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Новембар - децембар  2015. 

 
 

Реч директора 
 
Новембар 2015. ће 
Регионални центар  
памтити по многим  
активностима и  
догађајима, али и по  
једном изузетно важном састанку. 
17. новембра је у Регионалном центру  
по први пут орагнизован састанак са 
министром министарства просвете. 
Министар просвете, науке и 
технолошког развоја, проф. др Срђан 
Вербић се одазвао на позив директора 
Центра  и присуствовао састанку којим 
је покренута иницијатива за 
децентрализацију полагања испита за 
наставничку лиценцу. Важно је 
нагласити да је иницијатива са његове 
стране и подржана, што нам даје снагу 
и мотив да са истом  наставимо даље. 
Годину 2015. је Регионалн центар Ниш 
завршио јако успешно, обзиром на 
чињеницу да су паралелно орагнизоване 
активности у оквиру три пројекта, у 
којима је Центар, опет по први пут, 
носилац пројеката. 
Годину 2015. је Регионални центар 
завршио јако успешно обзиром да је 
организовао стручно усавршавање за   
5.232 наставника  и пружио подршку у 
организацији догађаја и за 23.445 
корисника који не припадају 
наставничкој популацији. 
Са жељом да 2016. година буде још 
успешнија, честитам празнике свим 
нашим сарадницима. 
 
     Данијела Марковић, директор 

 
 

 

 

 

 

 

Пројекат: КАРИЈЕРА ПО МЕРИ 
НАСТАВНИКА 

02.11.2015.  У Регионалном центру Ниш 
реализован је састанак са пријављеним 
настаницима у оквиру пројекта "Каријера 
по мери наставника", на коме су присутни 
били упознати са предстојећим 
активностима и изјашњавали су се путем 
анкете у чему би желели да учествују. 

 

Појединости везане за активности изложила 
је Валентина Ранчић, самостални стручни 
сарадник у РЦ Ниш, а детаљније 
информације о обукама "Предузетништво" 
и "Дигитални маркетинг", дао је Бојан 
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Бојовић из Центра за пословне вештине 
Едукаплус. Састанку је присуствовало 20 
наставника. 

 
 
 

 

Banca Intesa  

03.11.2015. Представници Banca Intesa ad 
Београд одржали су састанак у 
Регионалном центру. Састанку је 
присуствовало 15 менаџера ове банке. 

Предавање "Зашто настају 
конфликти у школама и како их 
решити"  

04.11.2015.   У Регионалном центру, у 
оквиру обележавања Дана просветних 
радника, организовано је предавање 
"Зашто настају конфликти у школама и 
како их решити". 

 

Предавање је одржао др Славко 
Алчаковић, доцент на Универзитету 
Сингидунум, Београд. Пре предавања 
присутнима се обратио др Предраг 
Обрадовић, ПР Универзитета и представио 
факултете Универзитета Сингидунум. 
Предању присуствовало 143 наставника 
истручних сарадника из школа у региону. 
 

 
 
 

 
 
 
 



Билтен: број 6 новембар-децембар  2015. године 

www.rcnis.edu.rs   3 

Семинар "Учимо да учимо" у Пироту 
 
31.10-01.11.2015. Реализован је 
акредитован  семинар "Учимо да учимо" 
(кат.бр. 461, К:2, П:2) у ОШ "Душан 
Радовић" у Пироту са две групе од по 30 
наставника. Семинар су водиле Марија 
Ћирић и Валентина Ранчић. 
 
 

Дан просветних радника 

05.11.2015. Регионални центар другу годину 
заредом обелажава  Дан просветних 
радника. У Србији се као дан просветних 
радника обележава 8.новембар, односно 
Митровдан, непоуздан дан рођења Вука 
Караџића. Наставници нишких школа 
представили су своје стваралаштво у 
Регионалном центру кроз низ активности: 
Представљање публикације "Женска 
историја Ниша" Ане Јовановић, 
професорке историје у Средњој школи 
"Прокоповић"; Збирка песама "Трн у души" 
Душка Милосављевића из ОШ "Иван 
Горан Ковачић" из Нишке Бање; Записи 
библиотекара Драгане Пешић Главашевић 
из ОШ" Бранко Миљковић"; Позоришна 
предства "Луцидни мемоари" професорке 
Дијане Ђорђевић из Гимназије "Светозар 
Марковић"; песмама Нано Цоха и Уралскаја 
Рјабинушка Данице Ђорђевић, ЕТШ Мија 
Станимировић; Јелене Крстић ОШ Бора 
Станковић Вучје; Саша Тодоровић Док 
културе. 
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Своје слике представиле су Сунчица 
Радивојевић из Медицинске школе и 
Марина Петровић из ОШ "Бранко 
Миљковић". Обележавању овог дана 
присуствовало је 70 наставника нишких 
школа. 
 

 

Обука о предприступним фондовима 
и ЕУ програмима 2014-2020  

04-05.11.2015. У оквиру Twining пројекта 
“Унапређење социјалног дијалога” СР 12 
ИБ СО 01 одржана је дводневна обука 
„Осмишљавање и развој обуке за 
социјалне партнере о активностима ЕУ 
интеграција, као и предприступним 
фондовима и ЕУ програмима 2014-2020”. 
Учесницима је пружена могућност стицања 
знања о: институцијама ЕУ, новом циклусу 
ЕУ програма 2014-2020 (ЕУП) релевантних 
за социјалне партнере, могућности 
повлачења новца из ЕУ фондова и како 
припремити добар предлог пројекта и 
управљати пројектом који финансира ЕУ. 
Предавачи су биле: Луба Павлова, 
директор Регионалне развојне агенције за 
област Братислава у Словачкој и  Ева 
Балазовицова, саветник у овој агенцији. 
Обуци је присуствовало 20 представника 
синдиката и других социјалних партнера. 

 

 
 

Одбор за људска права 

05-06.11.2015. У организацији Одбора за 
људска права из Ниша одржан је интерни 
састанак у просторијама Регионалног 
центра. Састанку је присуствовало 6 
представника ове организације. 

Апотека Ниш 

06.11.2015. У организацији РЦ Ниш и ЗУ 
"Апотека Ниш" одржанo је предавање на 
тему "Централизована примена 
цитотоксичних лекова у апотекама".  
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Предавач је била проф.др Мирјана 
Антуновић, Вoјномедицинска академија, 
Сектор за фармацију. Предавању је 
присуствовало 45 учесника. 

Pадионица за професоре енглеског 
језика  

10.11.2015. У Регионалном центру, 
у организацији Educational Centre, Београд 
одржана је радионица за професоре 
енглеског језика у основним школама. 
Стручни скуп - радионицу је водио 
David Evans, аутор 19 уџбеника за енглески 
језик. Теме радионице су биле: Learning 
that lasts и Confident Connections - Better 
public speaking for teachers and students. 
Радионици је присуствовало 50 наставника 
из нишких основних школа. У холу је била 
промоција страних књига 
Educatиonal Centra. 

 
 

 
 

Угледни час Средње школе 
Прокоповић  
 
12.11.2015. Угледни час под називом 
"Превенција болести репродуктивног 
система" одржан је у Регионалном центру. 
Час су одржале професорке из средње 
школе "Прокоповић", прве школе у 
приватном власништву у југоисточној 
Србији. Подручја рада ове школе су 
економија, право и администрација; 
Здравство и социјална заштита; Трговина, 
угоститељство и туризам. Час су водиле 
професорке Миљана Петрић - српски језик 
и књижевност, др.Биљана Стаменковић - 
наставник предмета медицинске струке и 
др.Марија Младеновић - наставник 
предмета медицинске струке, а у 
реализацији часа помогли су ученици првог 
и трећег  разреда. Угледном часу 
присуствовало је 28 наставника нишких 
школа. 

Актив наставника ликовне културе 
13.11.2015. Актив наставника ликовне 
културе основних и средњих школа одржао 
је састанак у Регионалном центру. Тема 
сатанка била је припрема и организација 
заједничке изложбе ликовних радова 
ученика и наставника. На састанку је 
учествовало 10 наставника нишких школа. 
 
 
Акредитован семинар "Ка бољем 
разумевању 6" 
 
14.11.2015. У Регионалном центру, у 
организацији ЕЛТЕ (Удружење наставника 
енглеског језика) реализован је акредитован 
семинар број 687, "Ка бољем разумевању 
6" (8сати). Семинару је  присуствовало 29 
наставника енглеског језика из Ниша и 
оклине. Семинар су реализовале Љиљана 
Поша и Нада Ћиркаовић. 
 

ПОСЕТА МИНИСТРА ВЕРБИЋА  

17.11.2015. Министар просвете, науке и 
технолошког развоја, проф. др Срђан 
Вербић, је 17. новембра 2015. 
присуствовао састанку који је ораганизовао 
РЦ Ниш. Састанку је присуствовао и 
градоначелник Ниша - проф. др Зоран 
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Перишић, ректор Универзитета у Нишу - 
проф. др Драган Антић, проректори, 
декани и продекани факултета, начелници 
Управе за образовање Града Ниша, 
Школских управа Ниша и Лесковца, 
председници актива директора нишких 
школа. Повод организовања састанка је 
иницијатива РЦ Ниш да се наставницима 
јужне, источне и централне Србије омогући 
полагање испита за лиценцу у Нишу. После 
поздравне речи министра и градоначелника 
уследила је дискусија о теми: 

-Данијела Марковић, директор 
Регионалног центра, је образложила разлог 
покретања иницијативе после чега су 
уследие афирмативне дискусије 

-ректора Универзитета у Нишу, начелнице 
Управе за образовање Ниш, начелника 
Школске управе Ниш, проректора и декана 
нишких факултета и председника актива 
директора. 

 
 

 
 

 
 

 

Завршну реч о иницијативи је дао министар 
Вербић, који је, такође, подржао идеју и 
усмерио на конкретне кораке које треба 
предузети у наредном периоду. 
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Резултат овог састанка било је 
потписивање иницијативе РЦ да се 
наставницима омогући полагање испита за 
лиценцу у Нишу и да место полагања буде 
Регионални центар. Иницијативу су 
потписали сви који су присуствовали 
састанку. 

AIESEC  
 
17.11.2015. У Регионалном центру Ниш, 
студентска организација AIESEC  је 
реализовала први нишки Youth  
Speak Forum. Циљ форума је био 
подизање свести младих људи о битности 
неформалног образовања и 
предузетништва. Др Марија 
Радосављевић, професорка на 
Економском факултету у Нишу, Бранко 
Крсмановић, власник биоскопа Купина и 
председник удружења “Млади амбасадори” 
и НЛП мастери Лидија Марковић Росати и 
Thomas Björge поделили су своје богато 
искуство са око осамдесет делегата. 
Интерактивне радионице, организоване у 
оквиру Youth Speak Forum-a, омогућиле су 
студентима да дискутују о глобалним 
проблемима данашњице са 
представницима корпоративног и јавног 
сектора: Delhaize Serbia, Erste Banka, 
Triglav osiguranje, Adver City. Скупу се 
обратио и Министар просвете, науке и 
технолошког развоја, проф. др Срђан 
Вербић, истакавши велики значај оваквог 
догађаја на локалном и глобалном нивоу. 
 
 

 
 
 

 
 

 



Билтен: број 6 новембар-децембар  2015. године 

www.rcnis.edu.rs   8 

ИПЦ саветовања 

19.11.2015. У организацији ИПЦ-а из 
Београда у великој сали Регионалног 
центра одржано је још једно једнодневно 
саветовање за кориснике буџетских 
средстава са следећим темама: “Нови 
систем плата, Каталог радних места и 
звања и Рационализација у јавном 
сектору“ и „Припреме за састављање 
годишњих финансијских извештаја за 
2015. годину за кориснике буџетских 
средстава - попис имовине и 
обавеза“. Истовремено је у малој сали 
одржано саветовање запривредна друштва 
и јавна предузећа са следећим темама: 
„Измене ПДВ-а, Актуелности у осталим 
пореским прописима, Припреме за 
састављање годишњих финансијских 
извештаја за 2015. годинуза привредна 
друштва и јавна предузећа-попис имовине и 
обавеза, а предавачи су били уредници – 
консултанти ИПЦ-а: мр Славица Кулић, 
Александра Јелача, Драгош Ристић и 
Сања Филиповић. 

 

Презентација примера добре праксе  

19.11.2015. У Регионалном центру одржана 
је презентација примера добре праксе 
ОШ "Стојан Љубић" из Косанчића, Приказ 
угледног часа урадила је учитељица 
Гордана Илић Стојановић на тему "Наш 
крај и прошлост мога краја" (природа и 
друштво за 4. разред). У презентацију часа 
укључио се путем скајпа и учитељ Ивица 
Жупањац из ОШ "Милун Поповић", 
Ушће. Презентацији је присуствовало 30 
наставника и учитеља. 

 
 

Параграф Београд 

23.11.2015. У организацији ПАРАГРАФА из 
Београда одржано је једнодневно 
саветовање на тему "Попис имовине и 
обавеза и припремне радње за 
састављање финансијских извештаја за 
2015. годину“, а предавачи су били 
стручњаци - сарадници компаније 
„Параграф“ и уредници стручног часописа 
„Пореско-рачуноводствени инструктор“. 

Стручни скуп "Предшколско 
васпитање и образовање по мери 
сваког детета" 

23.11.2015. Стручни скуп "Предшколско 
васпитање и образовање по мери сваког 
детета" одржан је у Регионалном центру 
Ниш. На стручном скупу су говориле: 
Гордана Цветковић - руководитељ групе за 
социјалну инклузију, МПНТР; Тања 
Ранковић – УНИЦЕФ; Биљана Којовић - 
МПНТР. Тема на стручном скупу: 
Доступност, праведност и квалитет 
предшколског образовања и васпитања. О 
истраживачкој пракси као подршка развоју 
система ПВО говорили су Милена 
Михајловић и Наташа Стаменковић из 
Центра за интерактивну педагогију, као и 
представници ПУ "Звездара", ПУ "Бошко 
Буха" и ПУ "Дечји дани" из Београда. 

На скупу је учествовало 50 васпитача из 
Алексинца, Књажевца и Ниша, као и 
представници ШУ Ниш и Лесковац. 
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Подршка ЕУ средњем стручном 
образовању у Србији  

23-26.11.2015.  Реализација обука за 
наставнике средњих стручних школа 
укључених у пројекат "Подршка ЕУ 
средњем стручном образовању у 
Србији" почела је у Регионалном центру. 
Семинар под називом "Обука за 
реализацију модернизованих наставних 
програма заснованих на исходима" 
реализује се за наставнике средњих 
стручних школа из Бора, Књажевца, 
Крушевца и Ниша. Кроз три дводневне 
обуке биће обухваћено 60 наставника и 
просветних саветника. Обука се организује 
кроз финансијску помоћ 
WYG International Limited,VET in  Serbia  
Project. Обуком су обухваћене следеће 
теме: Интердисциплинарни приступ у 
настави и развој међупредметних 
компетенција, Новине уПравилнику о 
оцењивању, Учење засновано на 
пројектном раду, Социјално партнерство и 
реализација практичне наставе. 

Центар за промоцију науке 

24.11.2015. Представници Центра за 
промоцију науке из Београда 
(http://www.cpn.rs), реализовали су  у 
Регионалном центру састанке са 
представницима факултета и наставницима 
нишких школа. У форми тзв. фокус групе 
разговарало се о промоцији и 
популаризацији науке, о начинима и темама 
како науку приближити ученицима наших 
школа. Састанку су присуствовали 
представници актива наставника биологије, 

географије, физике и хемије, учитељи, као и 
професори са ПМФ а Ниш. 

Удружење грађана “ПЛАНТ“  

25.11.2015.  На конференцији за новинаре 
представљени су резултати пројекта 
„Унапређење животне средине кроз 
селективно прикупљање отпада у 
основним школама нишавског региона“ 
који реализују Удружење грађана 
“ПЛАНТ“ и Регионални центар уз подршку 
Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине Републике Србије. Током 
2 недеље октобра у 47 основних школа 
прикупљено је 5.5 тона електронског 
отпада. Акцију сакупљања отпада и старих 
батерија у школама реализовао је 
овлашћени оператер опасног отпада 
„Југоимпекс ЕЕ Рециклажа“ из Ниша који је 
обезбедио и награде за најактивније 
ученике. 
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Актив педагога  

25.11.2015.  У Регионалном центру одржан 
је састанак Актива педагога - стручних 
сарадника запослених у нишким школама и 
установама. Тема дневног реда била је 
анализа Правилника о сталном стручном 
усавршавању као и писмо председника 
Педагошког друштва активу. Састанак је 
организовала и водила нова председница 
актива педагога, Маргарита Тодоровић. 

Примере добре праксе - ОШ "Десанка 
Максимовић" из Чокота  

26.11.2015.  Одржана је неакредитована 
трибина на којој су примере добре праксе 
приказали наставници ОШ "Десанка 
Максимовић" из Чокота. Представљена су 
три примера: "Другачији приступ писменом 
задатку из српског језика" - представила је 
Манди Живковић, професор српског језика и 
књижевности. Затим је уследио приказ часа 
енглеског и француског језика са темом 
"Условне реченице (тип први)" који су 
презентовале Јелена Вучковић, професор 
француског језика и Светлана Момчилов, 
професор енглеског језика. На крају су 
Марина Најдановић Лукић, професор 
физике и Едита Алексов, професор 
математике представиле тематски час 
"Енергетска ефикасност" као резултат 
истраживачког рада ученика по групама. 

 
 

 
 

 

Активи наставника 

27.11.2015.  Актив наставника ликовне 
културе нишких школа одржао је састанак у 
Регионалном центру. Тема састанка била је 
организација заједничке изложбе ликовних 
радова наставника у просторијама 
Регионалног центра. 

Одржан је редовни састанак Актива 
секретара основних и средњих школа Ниша 
и околине. 

Састанак Секције психолога 

27.11.2015.  У Регионалном центру Ниш 
реализован је састанак Секције 
психолога. Проф. др Гордана Ђигић са 
департмана за психологију Филозофског 
факултета у Нишу, одржала је предавање 
на тему „Саморегулисано учење, један од 
савремених модела мотивације за 
учење“. Састанку је присуствовало 30 
стручних сарадника - психолога из основних 
и средњих школа нишавског, топличког и 
пиротског округа. 



Билтен: број 6 новембар-децембар  2015. године 

www.rcnis.edu.rs   11 

Акредитован семинар „Сурфуј 
сигурно - безбедност младих на 
интернету“ 
 
28.11.2015.   Акредитован семинар „Сурфуј 
сигурно - безбедност младих на 
интернету“, кат.бр.130 (компетенција К4, 
приоритет П10) реализован је у рачунарској 
учионици РЦ. На семинару је учествовало 
23 наставника, а ауторке семинара су биле 
Дијана Ђорђевић и Силвана Ивковић. 
Неке од обрађених тема на семинару биле 
су: Интернет као моћан алат у добрим 
рукама, Опасности које вребају на мрежи, 
Дигитална форензика, Како се заштитити од 
опасности на мрежи.  
 

 
 

 

УНИЦЕФ  

30.11.2015.  У Регионалном центру је 
одржан састанак у оквиру  "Посете 
програмима које УНИЦЕФ у области 
образовања у сарадњи са 
Министарством просвете, науке и 
технолошког развоја (МПНТР) и других 

партнера реализује у Србији". Састанку је 
присуствовало 10 представника пројектних 
тимова нишких школа 

Програмирање у основној школи  
 
03.12.2015.  Одржана је неакредитована 
трибина у склопу приказа примера добре 
праксе са темом "Програмирање у 
основној школи" којој је присуствовало 26 
наставника из школа Ниша и околине. 
Примере добре праксе представили су: 
Бојан Илић - наставник математике из ОШ 
"Јастребачки партизани" из Мерошине 
(Креирање игрица у настави помоћу 
програма Game Maker), Градимирка 
Николић - наставник ТИО и информатике 
из школе "Јастребачки партизани" из 
Мерошине (Игрице у настави 
коришћењем Scratch programa), Далибор 
Тодоровић и Александар Стојковић - 
наставници информатике који предају у 
више основних школа (E-twinning projekat 
- Creating games using Scratch). 
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Oбука за предаваче Ауто школа 

03-04.12.2015.  У Регионалном центру 
одржана је обука за предаваче Ауто 
школа у организацији Агенције за 
безбедност саобраћаја Републике Србије и 
Собраћајног факултета из Београда. За ова 
два дана обуку је прошло око 100 
предавача из Ниша и околине. 

Семинар за испитиваче Ауто школа 

05.12.2015.  У Регионалном центру одржан 
је семинар за испитиваче Ауто школа у 
организацији Агенције за безбедност 
саобраћаја Републике Србије и Заједнице 
саобраћајних школа Србије из Кикинде. 
Семинару је присуствовало њих 27. Теме су 
биле: Безбедност друмског саобраћаја; 
Прописи; Етика; Методика и техника 
оцењивања. 

Центар за људска права 

04-06.12.2015.  Центар за људска права уз 
подршку немачке организације ХЕЛП, 
реализовао је у Регионалном центру 5 
радионица у оквиру Програма за подршку 
ресоцијализацији бивших осуђеника. 
Програм је намењен бившим осуђеницима и 
њиховим породицама и на радионицама их 
је за ова 3 дана било око 25. 

 

 
 
 
 

Друштво Рома „Прокупље“  

05-06.12.2015.  Друштво Рома „Прокупље 
“   одржао је дводневни тренинг у 
Регионалном центру са темом „Рад са 
младима са ризичним понашањем“. 
Водитељи тренинга су били: Сања Тошић, 
Никола Божановић и Бојан Величковић. 
Циљну групу је чинило 18 сарадника и 
волонтера друштвених центара у 
југоисточној Србији. 

Презентација НТЦ програма  
 
07.12.2015. У Регионалном центру Ниш 
реализована је презентација НТЦ 
програма – Учењем кроз игру до 
функционалног и креативног знања и 
НТЦ школа за даровите и све друге 
ученике основних школа. О едукативним 
радионицама за развој датовитости по НТЦ 
систему учења аутора др Ранка Рајовића и 
Уроша Петровића, говорила је Ивана 
Ћирић - координатор НТЦ-а за Ниш. 
Презентацији је присуствовало око 90 
родитеља, ученика и наставника из нишких 
основних школа. 
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Mеђународна конференција "Поглед 
у будућност" - British Council 

08-09.12.2015. Дводневна међународна 
конференција "Поглед у будућност" у 
организацији British Councila одржана је у 
Београду. Ова конференција део је пројекта 
"Укључивање послодаваца и реформа 
стручног образовања на Западном 
Балкану". На конференцији серазговарало 
о великом броју тема као што су разлике 
које постоје између вештина које млади 
људи имају након процеса образовања и 
вештина које су потребне тржишту рада као 
и о могућностима за стварање партнерских 
односа између различитих компанија и 
образовних институција. Такође, 
дискутовало се о различитим образовним 
моделима који се базирају на пракси који би 
могли да се примене у региону. На 
конферецији су поред представника Велике 
Британије учествовали запослени у 
средњим стручним школама из Босне и 
Херцеговине, Црне Горе, Албаније, 
Македоније и Србије. 
Испред Регионалног центра Ниш, 
конференцији је присуствовала Јелена 
Анђелковић. 

Додела награда „Света Петка“ у 
организацији Општине Медијана 

10.12.2015. У великој сали Регионалног 
центра одржана је додела награда „Света 
Петка“ које сваке године додељује 
Општина Медијана најбољим студентима, 
ђацима са високим резултатима на 
такмичењима и истакнутим појединцима са 
територије општине. Ове године их је било 
око 50. 

Стручни састанак за лекаре и 
фармацеуте 

11.12.2015. У великој Сали Регионалног 
центра одржан је стручни састанак за 
лекаре и фармацеуте са темама: 
„Ефикасна аналгезија када највише 
боли“ и „Нова формулација за бољу 
контролу бола”. Предавчи су били: Асист. 
др сци. мед. Предраг Остојић - Институт 
за реуматологију, Београд и доц. др Соња 
Стојановић - Институт за лечење и 

рехабилитацију “Нишка Бања”, Ниш. На 
стручном састанку је било око 80 присутних. 

 
Семинар за наставнике енглеског 
језика 
 
11-12.12.2015. У Регионалном центру, а у 
организацији Факултета педагошких наука 
Универзитета у Крагујевцу, реализован 
акредитован семинар број 720 „Theme –
Based Instruction in Teaching English to 
Young Learners“ за наставнике енглеског 
језика у основним школама. Семинар је био 
бесплатан за све учеснике (30) захваљујући 
донацији Америчке амбасаде у Београду. 
Семинар је акредитован на 24 бода, 
наставак семинара је у фебруару када 
наставници који су учествовали на 
семинару презентују примењено из 
учионице. Семинар су реализовале Ивона 
Ранђеловић, Сања Тасић и Ивана 
Банковић.  
 

 
 
Акредитован семинар „Умеће 
одрастања - оснаживање наставника 
и васпитача за васпитни и 
превентивни рад са адолесцентима“ 
 
11-13.12.2015.  Акредитован семинар 
„Умеће одрастања - оснаживање 
наставника и васпитача за васпитни и 
превентивни рад са адолесцентима“ 
(кат.бр.075 , компетенција К3, приоритет 
П1) реализован је у Регионалном центру. 
Семинар су реализовале Ирена Лободок 
Штулић и Милка Михаиловић из групе 
„Психокод“из Београда, а на семинару је 
учествовало 27 наставника.  
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Студентска организација AEGEE 
 
13.12.2015. Студентска организација 
AEGEE одржала је едукацију о својој 
организацији под називом "Local Training 
Course", намењену својим члановима. 
Едукацији је присуствовало 25 учесника. 
 

 
 

 
 
 
Акредитован семинар „Инклузија- 
како је приближити наставнику у 
редовној школи“ 
 
12-13.12.2015. Акредитован семинар 
„Инклузија- како је приближити 
наставнику у редовној школи“ 
(кат.бр.310,компетенција К3,приоритет П8), 
реализован је у Регионалном центру. 
Семинар су реализовале Татјана Симовић 
и Снежана Ристић Костов, а на семинару 
је учествовало 9 наставника. Теме на 
семинару: Обезбеђивање квалитетне 
укључености деце/ученика са сметњама 
у развоју у образовни процес, развијање 
компетенција наставника за подршку 
развоју личности ученика. 
 

Презентација уџбеника намењених за 
рад у инклузивном образовању  

15.12.2015. Регионални центар за 
професионални развој заједно са Активом 
педагога Града Ниша, а у сарадњи са 
Заједницом дефектолога основних и 
средњих школа РС, Центра за специјалну 
функционалну педагогију из Београда и 
издавачком кућом АЛКА СКРИПТ, 
организовао je презентацију уџбеника 
намењених за рад у инклузивном 
образовању. 

Презентацију су водиле Рада Ракочевић, 
председник Заједнице дефектолога и 
Ђурђица Саломон Пађен из издавачке 
куће "Алка скрипт". Пројекат Заједнице 
дефектолога је од ширег друштвеног 
интереса и велика је подршка не само 
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ученику већ и родитељу, наставнику а и 
„алат“ у руке дефектологу, стручном 
сараднику. Презентацији je присуствовало 
60 наставника и стручних сарадника 
основних и средњих школа из Ниша. 
 

 
 

 

Актив наставника који предају 
грађанско васпитање  

16.12.2015. У Регионалном центру је осован 
Актив наставника који предају грађанско 
васпитање у основним и средњим школама 
у региону. Конститутивном састанку 
присуствовало је 30 наставника, усвојен је 
Пословник и Правилник о раду Актива. 

После 10 година, Актив наставника 
грађанског васпитања је обновио свој рад и 
прикључио се активима и удружењима 
наставника чији рад подржава Регионални 
центар. Укупно 12 Стручних актива на нивоу 
града различитих области из образовања 
редовно ради и одржава своје састанке у 
Центру, а поред Актива раде и два 
Удружења наставника: Мрежа образовног 
развоја и НиМат. 

 
 

 

НТЦ школа за даровите ученике  

16.12.2015. У Регионалном центру почела је 
НТЦ (Никола Тесла учење) школа за 
даровите ученике IV разреда нишких 
основних школа. На иницијативу и уз 
подршку аутора програма др Ранка 
Рајовића и Уроша Петровића - дечјег писца, 
школица се по други пут реализује. Укупно 
25 ученика IV разреда имаће прилику да учи 
по новом систему учења и развија своју 
даровитост. Школица је бесплатна, 
реализује је едукован наставни кадар за 
овај програм и сви реализатори раде у 
нишким школама. 
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Студентска пракса 

17.12.2015.  "Студентска пракса у 
партнерским релацијама Факултет 
уметности - основне и средње школе" 
назив је презентацијекоја је одржана у 
Регионалном центру. На трибини је 
говорила др Миомира Ђурђановић, 
професор на  Факултету уметности 
Универзитета у Нишу и координатор 
студентске праксе. Наставници музичке 
културе из нишких школа разговарали су о 
начинима сарадње, могућностима и 
проблемима токомтрајања обавезне 
студентске праксе на часовима у нишким 
школама. 

 

Актив секретара основних и средњих 
школа 

21.12.2015. Актив секретара основних и 
средњих школа Ниша и околине одржао је 
свој ванредни састанак уз присуство 15 
чланова. 

Изложба радова наставника ликовне 
културе 

21.12.2015. У организацији Актива 
наставника  ликовне културе града Ниша 
и Регионалног центра, у великој сали је 
отворена изложба радова наставника из 
основних и средњих школа. Поставку 
изложбе чини 38 слика, које представљају 
19 академских сликара који су запослени у 
нишким школама. Изложбу је отворила 
Верица Матовић, историчар уметности, у 
присуству 60 колега наставника и 
заинтересованих грађана. Током трајања 
изложбе до 27. децембра у простору где се 
налазе радови одржавани су огледни 
часови ликовне културе са ученицима 
нишких школа. 
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НЕОСТАРТ 

18.12.2015. У просторијама Регионалног 
центра одржана је радионица у 
организацији Центра за превенцију 
криминала и постпеналну помоћ - 
НЕОСТАРТ. Радионици је присуствовало 15 
представника НВО који се баве 
ресоцијализацијом бивших осуђеника. 

Асоцијацијa педагошких асистената 
Србије 

22.12.2015.  У Регионалном центру, у 
организацији Асоцијације педагошких 
асистената Србије, одржана je радионица 
под називом "Мапирање ресурса 
педагошких асистената/киња у Србији". 
На радиониције учествовало 30 педагошких 
асистената. Модератор радионице била је 
Татјана Живановић, саветник у МПНТР, док 
су о појединим темама говорили Дејан 
Меметовић, представник регионалног тима 
педагошких асистената нишавског округа и 

Божидар Николић, председник Асоцијације 
педагошких асистената Србије. 

Тема радионице је била опис послова и 
задужења педагошких асистената/киња у 
Србији, анализа правног оквира, 
инструменти и механизми праћења рада 
педагошких асистената/киња у Србији. 
 

 
 

 
 

Актив наставника физике 

22.12.2015. Одржан је редовни састанак 
Актива наставника физике  основних и 
средњих школа Ниша и околине коме је 
присуствовало 20 наставника. 

Актив директора  

22.12.2015. Актив директора основних 
школа одржао је редовни састанак на коме 
је главна тема било финасирање. Састанку 
је присуствовало 50 директора нишких 
основних школа и представника Управе за 
образовање Града Ниша. Након овог 
састанка одржан је и састанак са 
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представницима стручних већа нишких 
основних школа на тему такмичења. 

 

Актив психолога  

22.12.2015.У Регионалном центру одржан 
редовни састанак Актива психолога који 
раде у нишким основним и средњим 
школама. Састанку je присуствовало 20 
психолога - стручних сарадника. Састанак 
организовала и водила Љиљана Тошић 
Радовановић. 

Симпозијум ЗУОВ-а  

23.12.2015. Регионални центар Ниш је био 
домаћин симпозијума који организује Завод 
за унапређивање образовања и 
васпитања из Београда. Скуп је 
организован у форми симпозијума и 
реализује се кроз пет тематских целина: 
Природно и механичко кретање 
становништва - Драган Ракита; 
Репродуктивно здравље младих - Бранка 
Шегрт; Функционално родитељство - 
Снежана Милошевић Јешић; Знања, 
ставови, вредности и вештине које воде до 
психосексуалне yрелости младих - 
Елеонора Влаховић; Улога наставника и 
уџбеника у васпитавању за родитељство са 
више деце - Оливера 
Тодоровић.Симпозијуму је присуствовало 
58 наставника, директора и стручних 
сарадника из Ниша,Власотинца, Бабушнице 
и Лесковца. Општи циљ скупа је 
унапређивање компетенција запослених у 
образовању за реализацију садаржаја и 
тема из области популационог образовања 
у раду са децом, младима и њиховим 
родитељима. 
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Огледни час из ликовног  

23.12.2015. У Регионалном центру одржан 
је огледни час: Скица огледног наставног 
час из предмета ликовна култура са 
наставном јединицом "Уочавање основних 
ликовних принципа - контраст,  
јединство,  доминанта у ликовним 
композицијама". Часу је присуствовало 20 
ученика и 15 наставника из Трговинске и 
ОШ КраљПетар I. Ученици су после 
разгледања изложбе и објашњења техника  
радова наставника  и сами сликали и 
цртали на изабране теме. 

 
 

 

Активи наставника  

24.12.2015.Актив наставника географије 
одржао је редовни месечни састанак у 
Регионалном центру. Тема састанка била је 
организација  такмичења ученика на свим 
нивоима. 
 
Актив наставника биологије одржао је 
састанак на коме је присуствовало 24 
наставника из основних и средњих школа. 

Они су се договарали о укључивању 
наставника у пројекте о екологији на 
градском новоу, као и сарадњи са Природно 
математичким факултетом. 

Издавачка кућа Pearson Central 
Europe 
 
24.12.2015. У организацији издавачке куће 
Pearson Central Europe из Београда 
одржана је радионица за наставнике 
енглеског језика "Постигните више на 
часовима енглеског језика у основним 
школама". Радионици је присуствовало 
више од 50 наставника нишких основних 
школа. 
 

 

Неакредитована трибина 
"Превенција насиља у школама: 
дијалогом до решења"  

24.12.2015. У Центру је Реализована 
неакредитована трибина под називом 
"Превенција насиља у школама: 
дијалогом до решења". Гост-предавач 
била је Татјана Поповић из Нансен дијалог 
центра Србије. Учешће на трибини је узело 
више од 80 наствника основних и средњих 
школа Ниша и околине што говори о 
потреби да се проблеми насиља у школама 
решавају на конструктивнији начин. Татјана 
је представила активности које реализује 
Нансен центар, резултате досадашњих 
активности и укратко представила дијалог 
као механизам решавања сукоба. Након 
тога су учесници имали прилику да кроз 
пригодну вежбу, у малим групама, 
искуствено осете процес преговарања и 
продукују више конструктивних решења 
проблема. На крају је представљен 
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акредитован семинар "Образовање за мир 
- дијалогом до решења" ( Кат. бр. 47, К3, 
П6), који подржава Нансен дијалог центар и 
најављена реализација у РЦ Ниш за друго 
полугодиште текуће школске године. 

 
 

 
 
Aкредитован семинар "Час по мери 
детета" 
 
26.12.2015.У Регионалном центру Чачак за 
ОШ "Бранислав Петровић" из Слатине 
реализован је акредитован семинар бр. 335 
(8 бодова) "Час по мери детета" за 25 
учесника. Реализатори семинара биле су 
Веселника Станковић и Валентина 
Вељковић Николић. 
 

Дводневна радионица по 
методологији Лујзе Хеј  

26-27.12.2015.У Регионалном центру 
реализована је дводневна радионица по 
методологији Лујзе Хеј "Промените 
мисли излечите живот". 

Радионицу је водила лиценцирани 
Heal Your Life тренер Милена Стојановић. 

Актив наставника хемије  

28.12.2015.Актив наставника хемије 
одржао је састанак у просторијама 
Регионалног центра. Састанку је 
присуствовало 20 наставника основних и 
средњих школа. 

Почетак пројекта "Направи своју 
апликацију" 

28.12.2015. У Регионалном центру почела је 
реализација пројекта "Направи своју 
апликацију" и тим поводом одржана је 
прва радионица за упознавање основаца 
са савременим методама креирања 
андроид мобилних апликација 
прилагођених најмлађем узрасту. 
Радионицасе реализује кроз пројекат 
Регионалног центра који је финансијски 
подржан од стране општине 
Медијана. Пројекат ће трајати до маја 2016. 
године. 

 

Планирано је да радионицу "Направи своју 
апликацију" прође 50 одељења – по 5 
одељења из сваке основне школе са 
територије нишке Општине Медијана. 
Школици би требало да присуствује по 
једно одељење 5.разреда, два одељења 
6.разреда и два одељења 7.разреда из 
школе. Радионице за једно одељење ће 
трајати 3 школска часа. На  данашњој 
радионици учествовало је VII 4 одељење 
ОШ "Свети Сава". 
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Предавач на радионицама је др Лазар 
Велимировић, научни сарадник, запослен 
у Математичком институту Српске 
академије наука и уметности, који је 
ученицима представио програмски језик 
Scratch - програм који омогућава лако 
креирање интерактивних прича, игара и 
анимација, као и дељење пројеката са 
другим корисницима. 

Округли сто - YUROM Centar  

29.12.2015.У Регионалном центру одржан 
је  Округли сто о проблему учесталих 
пожара у ромским насељима. Округли сто 
организује YUROM  Centar  као део 
активности пројекта кога финансирају 
Европска унија, Влада Швајцарске и Влада 
Републике Србије преко програма Европски 
ПРОГРЕС. 

 

 

Тема је представљање циљева и 
мера пројекта “Чувај се”, (на ромском 
језику “Арак тут”) као и отварање питања 

безбедности у ромским насељима са 
аспекта против пожарне заштите, јер је у 
протеклих пар година било је око десетак 
пожара у којима је било и људских жртава 
(дванестородеце је изгубило живот) и 
значајан број пожара у којима је 
биломатеријалне штете. Циљ пројекта је 
превенција и подизање безбедносне 
културе житеља у 22 ромска насеља која се 
налазе у десет општина југа Србије: 
(Житорадја, Прокупље, Куршумлија, 
Лесковац, Бојник, Лебане, Владичин Хан, 
Сурдулица, Врање, Бујановац). 
Дебатаоризицима од пожара на овом 
округлом столу, окупила је стручњаке за ову 
област, представнике МУП-а Србије из 
Сектора за ванредне ситуације, 
међународних организација, представника 
локалних самоуправа и њихових Савета за 
безбедност, као и грађана и невладиних 
организација из десет општина југа Србије. 

 
 

Састанак Актива педагога 
 
29.12.2015.У Регионалном центру одржан је 
састанак Актива педагога који раде у 
основним и средњим школама. Тема актива 
била је "Правилник о оцењивању 
ученика у средњој школи" и о теми је 
говорила Милица Стевановић, Економска 
школа Ниш. Састанку присуствовало 20 
педагога. 

Посета ученика из ОШ "Ћеле Кула" 

29.12.2015. Ученици од I до IV разреда 
Основне школе "Ћеле кула" из Ниша 
облежили су завршетак једне и почетак 
нове године. У организацији школе, ученици 
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су заједно са својим учитељима 
организовали маскенбал, прошли улицама 
дела града где је школа, обишли и однели 
честитке корисницима и запосленима у 
Геронтолошком центру, Општини Медијана, 
Основној школи "Свети Сава" и 
Регионалном центру. У Регионалном центру 
примила их је директорка Данијела 
Марковић са сарадницима и упознала са 
фунционисањем Центра. Обишли су 
простор Центра и упознали установу где 
"њихови учитељи уче". 

 
 

 

Састанак у Аранђеловцу  

25-27.12.2015. Одржан је састанак 
представника Координационог тела за 
општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, 
представника МПНТР, Регионалног центра 
за професионални развој запослених у 
образовању Ниш, ЗУОВ-а, шефа Одељења 
за демократизацију Мисије ОЕБС у Србији, 
наставника школе "Сезаи Сурои" у 
Бујановцу и асистената за српски као 
нематерњи језик који раде у Бујановцу и 
Прешеву. Главна тема састанка је била 

унапређење наставе српског као 
нематерњег језика на југу Србије. 

 

 На састанку су презентовани и резултати 
рада асистената који су у ранијем периоду, 
у оквиру претходног пројекта финансираног 
од ОЕБС-а, били ангажовани у средњој 
школи "Сезаи Сурои" у Бујановцу. Испред 
те школе говорио је Нехат Алиу, наставник 
српског као нематерњег језика и Јелена 
Ћирић, некада асистент у пројекту, а сада 
професор те школе. Регионални центар је 
представљала Данијела Марковић, 
директор. 

 

Буди као Тесла  

30.12.2015. Караван „Буди као Тесла“, као 
део пројекта који је покренула компанија 
Самсунг у сарадњи са Музејом Николе 
Тесле и Заводом за вредновање квалитета 
образовања и васпитања, гостовао је данас 
у Нишу у Регионалном центру. Пројекат 
„Буди као Тесла“ је резултат дугогодишње 
сарадње компаније Самсунг са Музејом 
Николе Тесле, само један у низу 
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иницираних у част 160 година од рођења 
великог научника. 

 

Циљ каравана је да се што више деце 
упозна са стваралаштвом и идејама Николе 
Тесле кроз интерактивна предавања. 
Предавања су организована у мобилним 
Самсунг паметним учионицама где, уз 
демонстрацију неких од Теслиних 
експеримената, основци сазнају да без овог 
великог научника не би било струје, 
рачунара, сателитских, телевизијских и 
видео система нити значајних иновација у 
свету нових техонологија. 

 

Сто ученика ОШ  “Вук Караџић“ и ОШ  
“Бубањски хероји“ је данас у Регионалном 
центру пажљиво пратило причу о нашем 
славном научнику и имало могућност да се 
упозна са животом и проналсцима Николе 
Тесле. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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