају да постављају питања, 
претпостављају резултате и траже 
решења.  
Радионицу су реализовали аутори пројекта 
Љубиша Нешић и Драган Радивојевић са 
Департмана за физику Природно 
математичког факултета у Нишу. Пројекат 
је подржан од стране Центра за промоцију 
науке. 
 
Састанак Актива наставника 
биологије 
 
28.11.2017. Актив наставника 
биологије одржао је састанак у 
просторијама Регионалног центра. 
Предавање под називом "Лековито биље 
и народна медицина", одржао је 
професор руског језика Данило Радић. 
Састанку је присуствовало 27 наставника. 
 

 
 

 
 
Актив наставника физике 
 
28.11.2017. У Регионалном центру је 
релизован редовни састанак Актива 
наставника физике Града Ниша. 
Присутнима је одржано предавање на тему 
"Анализа завршног испита" чији је 
реализатор био Владан Младеновић, 
наставник физике у ОШ "Иван Вушовић" у 
Ражњу. Састанку који је сазвао и водио 
председник актива Славољуб Митић, 
присуствовало је 20 наставника физике из 
нишких основних и средњих школа. 
 
YUROM - округли сто 
 
29.11.2017. У Регионалном центру је у 
организацији YUROM-а одржан "Округли 
сто о екстремизму". Округлом столу су 
присутвовала 27 учесника из Ниша и 
околине. 
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Актив наставника хемије 
 
29.11.2017. На сасатанку  Актива 
наставника хемије  који је одржан у 
Регионалном центру, реализоване су 
активности које реализују саветници - 
спољни сарадници изабрани на конкурсу 
Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја.  
Љиљана Миладиновић, професор хемије 
у гимназији "Бора Станковић", одржала је 
час под називом: Примена огледа у 
настави хемије - риказ примера добре 
праксе  (приказ са дискусијом и анализом). 
Састанку је присуствовало 25 наставника и 
саветник ШУ Ниш Душица Младеновић. 
 

 
 

 
 
 
Конференција у организацији 
PROTECTЕ 
 
30.11.2017. Центар за развој грађанског 
друштва PROTECTA je у оквиру пројекта 
„Учешће корисника у креирању услуга 
социјалне заштите“ у Регионалном центру 
организоваоконференцију „Корисници 
саветују и препоручују“.  

Конференцији су присуствовали 
представници локалних самоуправа, као и 
представници релевантних установа и 
организација које се баве социјалном 
заштитом на југу Србије. 
 
 
Предавања у организацији 
Филозофског факултета 
 
30.11.2017. Поводом обележавања јубилеја 
– 30 година студија Српског језика и 
књижевности на Филозофском 
факултету Универзитета у Нишу, по 
трећи пут су у Регионалном центру 
одржана предавања. Предавачи су биле 
проф. др Снежана Милосављевић 
Милић и Мирјана Бојанић Ћирковић. 
Професорка Милосављевић Милић је 
говорила на тему „Наративи 
свакодневнице“, док је Мирјана Бојанић 
Ћирковић презентовала садржај под 
називом „Статус читаоца у науци о 
књижевности“. Предавањима је 
присуствовало 27 студената и наставника. 
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Годишњи скуп ЕВС-а (Европског 
волонтерског савеза) 
 
01-03.12.2017. Годишњи скуп ЕВС-а 
(Европског волонтерског 
савеза) организован је од стране 
Центра SALTO-mladih (MOVIT) из 
Словеније и окупио је волонтере из 
југоисточне Европе (Македоније, Босне и 
Херцеговине, Косова, Албаније, Црне Горе 
и Србије). Скуп је организован у 
Регионалном центру.  
 

 
 

 
Волонтери који су завршили свој 
волонтерски сервис у току протекле године 
имали су прилику да дискутују и процене 
своја искуства и да сазнају како да их 
преносе садашњим и потенцијалним 
волонтерима. Један од циљева 
манифестације био је и да се осигура да 
САЛТО добије повратне информације о 
пројектима, организацији, учесницима, 
практичним аранжманима и укупан утисак о 
ЕВС-у. Кључно питање било је какав 
ефекат учења је период рада имао за 
волонтера.  
Годишњем окупљању волонтера из 
југоисточне Европе присуствовало је 30 
волонтера. 
 
 

 
 
 
Промоција пројекта "Рачунарске 
апликације за Галилејеве законе 
физике" 
 
01.12.2017. У просторијама Гимназије 
“Светозар Марковић” у Нишу извршена 
је промоција пројекта (ЦПН Београд/РЦ 
Ниш) "Рачунарске апликације за 
Галилејеве законе физике". Промоција је 
извршена у оквиру редовне наставе са 
ученицима треће године природно-
математичког смера и неколико ученика 
који наставу похађају по специјалном 
програму за физику. 
Одржана  је презентација пројекта, 
приказан је промо филм, извршено је 
тестирање свих апликација и урађена је 
лабораторијска вежба “Одређивање 
коефицијента трења измедју две глатке 
дрвене подлоге”. Ученици су сами 
реализовали лабораторијску вежбу и 
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рачунали грешку мерења. Промоцију 
пројекта је реализовао Милан Данковић, 
ученик и аутор пројекта из Гимназије "Бора 
Станковић" у Нишу. Радионици су 
присуствовала 32 ученика. 
 
 
Реализација семинара "Виртуелна 
туристичка агенција -практична обука 
наставника за хотелско пословање” 
 
02.12.2017. У Угоститељско-туристичкој 
школи у Новом Пазару, реализован је 
акредитовани семинар "Виртуелна 
туристичка агенција -практична обука 
наставника за хотелско пословање" 
(кат.бр. 647). Теме које семинар обухвата 
су: База матичних података, Евиденција 
уговора са извршиоцима посла, 
Калкулација туристичког аранжмана, 
Формирање и продаја туристичкох 
аранжмана, Књига евиденције продатих 
аранжмана. 
Семинару је присуствовало 6 наставника 
који предају на смеру туристички техничар. 
Семинар је при акредитацији подржао 
Регионални центар Ниш, а реализовао је  
Зоран Муљевски. 
 
 
Обука "Вредновање образовно 
васпитног процеса" 
 
02.12.2017. У Регионалном центру, у 
оквиру  обуке наставника - спољних 
сарадника изабраних на конкурсу МПНТР, 
реализована је  трећа по реду обука 
"Вредновање образовно васпитног 
процеса". Обуку је организовао Завод за 
вредновање квалитета образовања и 
васпитања.  
Семинару су присуствовала 32 наставника-
спољна сарадника из Ниша, Зајечара, 
Бора, Књажевца, Алексинца, Јагодине, 
Панчева, Крушевца и  Пирота.  
Водитељи обуке били су Данијела 
Ковачевић Микић, просветни саветник у 
Школској управи Чачак и Велиша 
Јоксимовић, просветни саветник у 
Школској управи Пожаревац. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Реализација семинара „Планирање 
превенције и ефективно/ефикасно 
реаговање на насиље у образовно-
васпитним и васпитно-образовним 
установама“ 
 
02.12.2017. У ОШ "Владислав Петковић 
Дис" у Грљану реализован је акредитовани 
семинар „Планирање превенције и 
ефективно/ефикасно реаговање на 
насиље у образовно-васпитним и 
васпитно-образовним установама“ (број 
65; 8 бодова). Семинар се бави актуелним 
темама насиља у школама. На семинару се 
чуло о самовредновању квалитета 
безбедности у школи, бази података, оквиру 
за израду плана превенције, моделу 
годишњег планирања, начинима реаговања 
када се насиље деси. 
Семинару су присуствовали наставници и 
васпитачи из основних и средњих школа из 
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Зајечара и околине као и из предшколске 
установе.  
Реализатори су били Младен Јовановић и 
Милена Младеновић. 
 
 
Реализација семинара 
"Информатичке мрвице" 
 
03.12.2017. У Регионалном центру је 
реализован акредитовани семинар  
"Информатичке мрвице" (број 389; 8 
бодова). Семинар обрађује теме: 
Правилник о оцењивању; Портфолио; 
Дигитална бележница; Хот Потатоес; 
Остављање електронских наставних 
материјала на Интернет; Блог. 
Семинар је реализован за колектив основне 
школе "Свети Сава" из Ниша. Реализатори 
су били Веселинка Станковић, Валентина 
Николић Ваљковић и Младен Јовановић. 
Семинар  "Информатичке мрвице" је 
подржала Мрежа РЦ/ЦСУ у периоду 
2016/2017/2018. школска година. 
 

 
 

 

 

Неакредитовани стручни скуп 
"Психофизичка акција - правна 
реакција у конфликтима" 

 
04.12.2017. У Регионалном центру је 
одржан неакредитовани стручни скуп - 
предавање: "Психофизичка акција - 
правна реакција у конфликтима". 
Предавању присуствовало 50 директора, 
наставника и стручних сарадника из школа 
у Нишу и региону.  
Предавање су реализовале Мирјана 
Станојевић, мастер психолог, саветник за 
каријерно информисање и професионално 
саветовање у Националној служби за 
запошљавање у Лесковцу и Светлана 
Тесла, дипломирани правник са 
правосудним испитом, заступник пред 
судом и саветник за правну помоћ у 
Националној служби за запошљавање у 
Лесковцу. 
 

 
 
 
Циљ предавања је био да се присутни 
информишу о начинима превенције 
конфликта и о предузимању мера и акција 
којима се врши интервенција у васпитно-
образовним институцијама у случајевима 
насиља, злостављања и занемаривања 
деце и ученика у складу са новим Законом 
о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о протоколу 
поступања у установи у одговору на 
насиље, злостављање и занемаривање.  
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Предавање у организацији фирме 
"ORALENT" 
 
06.12.2017. У организацији фирме  
ORALENT  d.o.o., програм „CURAPROX“, 
одржано је предавање за фармацеуте и 
фармацеутске техничаре. Тема предавања 
је била: “Индивидуални приступ оралној 
хигијени, упознавање са новим концептом и 
методологијом“ . Предавач је била 
стоматолог Марина Живковић. 
 

 
 
Обука "Изокренута учионица" 
 
07.12.2017. У Регионалном центру је 
реализована обука под називом 
"Изокренута учионица". Обуци коју су 
водиле Сузана Ристић и Јасмина Марковић 
из ОШ "Јован Јовановић Змај" са 
Алексиначког Рудника, присуствовали су 
наставници нишких основних и средњих 
школа.   
 

 
 
 
Предавања у организацији 
Филозофског факултета 
 
07.12.2017. У Регионалном центру у 
организацији Филозофског факултета у 
Нишу реализована су два предавања: 
"Васпитна функција књижевности" чији 
је реализатор била доц.др Снежана 
Божић и "Од теорије до књижевног 
текста" чији је реализатор била доц.др 
Јелена Јовановић. 
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Радионица за наставнике - ЕИОП 
 
 
09.12.2017. Радионица "е-ИОП корак 
ближе инклузији-израда, праћење, 
вредновање ИОП-а"одржана је у 
рачунарској учионици Регионалног центра. 
Теме које су биле обухваћене радионицом 
су: Законски оквир ИОП-а; Кораци при 
изради ИОП-а; Упознавање наставника 
са ИОП-ом; Опис образовних ситуација; 
Обрасци за лични и педагошки профил 
ученика; Идентификовање приоритетних 
области и потребе за подршком у 
образовању. 
Радионицу се реализовале Соња 
Здравковић и Јелена Тошић, Школа за 
основно и средње обарзовање „14. октобар” 
Ниш, уз техничку помоћ Рамонде д.о.о. 
 
 

 
 

 
 
Преводилачки и образовни центар 
"TAG" 
 
08-10.12.2017. У организацији 
Преводилачког и образовног 
центра "TAG" одржана су полагања 
међународно признатих TELC ispita из 
немачког језика.  Утоку ова три дана 
тестирано је 85 пријављених кандидата. 
"TAG" је лиценцирани партнер Telc gGmbH 
из Немачке који  полагања за нивое А2, Б1, 
Б2, Ц1 и Б1-Б2 Pflege реализује искључиво 
у лиценцираним просторијама Регионалног 
центра у Нишу.  
 
Реализација семинара "Отворени 
задаци вршњачко и саморегулисано 
учење у настави математике" 
 
10.12.2017.  Акредитовани семинар 
"Отворени задаци вршњачко и 
саморегулисано учење у настави 
математике", кат.бр.274 ( компетенција К2, 
приоритет П1), реализован је у основној 
школи "Вожд Карађорђе" у Нишу. 
Презентоване су теме: Модерни 
курикулум наставе математике; Методе 
за решавање проблема; Задаци 
затвореног и отвореног типа као путоказ 
у промене; Креирање задатака отвореног 
типа; Принципи организације рада у 
групи који обезбеђују вршњачко и 
саморегулисано учење. 
Семинар је реализовао један од аутора 
семинара Родоје Кошанин. Семинар је 
подржан од стране Регионалног центра 
Ниш за школске године 2016/2017/2018. 
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Реализација семинара "Стратегије, 
методе и технике рада у инклузивној 
учионици" 
 
09-10.12.2017. У Регионалном центру је 
реализован акредитовани семинар 
"Стратегије, методе и технике рада у 
инклузивној учионици", број 327 (16 
бодова).  
Семинару је присуствовао 21 наставник из 
основних и средњих школа нашег региона. 
Водитељи су били Љиљана Радовановић 
Тошић и Владица Тошић. Један од 
циљева семинара је подизање нивоа знања 
о условима за стварање инклузивне школе 
и учионице те су присутни наставници 
могли да унапреде своја знања кроз 
следеће обрађене теме:  
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 учионици. 
 
Семинар је подржан од стране Регионалног 
центра Ниш за школске године 
2016/2017/2018. 
 
 
 
Радионица е-Портфолио наставника 
 
 
13.12.2017. У рачунарској учионици 
Регионалног центра одржана је још 
једна радионица е-Портфолио 
наставника-вођење базе података 
стручног усавршавања. 
На радионици је учествовало 15 
наставника из Блаца и Ниша. 
Наставници су добили  прилику да свој 
портфолио, план стручног усавршавања и 
годишњи извештај о стручном уствршавању 
ураде на брз, лак и једноставан начин.  
Школе  на основу појединачних е-
Портфолија наставника добијају базу 

података о  стручном усавршавању 
наставника у установи. Поред осталог, 
коришћење интернет сервиса е-портфолио 
помаже координаторима за СУ у следећим 
пословима:  
1) праћењу  израде  портфолија 
наставника, 
2) изради Плана стручног усавршавања 
наставника и стручних сарадника, 
3) организацији и  реализацији  
одговарајућих програма обуке, 
4) вођењу  евиденције  о оствареним 
сатима стручног усавршавања, 
5) праћењу реализације индивидуалних 
планова стручног усавршавања у установи 
и ван установе, 
6) подношењу  извештаја (месечно, 
тромесечно) директору установе, 
7) вођењу базе података СУ у установи, 
8) вођењу базе података СУ ван установе.  
 
 

 
 
 
Обележавање 30 година 
стваралаштва професора српског 
језика и писца Власте Н. Ценића 
 
13.12.2017. У Регионалном центру је 
обележено 30 година стваралаштва 
професора српског језика и писца 
Власте Н. Ценића. Музичко-поетско вече 
назива "Штрапке, књижевни портрет 
Власте Н.Ценића поводом 30 година 
ствралаштва" окупило је велики број 
наставника, наставника-колега песника 
Власте Ценића, ученика школе у којој 
песник ради као професор српског језика и 
много других поштовалаца његовог рада и 
заљубљеника у лепу реч.  
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Приказан је живот и рад песника, његов 
лични и професионални развој. Приказ је 
реализован уз помоћ колега наставника  и 
ученика из ОШ "Вук Караџић" у Дољевцу. 
Уз глуму, музику, песму и видео запис, 
присутни су могли да прођу кроз различите 
периоде стваралаштва Власте Н.Ценића. 
Власта Н. Ценић је рођен у селу Кочане у 
које се после студирања и вратио.  
 

 
 

Идејни је творац и организатор 
манифестације „Сусрети просветних 
радника књижевних стваралаца за децу“ 
у Основној школи „Вук Караџић“ у Дољевцу, 
у којој ради као професор српског језика. 
Педагошки је саветник. Пише поезију за 
децу и одрасле. Пише о детињству. 
Заступљен у бројним антологијама.  
 
 

 
 
 
Састанак "Друштва директора школа 
Србије" градова југоисточне Србије 
и Косова и Метохије 
 
14.12.2017. У Регионалном центру у Нишу је 
одржан састанак координатора "Друштва 
директора школа Србије" градова 
југоисточне Србије и Косова и Метохије. 
Састанку су присуствовала 24  директора 
основних и средњих школа  (Сокобања, Ал. 
Рудник, Владичин Хан, Доњи Стајевац, 
Пирот, Босилеград, Грделица, 
Димитровград, Бабушница, Кленика, 
Лепосавић, Врање, Куршумлија, Ражањ, 
Лебане, Бор, Шилово, Косовска Каменица и 
Ниш).  
Састанак је организовао и водио Роберт 
Џунић, члан Управног одбора “Друштва 
директора школа Србије” и директор 
Основне школе "Краљ Петар I" у Нишу. 
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Дневни ред састанка је био:   
1. Извештај о активностима Друштва 
директора у протеклом периоду;  
2. Сарадња са Министарством просвете, 
науке и технолошког развоја - испит за 
лиценцу за директоре;  
3. Извештај са IV регионалне конференције 
Удружења директора школа југоисточне 
Европе одржаној октобра месеца у 
Љубљани. 
 
Присутне је на почетку састанка поздравила 
и састанку, на позив координатора Друштва 
директора Србије, присуствовала Данијела 
Марковић, директорка Регионалног центра. 
 
 
Реализација семинара "Употреба 
мобилних апликација за побољшање 
квалитета наставе и учења: Паметни 
телефон као наставно средство 21. 
века" 
 
15.12.2017. У Техничкој школи у Бабушници 
реализован је акредитовани семинар  
"Употреба мобилних апликација за 
побољшање квалитета наставе и учења: 
Паметни телефон као наставно средство 
21. века", број 230 (8 бодова, област 
информатика). Семинару су присуствовали 
наставници из Техничке школе, Гимназије и 
Основне школе "Деспопт стефан 
Лазаревић" из Бабупнице. Реализатори су 
били Ана Живковић, наставник енглеског 
језика из ОШ "Чегар" и Марјан Миланов, 
наставник енглеског језика из ОШ 
"Добринка Богдановић" Стрелац. 
 
Циљ овог семинара јесте оснаживање 
компетенција наставника за коришћење 
образовних и услужних мобилних 

апликација за побољшање квалитета 
наставе и учења, као и за употребу 
паметних телефона и таблета као 
наставног средства. Тако су и наставници 
из ове три школе могли да се упознају са 
употребом мобилних телефона у учионици 
– за и против, Блумовом таксономијом  21. 
века, апликацијама за помоћ у припреми, 
организацији и реализацији наставе, 
апликацијама за управљање одељењем и 
за прављење квизова, тестова и анкета. 
 
Семинар је у Каталогу програма стручног 
усавршавања за школске 2016/2017/2018. 
године подржан од стране Регионалног 
центра Ниш. 
 
 
Реализација семинара "Квизом до 
успешног завршног испита" 
 
16.12.2017. Акредитовани семинар "Квизом 
до успешног завршног испита" 
(кат.бр.345,компетенција К1, приоритет П2), 
реализован је у рачунарској учионици 
Регионалног центра. Општи циљ семинара 
је постизање квалитетније и занимљивије 
наставе, мотивисање наставника за 
коришћење мултимедијалних наставних 
средстава ради ефикаснијег учења и бољих 
постигнућиа ученика на завршном испиту. 
Теме семинара су: Значај и улога 
образовних стандарда у настави и 
Креирање и употреба квиза у настави.  
Семинар је при акредитацији за школске 
2016/2017/2018. године подржан од стране 
Регионалног центра и реализују га Татјана 
Мишић и Борица Ћирић. 
На семинару су учествовали наставници из 
Алексинца и Ниша. 
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„Hands On“ курсеви за стоматологе 
 
15-16.12.2017. У Регионалном центру у 
Нишу, у организацији Denty/Gold Dental – 
Нови Сад иEurodent – Крушевац, одржани 
су „Hands On“ курсеви за 
стоматологе: „ENDO и RESTO”. 
Организатори курса обезбедили су 
најновије ендодонстке моторе, пратећу 
опрему и ендо блокове за тренинг, сет 
ротирајуцих инструмената последње 
генерације  Protaper Next. Овај курс је 
пројектован и заштићен у 
компанији Dentsply Sirona. Изводи се са 
идентичном опремом и материјалима на 
свим курсевима у земљама западне 
Европе. Руководилац курса је био проф. др 
Горан Тошић (Professor Gulf Medical 
University, United Arab Emirates Guest 
Teacher Dental School, University of Torino, 
Italy Invited Lecturer: Al Tahady University, 
Sirt, Lybia SAK licence, Norway). Курс је 
похађало 15 полазника. 
 

 
 

 
 
 
Реализација семинара "Variety as the 
Spice of ELT - revisited" 
 
16.12.2017. У Регионалном центру је 
реализован семинар "Variety as the Spice 
of ELT - revisited" (број 729; 8 бодова; 
област: страни језик).  
Семинару је присуствовало 12 наставника 
енглеског језика из школа из Пирота, 
Димитровграда и Ниша. 
Семинар се реализовао кроз пет радионица 
које се, свака на свој начин, баве 
развијањем свих језичких вештина, али на 
помало другачији начин. Обзиром да су 
обрада и увежбавање граматичких 
јединица, увежбавање писања и диктати 
често сувопарни, нереазумљиви и, самим 
тим, незанимљиви ученицима, на семинару 
су наставници упућени како да те школске 
активности вешто зачине са мало маште, 
креативности и понеким триком. 
Предавачи су су били Ивона Ранђеловић, 
проф.енглеског језика из ОШ "Вук Караџић" 
из Печењевца и Биљана Пиповић, 
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проф.енглеског језика из Гимназије "Стеван 
Јаковљевић" у Власотинцу. 
Семинар је подржан у Каталогу програма 
стручног усавршавања за школске 
2016/2017/2018. годину од стране Центра за 
стручно усавршавање у Лесковцу. 
 
Реализација семинара "Час по мери 
детета" 
 
16.12.2017. У Средњој школи у Варварину 
реализован је акредитовани семинар "Час 
по мери детета", број 331 (8 бодова; 
област - деца/ученици којима је потребна 
додатна подршка). 
Семинар је реализован за колектив школе, 
а реализатори су биле Веселника 
Станковић и Валентина Вељковић 
Николић, наставнице у Основној школи 
"Десанка Максимовић" у Чокоту. 
Обраћене теме на семинару су:  
•    Законски оквир инклузивног образовања;  
•    Педагошки профил;  
• Гарднерова теорија вишеструких 
интелигенција;  
•    Стратегије прилагођавања наставе. 
Семинар је подржан од стране Регионалног 
центра Ниш у Каталогу програма стручног 
усавршавања за школску 2017/2018. 
 
Реализација семинара „Планирање 
превенције и ефективно/ефикасно 
реаговање на насиље у образовно-
васпитним и васпитно-образовним 
установама“ 
 
16.12.2017. У Регионалном центру 
реализован акредитован семинар број 65 (8 
бодова) „Планирање превенције и 
ефективно/ефикасно реаговање на 
насиље у образовно-васпитним и 
васпитно-образовним установама“. 
Семинару су присуствовали васпитачи из 
Дома ученика средњих школа у Прокупљу и 
Дома ученика у Јагодини, директор и 
васпитачи из Предшколске установе у 
Бабушници, наставници из Економске 
школе у Пироту, укупно њих 27. 
Реализатори су били Младен Јовановић, 
професор у Основној школи "Мирослав 
Антић" у Нишу и Милена Младеновић, 
професор разредне наставе у Основној 
школи "Учитељ Таса" у Нишу.  
Семинар се бави актуелним темама насиља 
у школама тако да се на семинару чуло о 

самовредновању квалитета безбедности у 
школи, бази података, оквиру за израду 
плана превенције, моделу годишњег 
планирања, реаговање кад се деси насиље. 
Семинар је подржан од стране Регионалног 
центра Ниш у Каталогу програма стручног 
усавршавања за школску 2017/2018. 
 

 
 
 
 
Реализација семинара „Планирање 
превенције и ефективно/ефикасно 
реаговање на насиље у образовно-
васпитним и васпитно-образовним 
установама“ 
 
17.12.2017. У Регионалном центру 
реализован акредитован семинар број 65 (8 
бодова) „Планирање превенције и 
ефективно/ефикасно реаговање на 
насиље у образовно-васпитним и 
васпитно-образовним установама“. 
Семинару су присуствовали наставници из 
основних школа "Радоје Домановић" из 
Ниша и "Карађорђе" из Горњег Матејевца, 
укупно њих 30. 
Реализатори су били Младен Јовановић, 
професор у Основној школи "Мирослав 
Антић" у Нишу и Милена Младеновић, 
професор разредне наставе у Основној 
школи "Учитељ Таса" у Нишу.  
Семинар се бави актуелним темама насиља 
у школама са циљем јачања компетенција 
Тима за заштиту деце и ученика од насиља, 
у домену превентивног деловања и 
реаговања у ситуацијама насиља. 
Семинар је подржан од стране Регионалног 
центра Ниш у Каталогу програма стручног 
усавршавања за школску 2017/2018 
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Састанак Подружнице педагога 
Нишавског округа 
 
18.12.2017. У Регионалном центру 
одржан трећи састанак Подружнице 
педагога Нишавског округа. Састанку је 
присуствовало 15 педагога из основнмих и 
средњих школа региона. Том приликом је 
педагог Негован Јоцић представио је свој 
рад "О идолима и идеалима ученика". 
У наставку рада, педагози су на захтев 
Педагошког друштва разматрали садржај 
новог Правилника о друштвено корисном и 
хуманитарном раду. 
Састанак је организовала и водила 
председник Подружнице педагога 
Александра Петковић, педагог у ОШ 
"Његош". 
 
 

 
 
 
Параграф - једнодневно саветовање 
 
 
18.12.2017. У организацији ПАРАГРАФА из 
Београда одржано је једнодневно 
саветовање са следећом темом: 
“Најновије измене и допуне  пореских 
закона", а предавачи су били стручњаци - 
сарадници компаније „Параграф“: Олица 
Пјешчић, помоћник главног и одговорног 
уредника, Александар Милановић, главни 
и одговорни уредник, Марија Торлак, виши 
уредник и  Нада Ђорђевић одговорни 
уредник - стручног часописа „Пореско-
рачуноводствени инструктор“.  
Предавањима је присуствовало 75 
представника приватних фирми и јавног 
сектора из Ниша и околине. 
 
 

 
 
Састанак Секције психолога Града 
Ниша 
 
20.12.2017. У Регионалном центру је 
реализован редовни састанак Секције 
психолога Града Ниша. Присутнима је 
проф. др Снежана Стоиљковић, са 
Филозофског факултету у Нишу, одржала 
предавање на тему "Перфекционизам". 
Састанак на коме је било присутно 40 
стручних сарадника из основних и средњих 
скола у Нишу, сазвала је и водила Љиљана 
Радовановић Тошић, председница Секције. 
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Обука за рад у MS Office 365 пакету 
за наставнике школа на територији 
Ниша 
 
15-20.12.2017. На основу Меморандума о 
сарадњи између Града Ниша и 
компаније Microsoft, Град Ниш је 
обезбедио бесплатне лиценце за MS 
Office 365 пакет, као и бесплатну обуку за 
по једног наставника из сваке основне и 
средње школе на територији Града Ниша. 
Представници Града Ниша, односно  
Службе за информатичко-
комуникационе технологије Градске 
управе, свечано су најавили овај пројекат 
на Форуму напредних технологија одржаног 
од 18. до 20. октобра 2017. године у 
Официрском дому.  
Обука је планирана тако да кроз њу прође 
по једног наставник или запослени из 
школе који по завршетку исте постаје 
администратор лиценцираног MS Office 
365 пакета у својој школи, а који затим, 
постепено обучава све остале наставнике и 
ученике у својој школи. 
 

 
 
За први круг обуке ангажован је 
реномирани предавач Павле Пековић из 
компаније Microsoft,  који је ефектно 
представио могућности сервиса у оквиру 
линценцираног MS Office 365 пакета за 
образовање. 
Први круг обука реализован је у 
Регионалном центру од 15. до 20. 
децембра 2017. године. Обука је 
реализована тако што су наставници, 
односно, будући администратори 
леценцираног MS Office 365пакета у својим 
школама организовани у три групе од по 18 
до 20 полазника.  
Интересовање и мотивација школа и 

наставника за ову обуку су били на високом 
нивоу. Из свих 55 школа са територија 
Града Ниша по један наставник је био на 
овој обуци.  
Наставници, будући администратори у 
својим школама, у наредних месец дана ће 
најпре тестирати и проверавати 
могућности MS Office 365 paketa. У 
зависности од специфичних могућности 
школе сваки будући администратор МС 
Оффице 365 пакета ће добити 
администраторски налог за своју школу у 
оквиру домена школа (edu.rs), а затим је 
планиран други круг обука на којем ће 
главне теме бити везане за администрацију 
лиценцираног MS Office 365  пакета у 
школи.  
Други круг обука планиран је за фебруар, 
после кога ће, у зависности од 
специфичних потреба сваке школе, 
наставници-администаротри организовати 
обуку наставника, запослених и ученика у 
својим школама. 
 
 

 
 
 
Реализација семинара "Музика и 
мултимедија - креативни приступ 
часу" 
 
21.12.2017. Акредитован семинар "Музика 
и мултимедија - креативни приступ часу" 
(кат.бр.768,компетенција К1,приоритет П3), 
који је подржан од стране Регионалног 
центра Ниш у Каталогу програма стручног 
усавршавања за школску 2017/2018 годину 
реализован је у ОШ "Светозар Марковић" у 
Крагујевцу. На семинару су учествовали 
професори Музичке школе "др Милоје 
Милојевић" из Крагујевца. Општи циљ 
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семинара је рад на побољшању 
компетенција за креативнију и 
функционалнију музичку наставу, као и 
коришћење специфичних апликација 
корисних за музичку наставу. Током 
семинара наставници су научили како да 
направе успешну мултимедијалну 
презентацију за потребе музичке наставе. 
Семинар су реализовале ауторке, Миомира 
Ђурђановић и Слађана Марковић. 
 
 
Презентација примера добре праксе 
Правно пословне школе 
 
21.12.2017. У Регионалном центру је 
одржана презентација примера добре 
праксе Правно пословне школе из 
Ниша „Међународна размена искустава 
на тему дуалног образовања и рада у 
виртуелним предузећима у оквиру 
пројекта Еразмус+“.  
Презентацију реализованих пројектних 
активности урадио је тим професорки ове 
школе које су и ауторке и учеснице пројекта 
- Ана Јанковић Ловић, Жаклина 
Миливојевић Вуковић, Милица 
Младеновић и Јелена Јанковић. 
 

 
 
Тим професорки из Правно пословне школе 
је конкурисао са пројектом "Dual education 
and virtual company at secondary 
school" (Дуално образовање и виртуелно 
предузеће у средњој школи) у оквиру 
компоненте КА1 која се тиче мобилности у 
области стручног образовања и обука у 
циљу стицања искуства учења и/или 
држања наставе у другој држави. 
Професорке су боравиле недељу дана у 
месту Хаген у Немачкој и посматрале како 
функционише дуално образовање али и 

редовна настава у школи Kaufmannsshule. 
После презентације, присутни наставници 
из средњих стручних школа, њих 20, 
постављало је питања реализаторкама. 
Најбројнија питања тицала су се начина 
конкурисања, попуњавања апликационе 
форме, услова, буџета...  
Еразмус+ је програм Европске уније који 
обезбеђује финансирање пројеката за 
сарадњу у три области: образовање, млади 
и спорт.  
У току је Национални позив за подношење 
пријава за Еразмус + пројекте у 2018. 
години. 
 
 

 
 
 
Актив наставника ликовне групе 
предмета 
 
21.12.2017. Актив наставника ликовне 
групе предмета одржао је редован 
месечни састанак у просторијама 
Регионалног центра са следећим дневним 
редом: 
1. Извештај са семинара "Мотивисање 
професора и ученика у циљу унапређења 
образовног процеса у средњим школама 
(кат.бр. 482) - аутора/реализатора 
Светлана Мићић;  
2. Организовање у Региоанлном центру 
Треће изложбе ликовних радова ученика;  
3.Текућа питања. 
Састанку је присуствовало 7 наставника 
нишких школа. 
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Предавања у организацији 
Филозофског факултета 
 
21.12.2017. У Регионалном центру је 
завршен низ предавања поводом 
обележавања јубилеја – 30 година студија 
Српског језика и књижевности на 
Филозофском факултету Универзитета у 
Нишу. Тим поводом је у Регионалном 
центру, у новембру и децембру, одржан 
циклус предавања наставника и сарадника 
са Департмана за српски језик и 
Департмана за српску и компаративну 
књижевност. Предавања су имала за циљ 
да присутне упознају са савременим 
достигнућима у области науке о језику и 
науке о књижевности.  
Последња предавања, реализована су 
21.12.2017., а реализатори су били доц. др 
Бранимир Станковић са темом 
„Лингвистика између науке и политике“ 
и мср Александра Јанић са темом 
“Полусложенице у српском језику кроз 
теорију и праксу“. Присуствовало је 15 
студената и професора српског језика и 
књижевности. 
 

 
 

 
 
 
Семинари Србије - „Планирање 
набавки за 2018.” 
 
22.12.2017. Одржана је обука на тему 
јавних набавки: „Планирање набавки за 
2018.” у организацији Семинара Србије из 
Београда. Обрађиване су следеће теме: 
Припрема за планирање - веза са 
финансијским планом; Истраживање 
тржишта; Одређивање процењене 
вредности; Одређивање рокова у 
поступку; Планирање набавки на које се 
не примењује закон. Предавач је била 
сарадник Семинара Србије Хајрије 
Кубуровић. Обуци су присуствовала 24 
учесника из приватног и јавног сектора. 
 
 

 
 
 
Интерактивна трибина "Како до 
менталног баланса данас" 
 
 
22.12.2017. Интерактивна трибина "Како 
до менталног баланса данас" одржана је 
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у Регионалном центру. Теме трибине су 
биле: 
Ослобађање од старих уверења; 
Вратимо се дисању - вратимо се себи; 
Шта је то карма, како настаје и како 
утиче на нас; Стварање хармоничних 
веза и односа; Креирање нове животне 
приче; Дуалност и стварност; Вођена 
медитација.  
Трибину су водили: Милена Бјеловук, 
тренер програма Лујзе Хеј и Владимир 
Симовић, вишегодишњи практичар Зен-а.  
На трибини су учествовала 23 
заинтересована грађанина.  
 
 
Манифестација промоције очувања 
животне средине и Еко - календара 
за 2018. годину 
 
22.12.2017. У оквиру активности Научног 
клуба Регионалног центра одржана 
је Манифестација промоције очувања 
животне средине и Еко - календара за 
2018. годину са називом Чувајмо 
ЖИВОТну средину. На манифестацији која 
је окупила велики број ученика и 
наставника нишких школа присутнима су се 
обратили: Данијела Марковић, директорка 
Регионалног центра, Ивана Крстић, 
сектетар Секретаријата за заштиту животне 
средине града Ниша, др Љиљана 
Ђуровић, ауторка Еко - календара и 
учитељица у ОШ "Момчило Настасијевић" у 
Горњем Милановцу, Весна Коцић и Весна 
Вукојевић, координаторке Еко школе из 
ОШ "Стефан Немања".  
 

 
 

 
 

 
 
Ученици основних школа "Краљ Петар I", 
"Лела Поповић", "Стефан Немања" и "Ћеле 
кула" представили су еколошке активности 
у својим школама. Представници свих 
присутних школа добили су од Регионалног 
центра на поклон Еко - календар. 
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Еколошки календар нас свакога дана 
опомиње и мотивише да учинимо нешто 
добро за своју околину. Подсећајући нас на 
значајне датуме и празнике, учи нас да 
правилно поступамо са отпадом, 
информише нас о лошем утицају човека на 
околину, указује нам на последице таквог 
утицаја и пружа начине за превазилажење 
еколошке кризе. Овај календар можемо 
сматрати својеврсним подсетником, 
планером и ризницом идеја за еколошке 
акције и едукацију у школама. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Реализација семинара „Планирање 
превенције и ефективно/ефикасно 
реаговање на насиље у образовно-
васпитним и васпитно-образовним 
установама“ 
 
23.12.2017. У Регионалном центрује 
реализован акредитовани семинар број 65, 
„Планирање превенције и 
ефективно/ефикасно реаговање на 
насиље у образовно-васпитним и 
васпитно-образовним установама“ 
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(област: васпитни рад; 8 бодова ). 
Семинару су присуствовали наставници из 
Основе школе "Милан Ракић" из 
Медошевца.  
Реализатори су били Младен Јовановић, 
професор у Основној школи "Мирослав 
Антић" у Нишу и Милена Младеновић, 
професор разредне наставе у Основној 
школи "Учитељ Таса" у Нишу.  
Семинар се бави актуелним темама насиља 
у школама са циљем јачања компетенција 
тимова за заштиту деце и ученика од 
насиља, у домену превентивног деловања и 
реаговања у ситуацијама насиља. 
Семинар је подржан од стране Регионалног 
центра Ниш у Каталогу програма стручног 
усавршавања за школску 2017/2018. 
 
 
Реализација семинара "Час по мери 
детета" 
 
23.12.2017. У средњој школи у Блацу 
реализован је акредитовани семинар број 
331, "Час по мери детета" (област: 
деца/ученици којима је потребна додатна 
подршка; 8 бодова). 
Семинар је реализован за колектив школе, 
а реализатори су биле Веселника 
Станковић и Валентина Вељковић 
Николић, наставнице у Основној школи 
"Десанка Максимовић" у Чокоту. 
Семинар има за циљ јачање компетенција 
наставника за:  
•    рад са ученицима којима је потребна 
додатна подршка у образовању;  
•    примену одговарајућих стилова, 
стратегија и метода наставе полазећи од 
индивидуалних карактеристика и потреба 
ученика;  
•    управљање одељењем. 
Семинар је подржан од стране Регионалног 
центра Ниш у Каталогу програма стручног 
усавршавања за школску 2017/2018. 
 
 
 
Реализација семинара "Стратегије, 
методе и технике рада у инклузивној 
учионици" 
 
23-24.12.2017. У Основној школи "Мика 
Митровић" у Богатићу реализован је 
акредитовани семинар број 327, 
"Стратегије, методе и технике рада у 

инклузивној учионици"(област: 
деца/ученици којима је потребна додатна 
подршка; 16 бодова).  
Семинар је организован за колектив школе. 
Водитељи су били Љиљана Радовановић 
Тошић, психолог у Основној школи "Радоје 
Домановић" Ниш  и Владица Тошић, 
професор разредне наставе у Основној 
школи "Ратко Вукићевић", Ниш.  
Циљеви семинара су:  
•    Подизање нивоа знања о условима за 
стварање инклузивне школе и учионице. 
•    Учење стратегија, метода и техника које 
доприносе управљању одељењем и 
изградњи социјалних вештина ученика.  
•    Учење стратегија, метода и техника које 
доприносе превладавању тешкоћа у 
читању, писању и математици.  
•    Учење стратегија, метода и техника рада 
са ученицима који имају хиперактвност и 
дефицит пажње.  
•    Изграђивање и развијање вештина за 
планирање и писање ИОП-а.  
•    Унапређивање знања о планирању раду 
са даровитим ученицима и израда ИОП-а за 
даровите 
 
Семинар је подржан од стране Регионалног 
центра Ниш у Каталогу програма стручног 
усавршавања за школску 2017/2018. 
 
 
 
Реализација семинара „Планирање 
превенције и ефективно/ефикасно 
реаговање на насиље у образовно-
васпитним и васпитно-образовним 
установама“ 
 
24.12.2017. У Основној школи "др Зоран 
Ђинђић" у Брзом Броду, реализован је 
акредитовани семинар број 65, 
"Планирање превенције и ефективно/ 
ефикасно реаговање на насиље у 
образовно-васпитним и васпитно-
образовним установама" (8 бодова). 
Семинар је реализован за 29 наставника 
ове школе. Семинар се бави темама 
насиља у школама, са циљем јачања 
компетенција тимова за заштиту деце и 
ученика од насиља, у домену превентивног 
деловања и реаговања у ситуацијама 
насиља. 
Семинар је подржан од стране Регионалног 
центра Ниш у Каталогу програма стручног 
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усавршавања за школску 2017/2018. годину, 
реализујју га Младен Јовановић и Милена 
Младеновић. 
 
Отварање изложбе ликовних радова 
ученика основних и средњих школа 
Града Ниша 
 
25.12.2017. Изложба ликовних радова 
ученика основних и средњих школа 
Града Ниша, трећа по реду у организацији 
Актива наставника ликовне групе предмета 
и Регионалног центра, отворена је у 
просторијама Регионалног центра. На 
изложби су представљени радови ученика 
нишких основних школа: "Свети Сава", 
"Краљ Петар I", "Бранко Миљковић", "Ћеле 
кула", "Надежда Петровић", "Јован 
Јовановић Змај", "Његош", "Стефан 
Немања","Коле Рашић", "др Зоран Ђинђић", 
"Мирослав Антић", "Бубањски хероји". На 
изложби су и радови ученика средњих 
школа: Трговинске школе, Економске 
школе, Угоститељско-туристичке школе, 
Уметничке школе, Школе за основно и 
средње образовање "14 октобар" и 
Специјалне школе "Бубањ".  
Током трајања изложбе одржаваће се 
организовани огледни часови са ученицима 
где ће бити презентоване раличите технике 
цртања. 
Изложба је у великој сали Регионалног 

центра отворена до 25. јануара 2018. у 
трајању од 10.00 до 17.00 часова.  
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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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


