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АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА 

 

ЈУЛ 2015. 

Током летњег распуста у Центру за стручно усавршавање у образовању смањен 

је број активности за запослене у образовању. У овом месецу није било 

реализација програма стручног усавршавања, али су се углавном планирале 

активности за нову школску годину у смеру где је основни путоказ 

професионални развој просветних радника као процес константног развијања 

компетенција ради квалитетнијег обављања посла. 

 

АВГУСТ 2015. 

Крајем августа у Центру за стручно усавршавање представници Школске управе 

Лесковац одржали су два састанка са директорима школа Јабланичког округа. 

Због потребе проналажења решења за технолошке вишкове директори су се 

састали и са представницима СОС – РЦ Лесковац.  

Центар за стручно усавршавање у образовању подржаће заинтересоване ауторе 

и реализаторе приликом акредитације програма стручног усавршавања за 

школску 2016/2017. и 2017/2018. годину. Од 20.08.2015. до 20.09.2015. године 

расписан је Конкурс за избор програма стручног усавршавања запослених у 

образовању које ће Центар подржати приликом акредитације код Завода за 

унапређивање образовања и васпитања.  

 

СЕПТЕМБАР 2015. 

Учитељско друштво Лесковац је у Центру за стручно усавршавање у 

образовању 09. септембра организовало састанак, а затим семинар „Методе и 

технике Outdoor наставе – учење у непосредном окружењу“. Семинар је 

реализован у три групе за чланове Учитељског друштва. 

 

Актив и Друштво школских библиотекара Јабланичког округа 16. и 17. 

септембра су у Центру за стручно усавршавање у образовању одржали састанак 

на коме се разговарало о новом Правилнику о критеријумима и стандардима за 

финансирање установе која обавља делатност основног образовања и 

васпитања, представљен је план рада школског библиотекара за школску 

2015/2016. годину и приказано је тренутно стање на терену што се тиче 

технолошких вишкова стручних сарадника - библиотекара. 

 

Школска управа Лесковац је 21. септембра у Центру за стручно усавршавање у 

образовању организовала састанак са директорима школа Јабланичког округа. 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 23. септембра одржан је 

састанак на коме је донешена одлука које програме ће при акредитацији код 

Завода за унапређивање образовања и васпитања  подржати Центар. 
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Процену програма пријављених на Конкурсу, вршила је стручна комисија која 

је на основу унапред утврђених критеријума и у складу са Правилником о 

сталном стручном усавршавању васпитача, учитеља, наставника и стручних 

сарадника изнела сугестије и запажања о програмима стручног усавршавања 

којима ће се конкурисати код Завода за унапређивање образовања и васпитања. 

Решењем Министарства трговине, туризма и телекомуникација у сарадњи са 

ЈИСА – Јединственим информатичким савезом Србије Центар за стручно 

усавршавање у образовању као овлашћени ECDL тест центар почео је 

реализацију акције "Информатика за талентоване основце".  У оквиру ове акције 

обезбеђена је бесплатна online информатичка обука по европским ECDL 

стандардима за талентоване ученике основних школа. Центар за стручно 

усавршавање у образовању у овом пројекту учествује као партнер који је у 

сарадњи са заинтересованим наставницима информатике укључио око 100 

ученика основних школа општине Лесковац. Ученици ће похађати бесплатне 

online обуке за 4 ECDL Start модула: 

 Познавање рачунара и његове структуре; 

 Обрада текста и све врсте употребе за писање; 

 Табеларне калкулације и израда прорачуна; 

 Коришћење интернета као неисцрпног извора комуникација и база 

знања. 

 

 

ПРОГРАМИ ЦЕНТРА РЕАЛИЗОВАНИ У ДРУГИМ ГРАДОВИМА 

За наставнике средње школе "Доситеј" у Београду у складу са њиховим 

потребама у области стручног усавршавања 22. и 23. августа одржана је обука 

"Методе и технике оцењивања засноване на критеријумима". Циљ обуке је 

развијање компетенција за оцењивање ученика засновано на критеријумима. 

Семинар је високо оцењен на основу евалуација учесника након реализације уз 

запажања да је садржај конкретно применљив у пракси. 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЦЕНТРУ ЗА СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ 

У периоду од 18-20.09. и 25-27.09.2015. у Регионалном центру за 

професионални развој запослених у образовању у Нишу представници Центра 

за стручно усавршавање у образовању Лесковац присуствовали су обукама у 

оквиру пројекта „Каријера по мери наставника“ подржаног од Швајцарске 

агенције за развој и сарадњу – СДЦ-а. „Обука за саветника за каријерно вођење 

и развој професионалне каријере запослених у образовању“ одржана је у два 

модула. Циљ пројекта је да се прошири репертоар услуга центара за 

професионални развој наставника услугом каријерног вођења и саветовања, која 

би била посебно усмерена на наставнике који су постали технолошки вишак.  
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У организацији и у просторијама Регионалног центра за професионални развој 

запослених у образовању у Нишу од 25. до 27. септембра одржан је састанак 

Мреже РЦ и ЦСУ Србије. Састанку је присуствовало једанаест директора из 

једанаест регионалних и центара за стручно усавршавање наставника. Главна 

тема састанка је била предстојећа акредитација програма за стручно 

усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2016/17. и 

2017/18. годину. Разговарало се и о постигнутим резултатима у протеклом 

периоду уз полугодишњи извештај о активностима центара за период јануар – 

јун 2015., као и плановима за предстојеће активности на нивоу Мреже РЦ/ЦСУ 

Србије. На дневном реду нашао се и извештај о организацији Конференције 

„Улога директора у процесу образовања“ у Врњачкој Бањи.  

 

АКТИВНОСТИ ВАН ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА 

 

ЈУЛ 2015. 

До краја јула шездесеторо запослених из Завода за јавно здравље Лесковац у 

ЕЦДЛ тест центру ЦСУ Лесковац, положило је ЕЦДЛ онлајн испите по 

модулима за:  

 

Base Module 1 – Основе коришћења рачунара (Computer essentials);  

Base Module 2 – Основе коришћења интернета (Online essentials);  

Base Module 3 – Обрада текста (Word processing);  

Base Module 4 – Табеларне калкулације (Spreadsheets).  

 

Тиме су стекли међународни сертификат за основна информатичка знања која 

ће им помоћи да напредују у послу.  

 

АВГУСТ 2015. 

Отвореност и сензибилност за најразноврсније потребе и иницијативе шире 

друштвене заједнице и у овом периоду су једна од битних одредница нашег 

деловања, па је у складу са тим у неколико термина Национална служба за 

запошљавање филијала Лесковац у Центру за стручно усавршавање у 

образовању организовала састанке са представницима Yure и кандидатима за 

посао у тој фирми. 

 

СЕПТЕМБАР 2015 

У Центру за стручно усавршавање у образовању је 08. септембра свечано 

отворен LIFFE 2015 - Лесковачки Интернационални Фестивал Филмске Режије. 

Организатор овог фестивала је Лесковачки културни центар. У дворишту 

Центра од 08. до 12. септембра сваке вечери је приказиван по један филм. 
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У огранизацији ЕПУС-а – Европског покрета у Србији 09. септембра у Центру 

за стручно усавршавање у образовању презентован је прелиминарни бизнис 

план за ревитализацију округлог павиљона у Лесковцу. 

 



 

 

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 

јул 2015. / / / / / / 7 120 

август 

2015. 
/ / 1 30 3 200 1 30 

септембар 

2015. 
3 88 / / 6 135 4 400 

УКУПНО 3 88 1 30 9 335 12 550 

табела 1. Приказ активности и броја учесника у периоду јул – септембар 2015. године 

 

Ресурси Центра за стручно усавршавање у образовању отворени су за јавност којој се редовно презентује урађено. Све што се 

реализује видљиво је на сајту Центра за стручно усавршавање у образовању, фејсбук страници и Информатору о раду. 
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