
 

НТЦ СИСТЕМ УЧЕЊА  
 ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА  

 

         у школској 2015/2016. години 
у Регионалном центру у Нишу (Париске комуне бб) 

У просторијама Регионалног центра у Нишу, за све ученике основних 
школа биће организоване едукативне радионице за развој даровитости по 
НТЦ систему учења аутора др Ранка Рајовића и Уроша Петровића. 

Др Ранко Рајовић  
 
Аутор НТЦ програма. Лекар специјалиста интерне 
медицине, област којом се бави је неуроендокринологија.  
Сарадник УНИЦЕФ-а за рану едукацију, гостујући 
предавач на факултетима у неколико држава.... 
Урош Петровић  
 

Аутор НТЦ програма. Књижевник, аутор 12 дела из 
области дечје књижевности и добитник више престижних 
награда као што је Доситејево перо... Дугогодошњи 
председник Менсе Србије... 

Аутори НТЦ програма су реализацију радионица поверили најкомпе-
тентнијим НТЦ професорима разредне и предметне наставе: Ивани Ћирић, 
Јелисавети Хајдуковић, Наташи Николић, Милени Савковић, Снежани 
Аџић... 

Групе      Термини одржавања  Реализатори НТЦ радионица 
I разред понедељак, 1800 Снежана Аџић 
II разред уторак, 1800 Ивана Ћирић, Милена Савковић 
III разред среда, 1800 Ивана Ћирић, Наташа Николић  
IV разред четвртак, 1800 Ивана Ћирић 
V разред понедељак, 1900 Ивана Ћирић, Јелисавета Хајдуковић 
VI разред уторак, 1900 Јелисавета Хајдуковић 
VII разред среда, 1900 Јелисавета Хајдуковић 
VIII разред четвртак, 1900 Јелисавета Хајдуковић 

 



У понедељак, 07. децембра 2015. године, са почетком у 19h, у РЦ Ниш, 
Ивана Ћирић, проф. раз. наст. са НТЦ лиценцом, ће одржати 
бесплатно промотивно предавање, за све родитеље и наставнике, о 
НТЦ систему учења под називом:  

НТЦ ПРОГРАМ – УЧЕЊЕМ КРОЗ ИГРУ ДО ФУНКЦИОНАЛНОГ 
(УПОТРЕБНОГ) И КРЕАТИВНОГ ЗНАЊА 

 

НТЦ  програм 
 Подиже ниво интелектуалних способности све деце која учествују у 

програму 
 Спречава поремећај концентрације и пажње у школском периоду 
 Развија координацију покрета и моторике 
 Развија брзину размишљања, повезивања и закључивања 

(функционално – употребно и креативно знање) 
 Сва деца имају корист од програма, а посебно је користан за детекцију 

даровите деце и подстицање развоја даровитости 
Место и време реализације НТЦ радионица: просторије Регионалног 
центра у Нишу, радним данима од 18 и 19h (постоји могућност 
усклађивања термина са потребама полазника) 
Цена на месечном нивоу  за 6 сати НТЦ програма (4 радионице  у 
трајању од по 90 мин.): 3000 дин. (2400дин. + ПДВ) 
Информисање и пријављивање:  
- телефоном: 018/202-300, 069/1605016  (09-13h),   
- e-mail-ом: info@rcnis.edu.rs или попуњаванјем пријавног листа на сајту 
РЦ-а, као и  
- личним доласком у Регионални центар Ниш, Париске комуне бб 
Број полазника је ограничен! 
Додатне информације: Ивани Ћирић, координатор НТЦ-а за Ниш 
(ntcnis@gmail.com, 063/8670698, после 18h)  

 


