ЦЕНТАР
ЗА СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
У ОБРАЗОВАЊУ
Тhe Competence Improvement Center
ЛЕСКОВАЦ

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања Центра за
стручно усавршавање у образовању Лесковац за период април 2013. – јун 2013.

АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА:
У овом периоду Центар за стручно усавршавање у образовању наставио је организовање
активности стручног усавршавања у складу са потребама запослених у образовању и у
складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника.
Семинари реализовани у априлу:
- Родитељи и ми
- Српски језик и језичка култура у нижим разредима основне школе
- Ликовно је и ...
- Ка савременој настави српског језика и књижевности
- Савремене методе и нови приступи настави математике у основној школи
- Праћење физичког развоја и развоја моторичких способности (2 пута)
У оквиру пројекта Професионална оријентација у Србији реализован је менторски састанак
за представнике школа које учествују у пројекту. Школска управа Лесковац и Полицијска
управа Лесковац организовале су трибине и радионице за ученике из пројекта „Стоп
насиљу“. За васпитаче је издавачка кућа Клет организовала трибину. Удружење музичких
и балетских педагога одржало је редовни састанак.
Семинари реализовани у мају:

-

Помоћ помагачима – очување психофизичког здравља
TEFL & INCLUSION
7 корака превенције болести зависности
Добре и лоше стране учешћа на такмичењима, код деце са изразитим музичким
способностима
- Јачање капацитета наставника за васпитни рад
- Израда школског сајта
Издавачка кућа Нови Логос реализовала је промоцију уџбеника за енглески језик.
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Одржан је састанак локалног тима за професионалну оријентацију.
Организовано је предавање из физике за ученике средњих школа.
Друштво за српски језик доделило је дипломе ученицима који су постигли високе
резултате на такмичењима.
У просторијама Центра Синдикат образовања Јабланичког округа одржао је састанак.
У другој половини маја и почетком јуна сарадници Центра спровели су истраживање
„Процена потреба за стручним усавршавањем на почетку каријере“.
Семинари реализовани у јуну:

-

TKT 4 Tour Round Serbia
трибина „Стручно усавршавање и професионални развој запослених у образовању“
трибина „Законски оквир који регулише васпитно-образовни систем“
трибина „Најкраћи пут од наставног часа до јавног наступа – прожимање
традиционалног и савременог“
Центар за стручно усавршавање у образовању подржао је и акредитовао трибине „Стручно
усавршавање и професионални развој запослених у образовању“ и „Најкраћи пут од
наставног часа до јавног наступа – прожимање традиционалног и савременог“, а
реализовали су их запослени у Центру са спољним сарадницима. У овом месецу
организован је и велики број обука од стране Школске управе Лесковац са темом
спровођења завршног испита у основним школама. Актив школских библиотекара одржао
је свој редовни састанак. Одржан је и састанак из ИМПРЕС пројекта. У сарадњи са Заводом
за унапређивање образовања и васпитања крајем јуна почела је реализација седам обука
за наставнике изборног предмета Грађанско васпитање. Одржана је јавна расправа на
тему Нацрта Смерница за унапређивање улоге ИКТ у образовању.
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЦЕНТРУ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У
ОБРАЗОВАЊУ:
Са консултантима Швајцарске агенције за развој и сарадњу, представницима
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и члановима Мреже РЦ и ЦСУ Србије
у оквиру редовних активности одржана је тродневна радионица. Циљ је био
обезбеђивање континуиране одрживости и сарадње свих Центара за стручно
усавршавање на нивоу “Мреже” ради унапређивања образовања у Србији. Саветник
Центра из Лесковца је са представницима Центара, ЗУОВ-а, Министарства просвете, науке
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и технолошког развоја и Националног просветног савета присуствовао међународној
конференцији у Хелсинкију на тему употребе ИКТ у настави. У јуну је за запослене у
Центрима у РЦ Смедерево реализована радионица „Како одрасли уче“. Почело се са
креирањем акредитованог семинара намењеног запосленима у образовању који имају до
5 година радног искуства. У РЦ Ниш за запослене у Центрима организована је обука за
пројектно планирање.
АКТИВНОСТИ ВАН ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА:
Национална служба за запошљавање филијала Лесковац наставила је са коришћењем
просторија Центра за одржавање интервјуа и тестирања приликом запошљавања, као и за
обуке за предузетнике. У просторијама Центра, удружења Национални Демократски
Институт и Форум младих са инвалидитетом из Београда, организовали су своје састанке и
семинаре. Геронтолошки центар одржао је едукативни састанак за велики број
заинтересованих. Балканска медицинска унија организовала је семинар за лекаре и
фармацеуте.
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табела 1. Приказ активности и броја учесника за период април 2013. - јун 2013.године
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