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Септембар-октобар  2015. 
 

 
Акредитован семинар "Сви наши 

идентитети" 
 
05.09.2015. Акредитован семинар 
каталошки број 72 "Сви наши идентитети", 
(15 бодова), компетенција К3, приоритет П1, 
по други пут је реализован у Регионалном 
центру. Семинару су присуствовали 
наставници ОШ "Радоје Домановић", "1 мај" 
и ШОСО "14 октобар" са укупно 20 
наставника и 3 родитеља ученика ових 
школа. Семинар су реализовале Мелита 
Ранђеловић, Ксенија Перишић и Пудар 
Марилеа. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Форум Рома Србије  

05.09.2015. У организацији Форума Рома 
Србије, у Регионалном центру је 
реализован семинар за ромске и друге 
активисте под називом "Роми и 
артикулација политичких интереса". На 
семинару је учествовало 20 полазника са 
југа Србије. 

 
 

Актив наставника хемије 

10.09.2015. Актив наставника хемије 
основних и средњих школа одржао је у 
Регионалном центру први састанак у новој 
школској години. Састанку је присуствовало 
19 наставника. За председницу Актива 
поново је изабрана професорка Нена 
Стојановић. 
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eTwinning у нишким школама 

17.09.2015.  У Регионалном центру 
реализовано је предавање на тему 
"eTwinning у нишким школама". Неке од 
тема на трибини биле су: Шта је eTwinning; 
Најава нове платформе - eTwinning LIVE; 
e-Twinning у Нишу и региону; e-
Twinning у млађим и старијим разредима 
основне школе и у средњој школи. 
Предавање су реализовали Сузана 
Миљковић, ОШ "Краљ Петар И"; Далибор 
Тодоровић, ОШ "Сретен Младеновић 
Мика"- eTwinning амбасадор Србије и 
Милица Младеновић, Правно-пословна 
школа Ниш. Предавању јеприсуствовало 38 
наставника из нишких школа. 

 

 

 

Састанак стручних сарадника 
запослених у предшколским 
установама  

22.09.2015. У Регионалном центру је 
одржан Састанак стручних сарадника 
запослених у предшколским установама 
у расинском, топличком, нишавском, 
јабланичком, пчињском, пиротском и 
зајечарском округу. Тема састанка је била 
„Улога стручних сарадника и сарадника 
ПУ у светлу самовредновања и 
екстерног вредновања“. 

Састанку је присуствовало 40 стручних 
сарадника. Састанак је водила Миланка 
Пејчић из ПУ "Пчелица", Ниш. 

Семинар савета за безбедност 
саобраћаја 

23.09.2015. У великој сали Регионалног 
центра одржан је семинар “Унапређење 
рада тела за безбедност саобраћаја у 
локалним самоуправама”, у организацији  
Управе за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај града Ниша и 
Агенције за безбедност саобраћаја. 
Семинару  је присуствовало око 20 
представника савета за безбедност 
саобраћаја из Нишавског управног округа. 
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Састанак Секције психолога 

23.09.2015. У Регионалном центру Ниш 
реализован је састанак Секције 
психолога. Присутни су могли да чују 
предавање на тему "Васпитни стилови". 
Предавач је била Јелисавета Тодоровић, 
редовна професорка Филозофског 
факултета у Нишу. Састанку је 
присуствовало 20 стручних сарадника - 
психолога из нишких основних и средњих 
школа. 

 

 

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ ИЗ ШКОЛА 
ВЕЖБАОНИЦА 

24.09.2015. У РЦ Ниш су презентовани 
ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ ИЗ ШКОЛА 
ВЕЖБАОНИЦА. Пред групом од 34 
наставника из основних и средњих школа 
Ниша и околине представљени су сјајни 
примери пројектне наставе, тематског 
планирања и интергативног приступа 

настави. Примере су презентовали: Радоје 
Кошанин из ОШ "Вожд Карађорђе" - 
Примена пројектног приступа у решавању 
проблема (аранжман за екскурзију), тим 
наставника из ОШ "Учитељ Таса" 
(Светлана Медар, Братислав Арсић, 
Марина Андрић, Драгана Симић и Марија 
Стојановић) са темом: Човек-љубав-
природа и Бојана Голубовић из гимназије 
"Светозар Марковић" - Примена научне 
методологије у истраживању споменика 
града Ниша. 
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Акредитовани семинар "Умеће 
комуникација - како да говоримо да 
би ученици хтели да нас чују и да 

разговарају са нама" 
 

25-27.09.2015. Акредитовани семинар 
"Умеће комуникација - како да говоримо 
да би ученици хтели да нас чују и да 
разговарају са нама", кат.бр.133, 
компетенција К4, приоритет П4, реализован 
је у Регионалном центру. На тродневном 
семинару, који носи 20 акредитованих 
бодова, учествовало је 29 наставника. 
Водитељке тима Психокод, Ирена Лободок 
Штулић и Милка Михајловић су овом 
обуком обрадиле следеће теме: Однос 
наставник - ученик, Схватање ауторитета 
и избор васпитног стила, Проблеми 
ученика, Конфликти и шта са њима, 
Могућности конструктивног решавања 
проблема. 
 
 

 
 

 
 
 

Центар за помоћ деци 

27.09.2015.  У Регионалном центру 
реализована је обука за волонтере на тему 
"Репродуктивно здравље". Организатор 
обуке је био Центар за помоћ деци из 
Ниша, а предавачи су били др Кристина 
Миленковић, др Марина Ђорђевић и 
психолог Миодраг Ђорђевић. Обуку је 
похађало 20 волонтера. 

 

 
Обука у оквиру пројекта "Каријера по 
мери наставника" 
 
18-20.09. и 25-27.09.2015. Одржан је 
семинар у два модула: "Обука за 
саветнике за каријерно вођење и развој 
професионалне каријере запослених у 
образовању". Обука је организована у 
оквиру пројекта "КАРИЈЕРА ПО МЕРИ 
НАСТАВНИКА" средствима Швајцарске 
агенције за развој и сарадњу (СДЦ). 
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Циљ пројекта је да се прошири репертоар 
услуга центара за професионални развој 
наставника услугом каријерног вођења и 
саветовања, која би  била посебно 
усмерена на наставнике који су постали 
технолошки вишак. Учесници обуке били су 
стручни и спољни сарадници из укупно 
девет центара широм Србије. Садржај 
обуке је прилагодила потребама групе и 
реализовала проф. др Добрила Вујић, 
експерт за менаџмент људских ресурса. 
 

 
 

 

Састанак Мреже РЦ и ЦСУ Србије 

25-27.09.2015.  У организацији и у 
просторијама  Регионалног центра, одржан 
је састанак Мреже РЦ и ЦСУ Србије. 
Састанку је присуствовало једанаест 
директора из једанаест регионалних и 
центара за стручно усавршавање 
наставника. Главна тема састанка је била 
предстојећа акредитација програма за 
стручно усавршавање наставника за 
школске 2016/17. и 2017/18. године. 
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Састанак са ауторима у вези 
акредитације семинара  

28.09.2015.  У Регионалном центру је 
одржан први састанак са сарадницима 
којима ће при конкурисању за одобравање 
програма стручног усавршавања Центар 
пружити подршку. 

Састанку је присусуствовало 24 
заинтересованих будућих сарадника. На 
састанку су упознати са условима 
конкурисања за одобравање програма 
стручног усавршавања, дефинисању 
сарадње Регионалног центра и сарадника 
као и упознавање са критеријумима 
одобравања програма. О наведеним 
темама говориле су Данијела Марковић 
директор и Виолета Панчић, Сектор за 
професионални развој. Састанку су 
присуствовале и Јелена Анђелковић и 
Оливера Петровић, Сектор за 
професионални развој. 
 
 

 
 

Образовни информатор  

02.10.2015. У Регионалном центру одржан 
је инструктивни семинар "Смањење броја 
запослених у јавном сектору у 2015. 
години и припреме за рационализацију 
кадрова у 2016. години". Семинар је 
организовала консултантска кућа 
Образовни информатор из Београда. 
Програм рада садржао је следеће теме: 
Смањење броја запослених у АП и ЈЛС, 
припреме за рационализацију кадрова, 
смањење броја запослених у јавним 
службама, правно економски аспекти 

смањења кадрова, управљање 
кадровима у процесу рационализације. 

 

 
 

Активи наставника 

25.09.2015. Одржан је редовни састанак 
Актива секретара основних и средњих 
школа Ниша. 

29.09.2015. Одржан је редовни састанак 
Актива наставника физике. 
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Акредитован семинар „Аутизам и 
говорно језички поремећеји“ 

 
04.10.2015. Акредитован семинар „Аутизам 
и говорно језички поремећеји“ (кат. бр. 
300, компетенција К3, приоритет П8), 
реализован је у Регионалном центру. На 
семинару је учествовало 24 наставника 
нишких школа. Водитељи семинара Милан 
Николић и Игор Бузгановић са Института 
за експерименталну фонетику и патологију 
говора из Београда приближили су 
наставницима следеће теме: Начини рада 
и приступа деци са говорно језичким 
поремећајима, Карактеристике особа са 
аутистичним спектром, Смернице за рад 
са децом аутистичног спектра. 
 

 
 

 

Саветовање ПАРАГРАФА о 
рационализацији у јавном сектору  

05.10.2015. У организацији ПАРАГРАФА из 
Београда одржано је још једно једнодневно 
саветовање на тему “Спровођење 
рационализације - утврђивање 

максималног броја запослених код 
корисника јавних средстава - императив 
у пословању од јесени 2015. до 31. 
децембра 2018. године према посебном 
закону и остале новине у пословању 
јавног сектора“, а предавачи су били 
стручњаци - сарадници компаније 
„Параграф“ и уредници стручног часописа 
„Буџетски инструктор“. 
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Електронски портфолио за 
наставнике 

05.10.2015. Радионица "Електронски 
портфолио за наставнике" одржана је у 
рачунарској учионици Регионалног центра. 
На радионици је учествовало 25 наставника 
из Јагодине, Пријепоља и Ниша. Теме 
радионице су биле: Предности 
електронског портфолиа, Основни 
кораци при изради портфолиа, Годишњи 
лични план професионалног развоја, 
Годишњи извештај о стручном 
усавршавању, Вођење базе података 
стручног усавршавања у установи. 

 

ЕСЕНСА 

08.10.2015.  У организацији „ЕСЕНСА“ 
друштва за производњу и промет из 
Београда у великој сали Регионалног 
центра одржано је предавање за 
фармацеуте на тему “Протеолитички 
ензими код упалних процеса и појачаног 
секрета у синусима", а предавач је био др 
Владимир Шарановић. Предавању је 
присуствовало 50 фармацеута. 

 

ПРИМЕНА ЛОГАРИТАМА  

08.10.2015. Реализована је презентација 
примера добре праксе под називом 
„ПРИМЕНА ЛОГАРИТАМА“ од стране 
Слађане Трајковић, професорке 
математике у Техничкој школи "15.мај" у 
Прокупљу. Презентован је час математике 
који је одржан ван учионице, на 
археолошком локалитету Плочник поред 
Прокупља. Допринос разумевању 
методологији археолошких истраживања на 
самом часу и на презентацији дала је Јулка 
Кузмановић Цветковић, археолог 
Народног музеја Топлице. Посебност ове 
презентације чинило је и учешће ученика 
који су изнели своје аутентичне, веома 
позитивне утискео овом часу. 

 
 
 

 
 
 

Хомеопатија  

10.10.2015. У Регионалном  центру, у 
организацији Удружења  за ширење и 
унапређење класичне хомеопатије 
"Simillimum", одржана је трибина на тему 
"Хомеопатија - нежна медицина и њено 
учење". Предавачи су били хомеопате 
Драган Стаменковић и Славица Томић, и 
председник Удружења “Simillimum” 
Владиmир Холодков. На трибини је 
учествовало 46 заинтресованих студената и 
грађана. 

Семинар "Сви наши идентитети"  

10.10.2015. У организацији Центра за етику, 
право и примењену филозофију из 
Београда у Регионалном центру је одржан 
семинар "Сви наши идентитети" за 
родитеље школа "Свети Сава", "Коле 
Рашић" и "Војислав Илић Млађи". Овај 
семинар је наставак пројекта у коме 
учествују наставници поменутих школа. 
Семинар има за циљ оснаживање 
родитеља да у заједничком раду са 
запосленима у школама размене сазнања и 
искуства о темама родно равноправног 
образовања и васпитања. На тај начин се 
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ствара школска средина у којој се негује 
међусобно поверење, као и отворен 
приступ јасној расподели васпитних и 
образовних улога. 

 

 

11.10.2015. За другу групу родитеља 
ученика школа: "Радоје Домановић", 
"ШОСО 14 октобар" и "1 мај" одржан је 
семинар "Сви наши идентитети". Семинар 
су реализовале социолог Мелита 
Ранђеловић и педагог Ксенија Перишић. 
На семинару је учествовало 11 родитеља. 

Саветовање " Параграфа"  

12.10.2015.  У организацији ПАРАГРАФА из 
Београда одржано је још једно једнодневно 
саветовање на тему “Примена најновијих 
измена и допуна Закона о јавним 
набавкама“. Предавачи су биле  Светлана 
Ражић, руководилац групе за праћење, 
надзор и контролу поступака јавних набавки 
у Управи за јавне набавке и Тамара Микић, 
помоћник секретара у Сектору за 
реализацију посебних овлашћења у 

Републичкој комисији за заштиту права у 
поступцима јавних набавки. 

 

 

Реализација семинара "Математичке 
радионице" 

 
11.10.2015. У Центру за стручно 
усавршавање Лесковац, реализован је 
акредитован семинар 273 (8 бодова) 
"Математичке радионице" подржан од 
стране Регионалног центра Ниш. Семинару 
је присуствовало 26 наставника из основних 
и средњих школа јабланичког округа. 
Семинар реализовале Едита Алексов и 
Веселинка Станковић. 
 
 

Апотека Ниш 
 
12.10.2015.   У организацији РЦ Ниш и ЗУ 
"Апотека Ниш" одржана су два предавања: 
„Регулаторни прописи у обележавању 
лекова” и "Управљање ризициmа у 
фарmацеутскоm пословању". Предавач 
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је била доц. др Валентина Маринковић, 
Фармацеутски факултет, Универзитет у 
Београду. Предавањиmа је присуствовало 
60 учесника 

Састанак представника 
Министарства просвете и директора 
школа  

13.10.2015.  У Регионалном центру одржан 
је састанак представника Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, помоћнице министра 
Снежана Марковић и сарадника Сектора 
за стручно усавршавање Драган Маринчић 
са директорима средњих школа Нишавског, 
Пиротског и Топличког округа. Састанак је 
организовао и водио начелник Школске 
управе Ниш Драган Гејо. 

Теме састанка су биле: Правлник о 
оцењивању у средњој школи, Правилник 
о стручном усавршавању, Побољшање 
услова уписа као и о тренутним 
технолошким вишковима у просвети. 
Састанку је присуствовало 50 директора. 

 

Актив школских библиотекара  

14.10.2015.   Актив школских 
библиотекара  основних и средњих школа 
града Ниша одржао је састанак у 
просторијама Регионалног центра. У првом 
делу састанка одржана је трибина на тему 
"Положај школског библиотекар у новом 
Правилнику". На трибини су говорили 
Весна Црногорац - секретар ДСБ, 
Драгослав Васић - члан Управног одбора 
ДСБ а и Драгана Пешић Главашевић - 
члан Управног одбора Школских 
библиотекара Србије. На састанку је 
учествовало 19 школских библиотекара. 

 
 

 

 

Састанак актива наставника 
француског језика 
 
14.10.2015.  Састанак актива наставника 
француског језика одржан је у 
Регионалном центру са следећим дневним 
редом: 
1. анкетирање професора на тему семинара 
тј. професионалног усавршавања (које су 
њихове потребе?) 
2. план промоције француског језика у 
основним школама 
3. текућа питања  
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Медицинска едукација  

14.10.2015.  У организацији Medical start up 
klastera у малој сали Регионалног центра 
одржан јесеминар у оквиру континуиране 
медицинске едукацијена тему „Пренатална 
дијагностика”. Семинару је присуствовало 
око 30 лекара, медицинских сестара и 
техничара. 

Утисци са Microsoft Globalnih Foruma 

15.10.2015.  У оквиру редовних активности 
за наставнике у РЦ  је одржана трибина 
"Утисци са Microsoft Globalnih Foruma". 
На трибини је говорила Ана Живковић, 
профсорка енглеског језика у ОШ "Чегар", 
која је Mcrosoft Innovative Educator Expert, 
Educator Trainer i Skype Master Teacher. 
Присутним наставницима нишких школа 
изнела је утиске са Глобалног Форума у 
Дубаију где је била као Скајп Амбасадор и 
са Educator Exchange E2 конференције 
одржане у седишту Мајкрософта у 
Редмонду, САД, где је била једини 
представник Србије. Стаус иновативног 
едукатора добила је због своје способности 
ефикасне употребе технологије у учионици, 
као и због ефикасне помоћи ученицима у 
развоју свих важних вештина за 21.век.На 
трибини је учествовало 24 наставника које 
је занимао образовни систем ових земаља. 

 

 
 
 

Eдукативна радионица за наставнике 
који воде драмске секције  

17.10.2015. У Регионалном центру одржана 
је прва едукативна радионица за 
наставнике који у основним и средњим 
школама воде драмске секције. На 
иницијативу Иване и Мирољуба Недовић, 
глумаца нишког Народног позоришта 
организована је едукација наставника који 
су задужени за драмске секцијеса циљем да 
се у школама побољша рад драмске секције 
али и успостави дугорочна сарадња са 
школама. У ту сврху се укључило и ЈКП 
Медијана, које је сваком наставнику 
учеснику радионице поклонило књигу 
“АЗБУКА (НЕ) ЧИСТОЋЕ” Тимошенка 
Милосављевића и Александра Блатника, 
издавача ЈКП Медијане. Планира се да по 
овој књизи уз помоћ Мирољуба и Иване 
Недовић, учесници припреме са 
децом/ученицима приредбу.На првој 
радионици учествовало је 34 наставника. 
Због великог интересовања друга 
радионица биће реализована 24.10.2015. 
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Радионица Е портфолио  

19.10.2015. У Регионалном центру одржана 
још једна едукативна радионица Е 
портфолио. Радионици је присуствовало 8 
наставника а реализатор је био Зоран 
Муљевски. 

Семинар „Увод у интеркултурално 
учење“ 

 
17 и 18.10.2015. За наставнике су у 
Регионалном центру одржана 2 
акредитована семинара „Увод у 
интеркултурално учење“ (кат. бр. 74, 8 
бодова). Семинаре су под 
покровитељством Екуменске хуманитарне 
организације из Новог Сада реализовале 
Ана Бу и Свенка Савић. Семинарима је 
присуствовао 41 учесник. 
 

 
 

 
 
 

Семинари у Регионалном центру 
 

16-17.10.2015. У Регионалном центру 
реализовани су акредитовани семинари 
„Виртуелна туристичка агенција“ (кат.бр. 
612) и „Виртуелни хотел - практична 
обука наставника за хотелско 
пословање“ (кат.бр.613). Семинаре су 
реализовали Зоран Муљевски и Светлана 
Губин, а на семинарима је учествовало 9 
наставника туристичких школа. 
 
 

Мрежа образовног развоја  

20.10.2015. У Регионалном центру је МОР 
(Мрежа образовног развоја) одржала 
радни састанак у оквиру акције КОНТАКТ са 
родитељима, наставницима и стручним 
сарадницима који су се пријавили да 
учествују у акцији. 
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Поводом обележавања  Дана људских 
права (10. децембра) као и Дана особа са 
инвалидитетом (3. децембра) Мрежа 
образовног развоја покреће акцију  
Контакт. Циљ акције је указивање на 
тешкоће и проблемеученика са потребом за 
посебном образовном подршком приликом 
њихове транзиције кроз школски систем из 
једног нивоа образовања на следећи. 
Препреке са којима се ученици сусрећу 
представљају прилику да се оствари 
успешнија и протоколом озваничена 
сарадња свих нивоа образовања у циљу 
потпуне адаптацијеученика. Резултат акције 
је снимљени филм који ће бити приказан3. 
децембра 2015. у сали биоскопа „Купина“ 
када ће бити и панел дискусија. Као 
резултат акције требало би да буде израђен 
Протокол о преласку ученика са једног у 
други образовни ниво. 
 

 
 

 

Саветовање "Параграфа" 
 
21.10.2015. У организацији ПАРАГРАФА из 
Београда одржано је једнодневно 
саветовање на тему “ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ 
ВРЕДНОСТ И ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА“, а 
предавачи су били стручњаци - сарадници 
компаније „Параграф“ и уредници стручног 
часописа „Пореско-рачуноводствени 
инструктор“: Олица Пјешчић, Одговорни 
уредник часописа и  Александар 
Милановић, Помоћник главног и 
одговорног уредника часописа. 

Апотека Ниш 

22.10.2015.У организацији РЦ Ниш и ЗУ 
"Апотека Ниш" одржанoје предавање на 
тему "Реуматоидни артритис, лек и нелек 
у лечењу". Предавач је била фарм. 
техничар Љиљана Ђокић, Апотека 
Ниш. Предавању је присуствовало 30 
учесника. 

Радионица "Израда и значај мапа 
ума"  
 
22.10.2015. Одржана је неакредитована 
радионица "Израда и значај мапа ума" 
коју је припремила и реализовала 
учитељица Сузана Миљковић из ОШ 
"Краљ Петар Први". У уводном делу 
учесници радионице, њих 73, из основних и 
средњих школа Ниша и околине, сазнали 
су основне информације оизради мапа ума 
и резултате дугогодишње примене истих у 
раду са ученицима. У главном делу 
радионице наставници су имали прилику да 
сами израде своју мапу на слободну тему и 
да је презентују другима. 
 

Удружење грађана "Плант"  

19.10.2015.  У сали Регионалног центра 
организовано је предавање на тему 
"Унапређивање животне средине кроз 
селективно прикупљање електричног и 
електронског отпада", у оквиру 
истоименог пројекта који реализују 
Удружење грађана "Плант" из Ниша и 
Регионални центар. 
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Предавању су присуствовали представници 
свих основних школа Града Ниша. 
Предавање је одржала г-ђа Драгана 
Вукадиновић, председник Удружења и 
менаџер на пројекту. 
Свака  школа је добила кутије за одлагање 
батерија и распореде часова за ученике 
школа, а све ово је обезбеђено поменутим 
пројектом. 

 
 

 
 
 
 

Драмска радионица 

24.10.2015. У Регионалном центру је 
одржана друга едукативна радионица за 
наставнике који у основним и средњим 
школама воде драмске секције. На 
иницијативу Иване и Мирољуба Недовић, 
глумаца нишког Народног позоришта, 
организована је едукација наставника који 
су задужени за драмске секције са циљем 
да се у школама побољша рад драмске 
секције али и успостави дугорочна сарадња 
са школама. На почетку радионице 
учесницима се обратио директор ЈКП 
Медијана Братислав Вучковић 
и поклонило књигу „АЗБУКА (НЕ) 
ЧИСТОЋЕ“ Тимошенка Милосављевића и 
Александра Блатника. Наставникеје 
поздравила Данијела Марковић, директор 
Центра и упознала присутне са циљем 
организовања радионица. 
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Планира се да по овој књизи, уз помоћ 
Мирољуба и Иване Недовић, учесници 
припреме са децом/ученицима приредбу и 
представе је на фестивалу Пролеће. На 
радионици је учествовало 29 наставника. 
 
 

 
 
 

 
 

Квиз за децу: “Колико познамо нашо 
Словенијо“  

24.10.2015. У организацији Словеначке 
културне заједнице нишког округа 
„Франце Прешерен“  у великој сали 
Регионалног центра одржан је 
традиционалан  квиз за децу:  “Колико 
познамо нашо Словенијо“. 
Манифестацији су присуствовали гости из 
Словеније, чланови Словеначке културне 
заједнице нишког округа, грађани Ниша, 
пријатељи и гости словеначких и других 
заједница. 
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Састанак педагога 
 
28.10.2015. У Регионалном центру је 
одржан састанак педагога стручних 
сарадникакоји раде у нишким  основним и 
средњим школама.  Састанак је водила 
Радмила Илић, педагог УГТШ, а састанку је 
присуствовало око 20 педагога. 
Дневни ред састанка је био: 
1. Усвајање записника са предходног 
састанка; 
2. Анализа рада Актива у протеклој 
школској години и предлог плана за 
наредни период; 
3. Избор преседника Актива. 

Састанак Секције психолога 

28.10.2015. У Регионалном центру Ниш 
реализован је састанак Секције психолога. 
Присутни су могли да чују од Тање 
Живановић, саветнице из Школске управе 
Ниш, која је улога психолога у процесу 
самовредновања и екстерног вредновања 
школе. Разговарало се и о актуелним 
темама у просвети. Састанку је 
присуствовало 40 стручних сарадника - 
психолога из основних и средњих школа 
нишавског, топличког и пиротског округа. 
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Примери добре праксе  

29.10.2015. У Регионалном центру је ОШ 
"Деспот Стефан Лазаревич" из Бабушнице 
представила примере добре праксе из 
свог рада са ученицима. ОШ "Деспот 
Стефан Лазаревич" из Бабушнице је једна 
од најстаријих школа, основана 1886. 
године, има 650 ученика који раде у 36 
одељења од којих су 11 издвојена, 
комбинована одељења. Школа је током свог 
постојања имала изузетне успехе и била 
укљученa у многобројне пројекте. 

 
 
Свој рад је представила кроз примере 
добре праксе наставника: Слађане 
Цветковић, Милене Видановић, Наташе 
Јовановић, Љиљане Станковић и 
Милета Филипов. Присутне колеге из 
других школа, њих 42, могли су да чују о 
истраживачком пројекту "Обновите своју 
енергију", Сабирању и одузимању до 100 
без прелаза преко десетице (1.разред, 
математика), Радионици за родитеље и 
ученике о толеранцији, Додатном раду 
из математике у 4.разреду, Употреби 
квиза у учењу српског језика, о 
радионицама за родитеље и о начину 
презентације "Ромеа и Јулију"  на 
часовима енглеског језика. Модератор 
скупа била је директорка школе Радмила 
Младеновић. 
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Актив наставника физике  

29.10.2015. Одржан је редован састанак 
Актива наставника физике коме је 
присуствовало 20 наставника из основних и 
средњих школа Ниша и околине. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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