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Јул - септембар  2011. 

 
 
Реч директора 
 
Ево нас поново,  
после дуге летње  
паузе и жестоког и 
турбулентног сеп- 
тембра, током кога 
смо „протутњали“ 
Србијом на мисији 
едуковања српских просветара о 
потреби за стручним усавршавањем.  
 
Да не причамо превише, нека о нашем 
раду надаље говоре само цифре: 
 

Јул, август, септембар 2011. 
 

Акредит.семинара за наставнике        20 
Неакредит. семинара за наставнике     4 
Других тренинга, предавања             146 
РЦ-ових семинара у новом каталогу  10 
 
Ради поређења, прошле године су, у 
истом периоду године, те цифре 
износиле 10, 4, 85 и 5.  
 
За уводну реч, ни реч више. 
 
Ниш, 10.10.2011.  РЦ Ниш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.06.-02.07.2011.  
 
У оквиру пројекта "Друга шанса"- Развој 
функционалног образовања одраслих, 
који финансира ЕУ, а реализује фирма 
GOPA Consultants, одржана је прва 
обука из пакета обука "Интегралног 
програма обуке за Функционално 
основно образовање одраслих 
(ФООО)". Укупно је било 27 запослених 
из школе "Његош" и основне школе "Вук 
Караџић" из Житковца. 
 
 
 
 
04.07.2011.           
 
У РЦ-у је, у организацији ИМГ-а, за 
запослене у Заводима за васпитање из 
Књажевца и Ниша одржан семинар 
"Унапређење права деце у сукобу са 
законом у установама". Предавач је био 
Ђурађ Станић, професор са Penn State 
University, USA.  
 

 
 
06.07.2011.   
 
У организацији РЦ-а и Delta Generali 
осигурања одржана је интерна едукација 
на тему "Осигурање странаца и Медика 
Уно". Предавачи су били Рената 
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Перовић и Ивана Мулић. Обуку је 
похађало 36 особа.  
 
04.-07.07.2011.  
 
У оквиру ДАНИДА пројекта из области 
пољопривреде, реализована je БИП-ова 
обука за тренере "Start Your Business" 
програм. Семинару je присуствовало 30 
учесника, будућих тренера из јужне 
Србије. Водитељи су били Jon Steiner 
Ostgard (Норвешка) и Зоран Стефа-
новић, удружење "Фруитс".   
  

 
 
13.07.2011. 
 
У оквиру пројекта јавних радова "Моја 
десна рука", одржана је радионица за 
обуку персоналних асистената и 
корисника. Обуку је организовало нишко 
Удружење студената са хендикепом.  
 

 
 
Радионици је присуствовало 40 особа са 
инвалидитетом и будућих персоналних 
асистената. Тренер на радионици је био 
Светислав Марјановић, члан Тима 
тренера за самостални живот особа са 
инвалидитетом.  

 

21.07.2011.  

У великој сали РЦ одржана је радионица 
за младе "На игру личи, живот се зове" 
за особе са посебним потребама. Ради-
оницу је одржала организација  "...Из 
круга - Ниш" а присуствовало је око 20 
учесника.  

29.07-02.08.2011.  
 
У РЦ-у је одржан петодневни семи-
нар под називом "Тренинг за вршњачке 
едукаторе у области људских права и 
укључивања младих из социјално 
искључених група". 
 

 
 
Тренинг је реализован за средњошколце 
и студенте из Ниша, а учествовало је 22 
младих узраста 16 - 20 година. 
 

03.08.-05.08.2011.   

У РЦ-у је Агроинвест фонд у оквиру 
својих пројектних активности организовао 
тродневну обуку за 16 учесника. 
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10.08.2011. 

Фирма Seavus doo у РЦ је одржала тре-
нинг под називом "Business Etiquette 
and Ethics" за своје запослене. Тренингу 
je присуствовало 20 учесника. 

10-11.08.2011.  
 
Управа за пољопривреду организовала 
је обуку под називом "Агро 
предузетништво и стратешко 
планирање", којој је присуствовало 25 
учесника. Водитељи обуке су били 
експерти Консултантске куће "Мојсијев" 
из Вршца. 

12.08.2011.                                  
 
Фирма Japan Tobacco Internacional  je у 
РЦ одржала интерну обуку за своје 
запослене у оквиру редовне годишње 
едукације. 

16.08.2011.                                 
 
У Регионалном центру одржана је 
конференција за штампу Центра за 
самостални живот особа са 
инвалидитетом Србије. Циљ 
конференције је представљање 
резултата истраживања о примени 
Закона о професионалној рехабилитацији 
и запошљавању особа са инвалидитетом 
у оквиру пројекта MIDWAY. На конферен-
цији су говорили Момчило Стојановић, 
Драган Ђукић и Марко Милановић. 
 

 
 

21.08.2011.  
 
Ресурсни центар за развој "Алфа" из 
Н.Сада одржао је консултативни састанак 
са организацијама које су добиле 
средства за своје пројекте од 
Министарства омладине и спорта РС. 
Консултације је обавила Ивана 
Копривица, званични тренер Ресурс 
центра "Алфа". 
 
 
19.-21.08.2011.      
 
У оквиру Летњег балканског института 
2011, у организацији Друштва физичара 
Ниш, SEENET-MTP Network и UNESCO 
Србија, у РЦ-у је одржан семинар 
"Савремене методе наставе физике" 
(кат. бр. 226).  
 

 
 
Поред семинарских тема, организован је 
и округли сто о настави физике, излет до 
оближње опсерваторије, као и видео-
конференција са најпрестижнијим свет-
ским институтом за физику у Церну 
(Швајцарска). Поред полазника семинара, 
учесници су били и гости из Румуније, 
Македоније, Словеније, БиХ и Грчке. 
 
 
  
23.08.2011.                                  

Запослени из РЦ Ниш су, заједно са  
ауторима/реализаторима програма који 
су акредитовани под окриљем нашег 
центра, учествовали на радионици 
намењеној ауторима и тренерима 
стручних семинара - "Комуникациона 
компетентност говорника као 
претпоставка успешне комуникације и 
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јавног наступа", која је одржана у ЦСУ 
Крушевац. 

 
22-25.08.2011. 
 
За време трајања Филмских сусрета у 
Нишу, у организацији интернационалне 
непрофитне организације IREX и CITY 
Радиjа, а под покровитељством USAID-а  
у Регионалном центру је одржан 
четвородневни тренинг "Писање за wеб: 
Извештавање са Филмских сусрета у 
Нишу" за новинаре регионалних и 
локалних медија.   

27.08.2011.  

У РЦ-у је одржана промоција производа 
компаније CALIVITA. Од сада сваке 
последње суботе у месецу у Регионалном 
центру одржаваће се презентације ове 
компаније. 

 
26-28.08.2011. 
 
Реализован је акредитован семинар 
"Умеће комуникације" (каталог 2010-11, 
бр.619, обавезан). Семинар су водиле 
чланице тима "Психокод" из Београда, 
Марија Кривачић и Ирена Лободок 
Штулић, а учествовао је 31 полазник. 
 
Реализација семинара је помогнута 
донаторским средствима СДЦ.  
  
 
 
 
30-31.08.2011. 
 
У организацији Регионалног центра у 
гимназији Бора Станковић одржан је 
акредитован семинар „Пројекат метода 
и проблемска настава уз подршку 
информационо–комунакационих 
технологија“ (кат.бр. 584, обавезан). 
Семинару је присуствовало 20 
наставника ове школе.  
 
 
 
 
 

31.08.2011.  
 
У конгресној сали РЦ-а Ниш отворено је 
предтакмичење за "Олимпијаду трећег 
доба Ниш", која ће се у Нишу и околини 
одржати у периоду од 31.08-10.09.2011. У 
име организатора обратио се г-дин 
Милорад Стошић, председник "Олимпиј-
ског покрета трећег доба Ниша", а као 
гост г-дин Василије Белобрковић, пред-
седник "Олимпијског покрета трећег доба 
Србије". Присуствовало је преко 100 
такмичара и заинтересованих гостију. 
 
 
03.09.2011. 
 
У РЦ-у Ниш одржан је први семинар 
акредитованог програма „ОБРАЗОВАЊЕ 
НА ПРВОМ МЕСТУ“ (кат.бр. 583, 
изборни, 8 сати) у школској 2011-12 
години. 
 

 
 

 
 
У присуству 140 учесника, 50-так аутора и 
реализатора програма и представника 
ЗУОВ-a, презентовано је 70-ак 
акредитованих програма стручног 
усавршавања. 
 
Након отварања овог јединственог 
семинара, говорили су Бане Ранђеловић 
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директор РЦ Ниш, Бранка Шегрт и 
Мирослав Павловић, представници 
ЗУОВ-a, а потом и чланови стручног тима 
РЦ Ниш Нина Ранчић, Виолета Панчић, 
Јелена Анђелковић и Вања Мани-
ташевић. 
 

 
 
Учесници су упознати и са новинама у 
систему стручног усавршавања у Србији, 
као и са новим Каталогом. 
 

 
 
Ово је била и добра прилика да стручни 
тим РЦ Ниш јавно демонстрира стручност 
и квалитете, као и да оправда значајно 
место Регионалних центара за 
образовање у образовном систему 
Републике Србије. 
 

 
 

Реализација семинара је помогнута 
донаторским средствима СДЦ.  
 
 
 
02.09.2011.                        
 
Из штампе је изашло прво издање 
Регионалног центра за обраовање Ниш. У 
питању је стручна публикација „НИ-МОН 
2011“, која представља свеобухватни 
мониторинг и анализу акредитованих 
програма РЦ Ниш у претходној шкослкој 
години.  

 
Аутори овог занимљивог издања су 
запослени у РЦ Ниш Валентина Ранчић, 
Виолета Панчић и Бане Ранђеловић. 
 

   
 
Ово књига, која је изашла у едицији 
ПУБЛИКАЦИЈЕ, има двоструки значај. 
Најпре због тога што је то пионирски 
корак у издавачкој делатности, у којој РЦ 
Ниш тек планира да остави печат. Затим 
и због тога што се у нашој српској 
просветној јавности неко по први пут 
одлучио да на овакав студиозан начин 
приступи овом проблему, а у потпуности 
према  препорукама светски признатог 
стручњака из ове области Раисе 
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Веналаинен (Финска) консултанткиње 
СДЦ-а на пројекту ПДП-4. 
Публикација „НИ-МОН 2011“ се неће 
појављивати у продаји, али је примерак 
послат свим нишким школама и 
релавантним уставновама из области 
стручног усавршавања у Србији. 
 

02-04.09.2011.                        
 
У организацији Регионалног центра и под 
покровитељством OEБС-a, одржана је 
прва радионица СТРАТЕШКОГ 
ПЛАНИРАЊА РОМСКЕ ЖЕНСКЕ 
МРЕЖЕ. Радионица је трајала 3 дана, са 
20 учесница, а предавачи су били Бранка 
Павловић и Јелена Аврамовић. 
Учеснице на семинару биле су из Новог 
Бечеја, Врања, Пирота, Прокупља, 
Ваљева, Шапца, Ниша и Београда 
 
 
02-04.09.2011. 
 
Реализован је акредитован семинар 
„Обука у бироу - Фаза подељеног радa 
ниво II“, (кат.бр. 259, обавезни,16 сати) у 
Параћину. Семинар је подржао РЦ Ниш а 
било је присутно 20 наставника. 
 
Семинар је организован у оквиру 
пројекта и уз подршку немачког 
друштва за међународну сарадњу GIZ.  

 

08.09.2011. 

У РЦ-у је одржан састанак Локалног тима 
за унапређивање образовања Рома у 
оквиру пројекта "Једнаке шансе".  

 

Састанку под називом "Доступност 
образовног система" присуствовала је и 
Др Невена Петрушић, повереница за 
равноправност Републике Србије, 
представница градског већа Ниша  
Душица Давидовић, градски омбудсман 
Добрила Здравковић, представница 
Школске управе, директори и наставници 
нишких основних и средњих школа, 
представници НВО и осталих институција 
у граду.   

 
08.09.2011.  
 
У Немачком друштву за међународну 
сарадњу GIZ у Београду одржан је 
састанак, у присуству свих Регионалних 
центара и Центара за стручно 
усавршавање у Србији, а поводом 
почетка реализације новог пројекта 
„Професионална оријентаицја младих 
на преласку из основне у средњу 
школу (GIZ BOSS)“.  
 

 
 
Овај пројекат ће бити веома значајан, а 
требало би да остави дубоке трагове на 
српском образовном систему, у смислу 
исправније оријентације младих људи 
приликом избора животних позива. 
Носиоци овог пројетка су новоформирана 
„Мрежа РЦ и ЦСУ Србије“, Министарство 
просвете и науке и Министарство 
омладине и спорта Србије.  
 
Регионални центар Ниш је на овом 
састанку представљао директор Бане 
Ранђеловић. Главни координатор пројек-
та на нивоу „Мреже“, у следеће две 
године биће сарадник РЦ Ниш Нина 
Ранчић, док ће пројект-координатор за 
РЦ Ниш бити Дарја Николић. 
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Реализација пројекта се планира за 
следеће две школске године током 2012-
2013, кроз четири фазе, а укупна 
очекивана вредност пројекта је око 
160.000 ЕУР. 
 
 
10.09.2011.    
 
FIN-TAX Centar је, у оквиру LEDIB 
програма, реализовао обуку из области 
управљања финансијама и књиговодства 
на тему "Промет хартија од вредности". 
 
 
 
11.09.2011. 
 
У РЦ-у Смедерево је одржан други по 
реду овогодишњи семинар 
ОБРАЗОВАЊЕ НА ПРВОМ МЕСТУ 
(кат.бр. 583, изборни, 8 сати).  
 

 
 
Пред радозналим просветним радницима 
смедеревског краја и браничевског 
округа, стручни тим РЦ Ниш је још једном 
марљиво радио на својој мисији у циљу 
подизања свести наших наставника о 
потребама за стручним усавршавањем. 
 

 
У присуству 103 учесника и 40-ак аутора 
и реализатора програма, презентовано је 
60-ак акредитованих програма стручног 
усавршавања. 

 
 

 
 
Овом семинару су присуствовали и 
стручни консултанти на пројекту ПДП-4, 
Раиса Веналаинен (Финска) и Хуго 
Загер (Швајцарска), који нису крили 
задовољство због очигледних резултата 
пројекта, финансираног од стране 
Швајцарске Владе, а чији је један од 
продуката и овај семинар. 
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Не треба понављати да је рад РЦ Ниш и 
целокупног стручног тима, добио највише 
оцене од учесника семинара, као и од 
целокупне стручне јавности, која се у 
српском образовном систему бави 
професионалним развојем наставника. 
 

  
Реализација семинара је помогнута 
донаторским средствима СДЦ.  
 
 
 
09.-11.09.2011. 
 
У организацији Регионалног центра Ниш 
организован је акредитован семинар 
„Обука у бироу – Фаза оцењивање, 
ниво III“ (к.бр. 257, обавезни, 20 сати). 
Семинар је одржан у Параћину за 14 
наставника. 
 
Семинар је организован у оквиру 
пројекта и уз подршку немачког 
друштва за међународну сарадњу GIZ.  

                                       
 

 
09-11.09.2011. 
 
У Новом Саду је реализован акредитован  
семинар „Обука у бироу - Фаза 
подељеног радa ниво II“ (кат.бр. 259, 
обавезни, 16 сати). Семинару су  
присуствовали професори предметне 
наставе у средњим стручним школама. 
 
Семинар је организован у оквиру 
пројекта и уз подршку немачког 
друштва за међународну сарадњу GIZ.  

                                       
 
 
10-11.09.2011. 
 
У организацији Регионалног центра Ниш 
организован је акредитовани семинар 
"Учимо да учимо" (обавезан, кат. бр. 
700) за учитеље и наставнике ОШ "Витко 
и Света" из Гаџиног Хана (24 учесника). 
Реализаторке семинара биле су: Марија 
Ћирић и Татјана Живановић. 
 
 
 
10-11.09.2011. 
 
За професоре средњих-стручних школа у 
Београду је реализован семинар 
„Основе активно оријенисане наставе“ 
(к.бр. 302, изборни, 16 сати). Семинар је 
подржао Регионални центар Ниш. 
 
Семинар организован уз подршку GIZ. 

                                       
 
 
10.09.2011.     
 
ЦСУ Кикинда је организовао веома 
занимљив тренинг за тренере, за ауторе 
акредитованих програма и особље 
Регионалних центар и Центара за 
стручно усавршавање. Тренинг је носио 
назив „ТРЕНИНГ ЗА ТРЕНЕРЕ – ОБУКА 
ЗА СТИЦАЊЕ ЗНАЊА, СПОСОБНОСТИ 
И ВЕШТИНА ЗА РАД СА ГРУПОМ“ и 
акредитован је у новом каталогу под 
редним бројем 682. 
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Из РЦ Ниш, овом семинару су 
присуствовали Вања Маниташевић, 
Виолета Тесла и директор Бане 
Ранђеловић. 
 

 
 
Реализација ово семинара помогнута је 
донаторским средствима СДЦ.  
 
 
16.09.2011.     
 
У РЦ-у су настављене обуке у оквиру 
ДИЛС пројекта Министарства здравља. 
За 30 учесника одржана је обука 
"Могућности примене капитације и 
надлежности локалне самоуправе за 
унапређење рада у домовима 
здравља". Обуци су присуствовали 
запослени у Домовима здравља са југа 
Србије. 
 
 
16.09.2011. 
 
У великој сали РЦ је за 150 наставника 
енглеског језика, а у организацији РЦ 
Ниш и British Councila Serbia, одржан  
семинар и радионица за стручно 
усавршавање наставника под називом 
"Teaching Writing to B2 level-learning 
outcomes and approaches-within a 

Cambridge Learning Framework". 
Семинар је водио лидер за стручно 
усавршавање ЕСОЛ испита Универзитета 
у Кембриџу, Bob Obi. 
 
 
14-18.09.2011.                  
 
У  РЦ-у је одржан 
"Тренинг за фацилита-
торе – модул II" у орга-
низацији Групе "Хајде да" 
из Београда. Тренинг је похађао 21 
учесник, а тренери су били: Марко 
Пејовић и Милан Чолић. 
  
 
17.09.2011.                 
 
 У оквиру LEDIB програма, FIN-TAX 
Centar је у РЦ-у Ниш реализовао обуку из 
области управљања финансијама и 
књиговодства на тему "Вештине 
преговарања". 
 
 
17.09.2011.                                        
 
У ЦСУ Крушевац одржан је 
претпоследњи овогодишњи семинар-
конференција ОБРАЗОВАЊЕ НА 
ПРВОМ МЕСТУ (кат.бр. 583, ИЗБОРНИ, 8 
сати). Присуствовало је преко 60 
учесника и 30-ак аутора и реализатора 
програма, презентовано 60-ак акредито-
ваних програма стручног усавршавања, а 
учесници су и упознати са новинама у 
систему стручног усавршавања у Србији. 
 

 
 
Реализација семинара је помогнута 
донаторским средствима СДЦ.  
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17-18.09.2011. 
 
Акредитован семинар „Галилејеви 
учитељи“ ( к.бр. 202, обавезни, 16 сати), 
који је у Каталогу подржао РЦ Ниш, 
реализован је у Регионалном центру 
Шабац. На семинару је учествовало 25 
наставника  природних наука. 
 

17-18.09.2011. 

У организацији РЦ-а Ниш и Удружења 
грађанки "Женски простор", одржан 
је тренинг "Од иницијативе до 
имплементације – локална решења за 
унапређивање положаја Ромкиња".  

 

Тренингу је присуствовало 20 учесника из 
целе Србије.  

 
18.09.2011. 
 
У ЦСУ Лесковац одржан је последњи 
овогодишњи семинар-конференција 
ОБРАЗОВАЊЕ НА ПРВОМ МЕСТУ. 
 

 

Семинар носи кат.бр. 583, изборни је, и 
доноси 8 акредитованих сати, а стручни 
тим РЦ-а Ниш је још једном на 
високопрофесионалан начин презентовао 
новине у систему стручног усавршавања 
у Србији, као и могућности, понуђене 
просветним радницима за 2011-12. 
 

 
 
Ово је, истовремено, било и последње 
овогодишње, а и последње уопште 
извођење овог семинара, у форми у којој 
он егзистира током последње три године.  
Овогодишња својеврсна „турнеја“ РЦ 
Ниш по српским Центрима за стручно 
усашавање није случајно добила назив 
Mission Completed, јер ова мисија је 
заиста завршена. Стање свести српске 
просветне јавности је неповратно 
измењено, у многоме захваљујући 
утицају и позитивним вибрацијама из 
Ниша, понајвише са оваквих семинара. 
 
Наставници су сада ближе светлости и 
просветљењу, јер су сами свесни потрeбе 
за целоживотним учењем. 
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За следећу годину, РЦ Ниш припрема за 
нишке и остале српске просветаре нешто 
сасвим ново, необично и апсолутно 
другачије од свега осталог из понуде. 
Али... о том потом... 
 
Реализација семинара је помогнута 
донаторским средствима СДЦ.  
 
 

19.09.2011.                                    
 
У РЦ-у фирма Japan Tabacco 
International одржала је интерни 
састанак за своје запослене. 

20.09.2011. 

Организација Seavus DOO одржала је 
тренинг на тему "Responsibility and 
Accountability".   

 
20.09.2011.                 
 
Плесна школа ПРИМАВЕРА 
 и РЦ Ниш организују и током ове 
школске године часове плеса у вечерњим 
часовима у просторијама РЦ-а Ниш. 

20.09.2011. 

Друштво групних психоаналитичара 
Београд и РЦ Ниш организују сваке 
суботе часове Уводног курса из групне 
психоаналитичке психотерапије, у 
просторијама РЦ-а Ниш. 

22.09.2011. 

PROСREDIT банка и РЦ Ниш 
организовали су часове стручног 
усавршавања за раднике PROСREDIT 
банке, и то у две групе: 12-16.09.2011. и 
19-23.09.2011. 

22-23.09.2011. 

На Међународној научној конференцији 
"Образовање између традиционалног 
и савременог", која је одржана у Охриду 
(Македонија), РЦ Ниш је имао још једну 
успешну презентацију свог рада, овог 

пута на тему "Оснаживање наставника 
за рад са даровитом децом".  

 

То су резултати опсежног истраживања, 
које је спроведено у 10 нишких школа. 
Презентатор и представник РЦ Ниш била 
је Вања Маниташевић. 
 
 
24.09.2011. 
 
У Техничкој школи у Књажевцу одржан је 
акредитовани семинар који је подржао 
Регионални центар Ниш: „Виртуелни 
хотел - практична обука наставника за 
хотелско пословање“ (кат. број 315, 
изборни). Семинару је присуствовало 11 
полазника, а водитељ је био Зоран 
Муљевски. 
  

    

 
24.09.2011. 
 
Акредитован семинар „Основе активно 
оријентисане наставе“ (к.бр. 302, 
изборни, 16 сати) реализован је за 
професоре предметне наставе и 
наставнике практичне наставе у средњим 
стручним школама у Нишу.  
 
Семинар организован уз подршку GIZ.  

                                       

24.09.2011. 

Удружење "ДАН" одржало је семинар у 
просторијама РЦ-а.  
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24.09.2011. 
 
У Крагујевцу је реализован акредитован 
семинар „Методе активно оријентисане 
наставе“ (к.бр. 299, обавезни, 16 сати). 
Семинар је подржао РЦ Ниш. Исти 
семинар одржан је и у Прибоју.  
 
Семинар организован уз подршку GIZ.  

                                       

24.09.2011.    

У РЦ-у је у оквиру ЛЕДИБ пројекта 
одржана обука "Реформа пензионог и 
инвалидског осигурања", коју је 
реализовала агенција "FIN TAX". 

 
24.09.2011. 
 
Још један акредитован семинар који је 
подржао РЦ Ниш реализован је у Новом 
Саду. Семинар „Основе активно 
оријентисане наставе“ (к.бр. 302, 
изборни, 16 сати) реализован је за 
професоре предметне наставе и 
практичне наставе у стручним школама. 
 
Семинар организован уз подршку GIZ.  

                                       
 
 
23-25.09.2011.  
 
У РЦ-у је одржан тренинг Revit arcitec-
ture 2011, напредни курс. Тренинг је 
подржан од стране ЛЕДИБ-а и намењен 
је архитектама који раде у малим и 
средњим предузећима. Предавач је била 
Јелена Јовановић. 
 
 
23.-25.09.2011. 
 
Акредитован семинар „Обука у бироу –
Фаза оцењивање, ниво III“ (к.бр. 257, 
обавезни, 20 сати) одржан је у Н.Саду.  
 
Семинар организован уз подршку GIZ.  

                                       
 

26.09.2011. 

Delta Generali Oсигурање је у РЦ-у 
одржало свечану промоцију своје 
академије и поделу диплома. 

27-30.09.2011. 

У Регионалном центру у организацији 
Канцеларије за програм подршке у 
приватном сектору за подручје 
воћарства, одржана је четвородневна 
обука за произвођече и прерађиваче 
воћа. Обуци је присуствовало 18 
полазника. 

 
30.09.2011. 
 
У РЦ-у је одржан дан школе Милан 
Ракић из Медошевца. Обележавању 
дана школе присуствовали су ученици, 
родитељи, колеге, директори школа, 
представници града. Том приликом је 
промовисан пројекат „Обезбеђивање 
здравог и безбедног окружења за децу 
и младе“, а у оквиру ДИЛС пројекта. 
 

 
 

26-30.09.2011. 

Студијски боравак у Швајцарској 
реализован је у оквиру пројекта СДЦ 
агенције: Подршка развоју система 
професионалног развоја наставника у 
Србији. Домаћин посете био је 
Педагошки Универзитет у месту Аргау, у 
истоименом кантону. Учесници ове 
посете били су представници 
Националног просветног савета, 
Министарства просвете и науке, Завода 
за унапредјивање образовања и 
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васпитања, Учитељског друштва и 
Регионалних центара и Центара за 
стручно усавршавање наставника. 
Представник РЦ-a Ниш била је Нина 
Ранчић.  

Током боравка организоване су посете 
установама образовања и културе: 
Педагошки факултет за образовање 
наставног кадра, Педагошки институт за 
усавршавање наставника, Педагошки 
институт за истраживање, Министраство 
просвете, културе и спорта кантона 
Аргау, Школа Сеенген, Школа и вртић – 
Берикон и Кућа уметности  Аргау.  

 

Студијска посета је реализована 
средствима СДЦа.  

 

26-30.09.2011. 

Комбинована делегација Министарства 
просвете и науке, ЗУОВа и „Мреже РЦ и 
ЦСУ Србије“  посетила је Финску, а у 
оквиру активности на пројекту ПДП-4, који 
финансира Швајцарска Влада.  

Током ове студијске посете, у оквиру 
делегације, представник РЦ Ниш је био 
директор Центра Бане Ранђеловић. 
Заједно са колегама из осталих 
образовних структура имао је прилику да 
упозна један од тренутно најбољих 
образовних система у свету, образовни 
систем Финске, као и да уочи шта од 
тамошњих искустава РЦ Ниш може да 
искористи и примени у свом раду. 

 

Студијска посета је реализована 
средствима СДЦа.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Припрема билтена: 
  

          
 

Јелена Анђелковић  &  Виолета Тесла 
   
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 
 


