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Јануар-фебруар
Реч директора

Година 2018. је, судећи по броју
организованих догађаја и броју учесника
у њима, у Регионалном центру започела
врло успешно.
Активни су били наставници и стручни
сарадници радећи у оквиру састанака
актива, секција и семинара. Реализовано
је 18 акредитованих семинара за пет
стотина наставника и 30-ак других
наставничких активности за више од
шест стотина наставника.
Активни су били и ученици који су дане
свог распуста користили учећи правила
мисаоне
игре/спорта
ГО
вођени
наставницом математике из Основне
школе „Свети Сава“, Миром Рашић.
Осим што су се играли развијали су
концентрацију, логичко размишљање,
стрпљивост...
Центар је за запослене ван образовања,
за њих
2.513 пружио логистичку
подршку у организовању 81 догађаја.
Број
реализованих
активности,
а
нарочито број учесника у њима,
најављују радну и добро организовану
2018. годину.
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Тренинг
о
екстремизму
организацији YU ROM-a

у

04-05.01.2018. У Регионалном центру је
одржан
дводневни
тренинг
о
екстремизму у организацији YU ROM-a.
Тренингу су присутвовала 15 учесника из
Пирота, Лесковца, Крушевца, Смедеревске
паланке,
Зајечара
и
Ниша.
Теме тренинга су биле: Безбедност у
целини; Систем вредности и вредносних
орјентација
младих;
Екстремизам;
Систем институција и органа српских
безбедносних структура; Криминалитет
у ромској заједници; Полиција у
заједници;
и
Јавно
заговарање.
Предавачи су били: Осман Балић, Ана
Кражић, Ђокица Јовановић као и
представници МУП-а и ДБ-а.
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Семинар у организацији Ауто мото
савеза Србије
11-12.01.2018. У Регионалном центру, у
организацији Ауто мото савеза Србије,
одржан је семинар коме су присуствовали
лиценцирани кадрови који раде у ауто
школама.
Циљ семинара био је унапређивање знања
инструктора и испитивача запослених у
ауто школама. Теме семинара по данима
биле су: Брзина, Рекапитулација и
Полукружно.
Предавачи на семинару били су експерти
из области прописа и безбедности друмског
саобраћаја, саобраћајне психологије и
андрагогије, Драган Костадиновић, Дејан
Богићевић, Слободанка Илић и Ивица
Кузманов.
У току ова два дана семинара укупно је
било око100 полазника.

www.rcnis.edu.rs

Реализација
семинара:
"Умеће
комуникације - како да говоримо и
слушамо да би ученици хтели да нас
чују и да разговарају са нама"
12-14.01.2018.
Акредитовани
семинар
"Умеће комуникације - како да говоримо
и слушамо да би ученици хтели да нас
чују и да разговарају са нама" (
кат.бр.167, компетенција К4 приоритет П4),
одржан је у Регионалном центру. Теме које
семинар обрађује су:
Однос између наставника и ученика сложено поље комуникације; Ауторитет
и васпитни стил; Понашање ученика која
нас ометају у раду: Како реагујемо ( Ја
поруке - структура, услови за примену и
ефекти);
Проблеми
ученика:
Како
реагујемо ( Активно слушање - емотивна
подршка, услови за примену и ефекти );
Начини поступања у проблемским
(конфликтним)
ситуацијама
афирмисање конструктивних приступа у
решавању ситуација из школске праксе.
На семинару су учествовали наставници из
Лесковца, Косовске Митровице, Ранилуга и
Ниша.
Испред тима Психокод, семинар су
реализовале Ирена Штулић Лободок и
Милка Михајловић.
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Овај програм један је од програма
признатих
за
реализацију
предмета
Грађанско васпитање у основним и
средњим школама.

Секција психолога
17.01.2018. Секција
психолога
града
Ниша
одржала је редовни месечни
састанак у просторијама Регионалног
центра. Састанак је имао статус годишње
скупштине и на њему је реализовано:
Усвајање записника са предходног
састанка,
Упознавање
са
радом
Саветовалишта за младе при Дому
здравља у Нишу, Разматрање извештаја
о раду секције у 2017. години и Предлог
за рад секције и прикупљање чланарине
за
2018.
годину.
Рад саветовалишта за младе при Дому
здравља Ниш представио је Миодраг
Ђорђевић,
психолог.
Састанку је присуствовало 35 школских
психолога.

Реализација семинара: "Час по мери
детета"
13-14.01.2018. У Уметничкој школи у Нишу
реализован је акредитовани семинар број
331 "Час по мери детета" (1 дан; 8 бодова;
област деца/ученици којима је потребна
додатна образовна подршка). Семинар је
организован за две групе наставника и
стручних сарадника колектива школе.
Семинар су реализовале Веселинка
Станковић и Валентина Вељковић
Николић.
Регионални центар Ниш је подржао
семинар "Час по мери детета" у Каталогу
програма
стручног
усавршавања
за
2016/2017/2018.годину.
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Актив наставника
18.01.2018. У Регионалном центру је
одржан састанак Актива наставника који
предају технику, технологију, техничко и
информатичко образовање у основним
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школама.
Састанку је присуствовао 21 наставник.
Састанак је организовао и водио Радиша
Јовановић,
наставник
техничког
и
информатичког образовања у ОШ "Вук
Караџић".

Изложбa ликовних радова ученика
18.01.2018. Изложбу ликовних радова
ученика нишких основних и средњих школа
посетили суученици ОШ "Др Зоран
Ђинђић" из
Брзог
Брода
и
ОШ
"Бранислав
Нушић"
из
Трнаве.
Изложбу су обишле и три групе ученика
шестог и седмог разреда ОШ "Свети
Сава", које је организовала и на изложбу
довела наставница Неда Шуклетовић.

Састанак
Подружнице
Нишавског округа

педагога

23.01.2018. У Регионалном центру је
одржан састанак Подружнице педагога
Нишавског
округа.
Састанку
је
присуствовало 20 педагога. Састанак је
заказала и водила Александра Петковић,
стручни сарадник у ОШ "Његош" и ЕТШ
"Никола Тесла", председница Подружнице
педагога.

БИТКА ЗА ЗНАЊЕ
23.01.2018. Регионални центар је по пети
пут уступио своју рачунарску учионицу за
потребе националног пројекта за ученике
под називом КОДиграње.
КОДиграње је акција у оквиру пројекта
БИТКЕ ЗА ЗНАЊЕ која има за циљ да све
основне школе у Србији добију довољан
број наставних алата – мБот робота уз
помоћ којих ће деца моћи да уче да
програмирају. На данашњој радионици су
учествовали наставници основних школа из
Јелашнице,
Брестовца,
Бора,
Пирота,Ћуприје и Крушевца.

Актив наставника физике
23.01.2018. У Регионалном центру је
одржан састанак
Актива
наставника
физике који предају у основним и средњим
школама. Састанку је присуствовало 15
наставника физике, а састанком је
руководио Слободан Митић, професор
физике у Гимназији "Светозар Марковић",
председник Актива.

IPC - једнодневно саветовање
24.01.2018.
У
организацији
фирме
Информативно пословни центар из
Београда (IPC), у Регионалном центру је
одржано једнодневно
саветовање
намењено привредним друштвима и
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јавним предузећима. Теме на саветовању
су
биле:
- Састављање годишњих финансијских
извештаја и пореског биланса за 2017.
годину;
- Новине у пореским прописима и ПДВ у
2018.
години;
- Новине у обрачуну зарада и других
примања;
- Измене прописа у области рада и
запошљавања.
Предавачи су били уредници и консултанти
ИПЦ-а: др Зоран Петровић, Александра
Јелача и Јована Дедић. Предавањима је
присуствовало 90 представника приватних
фирми и јавног сектора из Ниша и околине.

Ауто мото савез Србије
23-24.01.2018. У Регионалном центру, у
организацији Ауто мото савеза Србије,
одржан је семинар коме су присуствовали
лиценцирани кадрови који раде у ауто
школама. Циљ
семинара
био
је
унапређивање
знања
инструктора
и
испитивача запослених у ауто школама.
Теме семинара по данима су биле:
I дан: Брзина
II дан: Рекапитулација.
Предавачи на семинару били су експерти из
области прописа и безбедности друмског
саобраћаја, саобраћајне психологије и
андрагогије, Драган Костадиновић, Дејан
Богићевић, Слободанка Илић и Ивица
Кузманов.
Семинару је присуствовало укупно 60
учесника.

www.rcnis.edu.rs
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Наставак обуке за библиотекаре "Основе библиотечког пословања II"
24.01.2018. Регионални
центар
је
организовао
наставак
обуке
за
библиотекаре под називом "Основе
библиотечког пословања II". На обуци су
обрађене практичне теме за рад у
библиотеци - Каталогизација (израда
каталога)
и
Ревизија
и
отпис
библиотечке грађе (поступак). Присутно
је било 14 библиотекара из нишких школа,
док је обуку реализовала др Весна
Црногорац која је 17 година радила у
библиотечкој делатности.

Обука "Socrative у настави"
25.01.2018. У организацији Регионалног
центра одржана је неакредитована обука
за запослене у образовању "Socrative у
настави". Обуку су реализовале Јасмина
Марковић и Марија Петровић, наставнице
у Основној школи "Јован Јовановић Змај" са
Алексиначког Рудника.
Обука "Socrative у настави" је једна у низу
обука која се реализовала и које ће се
реализовати у Центру са циљем да
наставници у школама унапреде своје
информатичке компетенције и да научено
примене
у
учионици.
Тако је и Socrative потпуно бесплатан вебалат који омогућава да се кроз низ
образовних вежби и игара једноставно и
лако провери знање ученика у току саме
наставе. Овај алат може да се примењује у
свим
наставним
предметима
и
за
затворено, онлајн тестирање и оцењивање.
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„Параграф“ - једнодневно
саветовање
26.01.2018. У
организацији
фирме
Параграф из Београда, у Регионалном
центру је одржано саветовање намењено
корисницима буџетских средстава. На
саветовању се говорило о састављању и
подношењу
годишњих
финансијских
извештаја корисника јавних средстава који
своје пословање воде у складу са
прописима о буџетском рачуноводству за
2017. годину, као и о новинама у пословању
јавног
сектора.
Предавачи су били Јасмина Вратоњић и
Марко Јекић, уредници стручних часописа
„Буџетски инструктор“ и „Правник у јавном
сектору“. Предавањима је присуствовало
85 представника јавног сектора из Ниша и
околине.
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Реализација семинара: "Функција
школских библиотека у развоју
креативног читања и разумевања"
29.01.2018. У Општинској библиотеци у
Ковачици, реализован је акредитовани
семинар број 4: "Функција школских
библиотека у развоју креативног читања
и разумевања", (8 бодова).
Семинару
је
присуствовало
30
библиотекара и наставника из основних,
средњих школа и општинских библиотека
овог региона. Семинар су реализовали др
Жељко Вучковић и др Весна Црногорац.
Регионални центар за професионални
развој запослених у образовању подржао је
наведени семинар у Каталогу програма
стручног усавршавања за 2016/2017/2018.
годину.

дефинисању
образовних
политика.
О искуствима које су прошли при
аплицирању и реализацији пројектних
активности,
шта
су
КА1
пројекти
мобилности за школе, ко све могу бити
учесници мобилности, шта се све пројектом
финансира, како наћи партнерске школе и
институције, шта су Еуропасс документи и
са којим су се тешкоћама срели при
реализацији,
говорили
су
Јасмина
Станковић, директорка школе и Бобан
Јовановић, наставник разредне наставе.
Чланови школског пројектног тима у току
неколико
студијских
посета
Италији,
присуствовали су семинарима и обукама из
области: Развој нових метода учења и
наставе,
Развој
и
унапређење
дигиталних компетенција наставника,
Развој димензија европске школе, а све
са циљем повећања постигнућа ученика
и унапређења рада школе.
Презентацији
је
присуствововало
30
наставника основних и средњих школа,
заинтересовани да аплицирају за пројекте
КА1 и КА2 Мобилности за школе у новом
конкурсном року за 2018. годину.

Представљање пројекта основне
школе "Сретен Младеновић Мика"
30.01.2018. У Научном клубу Регионалног
центра, представљен је део пројектних
активности пројеката под називом "Да
учимо заједно" основне школе "Сретен
Младеновић Мика", реализованог у
Италији
у
оквиру ERAZMUS+ пројеката
Европске уније.
Erazmus + је програм Европске уније који
обезбеђује финансирање пројеката за
сарадњу и у области образовања има
приоритете да унапреди и подржи развој
свих нивоа образовања, ојача везу између
формалног, неформалног и информалног
учења, оснажи везу образовања са светом
рада и повеже земље чланице у
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Реализација семинара: "Музика и
мултимедија - креативни приступ
часу"
01.02.2018. Акредитован семинар кат.бр.
768, "Музика и мултимедија - креативни
приступ часу" (компетенција К1, приоритет
П3), реализован је за 30 наставника у
Регионалном центру у Смедереву. Семинар
је при акредитацији подржао Регионални
центар Ниш.
Водитељке
семинара
Момира
Ђурђановић, ванредни професор на
Факултету уметности у Нишу и Слађана
Марковић, мастер теоретичар уметности,
реализовале су семинар чији је циљ рад на
побољшању компетенција за креативнију и
функционалнију
музичку
наставу
и
коришћење
специфичних
апликација
корисних за музичку наставу.
Наставници су на семинару научили како да
направе
успешну
мултимедијалну
презентацију за потребе музичке наставе.

Реализација семинара: "Употреба
мобилних апликација за побољшање
квалитета наставе и учења: паметни
телефони као наставно средство 21.
века"
02.02.2018.
У Основној школи "Радоје
Домановић" у Бошњацу, реализован је
акредитовани семинар број 230 "Употреба
мобилних апликација за побољшање
квалитета наставе и учења: паметни
телефони као наставно средство 21.
века" (8 бодова).
Семинар је реализован за колектив школе.
Реализатори су били Ана Живковић,
наставник енглеског језика у Основној
школи "Чегар" и Марјан Миланов,
наставник енглеског језика у Основној
школи "Добринка Богдановић" у Стрелцу.
Регионални центар је семинар подржао у
Каталогу програма стручног усавршавањаза
школске године 2016/2017/2018.

Реализација семинара: "Квизом до
успешног завршног испита"

Реализација семинара: "Математичке
радионице"

01.02.2018.
Семинар
"Квизом до
успешног завршног испита", кат. бр. 345,
(компетенција К1, приоритет П2) који је при
акредитацији код Завода за унапређивање
образовања и васпитања подржан од
стране
Регионалног
центра
Ниш,
реализован је у ОШ "Јован Јовановић Змај"
у Обреновцу.
Циљеви овог програма су: Сагледавање
важности и употребљивости осбразовних
стандарда у наставном процесу; Примена
стандарда и анализа постигнућа ученика на
завршном испиту по образовним нивоима
постигнућа; Пружање практичне помоћи
наставницима у састављању задатака;
Оспособљавање наставника за израду
квиза и примену квиза у различитим
етапама часа; Вежбање израде задатака
којим се проверавају одређени нивои.
Семинар су реализовале Татјана Мишић и
Борица Ћирић, наставнице физике.

03.02.2018.
У Регионалном центру је
реализован акредитовани семинар број 269
"Математичке радионице" (8 бодова).

www.rcnis.edu.rs

Реализатори семинара биле су Веселинка
Станковић и Едита Алексов, наставнице
математике у Основној школи "Десанка
Максимовић" Чокот. За учешће на семинару
било је изузетно интересовање тако да је
семинару присуствовало 30 наставника
математике.
Регионални центар је семинар подржао у
Каталогу програма стручног усавршавањаза
школске године 2016/2017/2018.

Група за децу и младе "Индиго"
03-04.02.2018. У Регионалном центру, у
организацији Групе за децу и младе
"Индиго"
Ниш, реализован је тренинг
"Подршка
успостављању
и
функционисању клубова за домаће
задатке и учење као допринос процесу
укључивања деце избеглица/миграната
у образовање". Тренингу је присуствовало
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28 особа које раде са мигрантима у
Прешеву,
Бујановцу,
Дивљани
и
Димитровграду. Реализатори
тренинга
били су Катарина Станић и Север
Џигурски.

Тестирање у организацији Gete
Instituta
03-04.02.2018.
У
организацији Gete
Instituta (Goethe Institut) из Београда, у
Регионалном центру је одржано тестирање
кандидата за полагање испита за немачки
језик за одрасле. Испити Gete Instituta су
стандардизовани и оријентишу се према
нивоима
Заједничког
европског
референтног
језичког
оквира
од A1 до C2 нивоа знања. На испиту је
учествовало 40-ак полазника.

Реализација семинара: "Музика и
мултимедија - креативни приступ
часу"
05.02.2018. У организацији Центра за
стручно усавршавање у Крагујевцу, по други
пут је у ОШ "Светозар Марковић"
реализован
семинар
"Музика
и
мултимедија - креативни приступ часу",
каталошки број 768. На семинару су
учествовали наставници музичке школе "др
Милоје Милојевић" из Крагујевца. Семинар
који је при акредитацији подржао РЦ Ниш,
реализовале
су
ауторке
Миомира
Ђурђановић
и
Слађана Марковић.
Циљеви овог семинара су: Стицање
основних
знања
о
коришћењу
мултимедија у настави; Оспособљавање
за
преузимање,
инсталацију
и
коришћење бесплатних програма за
обраду текста, слика, аудио и видео
записа; Упознавање и овладавање
основама примене Мицрософт оффице;
Подстицање креативних потенцијала
наставника
,
развој
стваралачких
способности,
естетске
перцепције;
Развој
способности
проналажења,
анализирања,примена и саопштавања
информација, уз вешто и ефикасно
коришћење
информационокомуникационих технологија.

www.rcnis.edu.rs

Реализација семинара: "Функција
школских библиотека у развоју
креативног читања и разумевања"
05.02.2018.
У организацији Центра за
стручно усавршавање у Крагујевцу, у оквиру
девете манифестације "Зимски дани
просветних радника", у Првој техничкој
школи реализован је акредитовани семинар
број 4 "Функција школских библиотека у
развоју
креативног
читања
и
разумевања" (8 бодова). Семинару је
присуствовало 30 библиотекара који раде у
основним и средњим школама у Крагујевцу.
Семинар су реализовали др Жељко
Вучковић и др Весна Црногорац.
Регионални центар за професионални
развој запослених у образовању подржао је
наведени семинар у Каталогу програма
стручног усавршавања за 2016/2017/2018.
школску годину.

Стална конференција
општина

градова

и

06.02.2018. Стална
конференција
градова и општина у сарадњи са
Министарством
просвете,
науке
и
технолошког развоја је у РЦ Ниш
организовала радионицу на тему: "Уписна
политика дуалног образовања-улога
локалне самоуправе".
Радионица је организована уз подршку
пројекта
"Институционална
подршка
СКГО - друга фаза", који спроводи СКГО, а
финансира Швајцарска агенција за развој и
сарадњу.
Радионица
је
намењена
представницима локалне самопуправе који
су задужени за образовање, друштвене
делатности и привреду, члановима већа као
и локалним саветима за запошљавање.
На радионици су размењена искуства и
покренут је дијалог о досадашњој пракси
дуалног образовања из угла свих актера.
Циљ је повећано учешће свих партнера,
посебно локалне самоуправе, у промоцији
дуалног образовања и већој активности у
уписним
политикама.
На скупу су говорили: Радован Живковић Министарство
просвете,
науке
и
технолошког развоја (Закон о дуалном
образовању), Јасмина Танасић - СКГО
(Представљање смерница за уписне
политике и Важност партнерства и улога
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локалне
самоуправе
у
дуалном
образовању).
Радионици су присуствовали и Марина
Костић - секретар Секретаријата за
образовање града Ниша и Драган Гејо начелник Школске управе Ниш.

-Играњем гоа се и резултати у учењу
школског градива поправљају.

Реализација семинара: "Употреба
мобилних апликација за побољшање
квалитета наставе и учења: паметни
телефони као наставно средство
21.века"
06.02.2018.
У Основној школи "Бошко
Ђуричић" у Јагодини, реализован је
акредитовани семинар број 230 "Употреба
мобилних апликација за побољшање
квалитета наставе и учења: паметни
телефони
као
наставно
средство
21.века" (8 бодова). Семинар је реализован
за колектив школе, за укупно 30 учесника.
Реализатори су били Ана Живковић,
наставник енглеског језика у Основној
школи "Чегар"
и Марјан Миланов
наставник енглеског језика у Основној
школи "Добринка Богдановић" у Стрелцу.
Регионални центар Ниш је семинар
подржао у Каталогу програма стручног
усавршавањаза
школске
године
2016/2017/2018.

Зимска школа гоа

Ауто мото савез Србије

05-09.02.2018. У периоду од 05.02. до
09.02.2018. у Регионалном центру, у оквиру
пројекта
"Клуб
мисаоних
игара
2", одржаће
се Зимска
школа
гоа.
Часови
са
стручним
инструкторима,
мајсторима ове племените вештине,
одржавају се у току зимског распуста 5.,
7., и 9. фебруара од 11.00 сати и
БЕСПЛАТНИ су!
Ова игра се сматра МИСАОНИМ СПОРТОМ
и Центар за промоцију науке је подржао
овај
пројекат
схватајући
корисност
бављења гоом за ментални развој деце.
Игра Го је добра за развој деце јер је:
-Забавна;
-Развија
меморију;
-Побољшава
концентрацију;
-Вежба
логичко
размишљање;
-Учи
да
се
буде
стрпљив;
-Помаже учењу стратегија и тактике;

06-07.02.2018. У Регионалном центру, у
организацији Ауто мото савеза Србије,
одржан је семинаркоме су присуствовали
лиценцирани кадрови који раде у ауто
школама.
Циљ
семинара
био
је
унапређивање
знања
инструктора,
предавача и испитивача запослених у ауто
школама.
Теме семинара по данима биле су:
I
дан
:Брзина
II
дан:
Рекапитулација

www.rcnis.edu.rs

Предавачи на семинару били су експерти из
области прописа и безбедности друмског
саобраћаја, саобраћајне психологије и
андрагогије, Драган Костадиновић, Дејан
Богићевић, Слободанка Илић и Ивица
Кузманов. Семинару присуствовало укупно
30 учесника.
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Неакредитовано предавање Дисграфија
08.02.2018.У
Регионалном
центру
је
одржано неакредитовано предавање Дисграфија.
О
карактеристикама
дисграфије и начинима да се она исправи,
говорила је Виолета Михаиловић, логопед
у Основној школи "Свети Сава". Обуци су
присуствовала 24 учитеља и наставника из
основних и средњих школа.

Актив наставника географије
08.02.2018. Актив
наставника
географије основних и средњих школа је
одржао састанак у Регионалном центру. На
састанку је учествовало 19 наставника који
су разговарали о реализацији општинског
такмичења заказаног за 11.03.2018.год.
Организатор
такмичења
је
Српско
географско
друштво,
а
овогодишње
такмиченеј се организује под називом
"Такмичење у познавању опште и
националне географије".

Учесници су на предавању добили
информацију да је дисграфија неспособност
детета да савлада вештину писања.
Тешкоће, односно грешке нису повезане са
незнањем правописа, а присутне су без
обзира на правилан интелектуални развој
детета, добар слух и вид. Правилан
корективни рад са дететом које има овај
поремећај доприноси решавању проблема.
На захтев присутних је договорено да
следеће предавање, у мају месецу буде о
дискалкулији.

www.rcnis.edu.rs

Актив наставника хемије
08.02.2018. Актив
наставника
хемије
основних и средњих школа одржао је у
просторијама Регионалног центра састанак
са следећим дневним редом:
1. Предлози за избор председника Актива
2. Избор комисије за Општинско и Окружно
такмичење из хемије
3. Приказ угледног часа "Алкени" за III
разред природно - математичког смера,
професорке Љиљане Миладиновић из
Гимназије "Бора Станковић"
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4. Пријављивање презентација угледних
часова за представљање током полугођа на
Активу.
На састанку је учествовало 12 наставника, а
састанак
је
водила
досадашња
председница Нена Стојановић из ОШ
"Стефан Немања".

Реализација семинара: "Примена
мотивационих техника у настави"
09.02.2018.
Акредитован семинар под
каталошким
броојем
492,
“Примена
мотивационих техника у настави” (К3,
П2), реализован је у Регионалном центру за
30 наставника нишких школа.
Циљеви овог програма су: Проширивање
знања о новим схватањима мотивације;
Оснаживање за планирање и примену
различитих
мотивационих
техника
и
формативног оцењивања; Праћење и
вредновање
ефеката
примењених
мотивационих техника.
Семинар
су
реализовале
Светлана
Алексић, психолог и Снежана Рајковић,
педагог.

Реализација семинара: "Превенција
насиља и злостављање деце путем
ИКТ"
09-10.02.2018. У Регионалном центру је
одржан акредитовани семинар број 122
"Превенција насиља и злостављање
деце путем ИКТ" (16 бодова). Семинар је
организован за групу од 28 учесника из
различитих школа Града Ниша.
Програм/семинар се спроводи у циљу
сензитивизације наставника/ца, психолога,
педагога, васпитача и директора (у
средњим и у основним школама) и њиховог
оспособљавања
да
препознају
потенцијалне опасности на интернету,
жртве насиља и злостављања путем
интернета над децом и медју децом, као и у
циљу развоја потенцијала за правовремену
превенцију и едукацију које ће бити
фокусиране на највулнерабилнији део
школске популације.

www.rcnis.edu.rs
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Посебан акценат се ставља на последице
насиља над децом и међу децом,
препознавање и процедуру поступања
просветних радника. Подизање свести код
просветних радника о важности проактивног
приступа теми са ученицима и родитељима.
Семинар обрађује теме као што су појам и
врсте насиља и злостављања деце путем
ИКТ ( педофилија, лажно представљање,
злоупотреба друштвених мрежа, вршњачко
насиље
путем
интернета,
трговина
људима/децом путем Интернета, секте на
интернету,
дистрибуција
дечије
порнографије, приступ порнографији на
интернету), како препознати, како реаговати
и коме и на који начин пријавити, законска
регулатива и примери добре праксе,
методологија приступа и разговори са
родитељима жртве, методологија разговора
са родитељима насилника, веза ове врсте
насиља са осталилм врстама насиља и
злостављања деце, последице ове врсте
насиља на децу, родитеље, школу...,
превентивна заштита.
Семинар је био у организацији компаније
ComTrade и био је бесплатан за
учеснике/наставнике. Компанија Com Trade
је
на
овај
начин
показала
своју
корпоративну одговорност.
Семинар је реализовала Биљана Кикић
Грујић, криминолог из Таргет тима - Центра
за превенцију девијантног понашања
младих, Нови Сад.

www.rcnis.edu.rs

Реализација семинара: "Примена
мотивационих техника у настави"
09.02.2018.
У
Техничкој
школи
"12.фебруар" Ниш, је за колектив школе
реализован акредитовани семинар број 65
„Планирање
превенције
и
ефективно/ефикасно
реаговање
на
насиље
у
образовно-васпитним
и
васпитно-образовним установама“ (8
бодова) . Реализатори су били Младен
Јовановић и Милена Младеновић.
Семинар се бави актуелним темама насиља
у школама тако да се на семинару чуло о
самовредновању квалитета безбедности у
школи, бази података, оквиру за израду
плана превенције, моделу годишњег
планирања, реаговање кад се деси насиље.
Семинар је подржан од стране Регионалног
центра Ниш у Каталогу програма стручног
усавршавања за школске 2016/2017/2018.

Радионица за наставнике - "Унесков
водич о спречавању насилног
екстремизма
13.02.2018. Радионица за наставнике
основних и средњих школа, представнике
цивилног
сектора
и
медије
под
називом "Унесков водич о спречавању
насилног екстремизма", одржана је у
Регионалном центру. Ова радионица се
реализује у оквиру пројекта "Активни
млади за безбедну заједницу" уз подршку
Мисије ОЕБС у Србији.
У уводном обраћању скупа говорили су:
Фахрудин Кладничанин - Академска
иницијатива Форум 10, Светлана Белић
Малинић - експертиња у образовању и
Предраг Николић - Мисија ОЕБС у Србији.
Теме о којима се говорило на скупу:
Разумевање
феномена
насилног
екстремизма и радикализације; Улога
заједнице и образовања; Теме за
разматрање и разумевање насилног
екстремизма;
Људска
права
и
интеркултуралност. На
скупу
је
учествовало 30 учесника.
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центру одржана у још два термина: 21. и 23.
фебруара.

Обука
"Примена
система
за
електронски подржано учење у
настави"
20.02.2018. У оквиру својих редовних
активности, саветник - спољни сарадник
Министарства
просвете,
науке
и
технолошког
развоја,
Драган
Илић,
професор информатике и рачунарства Прве
нишке гимназије "Стеван Сремац", одржао
је обуку под називом Примена система за
електронски
подржано
учење
у
настави.
Циљ обуке је развијање компетенција
наставника за коришћење система за
елекронски подржано учење Мудл који је
применљив у оквиру свих предмета.
Креирање и уређивање банке питања,
тестова и квизова, анализа питања и
попуњених
одговора,
прилагођавање
тестова конкретној групи ученика, неке су
од тема обрађених на обуци. Овом
стручном састанку присуствовало је 50
наставника нишких школа. Због великог
интересовања обука ће бити у Регионалном
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Неакредитована
обука
библиотечког пословања 2"

"Основи

21.02.2018. У Регионалном центру je
реализована неакредитована
обука
"Основи библиотечког пословања 2".
Обуци је присуствовало 16 библиотекара
који раде у школама у Нишу, Зајечару,
Ражњу и Куршумлији. На обуци су
обрађене
следеће
теме:
-Каталогизација
(израда
каталога)
-Ревизија и отпис библиотечке грађе
(поступак).
Водитељ обуке била је др Весна
Црногорац.
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Презентација примера добре праксе
21.02.2018. У Регионалном центру је
реализована презентација примера добре
праксе под називом "Школска видео
продукција и кино-фото радионица у
служби васпитања и образовања".
Презентацију je реализoвao Владимир
Манић, учитељ у Основној школи "Свети
Сава" у Нишу. Присуствовало је 40
наставника из различитих основних и
средњих
школа
Града
Ниша.
На
презентацији су наставници имали прилику
да чују предавање о коришћењу видео
материјала на часу и погледали су филм "Бисери
Старе
планине".
Гост предавања био је нишки филмски
критичар Дејан Дабић, који је присутне
информисао о историјату коришћења
филма у образовне сврхе.

Састанак
Подружнице
Нишавског округа

педагога

22.02.2018. У Регионалном центру је
одржан састанак Подружнице педагога
Нишавског
округа.
Састанку
је
присуствовало 20 педагога. Састанак је
организовала и водила Александра
Петковић,
председник
Подружнице
педагога
Нишавског
округа.
Теме састанка су биле: Унапређивање
процедура које доприносе побољшању
интеракције установе, породице и
локалне заједнице (из угла стручног
сарадника) презентера Марије Николић
педагога
ПУ
"Пчелица"
Ниш
и
Литература корисна за рад стручних
сарадника
и
наставника
(приказ)
Александре Петковић.

ЦПН - Научно образовање за
одговорно друштво
22.02.2018. У Научном клубу Регионалног
центра
представници
Центра
за
промоцију
науке
Сектора
за
међународну сарадњу Добривоје Лале
Ерић, Марјана Бркић и Scientix амасадор
Аница Тричковић, наставница математике
из ОШ "Топлички хероји" из Житорађе,
представили
су
концепт
Научно
образовање за одговорно друштво.
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Овај програм је намењен наставницима и
има за циљ креирање окружења за учење и
откривање науке. На овај начин промовишу
се СТЕМ дисциплине, нови педагошки
приступи,
сарадња
и
пројектно
финансирање кроз различите европске
фондове. СТЕМ је акроним за Науку,
Технологију, Инжињерство и Математику.
Присутним наставницима представљена су
три
европска
пројекта:
Creations,
Hypatia и STEM School Label. Они заступају
истраживачко
учење
уз
коришћење
елемената уметничког стварања, као и
акредитовање школа на европском нивоу.
Овој
презентацији
и
радионици
у
Регионалном центру је присуствовало 40
наставника.
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ЦПН - Представљање часописа
"Елементи"
22.02.2018. У организацији Научног клуба
Ниш
и
Центра
за
промоцију
науке Београдпредстављен је и 11. број
часописа
"Елементи".
Часопис
"Елементи"
је
периодична
публикација ЦПН-а, богато визуелно
опремљен часопис за промоцију науке, који
окупља научнопопуларне ауторе и научне
новинаре. Иако обрађује актуелна збивања
и нова научна сазнања садржај је писан
тако да приче из науке живе у ширем
контексту, кроз приче које се односе на
свакодневицу.
Елементи
су
нова
платформа
за
целоживотно
учење.
Једанаести број часописа "Елементи" за
зиму 2017. године са темом броја Лажне
вести доноси још много других занимљивих
чланака
као
што
су:
Дарвинови
ванземаљци,
Харизматичне
врсте,
Епидемија
искорењених
болести,
Музика атома уз нове инструменте,
Самомедикација.
О часопису су говорили Иван Умељић,
уредник издаваштва ЦПН-а и Јована
Николић,
помоћница
уредника.
Презентацији
је
присуствовало
65
наставника и ученика нишких школа.
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центра.
У настојању да одговори на питање Шта
када се појави ученик који не показује
очекиване резултате, е -ИОП вас води
корак по корак од описа образовне
ситуације
ученика
преко
индивидуализације, па све до вредновања
ИОП-а ученика. Сервис је замишљен да
сублимирана
искуства
наставника
(корисника е -ИОПа) у вођењу ИОП-а
пренесе на полазнике семинара. За 7
наставника радионицу у трајању од 5 сати
реализовала је наставница математике
Соња Здравковић из Школе за основно и
средње образовање "14 октобар" и уз
подршку д.о.о Рамонда (техничка подршка
сервиса у трајању од 30 дана).

Актив наставника
предмета

ликовне

групе

22.02.2018. Актив наставника ликовне групе
предмета
одржао
је
састанак
у
просторијама Регионалног центра. Дневни
ред састанка:
1.Презентација обраде наставне јединице
Композиција и простор (наставница Биљана
Џудовић)
2.Подела потврда о организацији и
учествовању на Тречој изложби ликовних
радова
ученика
града
Ниша
3.Организација такмичења "Мали Пјер"
4.Текућа
питања
На састанку је учествовало 14 наставника
нишких школа.

Радионица за наставнике – ЕИОП

Реализација семинара: "Подршка
ученицима
и
наставницима
у
превенцији насиља"
24.02.2018.
Акредитовани
семинар
катлошки бр.67, “Подршка ученицима и
наставницима у превенцији насиља” (8
бодова,
К3,П4),
реализован
је
у
Регионалном центру за 23 наставника. На
семинару су учествовали наставници из
Мајданпека, Житорађе, Куршумлије и Ниша.
Циљ
семинара
је
унапређивање
компетенција наставника у осмишљавању
превентивних активности и адекватног
реаговања у ситуацији насиља.

24.02.2018. Радионица
за
наставнике основних и средњих школа "е ИОП корак ближе инклузији - израда,
праћење и вредновање ИОП-а", одржана
је у рачунарској учионици Регионалног
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креативног читања и разумевања" (8
бодова).
Семинар је, за 11 библиотекара из
основних и средњих школа, реализовала др
Весна Црногорац.
Учесници
су
на
семинару
добили
информације о основним функцијама
библиотеке, савременим трендовима у
подстицању и развоју читања, читању у
времену Интернета и нових медија,
критичком читању лектире у школској
библиотеци.
Семинар је подржан од стране Регионалног
центра Ниш у Каталогу програма стручног
усавршавања за школске 2016/2017/2018.
Теме
семинарасу:
Упознавање
са
законском регулативом, Осмишљавање
превентивних активности, Едукација
наставника
о
могућим
начинима
реаговања у конфликтим ситуацијама,
Оспособљавање
за
препознавање
ситуација нисиља, Процењивање новоа
ризика,
Уочавање
могућности
инкорпорације програма превенције у
свим областима квалитета живота и рада
у школи кроз осмишљавање акционог
плана, Осмишљавање могућег начина
вођења документације о превентивним и
интервентним активностима.
Семинар
су
реализовале
Марсела
Ескенази Милутиновић и Александра
Јованкин, дипломирани педагози.

Реализација семинара: „Планирање
превенције и ефективно/ефикасно
реаговање на насиље у образовноваспитним и васпитно-образовним
установама“
24-25.02.2018. У Техничкој школи "15.мај" у
Прокупљу је за за две групе наставника
школе реализован акредитовани семинар
број 65 „Планирање превенције и
ефективно/ефикасно
реаговање
на
насиље
у
образовно-васпитним
и
васпитно-образовним установама“ (8
бодова).
Реализатори су били Младен Јовановић и
Милена Младеновић.
Семинар се бави актуелним темама насиља
у школама тако да се на семинару чуло о
самовредновању квалитета безбедности у
школи, бази података, оквиру за израду
плана превенције, моделу годишњег
планирања, реаговање кад се деси насиље.
Семинар је подржан од стране Регионалног
центра Ниш у Каталогу програма стручног
усавршавања за школске 2016/2017/2018.

Реализација семинара: "Функција
школских библиотека у развоју
креативног читања и разумевања"
24.02.2018.
усавршавање
акредитовани
школских

У
Центру
за
стручно
у Лесковцу, реализован је
семинар број 4 "Функција
библиотека
у
развоју
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ОСНОВНА ОБУКА ЗА ПОСРЕДНИКЕ /
МЕДИЈАТОРЕ
23-25.02.2018. У Регионалном центру, у
организацији Центра за конструктивно
решавање сукоба Србије, одржана је
обука за будуће медијаторе - ОСНОВНА
ОБУКА ЗА ПОСРЕДНИКЕ/МЕДИЈАТОРЕ.
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Обуци у Центру присуствовало је 20
будућих медијатора. Предавач је била
Милена
Тадировић.
Центар за конструктивно решавање сукоба
је основан је 2006. године као организација
која делује у области мирног решавања
сукоба,
саветодавног
рада,
развоја
демократије и људских права. Одлуком
Министарства правде лиценцирани су за
обуку
будућих
медијатора.
Медијација је поступак у коме може брзо,
повољно, ефикасно и без присуства
јавности
да
се
реши
спор.
Посредник/медијатор је неутрална трећа
страна. Његова улога током поступка је да
подстакне стране да препознају сопствене
интересе и потребе, као и да схвате
интересе и потребе друге стране, а у циљу
проналажења решења које би било
прихватљиво за све стране у спору.

Састанак Актива
предају физику

наставника

који

27.02.2018. У
Регионалном центру је
одржан састанак Актива наставника који
предају физику у основним и средњим
школама. Састанку је присуствовало 15
наставника.
Састанак је организовао и водио Славољуб
Митић, наставник физике у Гимназији
"Светозар Марјковић".

Секција школских психолога
Актив наставника који
грађанско васпитање

предају

28.02.2018. У Регионалном центру је
одржан Актив наставника који предају
грађанско васпитање у основним и
средњим школама. Активу је присуствовало
15 наставника. Састанак је организовала
Марина Божановић, професор грађанског
васпитања у Угоститељкско-туристичкој
школи.
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28.02.2018. Секција школских психолога
града Ниша одржала је редован месечни
састанак у просторијама Регионалног
центра са следећим дневним редом:
1. Усвајање записника са предходног
састанка;
2. Упознавање са могућностима заједничког
рада и унапређивањем сарадње са
Одсеком за превенцију болести зависности
скупштине града Ниша - начелница одсека
Ивана
Тодоровић;
3. Чување и архивирање психолошке
документације;
4. Позивно писмо за пријаву радова и
присуство Конгресу психолога у мају
2018.г.;
5.
Разно.
Састанак је водила Љиљана Радовановић
Тошић, преседница Секције. Присуство
састанку Секције психолога је део стручног
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усавршавања
психолога
стручних
сарадника и предавача. На састанку је
учествовало 20 психолога.

Припрема билтена:

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