
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НИШКЕ ПОДРУЖНИЦЕ  

НАСТАВНИКА РУСКОГ ЈЕЗИКА 2020. ГОДИНЕ  

 

Департман за руски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу и протекле 

године већину својих активности усмеравао је ка проналажењу могућности решавања 

проблема потискивања руског језика из основних школа и константног смањивања фонда 

часова у средњим школама. 

Једна од идеја, у чију реализацију Департман за руски језик и књижевност улаже 

највеће напоре, јесте удружени рад и организовање заједничких активности наставника 

Департмана и колега из средњих и основних школа на повећању мотивације ученика за 

учење руског језика. Недеља руске културе, коју је Департман установио 2018. год, 2020. је 

у складу са епидемиолошком ситуацијом одржана је у онлајн формату Виртуелне недеље 

Департмана за руски језик и књижевност, од 4. до 8. маја. Наставници и сарадници 

Департмана реализовали су разноврсне онлајн садржаје попут представљања блогова 

студената Департмана о утисцима и искуствима са студија, студијских путовања и 

такмичења на којима су учествовали, затим представљања културно-уметничког програма 

у реализацији студената, као и такмичења ученика средњих школа у интерпретацији 

Пушкинових стихова из карантина. Првопласирани такмичари били су ученици српско-

руског билингвалног одељења Алексиначке гимназије.  

Департман за руски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу реализовао  

је интерни пројекат под називом Развој система мотивације за избор и учење руског језика 

у свим циклусима образовног система на југоистоку Србије. Основни циљ пројекта била је 

разрада механизама повећања мотивације ученика за учење руског језика у основним и 

средњим школама, а затим и наставак учења на факултету. Реализација пројекта планирана 

кроз интензивну сарадњу са нишким основним и средњим школама, њиховим директорима 

и наставницима руског језика. Прва, припремна етапа пројекта, подразумевала је разговор 

са директорима основних школа ради добијања сагласности да се овакав пројекат понуди 

ученицима. До увођења ванредног стања одржана је новогодишња интерактивна представа 

„У потрази за изгубљеним поклонима“ и радионице посвећене Масљењици, у основним 

школама „Учитељ Таса“ и „Краљ Петар први“ у Нишу. У извођењу представе учествовали 

су студенти Департмана за руски језик и књижевност и ученици Гимназије „Светозар 

Марковић“, предвођени проф. Биљаном Илић. Резултат њихове успешне сарадње било је 

искрено одушевљење деце која су се радовала новим познанствима и наученим првим 

руским речима, изразима и културолошким реалијама у вези са прославом Нове године. У 

обе основне школе било је укупно присутно око двеста ученика, који су са великом 

радозналошћу пратили представу и показали велику заинтересованост и мотивисаност за 

добијање додатних информација након представе, када су хтели да се упознају са глумцима 

и поставе своја питања у вези са руским језиком и културом. Нека од питања односила су 

се и на могућности учења руског језика у њиховим основним школама, чије је отварање и 

био основни циљ нашег пројекта. У реализацији радионица посвећених Масљењици, поред 

наставника и сарадника Департмана, учествовали су ученици Гимназије „Светозар 

Марковић“, као и Угоститељско-туристичке школе, који су за ученике обезбедили 

палачинке.  



На срећу, пре свега захваљујући изузетном залагању колегиница Наташе Цакић, 

Јелене Костић, Марије Златковић, Једренке Митић, Иване Илић, Милице Стојковић и још 

неких, ситуација са руским језиком још увек је стабилна у неколико приградских и сеоских 

основних школа, у местима попут Медошевца, Трупала, Мерошине и Гаџиног Хана, као и 

у основним школама у околини Алексинца и Лесковца, у Прокупљу и Блацу. Када је реч о 

Нишу, руски језик се учи у неколико средњих школа, као и у четири нишке гимназије. 

Почетком ове школске године, према упутствима Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, у неким нишким гиназијама, у којима је по разреду било мање од 15 

ученика који су учили руски језик, извршено је методички нимало оправдано спајање група 

ученика I и II и ученика III и IV разреда, чиме је, уз све последице нужног смањења 

квалитета наставе у таквим околностима рада, иначе мали фонд наставника тих школа, 

преполовљен. 

 

У све четири нишке гимназије, као и у основним школама из наведених места, 

одржане су представе поводом Масљењице, као и различите пригодне активности поводом 

обележавања Дана европских језика. 

 

Ученици Гимназије Пирот освојили су прво место на олимпијади Лик Русије у 

оквиру две такмичарске тачке. Сценски приказ "ПОМНИТЕ" (поводом 75-годишњице 

Победе над фашизмом) припремила је проф. Марина Марковић Вацић у сарадњи са 

колегиницом проф. музичког). 

Ученица Милица Поповић добила је стипендију Руске Федерације и уписала 

Туризмологију у Москви. 

Са ученицима другог разреда, у оквиру промоције школе, направљен је кратак видео 

снимак у коме се промовише руски језик. 

Децембра 2019. Обележен је јубилеј – 140 година Гимназије Пирот, у оквиру кога је  

представљено и учење руског језика у школи.  

 

Алексиначка гимназија поноси се својим билингваним српско-руским одељењем, 

које је у потпуности оправдало своје постојање и могућностима које нуди током самог 

школовања и перспективи у наставку образовања постало препознатљиво на тржишту 

образовања. Најбољи показатељ успешности рада билигвалне наставе у Алексиначкој 

гимназији је велико интересовање ученика за упис у двојезично одељење у школској 

2020/2021. години, интересовање руских образовних институција за сарадњу са 

Алексиначком гимназијом, а пре свега наставак сарадње са старим партнерима у сфери 

реализације билингвалне наставе.  

Захваљујући сарадњи Алексиначке гимназије са Националним истраживачким 

државним универзитетом "Лобачевски" у оквиру пројекта билингвалне наставе, 20. 

децембра 2020. год. Алексиначку гимназију је посетио мобилни технолошки парк 

„Кванторијум“. Више од 50 ученика је кроз учећше у занимљивим радионицама имало 

прилике да се упозна са новим савременим технологијама  и професијама будућности. Том 

приликом је постигнут начелни договор о стучном усавршавању наставника који предају у 

билингвалном одељењу, укључивању лектора са Универзитета "Лобачевски" у билингвалну 

наставу, а у плану је и сарадња на остваривању других заједничких научно-образовних 

програма у сфери информатике и роботике. 



Ученик Алексиначке гимназије успешно је учествовао на међународној 

конференцији Старт иновације у Москви, коју организује Физичко-технички лицеј. 

Ученик је заједно са својим ментором био позван  да учествује у финалу Конференције у 

Москви, марта 2020. год, али због епидемиолошке ситуације ученици и наставници нису 

отпутовали, већ се ученик прикључио конференцији у онлајн режиму. 

Као резултат сарадње Министарстава образовања Србије и Русије, 4 руска лектора- 

предавача Федералне државне буџетске образовне установе Међународни центар за 

образовање „Интердом  Е.Д. Стасова“ у школској 2020/2021 години почели су да 

учествују у реализацији билингвалне наставе у Алексиначкој гимназији. Због акутелне 

епидемиолошке ситуације, руски предавачи ће са ученицима и наставницима Алексиначке 

гимназије до краја календарске године радити на даљину. 

Пет матураната билингвалног одељења добило је стипендију Министарства 

образовања РФ и академске 2020/2021. године, без полагања пријемног испита, образовање 

наставило на Универзитету "Лобачевски" (сходно условима, у овој календарској години, 

дистанционо). 1 ученица је уписала кибернетску медицину, 2 ученице економију, док су 2 

ученице на припремном програму за упис студијских програма биологије и хемије. 
 

 

У Нишу, 8.2.2021. год.                   Председник Нишке подружнице  

      Доц. др Велимир Илић 

 


