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1-3.11.2018.  

У Геодестко - техничкој школи у Београду 
реализован је акредитовани семинар број 
15: "ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ– 
превенција злоупотребе психоактивних 
супстанци и ризичног понашања младих" ( 
васпитни рад, 3 дана, 24 бода). Семинар је 
рерализован за групу од 15 
наставника/учесника. Реализатор је била 
Споменка Ћирић Јанковић, консултант 
Канцеларије Уједињених Нација за борбу 
против дроге и криминала, Београд 
(UNODC). 

Семинар обрађује следеће теме: Почетак 
тинејџерског доба - пут адолесценције; 
Градимо самопоуздање и вештине 
комуникације - Позитивно управљање 
емоцијама; Унапређивање односа са 
вршњацима; Јачање породичних односа; 
Правимо здраве изборе; Поставимо циљеве 
за здрав живот. 

По Стручном упутству Министра просвете 
програм је један од препоручених програм 
за планирање превенције употребе дроге 
код ученика. Семинар је за наредне 3 
школске године један од 16 подржаних 
семинара Регионалног центра Ниш. 
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2-3.11.2018.  

Акредитовани семинари Виртуелни хотел - 
практична обука наставника за хотелско 
пословање (кат.бр. 902, област Стручни 
предмети у средњем стручном образовању, 
К1,П1) и Виртуелна туристичка агенција - 
практична обука за агенцијско пословање 
(кат бр. 901; област Стручни предмети у 
средњем стручном образовању, К1,П1), 
реализовани су у Средњој стручној школи у 
Мионици за 5 наставника ове школе који 
предају предмете на смеру туристички 
техничар. Семинар је реализовао аутор 
програма Зоран Муљевски. 
 
Семинари: Виртуелни хотел - практична 
обука наставника за хотелско пословање и 
Виртуелна туристичка агенција - практична 
обука за агенцијско пословање су два од 16 
семинара које је при акредитацији подржао 
Регионални центар Ниш. Семинари као 
специфични циљ имају употребу 
информатичке технологије у образовању и 
коришћење информација у раду рецепције 
хотела, практичну обуку наставника за рад 
на рецепцији, мотивисање ученика за избор 
најпогоднијих примера нтерактивног учења 
којим лакше савладају градиво за хотелско 
пословање, практичну обуку наставника за 
рад у туристичкој агенцији и разумевање 
процеса рада у туристичкој агенцији. 

2-4.11.2018.  

У Регионалном центру реализован је 
акредитовани семинар број 15: "ВЕШТИНЕ 
ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ – превенција 
злоупотребе психоактивних супстанци и 
ризичног понашања младих" ( васпитнирад, 
3 дана, 24 бода). 
Семинару је присуствовало 17 наставника, 
стручних сарадника и директора из 
Прокупља, Ниша, Блаца и 
Витошевца.Семинар је реализовала 
Весна Петровић Урошевић, консултант 
Канцеларије Уједињених Нација за борбу 
против дроге и криминала, Београд 
(UNODC).По Стручном упутству Министра 
просвете програм је један од препоручених 
програм за планирање превенције употребе 
дроге код ученика.  
Семинар је за наредне 3 школске године, 
један од 16 подржаних семинара 
Регионалног центра Ниш. 

 

 

3.11.2018.  

У Народној библиотеци у Бору реализован 
је акредитовани семинар број 4: "Разговор о 
књизи у школској библиотеци у функцији 
социјализације ученика и превенције 
вршњачког насиља" (библиотекарство, 1 
дан, 8 бодова). 

Семинару је присуствовало 18 учесника - 
библиотекара, учитеља и наставника 
предметне наставе из основних школа у 
Бору, Зајечару, Кладову, Неготину и 
Мајданпеку. Семинар су реализовали др 
Весна Црногорац и др Жељко Вучковић. На 
семинару су обрађене теме: Разговор о 
књизи као и веза са превенцијом вршњачког 
насиља у библиотеци; Врсте читања за 
разговор о књизи и њихова примена у 
школској библиотеци; Одабир литературе и 
систематизација грађе за успешно 
подстицање и вођење разговора о књигама; 
Разговор о књизи у школској библиотеци; 
Вежбе. 
Семинар је за наредне 3 школске године 
један од 16 подржаних семинара 
Регионалног центра Ниш. 
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3-4.11.2018.  

У Машинско - електрохетничкој школи у 
Параћину реализован акредитован семинар 
број 446 (општа питања наставе) 
„Индивидуализација наставе уз уважавање 
разлике у стиловима учења ученика“ (2 
дана, 16 бодова). Семинару је 
присуствовало 30 учесника. Реализатори су 
били др Душан Ранђеловић и Милица 
Стевановић.Семинар је намењен 
запосленима у основним и средњим 
школама и обрађује теме: 
1. дан: Психолошке и дидактичке основе 
индивидуализацие наставе; Разредна 
атмосфера, наставни стилови и мотивација; 
Теоријски приступ у проучавању 
когнитивних стилова и стилова учења; 
Стилови учења/когнитивни 
стилови/стратегије учења;  
2. дан: Моделирање учења у настави; 
Стилови учења и различити модели 
стилова учења; Индивидуализација наставе 
према стиловима учења ученика; групних 
сценарија за час; Презентација скица и 
израда излазног теста. 

Семинар је за наредне 3 школске године 
један од 16 подржаних семинара 
Регионалног центра Ниш. 

 

4.11.2018. Акредитовани семинар Квизом 
до успешног завршног испита ( кат. бр. 397), 
је за наставнике ОШ "Витко и Света" из 
Гаџиног Хана, реализован у рачунарској 
учионици Регионалног центра. На семинару 
је учествовало 26 наставника ове школе. 
Семинар који је при акредитацији подржао 
РЦ НИШ, реализовале су Борица Крстић и 
Татјана Мишић, ауторке 
семинара. Специфични циљеви семинара 
су: сагледавање важности и 
употребљивости образовних стандарда у 
наставном процесу, примена стандарда и 
анализа постигнућа ученика на завршном 
испиту по образовним нивоима, вежбање 
израде задатака којим се проверавају нивои 
постигнућа ученика и пружање практичне 
помоћи наставницима у састављању 
задатака. Циљ семинара је и 
оспособљавање наставника за израду и 
примену квиза у различитим етапама часа. 

 
 
 
 

 
 
 

6.11.2018.  

У Регионалном центру је одржан састанак 
директора Центра и запослених у Сектору 
за професионални развој са 
директорима/представницима основних и 
средњих школа и директором предшколске 
установе "Пчелица". Циљ састанка је 
унапређивање сарадње Регионалног 
центра са основним и средњим школама и 
предшколском установом на пољу стручног 
усавршавања. 

Састанак је отворила и о циљевима и 
облицима сарадње говорила директорка 
Регионалног центра, Данијела Марковић. 
После тога присутнима су се обратилили и 
програме презентовали аутори и 
реализатори 14 програма стручног 
усавршавања, од укупно 16, колико је 
Центар у новој акредитацији подржао. На 
крају састанка Виолета Панчић, саветник 
Сектора за професионални развој, 
упознала је присутне са резултатима 
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анализираних планова стручног 
усавршавања школа и наставника и 
процедурама организације и реализације 
стручног усавршавања када се оно релизује 
у сарадњи са Регионалним центром. 

На крају састанка школама и предшколској 
установи поклоњене су плутане табле и 
постер са називима подржаних семинара. 
Састанку је присуствовало 30 директора и 
представника основних и средњих школа и 
предшколске установе "Пчелица". 

 
 
 

 

7.11.2018.  

У Регионалном центру је по четврти пут 
организовано обележавање Дана 
просветних радника Србије под називом 
"И ово сам ја - просветни радници из 
сасвим другог угла". Како је Дан 
просветних радника Србије 8.11.2018. када 
је и слава Митровдан, Регионални центар 
заједно са запосленима у образовању 
обележава ову славу. 

Сваке године просветни радници који нису 
само ствараоци у учионици већ и ван ње, 

који сликају, пишу, свирају, певају и баве се 
и другим културним и уметничким 
активностима,у Центру имају прилику да на 
Дан просветних радника прикажу у чему су 
још посебни. Ове године је број просветних 
радника који су желели да покажу своје 
ванучионичко стваралаштво био бројнији 
него претходних година. 

У холу Центра су биле изложене слике 
аутора Марине Петровић из ОШ "Бранко 
Миљковић", Снежане Богавац Михајловић и 
Биљане Миладиновић, из ОШ "Вожд 
Карађорђе" из Алексинца док је Виолета 
Михајловић приказала везене рукотворине. 

Ауторске стихове казивали су: Вера 
Цветановић, ОШ "Деспот Стефан 
Лазаревић", Бабушница; Зоран Георгијески, 
"ОШ "Бранко Миљковић", Ниш; Гордана 
Владисављевић, ОШ "Доситеј Обрадовић", 
Ниш; Марина Петровић, Зоран Георгијески 
и Милош Младеновић, ОШ "Бранко 
Миљковић" Ниш.  
Свирали су и певали: Игор Делетић (гитара) 
и Младен Величковић (гитара), ОШ "Вожд 
Карађорђе", Алексинац; Драган Анђековић 
(саксофон, гитара, хармоника) ОШ "Бранко 
Миљковић" Ниш. 
Виолета Михаиловић из ОШ "Свети Сава" у 
Нишу, представила је себе из улоге 
мотиватора кроз 5 животних принципа. 
Александар Мишковић из Правно пословне 
школе у Нишу приказао је себе као 
спортисту, Учитељ Владимир Манић из ОШ 
"Свети Сава" упознао је колеге са својим 
документарним филмом "Ајде слнце зајде", 
Драгана Пешић Главашевић из ОШ "Бранко 
Миљковић" у Нишу је приказала себе као 
рецензента док је Гордана Игић из ОШ 
"Душан Радовић" у Нишу, рецитовала 
стихове Десанке Максимовић.  
У програму су уживали наставници, 
директори, стручни сарадници нишких 
школа.Просветним радницима, драгим 
сарадницима, Регионални центар Ниш 
честита Дан просветних радника, 
8.11.2018.! 
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07.11.2018. 

 Поводом Европског дана науке у музичкој 
сали ОШ “Радоје Домановић” у Нишу 
одржана је радионица „Преточимо знање 
у практичан рад“. Радионици је 
присуствовало 20 ученика одељења 5/1 који 
су били подељени у четири групе и 
разредни старешина Десанка Нешић. 
Користећи најсавременију опрему 
ученицима је омогућен практичан рад. 
Презентација „Електрицитет и електрична 
енергија“ представљала је сјајан увод у 
радионицу. Практичним радом се формуле, 
закони и рачуница потврђују из другог, 
интересантнијег угла, па је интересовање 
ученика веће. Владала је подстицајна 
атмосфера, а велико интересовање и 
позитивни коментари учесника показали су 
да се на забаван и инспиративан начин 
могу савладати озбиљни научни садржаји. 
Поред ученика и њихови родитељи су 
изразили огромно задовољство што је једна 
оваква радионица реализована. Ова 
активност је једна у низу активности које се 
реализују у оквиру пројекта подржаног од 
Центра за прмоцију науке и Регионалног 
центра. 

 
 
 

 
 
 
09.11.2018. 
  
У Регионалном центру је одржан Округли 
сто:„Образовање на језицима 
националних мањина у Републици 
Србији – могућности за имплементацију 
концепта интеркултуралног 
образовања“. Округли сто је део серије 
округлих столова који имају за циљ да 
омогуће дијалог релевантних актера у 
изабраним мањинским заједницама у 
Републици Србији (албанској, бошњачкој, 
бугарској, ромској и мађарској) о 
проблемима и изазовима са којима се 
суочавају у вези са остваривањем права на 
образовање на матерњем/мањинском 
језику, као и расправу у контексту могућих 
будућих промена у образовном систему у 
Србији које би подразумевале увођење и 
примену концепта интеркултуралног 
образовања. Округли сто је део пројекта 
„Превазилажење сегрегативног 
мултикултурализма - ка афирмацији 
концепта интеркултуралног образовања у 
мањинским заједницама“ који Академска 
иницијатива „Форум 10“ реализује уз 
подршку Фондације за отворено друштво, 
Србија. Округлом столу присуствовала су 8 
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представника ромске заједнице из Ниша и 
околине. 
 

 

 

9.11.2018.  

У Центру за стручно усавршавање у 
Лесковцу обележена је осма годишњица 
од оснивања Центра. На обележавању 
годишњице отворен је Научни парк.  
Манифестацији је присуствовао 
градоначелник Лесковца др Горан 
Цветановић, председница Мреже 
регионалних центара и центара за стручно 
усавршавање Зорица Николић, 
представници Центра за промоцију науке, 
директори центара и школа, наставници, 
ученици и деца. Отварању Научног парка у 
име РЦ Ниш присуствовала је Виолета 
Панчић. 

13.11.2018. 
 
 је у Регионалном центру одржана 
радионица у организацији Семинара Србије 
из Београда. Тема радионице је рад са 
Информационим системом ДОСИТЕЈ 
који користе запослени у просвети са 
следећим садржајима: Приступ систему и 

унос података и Унос систематизације 
установе. Радионици је присуствовало 35 
представника школа из Ниша и околине. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

13.11.2018.  

У Регалном центру је одржан први састанак 
Актива наставника статистике у овој 
школској години. На састанку је 
конституисан Актив наставника 
виртуелних предузећа свих образовних 
профила који ће радити заједно са Активом 
наставника статистике а у перспективи је 
укључивање и осталих економских 
предмета.  
Због специфичности и некада великих 
разлика између предмета економске групе 
било је потребно одвојити активе, међутим, 
постоји и велики број заједничких питања 
тако да ће ова два актива носити један 
назив и радити заједно. 
Активу је присуствовало 10 наставника из 
средњих стручних школа: Трговинске, 
Угоститељско туристичке и Правно 
пословне. Састанак је заказао и водио 
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Александар Мишковић, наставник из 
Правно пословне школе. 

 

 

 
 
 
13.11.2018. 
  
У просторијама Регионалног центра у Нишу 
почела је обука незапослених жена у 
техникама ткања и израде нецане чипке. 
Обуку организују НСЗ, НАЛЕД и Етно 
мрежа, који су обезбедили предаваче, 
опрему и прибор за рад, а Регионални 
центар за професионални развој 
запослених у образовању је обезбедио 
просторије за рад. Обука ће трајати 19 дана 
и после ње ће уследити десетодневна 
пракса. Обуку ће проћи 10 незапослених 
жена из Ниша и околине, а сертификовани 
предавчаи су Катарина Дмитрук - за ткање 
и Данијела Петровић – за израду нецоване 
чипке. 
 

 
 
 

 
 
 

17.11.2018. 

 У Регионалном центру је одржана 
неакредитована обука "Разум, емоције и 
разумевање емоција". Предавању је 
присуствовало 30 наставника и стручних 
сарадника из основних и средњих школа 
региона. Обуку је реализовао Стеван 
Станојевић, дипломирани психолог, мастер 
педагог, психотерапеут под супервизијом, 
оснивач и терапеут у психолошком 
саветовалишту "Психонега". 

На обуци су обрађене теме: Шта је разум; 
Концепт менталног здравља као релативног 
појма; Веза мишљење-емоције - удео 
учења; Каква корист од емоција; Емоције 
као проблем у комуникацији. 
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17.11.2018.  
 
Акредитовани семинар, кат бр.793, Методе 
очувања живих врста у екс сити 
условима, реализована је у Регионалном 
центру. Семинар је из области Природних 
наука, покрива компетенцију К1 за уже 
стручну област и приоритетну област П3 - 
унапређивање компетенција наставника у 
области планирања и реализације наставе 
оријентисане на исходе. Семинар као 
специфичан циљ има упознавање 
наставника са савременим 
биотехнолошким трендовима који су у 
служби очувања значајних, пре свега 
угрожених биљних врста у еx сити 
условима (изван природних 
станишта).Теме обрађене на семинару: 
Одабрана легислатива везана за 
биодиверзитет и диверзитет лишаја као 
биоиндикатора животне средине; Очување 
угрожених биљних врста флоре Србије 
изван њихових природних станишта; 
Култура биљних ткива ин витро и њен 
значај у очувању природних популација; 
Интродукција биљног материјала у културу 
ин витро и Овладавање методама и 
техникама лабораторијског рада у циљу 
осавремењавања наставе. 

 
На семинару су учествовали наставници из 
Алексинца, Соко Бање, Бујановца , 
Куршумлије, Блаца и Ниша. Семинар је при 
акредитацији подржан од стране 
Регионалног центра Ниш, а реализовали су 
га аутори програма: Бојан Златковић, 
Славиша Стаменковић и Светлана Тошић, 
професори са Департмана за биологију и 
екологију Природно математичкох 
факултета у Нишу и Милица Андрејев, 
наставник биологије Средње школе у 
Житорађи. 
 

 
 
 
 

 
 

17.11.2018.  

у просторијама ОШ "Вожд Карађорђе" у 
Нишу, за наставнике ове школе реализован 
је семинар кат бр. 56, "Планирање 
превенције и ефективно/ ефикасно 
реаговање на насиље у образовно 
васпитним и васпитно образовним 
установама". Семинар је у области 
Васпитни рад и покрива компетенцију К3 за 
подршку развоја личности детета и ученика 
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и приоритетну област П4: Јачање васпитне 
улоге образовно васпитне установе кроз 
развијање програма превенције, насиља, 
злостављања и занемаривања. 
Семинар који је при акредитацији подржао 
РЦ Ниш, има као општи циљ јачање 
компетенција тимова за заштиту деце и 
ученика од насиља, у домену превентивног 
деловања и реаговања у ситуацијама 
насиља. Семинар су реализовали аутори 
Милена Младеновић, наставник разредне 
наставе у ОШ "Учитељ Таса" и Младен 
Јовановић, наставник ТИО и информатике у 
ОШ "Мирослав Антић". 

20.11.2018.  

У Регионалном центру је одржана 
једнодневна обука у организацији 
Удружења "Амитy" из Београда са темом: 
„Насиље над старијим особама, 
специфичности, препознавање и стратегије 
превенције“. Удружење је основано са 
циљем унапређења и развоја оних аспеката 
система социјалне заштите који су 
препознати као недовољно развијени или 
недостајући. Активности су усмерене на 
повећање доступности услуга социјалне 
заштите, обезбеђивање психосоцијалне 
подршке најискљученијим појединцима, 
породицама и групама и њихово 
оснаживање за активно учешће у креирању 
услуга социјалне заштите и друштвених 
политика које их се тичу. Обуци је 
присуствовало 35 социјалних радника и 
психолога из Ниша и околине. 

 

 

 
13.11.2018. 

У Врњачкој Бањи је од 13 до 15. 
новембра одржана, трећа по реду, 
конференција под називом: „Актуелности у 
образовном систему Републике Србије“. 
Организација овог стручног скупа припала 
је свим центрима који функционишу у 
оквиру Мреже РЦ/ЦСУ Србије. 

Актуелност теме привукла је учеснике 
релевантних институција, удружења и 
актива, многобројне директоре, секретаре 
из образовно – васпитних установа у 
Републици Србији. Испред Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, 
конфереренцију је отворио Др Александар 
Пајић, помоћник министра за средње 
образовање и васпитање и образовање 
одраслих у МПНР. 

На Конференцији су излагане следеће 
теме: 

- Нови програми наставе и учењу у првом, 
другом, петом и шестом разреду основне 
школе (Весна Недељковић, помоћник 
министра просвете за предшколско и 
основно образовање и васпитање и др 
Славица Јашић, начелник Одељења за 
послове предшколског и основног 
образовања и васпитања); 
- Реформе гимназија и нови програми у 
првом разреду (Др Александар Пајић, 
помоћник министра за средње образовање 
и васпитање и образовање одраслих и 
Марија Крнета, руководилац групе за 
средње опште и уметничко образовање и 
васпитање); 
- Ревидирани стандарди квалитета рада и 
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лиценцирање директора ( Јасмина Ђелић, 
начелник Одељења за координацију рада 
школских управа); 
- Будућност образовања у Србији кроз 
призму квалитета образовања ( Др 
Бранислав Ранђеловић, директор Завода за 
вредновање квалитета образовања и 
васпитања); 
- Стандарди постигнућа ученика (Данијела 
Ђукић, Завод за вредновање квалитета 
образовања и васпитања); 
- Актуелности у систему стручног 
усавршавања у Републици Србији, Мр 
Оливера Тодоровић, руководилац у Заводу 
за унапређивање образовања и васпитања 
- Актуелности у систему стручног 
усавршавања у свету (Иван Савић, 
саветник-координатор у Заводу за 
унапређивање образовања и васпитања); 

Организована је и дискусија на тему: 
Системи подршке директорима образовно - 
васпитних установа (Анка Ивановић, Лидија 
Крстић Стојичић и Оливера Ивановић, 
Центар за стручно усавршавање Лесковац). 

У трећем дану Конференције биле су 
заступљене следеће теме: 

- Матура и национални испити (Драгана 
Станојевић, руководилац Центра за испите, 
Завод за вредновање квалитета 
образовања и васпитања); 
- Резултати овогодишње мале матуре 
(Јелена Петровић, саветник-координатор за 
статистичке и аналитичке послове, Завод за 
вредновање квалитета образовања и 
васпитања); 
- Пројектна настава у ИКТ окружењу (Др 
Данимир Мандић, декан – редовни 
професор Учитељског факултета у 
Београду); 
- Развојни приступ школи кроз процес 
самовредновања (Др Јелена Стаматовић, 
ванредни професор Педагошког факултета 
у Ужицу); 
- Јавно приватно партнерство између 
компанија и школе по иновативном моделу 
образовања (Драган Туцаковић, директор 
Техничке школе у Ужицу); 
- Превенција интернет насиља (Катарина 
Јонев, докторанд на Факултету за 
безбедност у Београду); 
- Ноћ истраживача – научници у служби 
неформалног образовања и промоцију 

науке (Др Тања Аднађевић, руководилац 
сектора за програмске активности Центра 
за промоцију); 

Организоване су и две дискусије са темама: 

1. Улога Центра за промоцију науке у 
неформалном образовању и пројектној 
настави (Др Тања Аднађевић, руководилац 
сектора за програмске активности Центра 
за промоцију науке, Марина Костић, 
сарадник у Центру за промоцију науке); 
2. Пројектна настава у математици 
(Јасмина Јовановић, педагошки саветник, 
ОШ „Јован Јовановић Змај“, Крушевац). 

Упоредо са Конференцијом уз учешће 
излагача из целе земље одржао се и „Сајам 
образовања“ . 

На трећој националној конференцији за 
директоре и стручне сараднике установа у 
образовању, Регионални центар за 
професионални развој запослених у 
образовању Ниш, представљале су 
директорка, Данијела Марковић и саветник 
за стручно усавршавање и напредовање, 
Јелена Анђелковић . 

Модератори Конференције били су: Зорица 
Николић; директор Центра за стручно 
усавршавање запослених у образовању 
Крагујевац и председник Управног одбора 
Мреже РЦ и ЦСУ Србије; Данијела 
Марковић, директор Регионалног центра за 
професионални развој запослених у 
образовању у Нишу; Дејан Карановић, 
директор Центра за стручно усавршавање у 
Кикинди; Милена Вићевић, директор 
Регионалног центра за професионални 
развој запослених у образовању у Ужицу; 
Горица Станојевић, директор Регионалног 
центра за професионални развој 
запослених у образовању у Чачку; Дејан 
Томић, директор Регионалног центра за 
стручно усавршавање Књажевац; Бранко 
Филиповић, директор Центра за стручно 
усавршавање Шабац и Хајрудин Хајровић, 
директор Регионалног центра за 
професионални развој запослених у 
образовању Нови Пазар. 
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Огранак струковног удружења, IEEE 
ED/SSC University of Nis Student Branch 
Chapter, који води проф. др Данијел 
Данковић са Електронског факултета у 
Нишу, изабран је за најбољи огранак у 
оквиру IEEE Regiona 8. 
Награда Chapter of the Year Award се добија 
за квалитет и квантитет активности и 

програма који су реализовани у периоду од 
1. јула 2017. до 30. јуна 2018. године. 

Проф. др Данијел Данковић је аутор и 
реализатор пројекта "Преточимо знање у 
практичан рад" подржаног од стране ЦПН-а 
и РЦ Ниш. 

 

 
 
 
 

 
 
 

24.11.2018.  

У организацији Центра за производњу 
знања и вештина из Новог Сада, у 
Регионалном центру Ниш је одржана 
једнодневна обука под називом "Ефикасни 
односи са јавношћу и значај 
информисања у систему социјалне 
заштите". Ова обука је намењена 
пружаоцима услуга у систему социјалне 
заштите (центри за социјални рад, установе 
за смештај корисника). Циљеви овог 
програма су: Проширити знања учесника о 
планирању односа са јавношћу; Унапредити 
разумевање учесника о значају односа са 
јавношћу и инфорисања у систему 

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


Билтен: број 6  новембар-децембар  2018. године 

www.rcnis.edu.rs   12 

социјалне заштите; Подстаћи учеснике на 
израду плана информисања за своји 
институцију/установу и усклађивање са 
другим документима и прописима. 
Ауторке и водитељке програма су: Ивана 
Копривица, директорка Центра за 
породични смештај и усвојење Нови Сад и 
Татјана Лазор Обрадовић, саветница за 
професионалну обуку у Покрајинском 
заводу за социјалну заштиту. На обуци је 
учествовало 20 учесника из Крагујевца, 
Чачка, Крушевца и Ниша запослених у 
систему социјалне заштите. 

 

 

 
 
 

24.11.2018.  

У Основној школи "Соња Маринковић" у 
Суботици, реализован je акредитовани 
семинар број 56: "Планирање превенције 
и ефективно/ефикасно реаговање на 
насиље у образовно-васпитним и 
васпитно-образовним установама" (1 
дан, 8 бодова). Семинар је реализован за 
колектив школе, а реализатори су били 
Младен Јовановић, професор информатике 

у ОШ "Мирослав Антић" у Нишу и Милена 
Младеновић, професор разредне наставе у 
ОШ "Учитељ Таса" у Нишу. На семинару су 
обрађене следеће теме: Самовредновање 
квалитета безбедности у школи; База 
података, Оквир за израду плана 
превенције; Модел годишњег планирања; 
Реаговање кад се деси насиље.Колектив је 
имао прилику да добије одговоре на питања 
и провери недоумице о начинима 
реаговања на насиље. Семинар је за 
наредне 3 школске године један од 16 
подржаних семинара Регионалног центра 
Ниш. 

17.11. и 24.11.2018.  

У Регионалном центру су одржана два 
једнодневна акредитована семинара:  
"Пословање виртуелних предузећа преко 
Сервисног центра Србије и Централне 
виртуелне банке Чачак", ЗУОВ каталошки 
број 923, за запослене у средњим стручним 
школама. Образовни форум из Београда 
постављен је да, испред Култур Контакта из 
Аустрије, организује семинар. Обуци су 
укупно на оба семинара присуствовала 43 
наставника из Ниша и околине. 

27.11.2018.  

У Регионалном центру је одржано 
предавање на тему Превенција 
онколошких болести; Значај 
самопрегледа за рано откривање рака 
дојке и реализована је Обука о 
самопрегледу груди на рано откривање 
сумњивих промена. Предавању је 
присуствовало 10 жена, наставница из 
нишких основних и средњих школа. 

Предавање, обуку о самопрегледу дојке и 
појединачне прегледе са присутнима 
урадила је др Кадивка Стевановић из 
Друштва Србије за рано откривање рака 
дојке. Кадивка Стевановић је лекар и 
књижевни стваралац, специјалиста 
социјалне медицине, примаријус, годинама 
ради на едуковању здравих и оболелих, 
раном откривању карцинома и 
психосоцијалној рехабилитацији оболелих 
од рака.Од 2001. године је председник 
Друштва за борбу против рака и члан 
редакције републичког часописа "Рак" из 
Београда. 
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27.11.2018.  
У Регионалном центру је одржан редовни, 
месечни састанак Актива наставника 
физике. Састанку је присуствовало 15 
наставника физике из основних и средњих 
школа Нишавског округа. Састанак 
организовао Славољуб Митић,председник 
актива, наставник физике у Гимназији 
"Светозар Марковић" Ниш. 
 

29.11.2018. 

 Организација „СРБИЈА 21-ЦЕНТАР ЗА 
БУДУЋУ СРБИЈУ“ је у Регионалном центру 
одржала трибину на којој је тема била 
представљање истраживања које је 
спроведено на релевантном узорку наших 
грађана у Републици Србији и дијаспори, а 
поводом проблема растућих миграција 
становништва у Србији и околним 
државама. 
Поред стручних гостију говорника, 
приказане су и видео изјаве стручњака: др 
Дуње Поточник са Института за друштвена 
истраживања у Загребу, Донча 
Герасимовског демографског стручњака из 
Завода за статистику Републике 

Македоније и Максима Мајера, главног 
уредника часописа "Менаџер", из Бугарске. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

29.11.2018.  

на Електронском факултету одржана је 11. 
конференција студентских пројеката 
IEEESTEC. Од 11.00 до 14.30 организоване 
су различите активности на факултету 
(предавања, обилазак факултета, 
радионице, демострација пројеката у холу 
факултета, постер презентације....). 
Презентовано је 85 радова аутора из 
Србије и иностранства из области 
рачунарства, електронике, аутоматике, 
микроелектронике, телекомуникација и 
електроенергетике.  
У холу факултета одржана је промоција 
пројеката Регионалног центра за 
професионални развој запослених у 
образовању Ниш, подржаних од стране 
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Центра за промоцију науке - "МИСЛИ", 
"Играј ГО развијај вијуге" и "Преточимо 
знање у практичан рад". Један од 
организатора 11. конференције студентских 
пројеката је IEEESTEC професор др 
Данијел Данковић, сарадник Регионалног 
центра. 

 

 

29. 11. 2018. 

 У Регионалном центру одржан je састанак 
Подружнице педагога Нишавског округа. 
Састанак је имао следећи дневни ред: 
 
1.Специфичности облика агресивног 
понашања ученика, Нина Сретеновић, 
педагог ОШ "Ратко Вукићевић" Ниш; 
2.Правилник о обављању друштвено-
корисног, односно хуманитарног рада; 
3.Правилник о поступању установе у 
случају сумње или утврђеног 
дискриминаторног понашања и вређања 
угледа, части или достојанства личности; 
4.Научни скуп "Образовна политика и 
пракса: у складу или раскораку?". 

Састанку је присуствовало 39 педагога из 
основних и средњих школа и предшколских 
установа. Састанак је организовала и 

водила Александра Петковић, педагог у 
Основној школи "Његош" и ЕТШ "Никола 
Тесла", председник Подружнице. 

 
 
30.11.2018.  
У Регионалном центру одржана је 
неакредитована обука “Методичко упутство 
за узраду рада за полагање испита за 
лиценцу за директоре". Обуку је 
Регионални центар организовао у сарадњи 
са ИПЦ-ом из Београда. Реализатор теме 
била је др Нада Трифковић, директорка 
Медицинске школе "Београд" из Београда. 
Обуци је присуствовало 15 директора 
школа и директорка предшколске установе 
Пчелица. 
 
 
30.11.2018.  
У организацији ИПЦ-а из Београда, у 
Регионалном центру је одржано 
једнодневно саветовање за кориснике 
буџетских средстава и привредних 
друштава са следећим темама: Платни 
разреди, рационализација и ограничење 
запошљавања у 2019. години у јавном 
сектору; Припреме за састављање 
годишњих финансијских извештаја за 2018. 
годину и попис имовине и обавеза за 
кориснике буџетских средстава. Предавачи 
су били: Љубинка Ковачевић, др Наталија 
Боровић, Александра Јелача уредници-
консултанти ИПЦ-а и Бранислава 
Шљиванчанин, стручни консултант ИПЦ-а. 
Саветовање је пратило 120 представника 
корисника буџетских средстава и 
привредних друштава. 
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30.11.2018.  

У Регионалном центру је реализована 
неакредитована радионица "Како да 
помогнете ученицима да развијају емпатију 
и саосећање". Радионици је присуствовало 
25 наставника који су имали прилику да 
науче како да поједине веб алате користе 
да развију емпатију и саосећање код 
ученика. Обуку је реализовала Ана 
Живковић, професор у Основној школи 
"Чегар". Ана је од 2014. Мајкрософтвов 
иновативни едукатор експерт. 2017. je на 
Мајкрософт конференцији у Торонту 
представљала Србију и добила награду за 
најбоље предавање на тему: Ученичка 
постигнућа. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

1.12./2.12.2018.  

у организацији Регионалног центра, 
акредитовани семинар "Коришћење 
рачунара за припрему ефективније 
наставе" ( кат.бр. 318, компетенција К2, 
приоритет П1), имао је током викенда две 
реализације. Прва реализација на којој су 
учествовала 23 наставника, била је у 
Гимназији "9 мај". Друга реализација 
одвијала се у рачунарској учионици 
Регионалног центра и у овој групи је било 
11 наставника из Зајечара, Бруса и Ниша.  
Семинар су реализовали Ивана Новаковић, 
Душан Којић и Ђорђе Шарчевић. Циљеви 
овог семинара су: Проширивање знања 
наставника за рад са основним ИКТ 
средствима у настави; Развијање вештина 
за реализацију квалитетније и садржајније 
наставе; Подстицање наставника за 
коришћење савремених Интернет алата у 
настави и правилно претраживање 
интернета. 
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1.12.2018.  

У Регионалном центру одржана 
неакредитована обука „Емоционални 
доживљај циљне ситуације учења на часу“. 
На обуци су обрађене теме: Креативни 
поступци буђења позитивних емоција на 
наставном часу; Емоционална компонента 
наставе; Без емоција нема стварања... 
Прегеледно излагање о емоционалном 
доживљају циљне ситуације учења на 
наставном часу; Међузависност 
наставничких и ученичких емоција: 
Могућности и границе у стварању 
инитензивних позитивних емоција на 
наствном часу; Неке типичне грешке у 
припремању ученика за обраду нових 
наставних садржаја; 
Присуствовало је 10 наставника. Обуку је 
реализовао др Јовица Ранђеловић, 
професор педагогије у пензији. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

1.12.2018. 

У Основној школи "Учитељ Таса" је за део 
колектива школе реализован акредитовани 
семинар број 56: "Планирање превенције и 
ефективно/ефикасно реаговање на насиље 
у образовно-васпитним и васпитно -
образовним установама" (1 дан, 8 бодова). 
Семинар је реализован за колектив школе, 
а реализатори су били Младен Јовановић, 
професор информатике ОШ "Мирослав 
Антић" у Нишу и Милена Младеновић, 
професор разредне наставе у ОШ "Учитељ 
Таса" у Нишу. На семинару су обрађене 
следеће теме: Самовредновање квалитета 
безбедности у школи; База података, Оквир 
за израду плана превенције; Модел 
годишњег планирања; Реаговање кад се 
деси насиље. 
Семинар је за наредне 3 школске године 
један од 16 подржаних семинара 
Регионалног центра Ниш. 

1.12.2018.  

У Регионалном центру је почела 
реализација пројекта "МИСЛИ". Пројекат 
"МИСЛИ" је подржан од стране Регионалног 
центра по Јавном позиву Центра за 
промоцију науке и један је од изабраних 
пројеката за реализацију. Пројекат “Мисли" 
има за циљ развијање свести код ученика о 
важности теорије и праксе. Рад на пројекту 
ће развити креативност и упознати ученике 
са научним методама рада кроз 
истраживање. Пројекат треба да подстакне 
осамостаљивање ученика у раду, да их 
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научи да поставе хипотезу и испитају појаве 
које могу бити њена потврда или негација, 
да користе различите методе како за рад 
тако и за писање научног рада. Пре свега 
ће се помоћи ученицима да сами препознају 
или уоче неку појаву, да самостално одреде 
методе којима ће је испитивати и пратити 
резултате кроз одређене лабораторијске 
услове.Првој радионици је присуствовало 
17 ученика. Реализатори радионице биле су 
Нена Стојановић, професор хемије у 
Основној школи "Стефан Немања" и 
Снежана Мишић, професор хемије у 
Основној школи "Вожд Карађорђе" у Нишу. 

 

 

2.12.2018.  

У Регионалном центру, у организацији 
Клуба беба, мама и трудница из Ниша, 
реализовано је предавање о трудноћи 
(први, други и трећи триместар), порођају, 
анестезији и епидуралу, новорођенчету, 
када креће лактација, како почети дојење, 
на шта треба обратити пажњу код дојења, 
колико је млека потребно беби у првим 
данима живота, када крећу грчеви и како 
помоћи беби и прве контроле одојчета. 
Психолог је говорио о психофозичкој 
припреми и о стању породиље када се први 
пут сусреће са бебом. 

Предавачи су били: др Дејан Митић, 
гинеколог, ординација Цицониа, Ниш; др 
Невена Стојановић, педијатар-неонатолог, 
ординација Неоми, Ниш и Јелена Јанић, 
дипломирани мастер психолог- 
психотерапеут, Ниш. Предавању је 
присуствовало 50 мама и трудница. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
4.12.2018. 

Mесечни састанак секције школских 
психолога  
 
Редовни месечни састанак секције 
школских психолога, одржан је у 
Регионалном центру. Дневни ред састанка 
је био: Усвајање записника са предходног 
састанка; Представљање важеће 
номенклатуре занимања уз разговор о 
суфицитарним и дефицитарним 
занимањима - гост Владан Крстић из 
Националне службе за запошљавање; 
Извештај са седнице Извршног одбора 
Друштва психолога; Организација 
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семинара за психологе за заинтересоване 
колеге.  
Састанку је присуствовало 25 психолога 
нишких школа. Састанак је сазвала и 
водила Љиљана Радовановић Тошић, 
психолог у ОШ "Радоје Домановић 
 

 
 

 
 
 
4.12.2018. 
 
 Уводно предавање још једног од пет 
пројеката планираних за реализацију у овој 
години у Научном клубу, а подржаних 
финансијском помоћи Центра за 
промоцију науке, одржано је у Научном 
клубу РЦ Ниш. Пројекат под називом 
"Олтар науке" има идеју да упозна ученике 
основних и средњих школа како су се кроз 
историју различите филозофске идеје 
претварале у научне концепте, од античких 
мислилаца, преко средњег века и 
ренесансе, утицаја на европску 
филозофску и научну мисао и упоредо, да 
прикаже овај концепт на старом истоку у 
Индији и Кини. 
У пројекту учествују ученици основних 
школа: "Свети Сава","Ћеле Кула","Бранко 
Миљковић" и ученици Прве нишке 
гимназије "Стеван Сремац". Они ће у 
групамо од по 5 ученика, по упутствима које 

су на предавању добили истражити 
елементе: вода, ваздух, ватра и земља и 
закључке својих истраживања представити 
у Научном клубу Регионалног центра.  
Предавање су одржале и ученицима 
поделиле пројектне задатке ауторке овог 
пројекта: др Татјана Крстев Михајлов, 
Департман за биологију - ПМФ Ниш и 
Наташа Ћирић, наставник разредне 
наставе, ОШ "Чегар" 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

5.12.2018. 

У Регионалном центру за професионални 
развој наставника представљен је пример 
добре праксе из школске библиотеке 
Основне школе „Бранко Миљковић“ у Нишу, 
аутора, професора српског језика и 
библиотекара, Драгане Пешић 
Главашевић. Поводом 100 година од 
пробоја Солунског фронта у овој школској 
библиотеци организована је промоција 
романа Милијане Јовановић „Одјек који 
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се памти“ по коме је цео програм добио 
назив, а који је под истим називом, Драгана 
Пешић Главашевић заједно са ученицима, 
пред бројном публиком поновила у 
Регионалном центру. 

Ученици од другог до седмог разреда школе 
су озбиљно и надахнуто пренели 
присутнима слике страдања српске војске и 
српског народа у Првом светском 
рату. Аутор књиге "Одјек који се памти", 
Милијана Јовановић, такође учесница у 
програму, читала је одломке из своје књиге. 
Презентацији примера добре праксе 
присуствовали су директори, наставници, 
ученици, родитељи, њих 80. 

 
 

 
 

 
 

7.12.2018.  

У препуној сали Дома војске, а у заједничкој 
организацији Регионалног центра, Нишког 
култрурног центра и Команде Копнене 
војске Србије, изведена је монодрама 
"Милунка Савић". 

Монодраму је извела Весна Станковић, 
глумица Југословенског драмском 
позоришта. Представа је рађена према 
тексту Весне Станковић у режији Петра 
Станојловића.  
 
Представа је награђивана у нашој земљи и 
у иностранству: 
 
* Најбоља представа на Међународном 
фестивалу у Земуну 2015; 
* Златна колајна публике Синиша Дашић; 
* "Златни витез" на Међународном 
фестивалу у Москви 2015. 
 
Извођењу монодраме присуствовали су 
запослени у образовању, представници 
Града, градских управа, градских установа и 
предузећа, Војске Србије, нишке парохије, 
ученици и грађанство. Глумица Весна 
Станковић је публици приближила, а неке 
по први пут упознала са ликом Милунке 
Савић, учеснице балканских и Првог 
светског рата.  
 
Ово је исповест жене ратника о животу и 
смрти, рату, Србији и њеној историји, из 
угла жене борца која је добила многа и 
највиша одликовања између осталих и 
Француски ратни крст. Милунка савић је 
једина жена у свету која је добила ово 
одликовање. 
Прича почиње од њених девојачких дана 
које проводи у копаоничком селу 
Копривници, са две сестре, родитељима и 
болешљивим братом. Целог живота има 
изразиту потребу да заштити слабе и 
угрожене и зато у Први балкански рат 
одлази уместо брата, преобучена у 
мушкарца, под именом Милун Савић. 
 

Неустрашива у свакој борби, највише 
позната као бомбаш, бива рањавана и 
њена тајна се открива. Војска стаје уз њу и 
иако је у супротностима са војним 
правилима, задржавају је у јединици. У 
сеадм година ратовања бива рањавана 
девет пута. Добија дванаест медаља, а 
после ослобођења рађа девојчицу и усваја 
још три ћерке. Школује, храни, брине оод 
више од тридесеторо деце. 
Високо цењена од стране војних великана 
Шарла де Гола и адмирала Емила Гепрата 
у Србији завршава као чистачица у банци. 
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Глумица Весна Станковић је на крају 
представе изговорила реченицу: 
"Сама за себе, Милунка Савић би рекла да 
је ово исповест о животу, од прве пушке до 
прве метле". 

 
 

 
 
 
 

 
 

7-9.12.2018. 

У Средњој школи у Звечану реализован 
акредитован семинар број 15 "Вештине за 
адолесценцију – превенција злоупотребе 
психоактивних супстанци и ризичног 
понашања младих" (област: васпитни рад, 
24 бода). Семинар је препоручен за 
реализацију у школама од стране 
Министарства просвете. Семинар су за 
колектив школе реализовале Весна 
Урошевић Петровић и Слободанка Ћирић 
Јанковић. Циљ семинара је јачање 
васпитног и превентивног утицаја школе; 
Оснаживање запослених у образовању за 
ефикасну подршку развоју личности 
ученика; Промоција здравих стилова 
живота, превенција негативног и развој 
одговорног понашања ученика. 

Семинар је за наредне 3 школске године 
један од 16 подржаних семинара 
Регионалног центра Ниш. 

 

8-9.12.2018. 

У Гимназији у Лесковцу реализован 
акредитован семинар број 304 "Школа 
будућности - Мајкрософт програмима до 
савремене наставе" (област информатика, 
16 бодова). Семинар је реализован за део 
колектива који предаје новоформираном ИТ 
одељењу, а семинар су реализовале 
Јасмина Марковић, Марија Петровић и 
Сузана Ристић. На семинару су присутни 
наставници упознати са програмима: 
Изокренута учионица; Socrative; PowerPoint; 
ChronoZoom; Sway; Office 365; 

Семинар је за наредне 3 школске године 
један од 16 подржаних семинара 
Регионалног центра Ниш. 

 
 
8.12.2018. 
  
У Регионалном центру реализован 
акредитован семинар "Примена ГеоГебре у 
настави математике у основним и средњим 
школама" (област: информатика, 8 бодова). 
Семинару присуствовало 21 наставник 
математике из основних и средњих школа 
Града Ниша. Семинар су реализовале 
Марина Милошевић и Милена Ђорђевић. 
На семинару су присутни добили 
информацију о софтверу ГеоГебра као и о 
његовом коришћењу. Семинар је за 
наредне 3 школске године један од 16 
подржаних семинара Регионалног центра 
Ниш. 
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8.12.2018.  
 
У Гимназији у Ивањици реализован је 
акредитован семинар број 331 "Употреба 
мобилних апликација за побољшање 
квалитета наставе и учења; паметни 
телефон као наставно средство 21.века." 
(област: информатика, 8 бодова). Семинар 
је реализован за део колектива који предаје 
новоформираном ИТ одељењу, а семинар 
су реализовали Ана Живковић и Марјан 
Миланов. Теме обрађене 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. Семинар је 
за наредне 3 школске године један од 16 
подржаних семинара Регионалног центра 
Ниш. 

 

8.12.2018. 

У Економској школи у Пироту реализован 
акредитован семинар "Час по мери детета" 
(1 дан, 8 бодоова). Семинар су за колектив 
школе реализовале Веселинка Станковић и 
Валентина Вељковић Николић. Теме на 
семинару биле су: Законски оквир 
инклузивног образовања; Педагошки 
профил; Гарднерова теорија вишеструких 
интелигенција; Стратегије прилагођавања 
наставе. 
Семинар је за наредне 3 школске године 
један од 16 подржаних семинара 
Регионалног центра Ниш. 

8-9.12.2018.  

Тренери Центар за производњу знања и 
вештина из Новог Сада, одржали су другу и 
трећу обуку у оквиру серијала 
акредитованих обука за запослене и 
ангажоване у систему социјалне заштите. 
Једнодневна обука "Превенција синдрома 
сагоревања код професионалаца у 
социјалној заштити" одржана је за 15 
учесника из Крагујевца, Краљева и 
Ниша. Другој обуци у овом серијалу " 
Стратегије суочавања са стресом", 
присуствовало је 11 запослених. Водитељке 
ових обука биле си Марина Вукотић и Ивана 
Копривица. Општи циљ овог програма је да 
се ојачају капацитети запослених да на 
професионалан начин одговоре захтевима 
посла уз очување властитог менталног 
здравља и то: Продубљивањем основних 
знања о изворима професионалног стреса, 
упознавање учесника са техникама за 
смањење стреса и превенције изгарања на 
послу и трагања за начинима за 
ублажавање ефеката стреса. 

 
11.12.2018. 
 У Регионалном центру одржан састанак 
Актива наставника који предају грађанско 
васпитање у основним и средњим школама 
у Нишавском округу. Састанку је 
присуствовало 12 наставника. Састанак је 
организовала и водила председница 
Актива Марина Божановић, професор 
грађанског васпитања и социологије у 
УГТШ. 
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11-13.12.2018. 
 
У Регионалном центру је за запослене у 
Катастру у Нишу и катастрима у околини, 
одржана обука служби за катастар 
непокретности за примену Закона о 
поступку уписа у Катастар непокретности и 
водова у организацији НАЛЕД-а. Обуку је 
прошло 78 полазника а теме су биле: 
Правни оквир за упис у катастар 
непокретности; Презентација система 
уписа преко еШалтера и Презентација 
система РГЗ еШалтер и РГЗ ДМС 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
12.12.2018. 
  
Редовни месечни састанак Актива 
наставника географије одржан је у 
Регионалном центру. Састанку је 
присуствовало 25 наставника основних и 
средњих школа. Професор географије у 
пензији и председник Истраживачког 
друштва "Јелашница" Љубисав Стојановић 

и Данило Радић, професор руског у пензији 
одржали су предавање за наставнике под 
називом: Источњачка медицина. 
 

 

12.12.2018.  

Акредитован семинар "Организација 
наставе у наставној бази", кат.бр.921, 8 
бодова, из области Стручни предмети у 
средњем стручном образовању, реализован 
је за наставнике Медицинске школе у 
Великом Ропотову. Семинар су 
реализовали Бисерка Светозаревић, 
педагог, Робер Нађ, специјалиста 
струковних студија и Јасмина Поповић, 
дипломирани дефектолог.  
Општи циљеви семинара су унапређивање 
квалитета наставе стручних предмета у 
наставној бази применом савремених 
метода и дидактичких решења за стицање 
стручних компетенција и сарадње са 
социјалним партнерима. Овај семинар један 
је од 16 које је при акредитацији подржао 
Регионални центар Ниш. 

13.12.2018.  

У просторијама  Научног клуба Београд, 
одржан је састанак представника Мреже 
Регионалних центара / Центара за стручно 
усавршавање и представника Центра за 
промоцију науке. На састанку су 
представљени разултати и резимиран 
Јавни позив за категорију 4 за израду 
експоната за Паркове науке, као и предлози 
за унапређење. Договорене су заједничке 
активности током 2019. г. у циљу 
промовисања и популаризације науке. Свим 
Центрима уручене су захвалнице за 
допринос за учешће у 9. Ноћи истраживача. 
Испред Научног клуба Ниш, захвалницу је 
примила Јелена Анђелковић. 
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14.12.2018. 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја и Друга економска 
школа из Београда - Ресурсни центар 
Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја су, у оквиру пројекта 
„Презентација квалитета васпитно-
образовног рада школе, као Ресурсног 
центра одабраног од Министарства 
просвете, из подручја рада eкономија, 
право и администрација“, организовали 
стручни скуп са најактуелнијим темама из 
образовања и темама по којима је Друга 
економска школа препознатљива. Циљ 
овог пројекта је преношење знања, 
квалитета, искуства и примера добре 
праксе, међусобно учење, као и размена 
свих наведених елемената. Предавања, 
трибине и панеле реализовали су како 
наставници стручних предмета тако и 
наставници опшеобразовних предмета и 
стручни сарадници и сам директор Друге 
економске школе из Београда. Учесници 
овог стручног скупа, њих 60, били су из 
економских школа Југоисточне Србије и са 
Косова и Метохије 
 

 
 

 
 
 

14.12.2018. 

Издавачка кућа из Београда ИПЦ, 
организовала је практичан једнодневни 
тренинг са темом Успостављање система 
финансијског управљања и контроле у 
Јавном сектору. Предавачи су били др 
Наталија Боровић, уредник-консултант 
ИПЦ-а и Живота Антић, врховни државни 
ревизор у пензији. Теме тренинга су биле: 
Правни оквир и одговорности у поступку 
успостављања система интерне 
финансијске контроле у Јавном сектору; 
Модели аката за успостављане система 
финансијског управљања и контроле. 
Тренингу су присуствовала 20 представника 
јавног сектора из Ниша и околине. 
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14.12.2018.  
 
Наставници хемије основних и средњих 
школа града Ниша, који припадају Активу 
наставника хемије "Молекули",одржали су 
редовни месечни састанак у просторијама 
Регионалног центра. На састанку је 
учествовало 10 наставника. 

14.12.2018.  

У Регионалном центру је одржан састанак 
Актива наставника економске групе 
предмета. Састанку је присуствовало 13 
наставника из Економске школе, Правно 
пословне школе и Трговинске школе из 
Ниша.Дневни ред састанка се састојао из 
заједничких тема: 
1. Општа питања у настави економске групе 
предмета 
2. Стручно усавршавање наставника 
економске групе предмета 
3. Даље формирање подактива у одвиру 
актива економске групе предмета 
4. Успостављање сарадње са локалном 

заједницом 
После заједничких тема наставници су 
радили у групама према предметима које 
предају - Статистика, Виртуелна предузећа 
и Рачуноводство. Састанак је организовао и 
водио Александар Мишковић, наставник у 
Правно пословној школи. 

 
15.12.2018.  
 
Акредитовани семинар "Организација 
наставе у наставној бази" (кат.бр.921, 8 
бодова, област Стручни предмети у 
средњем стручном образовању),  
реализован је у Медицинскоj школи " др 
Миленко Хаџић" у Нишу, за наставнике 
ове школе.  Семинар су реализовали 
Бисерка Светозаревић, педагог, Робер Нађ, 
специјалиста струковних студија и Јасмина 
Поповић, дипломирани дефектолог. Општи 
циљеви семинара су унапређивање 
квалитета наставе стручних предмета у 
наставној бази применом савремених 
метода и дидактичких решења за стицање 
стручних компетенција и сарадње са 
социјалним партнерима. Овај семинар 
један је од 16 које је при акредитацији 
подржао Регионални центар Ниш. 
 
15.12.2018.   
 
У Регионалном центру Смедерево је, за 
групу наставника биологије, технологије  и 
хемије, смедеревских основних и средњих 
школа, реализован семинар "Методе 
очувања живих врста у екс сити условима" 
(кат. бр.793, 8 бодова). Семинар при 
акредитацији подржан од РЦ Ниш, 
реализовали су аутори програма др Бојан 
Златковић, др Славиша Стаменковић, др 
Светлана Тошић, професори са 
Департмана за биологију и екологију ПМФ-а 
Ниш и Милица Андрејев наставник у 
Средњој школи Житорађа. Теме обрађене 
на семинару су: Законска легислатива 
везана за биодиверзитет и диверзитет 
лишаја као биоиндикатора животне 
средине; Очување угрожених биљних врста 
Србије изван њихових природних станишта; 
Култура биљних ткива ин витро и њен 
значај у очувању природних популација; 
Интродукција биљног материјала у културу 
ин витро - практични примери. 
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15-16.12.2018. 

Основна школа "Стојан Живковић Столе" 
у Трњану крај Алексинца, током викенда 
била је место реализације акредитованог 
семинара "Школа Будућности - Мајкрософт 
програмима до савремене наставе", кат.бр. 
304. Специфични циљеви овог семинара су: 
Информисање наставника о новим 
трендовима и о примени одговарајућих и 
доступних технологија у образовању, 
Практично оспособљавање наставника за 
припрему и израду електронских 
мултимедијалних наставних материјала по 
савременим стандардима, Практично 
оспособљавање наставника за сараднички 
рад на електронским наставним 
материјалима, као и за даље самостално 
напредовање и Истраживање могућности 
нових образовних технологија. 
Семинар су реализовале наставнице 
запослене у "ОШ Јован Јовановић Змај" са 
Алексиначких рудника: Јасмина Марковић, 
Марија Петровић и Сузана Ристић. Овај 
семинар један је од 16 семинара подржаних 
од стране РЦ Ниш. 

15-16.12.2018. 

 учесници пројекта "Играј го - развијај 
вијуге", учествовали су на Јуниорском 
државном првенству у Врњачкој Бањи.  

Пројекат "Играј го - развијај вијуге" се већ 
трећу годину реализује у Научном клубу 
Регионалног центра у Нишу, а уз подршку 
Центра за промоцију науке из Београда. На 
такмичењу су учествовала 24 такмичара, од 
тога чак 22 јуниора го уче у оквиру 
поменутог пројекта. Организацију 
такмичења су спровели тренери и аутори 
програма Играј го - развијај вијуге: Жељко 
Веселиновић, Драган Илић, Младен Лилић 
и Мирјана Рашић Митић, који су уједно били 
и пратиоци деце на овом такмичењу. 

Осим такмичења, организована је и 
промоција гоа којој су присуствовали 
ученици, наставници и директори основних 
школа из Мерошине и Врњачке Бање, чиме 
је овај пројекат остварио врло важан 
сегмент у погледу дисеминације. Посебно 
задовољсто за реализаторе програма је 
представљало то што су учесници пројекта 
овладали вршњачком едукацијом па је тако 
презентацију за госте урадила Сташа 
Раденковић, а остали учесници су радо 
помагали другарима из Бање у 
савладавању првих потеза најстарије 
мисаоне игре на свету. 

Прво место на такмичењу освојио је Вук 
Душанић, ученик 8. разреда ОШ „Св. Сава“ 
Ниш, Го клуб Про Го Ниш. Остали учесници 
пројекта "Играј го - развијај вијуге" и уједно 
такмичари, остварили су изузетне 
резултате. 
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16.12.2018. 

 У Регионалном центру Друштво 
математичара Србије - Подружница Ниш, 
у оквиру великог јубилеја - 150 година од 
рођења Михаила Петровића Аласа, 
организовала је изложбу и округли сто 
под називом "Михаило Петровић Алас - 
родоначелник српске математичке 
школе." 
Изложбу је отворио проф. др Градимир 
Миловановић и др Војислав Андрић. О 
феноменологији Михаила Петровића Аласа 
говорио је др Ђорђе Виденовић. Изложба о 
животу и раду Михаила Петровића Аласа 
доноси причу о његовом приватном животу, 
стручном, научном, просветном и 
књижевном раду. Припадао је малој групи 
од осам професора који су били први 
професори на Универзитету у Београду, а 
колико је његов научни рад био значајан, 
довољно говори "Математичко генеолошко 
стабло" на којем се налази око 900 његових 
научних потомака.  
Михаило Петровић Алас је био један од 
најплодотворнијих математичара у Србији и 
шире, најмлађи члан Академије наука, 
риболовац, путописац чак и музичар који је 
кроз изложене чињенице приказан као 
сасвим обичан човек који је ипак од свега 
што је био, највише волео МАТЕМАТИКУ. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

17.12.2018.   

У Народној библиотеци у Зрењанину 
реализован је акредитовани семинар број 4 
"Разговор о књизи у школској библиотеци у 
функцији социјализација ученика и 
превенције вршњачког насиља" (један дан, 
8 бодова). Семинару је присуствовало 30 
библиотекара. Реализатори семинара били 
су др Весна Црногорац и др Жељко 
Вучковић. Семинар је за наредне три 
године подржао Регионални центар Ниш. 
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17.12.2018. 
  
У Регионалном центру је одржан састанак 
Актива школских библиотекара Нишавског 
округа. Састанку су присуствовала 23 
библиотекара. Састанак је организовала и 
водила председница Актива, Љиљана 
Андрић, библиотекар ОШ "Његош" из 
Ниша. Теме састанка биле су: 
Оживљавање Актива библиотекара; Избор 
секретара Актива; Договор о даљем раду. 
 
 
17.12.2018. 
 
 У оквиру пројекта „Преточимо знање у 
практичан рад“ одржана је кратка 
радионица и са студентима Електронског 
факултета у Нишу. Радионица је 
реализовна са студентима треће године, 
који поред теоријског знања имају и 
огромно искуство у практичном раду. 
Искуство у практичном раду стекли су како 
током реализација лабораторијских вежби 
тако и приликом самосталног рада на 
многим пројектима (за потребе наставе или 
ваннаставних активности, као што су 
конференције, такмичења, семинари...).  
Од студената је тражено мишљење о 
значају ових вежби за средњошколце. С 
обзиром да су пре пар година они били 
ученици могу реално да сагледају шта би 
једном средњошколцу значило да поред 
теоријског знања стекне и извесно 
практично знање. Сви су сагласни да би 
овакав приступ био од велике користи 
сваком средњошколцу, а нарочито онима 
који желе да се усмере ка природно-
математичким и техничко-технолошким 
наукама.  
У раду са студентима долази се и до 
закључка да би уз неку минималну обуку и 
они могли да буду успешни едукатори 
средњошколаца. У оквиру овог пројекта 
снимљен је промотивни филм 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
18.12.2018. 
 
 Изложбу поводом 150 година од рођења 
Михаила Петровића Аласа: "Михаило 
Петровић Алас - родоначелник српске 
математичке школе", која је постављена у 
великом холу Регионалног центра, у 
организованим групама су посетили 
ученици трећег разреда ОШ "Свети Сава" 
са својим учитељима. Са  основним 
чињеницама о животу, стручном и научном 
раду, овом приликом упознало се 120 
ученика. Учетиљи су ученицима појаснили 
значај овог великана за развој математике 
и науке у Србији. 
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21.12.2018.  
 
У Регионалном центру одржан је састанак 
Актива наставника информатике и 
рачунарства Града Ниша. Том приликом је 
одржано предавање о дигиталним 
уџбеницима из Информатике и 
рачунарства. Предавање је одржао 
потпредседник Актива Саша Матијашевић, 
наставник информатике и рачунарства у 
ОШ "Чегар" у Нишу. Састанку Актива 
присуствовало је 20 наставника 
информатике и рачунарства. 
 

21.12.2018.  

У Регионалном центру одржана је друга по 
реду бесплатна радионица за запослене у 
образовању "Како да помогнете ученицима 
да развијају емпатију и саосећање". На 
радионици полазницима су приказани веб-
алати којима се помаже ученицима да 
развију емпатију и саосећање. Радионици је 
присуствовало 15 наставника из основних и 
средњих школа.  
Реализатор радионице била је Ана 
Живковић, која је Мајкрософтов иновативни 

едукатор експерт и носилац звања Skype 
Master Teacher Mentor, Empatico Connector, 
Edmodo Ambassador. 

 
 
 

22.12.2018.  

 У Гимназији у Лесковцу реализован 
акредитован семинар "Час по мери детета" 
(област: деца/ученици којима је потребна 
додатна образовна подршка, 1 дан, 8 
бодова). Семинар је реализован за групу 
наставника (12) који предају ИТ одељењу. 
Аутори и реализатори семинара су 
Веселинка Станковић и Валенитина 
Николић, наставнице ОШ "Десанка 
Максимовић" у Чокоту које су учеснике 
упознале са начинима рада са даровитим 
ученицима. 
Семинар је у Каталогу програма стручног 
усавршавања за наредне 3 школске године 
подржао Регионални центар Ниш. 

22/23.12.2018.  

У Региналном центру у организацији Центра 
за етику, право и философију (ЦЕЛАП) 
реализован први део едукације за ученике у 
оквиру пројекта: "Encouraging the 
developmen of gender equality and democratic 
culture in schools in Serbia". Пројекат је 
подржан од стране Америчке амбасаде. 
Циљ пројекта је едукација дечака и 
девојчица узраста 13-18 година о узроцима 
и последицама родно заснованог насиља, 
путем употребе креативних и иновативних 
образовних техника (форум театар и 
едукативна видео-игра). Намера је да се 
дечацима и девојчицама пренесу знање и 
вештине који ће им помоћи да се снађу у 
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различитим, потенцијално 
дискриминишућим и насилним животним 
ситуацијама. Крајњи резултат пројекта је 
предвиђен у едукативној видео-игрици кроз 
коју би млади усвајали знања о 
механизмима борбе против родно 
заснованог насиља, односно игрица би 
била понуђена школама као могуће ново 
наставно средство. 
На обуци су учествовали ученици VII и VIII 
разреда нишких основних школа "Свети 
Сава", "Радоје Домановић" и "Вожд 
Карађорђе". Реализатори обуке били су 
Демир Мекић и Бојан Тодоровић. 

 

25.12.2018. 

 После прве активности и предавања о 4 
елемента, реализација пројекта "Олтар 
науке" настављена је у школама које су се 
пријавиле да буду учеснице пројекта. 
Ученици су подељени у групе и свака група 
изабрала је по један елемент за свој 
истраживачки рад. Рад група се одвијао 
самостално, уз менторство наставника који 
деци предају у школи и уз помоћ аутора 
пројекта. На завршној презентацији 
ученичких истраживачких радова, одржаној 
у Научном клубу РЦ-а, представљени су 
радови ученика: ОШ "Свети Сава"- две 
групе ученика имале су истраживачке 
радове за елемент вода, под менторством 
наставнице Гордане Рилак; ОШ "Ћеле кула" 
- истраживачки рад за елемент ваздух, под 
менторством наставника Миодрага 
Петровића и ОШ "Бранко Миљковић" - 
истраживачки рад за пети елемент љубав, 
под менторством наставнице Данијеле 
Тешић. Као најбољи рад награђен је рад 
ученика Јоване Дикић, Вељка Ђурића и 
Маше Михајловић из ОШ "Ћеле кула". Сви 

награђени ученици и наставник добили су 
на поклон флеш меморије. 
У оквиру пројекта се уз помоћ аутора 
пројекта одвијао и креативни процес кроз 
настајање заједничке слике која има назив 
,,Олтар науке“ која је поклоњена 
Регионалном центру и налазиће се на зиду 
Научног клуба. Пројекат који је финансијски 
подржан од стране Центра за промоцију 
науке, реализовале су проф. др Татјана 
Крстев Михаилов и Наташа Ћирић. 

 
 
 
 

 
 
 
 
25.12.2018. 
 
 Састанак Актива наставника биологије 
одржан је у Регионалном центру за 25 
наставника нишких школа. На састанку је 
одржано предавање НАСИЉЕ У ШКОЛИ - 
вршњачко насиље , путоказ и таргет. 
Предавање су одржале: Сузана Перић, 
наставник биологије, Ирена Стевановић 
наставник српског језика и Марија 
Цветковић, наставник биологије из ОШ "Вук 
Караџић" у  Дољевцу. 
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25.12.2018. 
 
Представљањем пројекта "Чаша чисте 
воде" на састанку Актива наставника 
физике основних и средњих школа, почела 
је реализација још једног пројекта 
подржаног на Јавном позиву Центра за 
промоцију науке. Драган Голубовић, аутор 
пројекта, представио је пројакат који 
обухвата трилогију експеримената из 
хидростатике и 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. Договорена је динамика реализације 
радионица у нишким школама и у Научном 
клубу током другог полугођа. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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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