
Билтен: број 4  juл-август  2015. године 

www.rcnis.edu.rs   1 

 

 

   
Јул-август  2015. 

 
 

Акредитовани семинар "Сви наши 
идентитети" 

 
02-03.07.2015. У Регионалном центру, у 
оквиру пројекта "Изградња и јачање 
партнерства школе и породице", 
реализован је акредитован семинар "Сви 
наши идентитети" (16 бодова). Пројекат 
реализују Институт за филозофију и 
друшвену етику (IFDT) у партнерству са 
Центром за етику, право и примењену 
филозофију (CELEP) а уз финансијску 
подршку Амбасаде Норвешке. 
Реализован семинар је само једна 
пројектна активност у којој су учествовали 
наставници и родитељи из  3 основне 
школе из Ниша - ОШ "Свети Сава", "Коле 
Рашић" и ОШ "Војислав Илић Млађи", Хум. 
Семинар су реалзовале Мелита 
Ранђеловић и Ксенија Перишић. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бесплатне математичке радионице - 
ЛетоМат 
 
06-10.07.2015. Удружења математичара 
Ниша (НИМАТ) у сарадњи са РЦ Ниш је 
реализовало бесплатне математичке 
радионице за узраст од 6 до 16 година под 
називом "ЛетоМат".  Радионицама 
разноврсним по садржају и методама рада, 
интерактивним и забавним, присуствовало 
је у просеку двадесеторо деце, родитеља и 
колега наставника. 
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Форум младих са инвалидитетом 
 
21.07.2015. У простору Регионалног центра 
одржана је инфо сесија “Запошљавање 
младих са инвалидитетом - Пут до 
запослења: могућности и изазови”. 
Инфо сесију су организовали удружење 
Форум младих са инвалидитетом и 
Национална служба за запошљавање.    
Циљ инфо сесије је представљање 
искуства Форума младих са инвалидитетом 
и Националне службе за запошљавање у 
процесу запошљавања младих са 
инвалидитетом, дељење корисних 
информација за унапређење процеса 
запошљавања и дискусија о искуствима 
учесника приликом тражења/промене 
запослења. 
Догађај је реализован у оквиру пројекта 
„Активацијом до инклузије у 
запошљавању”, чији је носилац Форум 
младих са инвалидитетом. Пројекат 
финансира Министарство омладине и 
спорта. 
 

 
 

Радионица глуме и Радионице 
фотографије 
 
20.07.-28.08.2015. У Регионалном центру, у 
организацији Управе за спорт - Одсек за 
превенцију болести зависности Града 
Ниша, почеле су  радионице за ученике 
средњошколског узраста - Радионица 
глуме и Радионице фотографије. 
Радионице форографије се реализују 
сваког понедељка и среде од 18.00 часова 
до 28.08. Укупно 10 ученика учествује на 
наведеним радионицама. 
У оквиру Радионица глуме завршен је први 
део часова док ће се остатак реализовати 
од 10.08. Укупно 10 средњошколаца 
учествују на радионицама глуме. 
 
Форум Рома Србије 
 
25.07.2015. У организацији Форума Рома 
Србије из Београда у Регионалном центру 
реализован је  семинар под називом „Роми 
и артикулација политичких интереса“. 
Семинару је присуствовало 25 ромских 
активиста из различитих градова Србије. 
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Центар за помоћ деци и младима  

02.08.2015. У Регионалном центру je 
Центар за помоћ деци и младима одржао 
обуку за волонтере који ће радити у 
Свратишту за децу. То је прва у низу обука, 
планиране су још 3. Реализатор обуке је 
Миодраг Ђорђевић, а обуци је 
присуствовало 20 младих волонтера. 

Акредитован семинар "Виртуелни 
хотел - практична обука наставника 

за хотелско пословање" 
 
20.08.2015. У Регионалном центру 
реализован је акредитован семинар 
"Виртуелни хотел - практична обука 
наставника за хотелско пословање", 
кат.бр.613, К1, П10 из области Средње 
стручно образовање. Семинар је 
реализовао Зоран Муљевски за 13 
наставника економских школа из Суботице, 
Сремска Митровице, Пећинаца, Соко Бање, 
Књажевца и Ниша. Семинар носи 8 
акредитованих бодова. 

 

 
 

 

Акредитован семинар "Умеће 
одрастања - оснаживање наставника 

и васпитача за васпитни и 
превентивни рад са адолесцентима" 

 
20.08.2015. Акредитован семинар "Умеће 
одрастања - оснаживање наставника и 
васпитача за васпитни и превентивни 
рад са адолесцентима", кат.бр.75, 
компетенција К3, приоритет П1 реализован 
је у Регионалном центру у периоду 20-
22.08.2015. На семинару је учествовало 30 
наставника, а реализаторке семинара биле 
су испред тима Психокод - Ирена Лободок 
Штулић и Милка Михајловић. Семинар 
носи 20 акредитованих бодова. 

 
 
 
 

Акредитован семинар "Виртуелна 
туристичка агенција - практична 
обука наставника за агенцијско 

пословање" 
 
21.08.2015. Акредитован семинар 
"Виртуелна туристичка агенција - 
практична обука наставника за 
агенцијско пословање", кат.бр.612, 
компетенција К1, приоритет  П10, 
реализован је у Регионалном центру за 13 
наставника средњих стручних школа из 
области рада, трговина, туризам и 
угоститељство. Семинар носи 8 
акредитованих бодова. 
 

УНОПС пројекат - избор 
наставничких асистената  

20. и 21.08.2015. У Регионалном центру 
одржано је тестирање и разговор са 
потенцијалним кандидатима за пријем у 
радни однос за наставничке асистенте 
локалним наставницима на територији 
Прешева и Бујановца који подучавају српски 
језик као нематерњи по пројекту: 
"Примена препорука за унапређење 
наставе српског језика у основним 
школама у Прешеву, Бујановцу и 
Медвеђи". У Комисији за избор кандидата 
били су: 
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Биљана Стојановић - виши саветник 
Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; 
проф. др Душанка Звекић Душановић - 
Филозофски факултет Универзитет у Новом 
Саду; 
доц. др Весна Крајишник - Центар за 
српски као страни језик, Филолошки 
факултет Универзитет у Београду; 
Никица Стрижак - Маст. Лектор, Центар за 
српски као страни језик, Филолошки 
факултет Универзитет у Београду; 
Данијела Марковић - директор 
Регионалног центра за професионални 
развој запослених у образовању. 
. 
 

 
 

 
 
Разговорима са кандидатима су у својству 
посматрача присуствовали и: 
 
Наташа Бошковић - координатор пројекта, 
Биљана Керић - сарадница на програму за 
социјалну инклузију, Европски прогрес,  
Рахим Салихи и Јелена Марјановић - 
представници Службе координационог тела 
Владе Републике Србије за општине 
Прешево, Бујановац и Медвеђа. 

 
  
Комисија је изабрала 6 кандидата за 
наставничке асистенте који ће од 1. 
септмебра радити као асистенти у четири 
основне школе на подручју Прешева и 
Бујановца. 

НеРеЛа летња школа  

25-26.08.2015. У Регионалном центру Ниш 
почела је реализација пројекта НеРеЛа 
летња школа (Networkof Remote Labs) за 
наставнике. Током дводневних радионица 
обрађуиваће се теме из области 
Електротехника, Рачунарско инжењерство и 
Мехатроника. На радионицама учествују 
наставници из Лесковца, Пирота, Ниша, 
Бора, Врања и Кладова, а предавачи су 
професори са Електронског факултета у 
Нишу. Кроз нишку летњу школу проћи ће 55 
наставника средњих стручних школа. 
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PEARSON AKRONOLO 

27.08.2015. У организацији издавачке куће 
PEARSON AKRONOLO из Београда, у РЦ 
Ниш одржана је акредитована трибина за 
наставнике енглеског језика. Трибини са 
називом "Значај мотивације у настави 
енглеског језика" (The  Importance  of 
 Motivation in ELT), присуствовало је 160 
наставника. Предавач Robert Din кроз 
интерактивно предавање разменио је 
искуства са наставницима, а модератор 
трибине била је Драгана Филиповић. Циљ 
трибине је развијање компетенција за 
методику наставе енглеског језика, као и 
јачање капацитета наставника у области 
мотивације ученика и преношењу знања о 
томе како се учи страни језик. На скупу су 
презентовани уџбеници за енглески за 
учеснике који у настави користе уџбенике 
ове издавачке куће. 

 

 

 
 

КОНКУРС 
 
31.08.2015. Након избора кандидата за 
наставничке асистенте за локалне 
наставнике предмета Српски језик као 
нематерњи у основним школама у Прешеву 
и Бујановцу, за период од 10 месеци у 
школској 2015/16 по ”Пројекту примене 
препорука за унапређење наставе 
српског као нематерњег језика у 
основним школама у Прешеву, 
Бујановцу и Медвеђи" у понедељак 
31.08.2015. је у просторијама Регионалног 
центра одржан заједнички састанак 
представника Координационог тела за 
Прешево, Бујановац и Медвеђу Владе 
Републике Србије, УНОПС-а, Регионалног 
центра и изабраних кандидата. Кандидати 
су том приликом обавештени о даљим 
процедурама сарадње, мониторинга 
њиховог рада и обавезама које им 
предстоје у следећих 10 месеци. На крају је 
6 кандидата потписало Уговор за пријем у 
радни однос. 
 

Актив наставника француског језика 

28.08.2015. Актив наставника француског 
језика одржао је оснивачки састанак у 
Регионалном центру. Састанку су 
присусуствовала 22 наставника француског 
језика из основних и средњих школа града 
Ниша. На састанку је усвојен Правилник о 
раду актива за текућу школску годину. 
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Акредитован семинар „Стратегије, 
методе и технике рада у инклузивној 

учионици“ 
 
29-30.08.2015. Акредитован семинар 
„Стратегије, методе и технике рада у 
инклузивној учионици“, кат.бр.333, 
компетенција К3, приоритет П8 из области 
деца/учениици којима је потребна додатна 
подршка у образовању, одржан је у ЕТШ 
"Мија Станимировић" у Нишу. Семинар су 
реализовали Љиљана Радовановић 
Тошић и Владица Тошић. 
 
 

АТЕЕ конференција у Глазгову  

31.08.2015. У периоду 23-26.08. у Глазгову 
је одржана АТЕЕ конференција. На 
конференцији је учествовало 300 
наставника из Европе, Азије, Америке и 
Аустралије. Усмено излагање  и постер 
презентацију на овој конференцији имао је 
Милан Стојковић, доктор хемијских наука 
који је заједно са Вањом Маниташевић и 
Јеленом Анђелковић коаутор рада 
„Образовни стандарди у природним 
наукама у Србији“. Име Регионалног 
центра Ниш и овог пута се налази у оквиру 
званичног програма АТЕЕ Конференције. 
Следећа АТЕЕ конференција биће одржана 
у Холандији, у граду Еиндховену од 22-
24.08.2016. 

Радионица за израду електронског 
портфолиа 

31.08.2015. Радионица за израду 
електронског  портфолиа за наставнике 
реализована је у рачунарској учионици 
Регионалног центра. На обуци су 
учествовала 4 наставника из Власотинца и 
Ниша. Наставници су упознати са основним 
корацима и предностима електронског 
вођења свих планова стручног 
усавршавања, а реализатор је био Зоран 
Муљевски. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 



Билтен: број 4  juл-август  2015. године 

www.rcnis.edu.rs   7 

 


