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Апстракт
пројекта

Пројекат „ Модерна у архитектури Ниша и Лесковца“ бавио би се
периодом и одликама нишке и лесковачке архитектуре између два
светска рата. Почео би радионицом о основним појмовима о
истраживачком раду и литератури за проучавање овог правца у
архитектури. Развијао би се кроз истраживачки рад коришћењем
литературе, али и теренским истраживањем, фотографисањм објеката
и писањем кратких рецензија о њима, ради постављања на гугл мапу. У
почетку рада на пројекту био би организован и разговор са
архитектама, представницима Часописа „АРХИТЕКТ“, гласника
Друштва архитеката Ниша. Завршна активност би била научна шетња у
којој би ученици из позиција водича – кустоса представљали публици
своја сазнања о одликама модерне кроз приче о конкретним здањима.

Опис
пројекта

Пројекат „Модерна у нишкој и лесковачкој архитектури“ бавио би се
периодом и одликама нишке и лесковачке архитектуре између два
светска рата, модерном која представља један од најбогатијих
градитељских периода у граду. Јавни и стамбени објекти модерне
архитектуре су постали и остали реперни објекти Ниша, слике за
разгледницу града који су се трајно урезали у колективно памћење
Нишлија, а одликују и архитектуру Лесковца. Учесници и учеснице
пројекта 15 до 20 ученика – учесника Економских школа из Ниша и
Лесковца би на почетку о основним појмовима правца модерна у
архитектури сазнавали кроз разговор, у онлајн састанку, са предавачем
архитектом, сарадником Часописа „АРХИТЕКТ“, који је гласник Друштва
архитеката Ниша, а ове године слави 20 - годишњи јубилеј. Затим би
кроз радионице коју би организовала ауторка усвојили основне појмове



о истраживачком раду и добили смернице и литературу за проучавање
овог правца у архитектури. Даље би самостално проучавали нишку
модерну из доступних извора, књига: „Модерна Ниша 1920-1941“
(архитектура стамбених и јавних објеката Ниша и Нишке Бање), чији су
аутори Александар Крековић, Зоран Чемерикић, а издавач Друштво
архитеката Ниша, из монографије „Модерна кућа у Нишу и Нишкој Бањи
(1018-1941)“, ауторке Милене Станојевић, чији је издавач Задужбина
Андрејевић, и слично. Учесници и учеснице пројекта би затим добили
задатак да у тимовима поделе градске територије и обиђу
архитектонска здања из периода модерне, да их фотографишу из
различитих углова и у различита доба дана, као и да из различитих
извора пронађу фотографије или снимке тих истих објеката, али из
времена када су тек изграђени. Такође ће трагати и за другим
занимљивостима у вези са здањима која се проучавају (анегдоте,
знаменити станари или власници, догађаји). Следећи задатак за
учеснике и учеснице би био да те објекте означе на гугл мапи, илуструју
фотографијама и снимцима које су направили или нашли и напишу
сажете рецензије о њима преко гугл налога који ће креирати за те
сврхе са именом школе. Од прикупљеног материјала би направили и
изложбе у својим школама и тако своје вршњаке упознали са својим
радом и обрађиваном темом. Завршна активност би била јавни позив
упућен свим заинтересованим преко РЦ Ниш и ЦСУ Лесковац да
учествују у научној шетњама током којих би се упознали са модерном у
нишкој и лесковачкој архитектури при чему би у улози туристичких
водича или кустоса под ведрим небом бити ученици – учесници
пројекта.

Циљна
група

Примарна циљна група би имала 15 до 20 ученика – учесника
Економских школа из Ниша и Лесковца, али у ширем контексту би, кроз
јавну презентацију рада преко гугл мапе, изложби и научне шетње, тема
пројектне активности постала видљива врло широком кругу људи.

Циљеви
пројекта

Циљ пројекта је да се ученсници као и шира публика упознају са
историјом и идентитетом свог града, као и да пројектне активности
допринесу валоризацији наслеђа и да споменици културе постану место
окупљања и културне размене. Развој социјалних и комуникацијских
вештина које јачају самопоуздање ученика. Развијање личне
одговорности и осамостаљивања ученика. Способност преузимања
иницијативе у организовању и извођењу различитих етапа пројекта.
Омогућавање учесницима пројектних активности боље разумевање
научног истраживања. Развојање различитих способности као што су
уочавање, формулисање и решавање проблема, анализа и евалуација
добијеног решења, интегративне способности, синтезе идеја, искустава
и информација из различитих извора и различитих области, вештину
доношења одлука , Развијање свести о важности информација и о
одлучивању шта је важно и шта ће се укључити а шта не. Унапређивање
дигиталних компетенција овладавањем коришћења различитих
дигиталних алата. Развијањеи уапређивање комуникацијских и



сарадничких вештина и развој критичког мишљења.

Циљеви из
програма
прмоције
науке у које
се пројекат
уклапа

Развој капацитета истраживача за ширење научне културе
Развој различитих програма промоције науке заснованих на научној
култури и научној писмености код свих грађана Републике Србије
Јaчање ресурса за промоцију науке како би програми били
доступнији грађанима

Одговорно лице (лице задужено за контакт)

Име и
презиме

Гордана Крстић

Занимање наставница математике

Телефон 0648034452

Имејл gocakrstic64@gmail.com

Биографија Грдана Крстић - наставница математике у Економској школи у Нишу.
Увек вољна да учи и подучава и са великом љубављу ради свој посао.
Кроз менторски рад са својим ученицима остварила је значајне успехе на
више републичких такмичења из математике. Организатор и
координатор такмичења из математике; Организатор огледних и
угледних часова; Бавила се менторским радом ученичких компанија у
оквиру активности „Достигнућа младих“; Аутор више истраживања
образовно-васпитног карактера; Члан Еразмус тима школе; Учесник
бројних програма едукације, конференција и, трибина, националних,
регионалних, али и светских међу којима је и „Светска недеља
образовања“ (T4 World Education Week) 2020.

Пројектни тим

Име и
презиме

Оливера Аризановић

Занимање наставница српског језика и књижевности

Имејл oarizanovic@gmail.com

Биографија Оливера Аризановић - наставница српског језика и књижевности у



Економској школи у Нишу. Верује да знање расте када се дели и свој
посао обојен ентузијазмом ради у складу са својим убеђењима. Радила је
у Народним новинама из Ниша и била уредник часописа студената
Филозофског факултета. Кроз менторски рад са ученицима остварила
је значајне успехе на више републичких такмичења: Књижевној
олимпијади, такмичењима у беседништву и у истраживачким радовима
Центра за таленте, литерарним конкурсима. Као координатор школских
секција остварила је више ауторских представа и креирала велики број
издања часописа „Економист“. Аутор је: • Образовно-васпитни пројекат
Стоп насиљу, у вези са Међународним даном детета, литерарног
конкурса и фестивала лепе речи на којима промовише младе литерарце
Србије и региона • Програма сталног стручног усавршавања Технике
памћења (у Каталогу ЗУОВ-а под редним бројем 583) • Примера
успешних ваннаставних активности у бази ЗУОВ-а • Више образовно-
васпитних пројеката: Пројекта учешћа Економске школе на „Светској
недељи образовања“ (T4 World Education Week) 2020. Пројекта Научног
клуба из Ниша „Романтизам из другог угла“ Награђених пројеката у
Међународној акцији „Дан интелигенције“... • Поговора за књиге: М.
Пејчића Архив звукова ; Мрављи бат ; Разматрања о поезији; Ниш :
Универзитет, 2010. Д. Ристића, Кришке, Нови Сад : Прометеј, 2017. Д.
Ристића Und? = I? Ново Милошево : Banater Kultur-Zentrum, 2012. • Веб-
страница https://ekonomskaskolaprica.wordpress.com/
http://linkovanje.weebly.com/blog http://stopnasiljuekosknis.weebly.com/
http://esn-olja-vesna.weebly.com/
https://www.facebook.com/groups/497807073712328/
https://www.facebook.com/Stop-nasilju-773055963075168/ • Заступљена у
књижевним часописима и на порталима: Књижевна реч, Градина, Име,
Свеске, Етна, Творац града; Helly Cherry Web Magazinа и у збиркама
кратких прича Алме ( 2004, 2010, 2016). • Добитник је признања Најбољи
наставник са простора бивше Југославије ANN EX YU.

Име и
презиме

Сузана Ђорђевић

Занимање наставница српског језика и књижевности

Имејл suzanadjordjevic71@gmail.com

Биографија Сузана Ђорђевић (р. Стаменковић) послове наставника српског језика и
књижевности обавља од 1996. године у Економској школи „Ђука Динић“
у Лесковцу са великом љубављу и ентузијазмом. Кроз менторски рад са
својим ученицима остварила је значајне успехе на више такмичења.
Организатор и координатор такмичења; Организатор радионица;
Учесник бројних програма едукације, конференција и трибина.



Активности научних клубова

НК Ниш

Активност Од До

Радионица са предавачем - водитељем архитектом 14.10.2021. 14.10.2021.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

13600 0 0 5000 0 18600

Активност Од До

Радионица о основним појмовима о истраживачком раду 28.10.2021. 28.10.2021.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

13600 0 0 3000 0 16600

Активност Од До

Радионице мапирања објеката на гугл мапи 07.11.2021. 25.11.2021.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

13600 0 0 3000 0 16600

Активност Од До

Организовање изложбе и научне шетње 08.04.2022. 22.04.2022.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

13600 0 22000 12000 0 47600

Укупно: 99400

Сагласност клуба

GordanaKrsticSaglasnost.pdf (1,24 MB)

НК Лесковац

Активност Од До

Радионица са предавачем - водитељем архитектом 21.10.2021. 21.10.2021.



људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

10000 0 0 5000 5000 20000

Активност Од До

Радионица о основним појмовима о истраживачком раду 04.11.2021. 04.11.2021.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

10000 0 0 3000 0 13000

Активност Од До

Радионице мапирања објеката на гугл мапи 14.11.2021. 14.11.2021.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

10000 0 22000 3000 0 35000

Активност Од До

Организовање изложбе и научне шетње 15.04.2022. 29.04.2022.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

10000 10000 0 12000 0 32000

Укупно: 100000

Сагласност клуба

Saglasnost za projekat Moderna u arhitekturi Nisa i Leskovca NK Leskovac.pdf (567 KB)
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