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Реч директора 
 
Почетак нове 
 Професионалне 
 године у Регионалном  
центру су обележиле две добре 
трибине и изузетна активност 
наставничких актива нашег града. 
Изузетна и јединствена Александра 
Нинковић је подсетила, а многе те 
вечери и учила заборављеним и 
запостављеним вредностима 
човека. Вредностима којима су 
зрачили наши највећи умови 
Милутин Миланковић, Михајло Пупин 
и Никола Тесла.  
Трибина „Архео парк Плочник - 
учионица на отвореном“ је такође 
била добро осмишљена и 
организована и привукла је велики 
број нaставника, ученика, али и 
заинтересованих грађана. 
Центар наставља са уобичајеним 
активностима, али се полако и 
спрема за велики догађај отварања 
Парка знања и усмерава енергију и 
планира нове активности које ће се 
у Центру, Парку, Научном клубу 
реализовати. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Састанак Секције психолога  

17.1.2017. У Регионалном центру Ниш 
реализован је састанак Секције 
психолога. Присутнима је психолог 
Мија Миленовић представила технике 
биофидбек тренинга. Састанку је 
присуствовало 30 стручних сарадника-
психолога из основних и средњих школа 
нишавског, топличког и пиротског округа. 
 
 

 
 
 

Састанак Актива директора 
основних школа  

18.1.2017. У Регионалном центру одржан 
састанак Актива директора основних 
школа. Састанак је организовао и водио 
Роберт Џунић, директор ОШ "Краљ 
Петар I". Састанку присуствовало 24 
директора школа са подручја Града 
Ниша. 
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Предавање - "Пупин: од физичке ка 
духовној реалности"  

18.1.2017. Трибински програм 
Регионалног центра у 2017.г. почели смо 
предавањем са називом "Пупин: од 
физичке ка духовној реалности". Гост 
Регионалног центра и Научног клуба у 
Нишу, била је Александра Нинковић 
Ташић, председник Образовно 
истраживачког друштва "Михајло Пупин", 
интеркултурални амбасадор Унеско 
клуба Универзитета Сорбона и аутор 
интерактивне изложбе посвећене 
Пупиновом животу и стваралаштву.  

 

За наставнике и ученике нишких школа, 
Александра је надахнуто говорила о 
непознатим чињеницама из живота 
Михајла Пупина, о светосављу и његовој 
борби за националне интересе, о 
научним достигнућима које је увек 
повезивао са српском традицијом. 

 

Такође је говорила о пупинизацији - 
покрету плементитости и љубави, који 
пропагира борбу за опште добро. 

Предавање је оставило снажан утисак на 
све присутне и дало веру у праве 
вредности, професионализам и квалитет. 
 

 
 

Пренос трибине "Зашто умиремо: 
демографија, биологија, медицина"  

19.1.2017. У Научном клубу Регионалног 
центра, одржан је пренос трибине 
"Зашто умиремо: демографија, 
биологија, медицина", у организацији 
Центра за промоцију науке. На трибини 
су говорили др Валентина Арсић 
Арсенијевић, др Миодраг Гужвић и др 
Владимир Јовановић. Модератор 
трибине био је Слободан Бубњевић. 
Трибину је пратило 12 наставника нишких 
школа. 
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Активи наставника биологије и 
географије  

23.1.2017. Редовне месечне састанке у 
Регионалном центру одржали су активи 
наставника биологије и географије. На 
састанку биолога приказана је 
презентација "Сви ритмови срца", коју 
су одржале колегинице Тијана Тошић и 
Александра Тошић. Састанку је 
присуствовало 17 наставника. На 
састанку географа учествовало је 12 
наставника. 

Састанак Актива наставника 
ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ 
ОБРАЗОВАЊА  

24.1.2017. У Регионалном центру је 
одржан састанак Актива наставника 
техничког и информатичког 
образовања. Састанак је заказао и 
водио Радиша Јовановић - наставник 
ТИО у ОШ "Вук Караџић" Ниш. Дневни 
ред састанка био је: организација 
такмичење из ТИО у школама Нишавског 
округа,  актуелна дешавања са статусом 
предмета ТИО. 
Састанку је присуствовало 30 наставника 
ТИО из основних школа региона. 
 
 

 
 

Састанак Актива наставника који 
предају веронауку  

24.1.2017. Наставници који предају 
веронауку у нишким школама одржали су 
други састанак у просторијама 
Регионалног центра. На састанку је 

учествовало 38 вероучитеља, а састанак 
је водио Дарко Крстић. 
 

 
 

Тренинг у организацији удружења 
„Best Seller“  

23-25.1.2017. У организацији удружења 
„Best Seller“ одржан је тродневни 
тренинг за представнике Удржења за 
младе: „Workshop meeting – You(th) can 
play for Europe – Sport without 
discrimination”. Учесници су били млади 
из Македоније, Албаније, Румуније, 
Хрватске, Словеније, Италије, Бугарске и 
Србије. 
 

Обука у организацији Инжињерске 
коморе Србије  

25.1.2017. У великој сали Регионалног 
центра одржана је једнодневна обука у 
оквиру пројекта Европског ПРОГРЕС-а 
и ACES-a:  “FIDIC On Job training 02” у 
организацији Инжињерске коморе Србије 
из Београда, а са следећим темама: 
Утицај квалитета Пројектне 
документације на успех тендера; 
Извођач и Пројектна документација; 
Одлучивање о промени овлашћених 
представника уговорних страна-
процедура; FIDIC модели уговарања и 
тендери по Закону о јавним набавкама; 
Алтернативно решавање спорова. 
Обуци су присутвовала 50 представника 
Комора из Беле Паланке, Босилеграда, 
Бабушнице, Лесковца, Пирота. 



Билтен: број 1 јануар-фебруар 2017. године 
 

Generali осигурање  

25.1.2017. У Регионалном центру је 
Generali осигурање одржало обуку за 
своје запослене. Обуци  је присуствовало 
30 учесника.  

Радионица ГИЗ пројекта 
„Подстицање запошљавања 
младих“  

25-26.1.2017. Одржана је радионица 
планирања реализације активности за 
2017. годину ГИЗ пројекта 
„Подстицање запошљавања младих“. 
Учесници су представници Удружења 
пчелара „Бели багрем”, Удружења 
пчелара Лесковац, Земљорадничке 
задруге „Зелена звезда”, e.V. „Help”-a, 
„ALER”-a, „KLER”-a. 

 
"Употреба мобилних апликација за 
побољшање квалитета наставе и 
учења: Паметни телефон као 
наставно средство 21. века" 
 
28.1.2017. У ОШ "Вук Караџић" у 
Витошевцу реализован је акредитован 
семинар из области информатика број 
230 (8 бодова): "Употреба мобилних 
апликација за побољшање квалитета 
наставе и учења: Паметни телефон као 
наставно средство 21. века".  
Семинар су реализовали Марјан 
Миланов, наставник енглеског језика, ОШ 
„Добринка Богдановић“, Стрелац и Ана 
Живковић, наставник енглеског језика, 
ОШ „Чегар“, Ниш. Семинару 
присуствовало 30 наставника школе. 
 
 

Презентација „Живот и рад у 
Немачкој”  

27.1.2017. У организацији Националне 
службе за запошљавање Републике 
Србије и немачке организације ГИЗ 
одржана је презентација „Живот и рад у 
Немачкој” на којој је говорио и 
представник Службе за запошљавање 
Немачке. Скупу је присуствовало 50 
заинтересованих. 

Бесплатан семинар у организацији 
ПАРАГРАФА  

30.1.2017. ПАРАГРАФ је за своје 
претплатнике одржао бесплатан 
семинар на тему: "САСТАВЉАЊЕ 
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И 
ПОРЕСКОГ БИЛАНСА ЗА 2016. ГОДИНУ 
ЗА ПРИВАТНИ И ЈАВНИ СЕКТОР И 
НАЈНОВИЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ПОРЕСКИХ ПРОПИСА" . Скупу је 
присуствовало 170 представника 
приватних фирми и буџетских корисника. 

Саветовање у организацији ИПЦ-а  

31.1.2017. У организацији ИПЦ-а из 
Београда у великој сали Регионалног 
центра одржано је још једно 
једнодневно саветовање за кориснике 
буџетских средстава и привредних 
друштава са следећим темама: 
САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА и ПОРЕСКОГ БИЛАНСА за 
2016. годину за ПРИВРЕДНА ДРУШТВА 
и БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ; НОВИНЕ у 
ПОРЕСКИМ ПРОПИСИМА и ПДВ у 
2017.години; РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА и 
СИСТЕМ ПЛАТА у ЈАВНОМ СЕКТОРУ у 
2017. години. Обуку је пратило 70 
представника корисника буџетских 
средстава и  привредних друштава. 

Образовно креативни центар Бор  

01.02.2017. У Регионалном центру је 
одржан Завршни стручни скуп за 
акредитоване он лајн семинаре које је 
подржао и акредитовао Образовно 
креативни центар Бор. Стручном скупу 
је присуствовало 60 наставника. Скуп је 
реализовао Зоран Миливојевић. 

 



Билтен: број 1 јануар-фебруар 2017. године 
 

Радионица е-Портфолио  

02.02.2017. Радионица за наставнике е-
Портфолио / годишњи план наставника и 
годишњи извештај о стручном 
усавршавању одржана је у рачунарској 
учионици Регионалног центра. На 
радионици је учествовало 14 наставника 
из Свилајинца, Параћина, Књажевца и 
Баточине. Испред фирме Рамонда 
радионицу је водио Зоран Муљевски. 
 

 

Клуб мисаоних игара  

Oд 02.02.2017. се ученици чланови 
Клуба мисаоних игара у време зимског 
распуста припремају у Регионалном 
центру  за Отворено првенство Ниша у 
гоу "Ниш Опен 2017".  
Пројекат "Клуб мисаоних игара" 
осмислила је и и касније пројектом 
координирала Мирјана Рашић Митић, 
наставник математике у ОШ "Свети 
Сава". Пројекат је одобрен за 
реализацију и финансијски подржан од 
стране Центра за промоцију науке а по 
јавном позиву.  

Tрибина "Архео Парк Плочник - 
Учионица на отвореном"  

03.02.2017. У Регионалном центру 
одржана је трибина "Архео Парк 
Плочник - Учионица на отвореном". 
Организастори трибине биле су Јулка 
Кузмановић Цветковић, археолог у 
Народном музеју Топлица у Прокупљу и 
Слађана Трајковић, наставник 
математике у ТШ "15.мај" у Прокупљу. 
Архео парк Плочник је формиран 
2009.године на простору налазишта 

Плочник, с циљем да се неолит извуче на 
површину и уживо покаже како се живело 
у то време. У реконструисаним кућама од 
прућа и блата пече се хлеб, тка платно, 
праве посуде од глине, топи руда бакра 
као у време неолита. 

 

Спој науке и археологије у Плочнику 
започео је 2015. године часом 
математике Логаритми у археологији. Час 
је одржала Слађана Трајковић са својим 
ученицима. 
У току маја 2016. одржана је "Велика 
научна неолитска журка", а у августу исте 
године ирадионоца "Летњи дан у 
неолиту волим".   
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Учесници трибине у Регионалном центру 
су, путем презентација, предавања, 
фотографија и радионица имали прилику 
да се упознају са садржајима 
реализованим на ова два догађаја.  

 

Предавања су одржали проф. др Драган 
Гајић са ПМФ-а на тему “Зашто је 
астрологија астролагија“; Нада 
Стојичевић, професор из ЕТШ "Никола 
Тесла" је говорила о мобилној апликацији 
“Потрага у Плочнику из Панчева”, Јулка 
Кузмановић, Слађана Трајковић и 
Ирена Петровић Костич - наставник 
биологије из ОШ "Иво Андрић" у Нишу  
одржале су предавање о "Златном 
пресеку у неолиту". Радионице 
прављења посуде од глине и ткања 
реализовали су наставници ШОСО 
"14.октобар". 

 

 
Посетиоци трибине могли су да виде и 
сунчани сат из доба неолита, неолитски 
златни пресек и копије предмета нађених 
на Плочнику. 

 

 
Наставници и остали присутни могли су 
да се упознају са наредним активностима 
намењених ученицима и наставницима у 
2017. години који ће се дешавати на 
Плочнику. 

Прилог телевизије Belle Amie о догађају:  
https://www.youtube.com/watch?v=t1y_P3P
NHrMПрилог РТС, емисија Ово је Србија: 
https://www.youtube.com/watch?v=yQizIh3
wj_oПрилог ТВ Зона Плус: 
https://www.youtube.com/watch?v=Tdaf-
lRFt-4 
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Реализација семинара "Планирање 
превенција насиља и 
ефективно/ефикасно реаговање на 
насиље у образовно-васпитним и 
васпитно-образовним 
институцијама" 
 
04.02.2017. У Регионалном центру 
реализован je акредитован семинар број 
65 (8 бодова) "Планирање превенција 
насиља и ефективно/ефикасно 
реаговање на насиље у образовно-
васпитним и васпитно-образовним 
институцијама" за колектив гимназије 
"9.мај". Семинару је присуствовало 30 
наставника школе. Реализатори 
семинара били су Младен Јовановић и 
Милена Младеновић. Семинар је 
подржан од стране Регионалног центра 
Ниш за наредне две школске године. 
 

Goethe институт  

04-05.02.2017. У просторијама 
Регионалног центра, у организацији 
Goethe института из Београда одржани 
су испити за различите нивое знања из 
немачког језика. По европском оквиру 
одржано је тестирање за SD1, B1, A2 и 
B2. На испитима је учествовало 90 
кандидата из Ниша и југа Србије. 
Следећи испитни рок за полагање у Нишу 
је током јуна месеца. 
 
Реализација семинара "Савремена 
настава Грађанског васпитања" 
 
08.02.2017. У Регионалном центру је 
реализован акредитовани семинар 
"Савремена настава Грађанског 
васпитања" број 969 (8 бодова). 
Семинару је присуствовало 27 
наставника из Ниша и региона. 
Реализаторке семинара биле су Зорица 
Сорак и Неда Богојевић Прековић. 
Семинар је подржан од стране Центра за 
стручно усавршавање Крагујевац. 
 

 
 

 
 

Елктронски ИОП - корак ближе 
инклузији  

08.02.2017. У Регионалном центру су 
реализоване су радионице 
"Електронског ИОП-а" у оквиру пројекта 
"Елктронски ИОП - корак ближе 
инклузији". Идејни пројекат је дело 
Мреже образовног развоја (МОР).  

Пројекат је финансијски подржан од 
стране Министарства просвете РС. У 
пројекат је укључено 8 школа са подручја 
Града Ниша.  
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Циљ пројекта је унапређивање знања и 
вештина наставника у изради и примени 
Индивидуалног образовног плана. 
Радионице су реализоване за наставнике 
ОШ "Бранислав Нушић", Доња Трнава и 
Прехрамбено хемијске школе у Нишу. 
Реализатори радионица и предавања су 
Миша Љубеновић и Соња Здравковић. 
Партнери на пројекту МОР-у су Рамонда 
д.о.о и Регионални центар Ниш. 
 

 
 
 
Реализација семинара "Вештине за 
адолесценцију" 
 
07-09.02.2017. У дому ученика средњих 
школа у Зајечару реализован је 
акредитовани семинар број 20, К3 и П1 
"Вештине за адолесценцију - 
превенција злоупотребе 
психоактивних супстанци и ризичног 
понашања младих" (24 бода). Семинару 
је присуствовало 30 наставника и 
васпитача из дома ученика и основних 
школа у Зајечару. Водитеље семинара 
биле су Весна Петрович Урошевић и 
Споменка Ћирић Јанковић. Семинар је 
подржан од стране Регионалног центра 
Ниш за наредне две школске године. 
 
 
Реализација семинара "Програм 
подршке одељењском старешини" 
 
09.02.2017. У Регионалном центру је 
реализован акредитовани семинар 
"Програм подршке одељењском 
старешини"  број 78 , К3 и П4, (12 
бодова). Присуствовало је 30 наставника 
а семинар су реализовале Катарина 
Дуњић Мандић, Гордана Божановић и 
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Татјана Јаћимовић. Семинар је подржан 
од стране Регионалног центра Чачак. 
 

 
 

Састанак УНОПС тима  

07.02.2017. Одржан је састанак у оквиру 
пројекта: «Примена препорука за 
унапређење наставе српског језика у 
основним школама у Прешеву, 
Бујановцу и Медвеђи» у просторијама 
Регионалног центра. 

 

Дневни ред састанка је био:  
1. Презентација рада Марка Радуловића - 
вршњачко учење и остало;  
2. Размена искуства о раду у школама;  
3. Тешкоће у раду;  
4. Предлози за побољшање рада у ИИ 
полугодишту. 

Састанку су присутвовали: Биљана 
Стојановић и Ђурђица Ерџић - 
представнице Министарства просвете, 
Катарина Најдановић - представница 
Координационог тела, сарадница на 
пројектима, Биљана Керић - 

представница Европског ПРОГРЕС-а, 
свих 6 асистената ангажованих на 
пројекту: Ивана Миленковић, Драгана 
Милутиновић, Марко Радуловић, 
Милица Ђорђевић, Бранкица 
Живковић и Драгана Станковић-
Крстић, Данијела Марковић - директор 
Регионалног центра и Виолета Панчић и 
Вања Маниташевић - чланови пројектног 
тима Регионалног центра. 
 
 

 
 

Екуменска хуманитарна 
организација  

07-09.02.2017. У организацији Екуменске 
хуманитарне организације одржана је 
тродневна обука за ЕХО сараднике и 
сараднице на пројекту “Побољшање 
услова живота Рома и других 
маргинализованих група, превенција 
илегалних миграција и подстицање 
реинтеграције повратника у Србију“. 
Учесници су били представници 
невладиних организација из Блаца, Беле 
Паланке, Аранђеловца, Новог Сада и 
Ниша. 
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Обука педагошких асистената  

09.02.2017. У великој сали Регионалног 
центра одржана је једнодневна обука 
друге групе педагошких асистената о 
уносу података у базу података за 
праћење мера за инклузију Рома. Обуци 
је присутвовало 40 педагошких 
асистената из Беле Паланке, 
Босилеграда, Бабушнице, Лесковца, 
Пирота и Ниша. 

Састанак представника ЗВКОВ -а и 
Регионалних центара  

10.02.2017. У просторијама Завода за 
вредновање квалитета образовања и 
васпитања у Београду одржан је 
састанак представника ЗВКОВ -а и 
Регионалних центара тј. Центара за 
стручно усавршавање. Носиоци пројекта 
"Обука запослених у средњим 
школама за примену општих стандарда 
постигнућа за крај општег средњег 
образовања и васпитанаја и средњег 
стручног образовања и васпитања у 
делу општеобразовних предмета", који 
ће се реализовати током 2017 и 2018. 
године, биће Регионални центри и 

Центри за стручно усавршавање. На 
састанку се разговарало о циљевима, 
садржају, начинима обуке и онлине 
обукама. Задатак Регионалних центара је 
да спроведу комплетан процес обуке, да 
у сарадњи и договору са директорима 
средњих стручних школа одаберу 
школске координаторе, организују 
инструктивне састанкеи прате он лине 
реализације. Испред РЦ Ниш састанку је 
присуствовала Јелена Анђелковић. 

Посета конференцији "Нове 
технологије у образовању", 
Београд  

10.02.2017. У периоду од 09-11.02.2017. 
године одржана је 4. конференција 
"Нове технологије у образовању" у 
организацији British Council-а и уз 
подршку Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Србије. 
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Конференција је одржана у 
Белеxпоцентру у Београду. 
Представнице Регионалног центра на 
конференцији биле су  Виолета Панчић 
и Виолета Тесла, које су присуствовале 
другом дану конференције,10.02.2017. 

 

На конферецији је било прилике да се 
чује велики број предавача из Србије и 
региона. Било је и великог броја 
предавача из Велике Британије.  

Сви они су говорили о употреби нових 
технологија у образовне сврхе. 
Упоредо са конференцијским 
предавањема, био је и богат сајамски 
програм, у оквиру кога су приказане разне 
иновације домаћих и страних излагача, 
које су представљене кроз 

демонстрације, радионице и предавања. 
Нарочиту пажњу привукао је велики број 
интерактивних табли и разних 
софтверских решења за примену у 
образовању.  
 
Реализација семинара "Вештине за 
адолесценцију" 
 
10-12.02.2017. У Регионалном центру 
реализован је акредитовани семинар број 
20, К3 и П1  "Вештине за адолесценцију 
- превенција злоупотребе 
психоактивних супстанци и ризичног 
понашања младих" (24 бода). Семинару 
су присуствовали наставници, стручни 
сарадници и асистенти у настави. 
Водитељи семинара биле су Весна 
Петрович Урошевић, Споменка Ћирић 
Јанковић и Борислава Максимовић. 
Семинар је подржан од стране 
Регионалног центра Ниш за наредне две 
школске године. 
 

 

Састанак Актива наставника који 
предају техничко и информатичко 
образовање  

14.02.2017. У Регионалном центру 
одржан је састанак Актива наставника 
који предају техничко и информатичко 
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образовање у основним школама 
региона. Састанку су присуствовала 23 
наставника. Председник актива, Радиша 
Јовановић, је заказао и водио састанак 
који је имао за тему: Такмичење ученика. 

Реализација семинара "Планирање 
превенција насиља и 
ефективно/ефикасно реаговање на 
насиље у образовно-васпитним и 
васпитно-образовним 
институцијама"  

18.02.2017. У Млекарској школи "Обрен 
Пејић" у Пироту реализован је 
акредитовани семинар број 65  
"Планирање превенција насиља и 
ефективно/ефикасно реаговање на 
насиље у образовно-васпитним и 
васпитно-образовним институцијама" 
(8 бодова), за колектив школе. Семинару 
је присуствовало 30 наставника. 
Реализатори семинара били су Младен 
Јовановић и Милена Младеновић. 
Семинар је подржан од стране 
Регионалног центра Ниш за наредне две 
школске године. 

Саветовање ПАРАГРАФА  

20.02.2017. У организацији ПАРАГРАФА 
из Београда одржано је једнодневно 
саветовање на тему  „НОВОДОНЕТИ 
ПРОПИСИ У ОБЛАСТИ КРИВИЧНОГ 
ЗАКОНОДАВСТВА СА ПОСЕБНИМ 
ОСВРТОМ НА ПРОБЛЕМЕ У ПРИМЕНИ 
ЗАКОНА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ“, а 
предавачи су били стручњаци - 
сарадници компаније „Параграф“: проф. 
др Слађана Јовановић, редовни 
професор на Правном факултету 
Универзитета Унион, Саша Иванић, 
заменик тужиоца у Тужилаштву за 
организовани криминал - Југослав 
Тинтор, адвокат и Дијана Јанковић - 
судија Апелационог суда у Нишу. 
Предавању је присуствовало 25 
адвоката. 
 

 

Састанак Актива наставника 
ликовне групе предмета  

20.02.2017. Састанак Актива 
наставника ликовне групе предмета 
одржан је у Регионалном центру. Тема 
састанка била је учешће на ликовним 
конкурсима и изложба ученичких 
ликовних радова. На састанку је 
учествовало 16 наставника нишких 
школа. Састанак је водила Светлана 
Мићић, председница Актива. 
 

 

Састанак Актива наставника 
географије  

20.02.2017. Двадесет наставника 
географије присуствовало је редовном 
месечном окупљању на састанку Актива 
наставника географије. Једна од тачки 
дневног реда била је и приступање 
наставника Српском географском 
друштву. Састанак је водио Марко 
Ђорђевић, заменик председника. 
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Сталнa конференцијa ромских 
удружења  

20-21.02.2017. У организацији Сталне 
конференције ромских удружења, 
СКРУГ - ЛИГЕ РОМА, одржан је 
дводневни тренинг за истраживаче за 
мониторинг спровођења ромских 
политика. Присуствовало је 18 
представника ромских удружења. 
 
 

 

Едукациони центар Лесковац  

21.02.2017. У организацији Едукационог 
центра из Лесковца, у оквиру пројекта 
„Подршка локалним самоуправама у 
унапређењу социјалног укључивања 
кроз запошљавање угрожених и 
маргинализованих група“, одржан је 
тренинг са темом: Размена искустава у 
области институционалних капацитета 
за социјално укључивање и 
запошљавање угрожених група. 
Тренингу је присуствовало 20 учесника 
 

 
 

 

Битка за знање  

22.02.2017. У рачунарској учионици 
Регионалног центра одржана је обука за 
наставнике 12 школа са територије 
нишавског округа, које су пријављене за 
први циклус акције "Битка за знање". 
Стручно усавршавање наставника за 
коришћење мБот робота као наставног 
средства, одржава се  за наставнике из 
81 основне школе у Србији, које су у 
првом кругу укључене у акцију 
КОДиграње. У првом кругу акције, 
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обукама ће присуствовати укупно 112 
наставника из 60 места у Србији које ће 
програмери из Центра за креативно 
размишљање "Кликер" обучити како да 
уз помоћ мБот робота своје ђаке науче да 
кодирају/програмирају. Наставницима из 
свих основних школа уручено је по 5 
мБот робота, који су донација за њихову 
установу.  
 

 
 

 

 

Удружењe стручних радника 
социјалне заштите  

23.02.2017. У организацији Удружења 
стручних радника социјалне заштите 
Републике Србије одржана је уводна 
једнодневна обука: Планирање 
сталности. Обрађиване су следеће теме: 
Планирање сталности и други 
концепти у заштити деце; Циљеви и 
опције сталности; Усвојење као циљ 
сталности; Стратегије за достизање 
сталности и тимски процес; Учешће 
детета и младе особе у планирању 

сталности. Обуци је присуствовало 18 
стручних радника социјалне заштите. 

 

Гигатрон  

22-23.02.2017. Гигатрон д.о.о. је одржао 
обуку за две групе својих продаваца из 
области продаје. Обуку је прошло 29 
запослених у овом трговинском ланцу. 
 

 
 
 

Предавање из области 
хуманистичких наука  

23.02.2017. Научни клуб РЦ Ниш био је 
место одржавања  предавања из 
области хуманистичких наука. 
Презентацију са темом "Слобода 
процеса или процес слободе" одржала 
је Милица Вучковић, професор српског 
језика и књижевности. Предавање 
инспирисано романом "Процес" Франца 
Кафке, тиче се повезивања књижевних 
дела која се обрађују у средњој школи по 
тематској линији слободе. На предавању 
је учествовало 16 наставника нишких 
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школа који су подстакнути предавањем 
надахнуто дискутовали о суштинском 
проблему питања постојања и очувања 
слободе појединца, вечне књижевне 
теме. 
 

 

Припрема за обуку у организацији 
ЗВКОВ-а  

24.02.2017. У Регионалном центру је 
одржан инструктивни и информативни 
састанак са представницима четири 
економске и десет техничких школа са 
територије Нишавског округа и 
представника Регионалног центра. Тема 
састанка биле су припремне активности 
на реализацији онлине обуке: "Обука 
запослених у средњим школама за 
примену општих стандарда постигнућа 
за крај општег средњег образовања и 
васпитања и средњег стручног 
образовања и васпитања у делу 
општеобразовних предмета". Обуку 
реализује Завод за вредновање 
квалитета образовања и васпитања за 
све наставнике општеобразовних 
предмета у техничким и економским 
школама. Обука ће се реализовати током 
марта и априла месеца на моодле 
платформи Дигитална ризница. 
 

Састанак Актива педагога  

24.02.2017. У Регионалном центру 
реализован је састанак Актива педагога 
који раде у основним и средњим 
школама. На састанку су Љиљана Савић 
из ОШ "Учитељ Таса" и  Светлана 
Станковић Максимовић из ОШ "Стефан 
Немања“ представиле пројекат "Дечја 

права". Састанку је присуствовао 21 
педагог. Актив је организовала и водила 
Сунчица Радивојевић из Медицинске 
школе. 

Састанак Секције психолога  

24.02.2017. У Регионалном центру Ниш 
реализован је састанак Секције 
психолога. Колегиница Славица 
Николић из Економске школе у Пироту је 
присутнима одржала предавање на тему 
"Каријерно вођење ученика". Састанку је 
присуствовало 30 стручних сарадника-
психолога из основних и средњих школа 
нишавског, топличког и пиротског округа. 
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Реализација радионице 
"Електронски ИОП"  

24.02.2017. У Регионалном центру 
реализоване су радионице 
"Електронски ИОП" у оквиру пројекта 
"Елктронски ИОП - корак ближе 
инклузији". Идејни пројекат је дело 
Мреже образовног развоја (МОР). 
Финансијски је подржан од стране 
Министарства просвете РС. У пројекат је 
укључено 8 школа са подручја Града 
Ниша. Циљ пројекта је унапређивање 
знања и вештина наставника у изради и 
примени Индивидуалног образовног 
плана. Радионице су реализоване за 
наставнике ОШ "Вук Караџић" и ОШ 
"Доситеј Обрадовић" из Ниша. 
Реализатори радионица и предавачи су 
Миша Љубеновић и Соња Здравковић. 
Партнери на пројекту МОР-у су Рамонда 
д.о.о и Регионални центар Ниш. 
 
Реализација семинара "Час по 
мери детета" 
 
25.02.2017. У организацији Удружења 
просветних радника из Аранђеловца 
реализован је акредитовани семинар број 
331 "Час по мери детета". Семинар је 
реализован у оквиру Зимских сусрета 
просветних радника Аранђеловца у ОШ 
"Милан Илић Чича". На семинару је  
учествовало 30 наставника из основних 
школа у Аранђеловцу. Водитељке 
семинара биле су Веселинка Станковић 
и Валентина Вељковић Николић. 
Регионални центар Ниш је семинар 
подржао у овој и наредној школској 
години. 

. 
Реализација семинара 
"Имплементација стандарда у 
наствни процес" 
 
26.02.2017. "Имплементација стандарда 
у наствни процес" (кат.бр.146), 
компетенција К1, приоритет П2, назив је 
акредитованог семинара за наставнике 
који је одржан у Регионалном центру. 
Семинар је подржало Друштво 
историчара Србије, а општи циљ 
семинара је развој и обезбеђивање 

квалитета наставног и васпитног процеса 
у школи, јачање капацитета запослених у 
области примене и евалуације 
образовних стандарда. На семинару је 
учествовало 8 наставника из Лесковца, 
Куршумлије, Пирота, Књажевца и Ниша. 
Семинар су реализовали Бојана 
Стевановић и Саша Андјелковић, 
наставници историје из Београда. 
 
 

 
 

 
 

Радионица "е-Портфолио"  

27.02.2017. У рачунарској учионици РЦ-а, 
одржана је радионица за наставнике "е-
Портфолио / годишњи план и 
годишњи  извештај о стручном 
усаврашавању  наставника”. На 
радионици је учествовало 10 наставника, 
који су упознати са информацијама о 
томе шта је интернет сервис е 
Портфолио, како се води евиденција о 
оствареним сатима стручног 
усавршавања, праћење реализације 
планова СУ, подношење извештаја и 
бази података о СУ у школи и ван школе. 
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Актив наставника биологије  

27.02.2017. Актив наставника биологије 
града Ниша, одржао је састанак у 
просторијама Регионалног центра. На 
састанку је говорила проф др Соња 
Раденковић, председник Удружења 
кардионефролога Србије, која је 
наставнике упознала са акцијом поводом 
обележавања 9. марта - Светског дана 
бубрега. Докторка Данијела Тасић 
договорила је динамику са наставницима 
из основних школа,  које ће посетити 
лекари овог Удружења да би ученицима 
одржали предавање о лошим навикама у 
исхрани, проблему гојазности и 
оштећењима бубрега и заинтресовали за 
акцију „Здраво живи, здраво се храни 
за здраве бубреге“. У другом делу 
састанка наставници су разговарали о 
предстојећем такмичењу које се у Нишу 
одржава у недељу 5. марта. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.

 


