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АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА 

Професионални развој је сложен процес који подразумева константно развијање 

компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника ради квалитетнијег 

обављања посла, са крајњим циљем унапређивања развоја деце и ученика на 

свим нивоима ученичких постигнућа. Саставни део професионалног развоја је и 

развој каријере напредовањем у одређено звање. Центар за стручно 

усавршавање у образовању после више од четири године активног рада и даље 

је назаобилазна тачка када је образовање у питању, али и свакодневни живот 

читаве општине у домену образовања, културе, науке и сличних области. 

Ресурси Центра за стручно усавршавање у образовању отворени су за сва 

удружења, невладине организације и остале установе и организације из локалне 

средине, а и шире. Јавности редовно презентујемо урађено. Све што реализујемо 

може се видети на сајту Центра, фејсбук страници, у локалним средствима 

информисања и наравно информатору о раду, који се редовно ажурира. 

 

АПРИЛ 2015. 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 3. априла одржана је јавна 

трибина ,,Мобилизације заједнице за спровођење социјалне и образовне 

инклузије и анализа постојећих и потенцијалних ресурса на окружном и 

локалном нивоу“ у оквиру локалне акције ,,Корак напред ка позитивној 

инклузивној пракси – сервис педагошке асистенције на локалном нивоу”. Ову 

активност реализовала је Асоцијација педагошких асистената Србије у сарадњи 

са Центром за интерактивну педагогију и Центром за образовне политике уз 

подршку Фонда за отворено друштво. 

У организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Јединице 

за инклузивно образовање, у Центру за стручно усавршавање у образовању је 6. 

априла одржана трибина „Мониторинг и евалуација инклузивног образовања“. 

Циљ трибине је прикупљање искустава школа у спровођењу инклузивног 

образовања и формулисање реалистичних и важних препорука за унапређивање 

постојеће праксе. Учесници су били чланови тимова за инклузивно образовање 

школа Јабланичког и Пчињског округа.  

У Центру за стручно усавршавање у образовању 18. априла реализована је обука 

из области страног језика Variety as the Spice of ELT. Циљ обуке је пружање 

помоћи наставницима да постану ефикаснији и постижу боље резултате 

коришћењем одговарајуће методологије прилагођене природи самих ученика. 

Аутори/реализатори су учесницима показали активности, игре и песме које могу 

унети разноврсност у наставу енглеског језика, побољшати мотивацију и 

довести до бољих резултата. 
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Центар за стручно усавршавање у образовању 24. априла организовао је 

трибину „Едукативни софтвер од идеје до учионице“. Сврха ове трибине је 

представљање концепта електронског уџбеника који поштује основне 

методичке и дидактичке принципе образовања и употребљив је у пракси. 

Реализатор је Нинослав Миљковић, аутор едукационог пројекта „Ако мене 

питаш“. 

У организацији Удружења васпитача Јабланичког округа 26. априла у Центру за 

стручно усавршавање у образовању реализована је трибина „Учење је игра“. 

Трибину је посетио велики број васпитача и родитеља. Након ове трибине 27. 

априла у Центру за стручно усавршавање у образовању реализована је обука за 

васпитаче „НТЦ систем учења – развој укупних способности детета“. Општи 

циљ обуке био је унапређивање интелектуалних способности деце и рана 

идентификација и стимулација даровитих на основу најновијих научних 

достигнућа из неурофизиологије. Аутори и реализатори трибине и програма су 

Ранко Рајовић, лекар, сарадник УНИЦЕФ-а за образовање и Урош Петровић, 

књижевник и аутор 10 романа из области дечје књижевности. По завршетку 

обуке сваки полазник је добио задатак да у свом раду примени стечена знања и 

сарађује са водитељима обуке. 

 

МАЈ 2015. 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 11. маја одржан је састанак 

директора школа Јабланичког округа са начелницом Школске управе Лесковац, 

Бојаном Миленковић и начелницом Градске управе за друштвене делатности, 

Сузаном Станковић Илић. 

Центар за стручно усавршавање у образовању 11. маја организовао је 

акредитовани стручни скуп – трибину „Дефектолог у инклузији као подршка 

васпитачу, учитељу и наставнику“. Теме које су реализоване су актуелне и 

прилагођене циљној групи на коју се односе. Од стране учесника стручни скуп 

је високо оцењен, што се уочава из упитника који су попунили. Васпитачи, 

учитељи и наставници су боље разумели систем инклузије у нашој земљи са 

свим њеним предностима, али и недостацима који постоје. Дата су упутства на 

који начин да их решавају у пракси. Претпоставка реализатора да је дефектолог 

неопходан у систему инклузије је потврђена кроз исказивање потреба 

васпитача, учитеља и наставника за сарадњом и стручним саветовањем. 

Програм стручног усавршавања Центра за стручно усавршавање у образовању 

„Примена енигматског квиза у настави“ реализован је 23. маја за васпитачице 

ПУ „Вукица Митровић“ у Лесковцу. Присутни учесници су подстакнути за 
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различите видове мотивисања деце да уче кроз игру, уз уважавање развојних и 

психофизичких карактеристика и социјалних могућности. 

Регионални центар Лесковац Синдиката образовања Србије 25. маја је у Центру 

за стручно усавршавање у образовању организовао састанак са својим 

представницима. 

У организацији Друштва историчара за Јабланички округ 26. маја у Центру за 

стручно усавршавање у образовању професорима историје представљен је 

додатни наставни материјал "Некад смо живели заједно - историја која 

повезује". 

ЈУН 2015. 

Поред редовних активности за запослене у образовању у јуну је у Центру за 

стручно усавршавање у образовању организован и низ активности за ученике 

основних и средњих школа Јабланичког округа. 

Народна библиотека "Радоје Домановић" из Лесковца и Учитељско друштво 

Лесковац, 1. јуна у Центру за стручно усавршавање у образовању организовали 

су промоцију "Зборника драмских текстова за децу". У овом издању се налазе 

драмски текстови учитеља из Србије, који су са својим ученицима приказали 

представе у оквиру Међународне смотре сценског учитељског стваралаштва 

2014. године. 

На 5. Међународној смотри сценског учитељског стваралаштва која је одржана 

1. и 2. јуна у Лесковцу у Центру за стручно усавршавање у образовању 

реализоване су радионице за ученике. 

У организацији Подружнице за српски језик и књижевност за јабланички округ 

2. јуна  свечано су уручене дипломе ученицима основних и средњих школа који 

су постигли значајне резултате на такмичењима у области српског језика и 

књижевности. 

Одбор за превенцију болести зависности и борбу против верских секти 

Скупштине Града Лесковца у Центру за стручно усавршавање 4. јуна 

организовао је полуфинале квиза за ученике основних школа Града Лесковца.  

Актив школских библиотекара и Друштво школских библиотекара Јабланичког 

округа 10. јуна одржао је редовни састанак у Центру за стручно усавршавање у 

образовању.  

У организацији Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у 

Центру за стручно усавршавање у образовању 10. јуна одржана је обука 

„Припрема за завршни испит 2015. године“, којој су присуствовали запослени у 

школама: ОШ "Аца Синадиновић" Предејане, ОШ "Стојан Љубић" Косанчић, 
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ОШ "Радован Ковачевић Максим“ Лебане, ОШ "Трајко Стаменковић" Лесковац 

и ОШ "Свети Сава" Гложане. Обуку су реализовале сараднице Регионалног 

центра запослених у образовању у Нишу, Валентина Ранчић и Виолета Панчић. 

Обуку за спровођење завршног испита 11. јуна организовала је Школска управа 

Лесковац. Обуци су присуствовали председници школских комисија и 

супервизори. Реализатори обуке биле су саветнице Школске управе Лесковац 

Марина Илић и Лидија Нешић. 

Удружење за унапређење квалитета живота „Синергија“ 18. и 19. јуна у Центру 

за стручно усавршавање у образовању организовало  је семинар „Помоћ 

помагачима – очување психофизичког здравља“. Циљ семинара је проширивање 

сазнања о последицама дуготрајног стреса у педагошком раду и упознавање са 

стратегијама заштите менталног здравља. На обуци су остварени и специфични 

циљеви: Дефинисање ризика за психофизичко здравље које педагошка пракса 

носи; Упознавање са синдромом изгарања, фазама његовог развоја, 

контратрансфером и посредном трауматизацијом; Овладавање техникама 

самопомоћи и помоћи. 

У циљу информисања потенцијалних аутора програма сталног стручног 

усавршавања о начину конкурисања, у петак 19.06.2015. године у Центру за 

стручно усавршавање у образовању одржан је састанак. Овом приликом 

представљени су услови сарадње између аутора и Центра и начин одобравања 

програма за школску 2016/2017. и 2017/2018. годину, које ће при акредитацији 

подржати Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац. 

У петак 19.јуна је у Центру за стручно усавршавање у образовању одржана 

завршна приредба школе страних језика "Смарт". 

Као и претходних година, у Центру је одржано финале квиза за ученике 

основних школа у организацији Одбора за превенцију болести зависности и 

борбу против верских секти Скупштине Града Лесковца. У финалу је прво 

место заузела ОШ "Бора Станковић" из Губеревца, друго ОШ "Коста 

Стаменковић" из Лесковца и треће место ОШ "Трајко Стаменковић" из 

Лесковца. Ова активност релаизована је 25.јуна. 

 

ПРОГРАМИ ЦЕНТРА РЕАЛИЗОВАНИ У ДРУГИМ ГРАДОВИМА 

Проблем са којим се Центар за стручно усавршавање у образовању суочио у 

априлу, мају и јуну је велики број отказаних обука (18) за које је спроведен 

поступак јавних набавки и који су у складу са плановима стручног усавршавања 

запослених у образовању. Реализације ових обука су пријављене код Завода за 

унапређивање образовања и васпитања, а касније отказане из разлога што се 

нису формирале групе учесника. Разлози за то су вишемесечни штрајк 
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просветних радника, проблем финансирања стручног усавршавања и недостатак 

мотивације за стручним усавршавањем, које произилази из тренутног стања у 

просвети. Локалне самоуправе, где се налазе остали Центри за стручно 

усавршавање, редовно издвајају финансијска средства за стручно усавршавање 

просветних радника предвиђена Законом о основама система образовања и 

васпитања, док у Центру за стручно усавршавање у образовању у Лесковцу ова 

пракса не постоји. Због тога просветни радници са територије Града Лесковца 

издвајају своја лична новчана средства за стручно усавршавање. 

У предшколској установи "Слава Ковић" у Богатићу 19. априла реализована је 

обука "Аутизам и говорно-језички поремећаји“ којој су присустовали запослени 

у овој установи. 

Четири програма Центра за стручно усавршавање у образовању Лесковац 

реализовано је током викенда 25. и 26. априла 2015. године. У Центру за 

стручно усавршавање у Шапцу одржане су обуке: „Да у школи другарство не 

боли“ и „Музички ансамбли у основним и средњим школама – најкраћи пут од 

наставног часа до јавног наступа“. Обука „Примена енигматског квиза у 

настави“ реализована је за запослене у ОШ „Доситеј Обрадовић“ Опово код 

Панчева, а "Аутизам и говорно-језички поремећаји" одржан је у Центру за 

стручно усавршавање запослених у образовању у Крагујевцу.  

У ОШ „Свети Сава“ у Суботинцу код Алексинца, 7. јуна одржана је обука за 

наставнике страних језика „Мотивација – могућа мисија“, а 22. јуна обука за 

наставнике енглеског језика „Variety as the Spice of ELT“. 

 

АКТИВНОСТИ ВАН ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА 

 

АПРИЛ 2015. 

Центар за стручно усавршавање у образовању поседује лиценцу за тест центар и 

понудио је ECDL програм Градским управама и Јавним предузећима у Лесковцу 

уколико запослени у тим институцијама желе да стекну међународни 

сертификат за основна информатичка знања, да их потврде и усаврше, што ће 

им помоћи да напредују у послу.  

У априлу је 65 запослених у Заводу за јавно здравље Лесковац одлучило да 

похађа ЕЦДЛ онлајн обуке по модулима. Сви кандидати су у Центру за стручно 

усавршавање у образовању током априла, маја и јуна започели полагање ЕЦДЛ 

онлајн испита за: Base Module 1 – Основе коришћења рачунара (Computer 

essentials); Base Module 2 – Основе коришћења интернета (Online essentials); 
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Base Module 3 – Обрада текста (Word processing); Base Module 4 – Табеларне 

калкулације (Spreadsheets). 

У Центру за стручно усавршавање у образовању одржан је семинар за 

надоградњу и изливање ноктију у организацији Cosmetic shop-a. Семинару је 

присуствовало 50 учесница. 

Од 14. до 17. априла у Центру за стручно усавршавање у образовању одржан је 

четвородневни трнинг за запослене у предузећу "Yura Corporation" у Лесковцу. 

Тренинг је реализован из области ISO/TS16949, Интерни аудитор и VDA 6.3 

Интерни аудитор. 

Организатор пословног састанка „Заједно на европском тржишту – заједничке 

могућности за предузећа у индустрији текстила и одеће из прекограничних 

региона“ у Центру за стручно усавршавање у образовању 18. априла био је Град 

Лесковац, Организација за текстилну и одевну делатност и Бугарска привредна 

комора. Састанку је присуствовао градоначелник Лесковца, представници 

локалне самоуправе, српски и бугарски привредници. 

 

МАЈ 2015. 

У Центру за стручно усавршавање у образовању је 20. маја одржан тренинг за 

израду бизнис плана. Ову активност је реализовао UNOPS и Европски прогрес у 

циљу подршке женском предузетништву. Теме које су биле заступљене на 

тренингу су: Сврха и основни елементи бизнис плана; Анализа купаца и 

тржишта; Продајни и маркетинг план; Финансијски план и анализа 

финансијских пројекција. 

У организацији Форума за међународне односе и Мреже EPuSa 21. маја у 

Центру за стручно усавршавање у образовању одржана је панел дискусија на 

тему „Друштвене, политичке и културне последице миграција“. Након 

дискусије одржана је пројекција документарног филма „Logbook -SERBISTAN“. 

 

ЈУН 2015 

 

У оквиру Фестивала LEDAMUS, у Центру за стручно усавршавање у 

образовању је 14. јуна одржан концерт етно музике. Учесници су били ученици 

Музичке школе "Мокрањац" из Београда и Музичке школе "Станислав 

Бинички" из Лесковца. Наредна активност која је реализована у оквиру овог 

фестивала у Центру за стручно усавршавање је предавање "Корнелије 

Станковић - што се боре мисли моје". Ова трибина реализована је 17.јун. 

Медијатори су били: Јелена Ј. Ђорђевић, Валентина Петровић, Јовица Пешић и 

Далибор Илић. 
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У четвртак, 18.јуна, одржана је ванредна скупштина Градског фудбалског савеза 

Лесковца. На овој скупштини изабран је нови председник савеза. Ова 

организација одржала је још један састанаку Центру 19.јун. 

 



 

 

месец 

бр. обука 

одржаних 

у Центру 

бр. 

учесника 

број 

обука 

ван 

Центра 

бр. 

учесника 

остале 

активно

сти за 

наставн

ике 

бр. 

учесника 

активнос

ти за 

учеснике 

ван 

области 

образова

ња 

бр. 

учесника 

април 

2015. 
2 35 5 139 4 209 10 204 

мај 2015. 2 28 1 24 4 190 19 250 

јун 2015. 1 28 2 40 11 203 15 273 

УКУПНО 5 91 8 203 19 602 44 727 

табела 1. 

Приказ активности и броја учесника у периоду април – јун 2015. године 

 

 

 

ДИРЕКТОР 

Славиша Пејић 


