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Трпмесечни извештај п реализацији гпдишоег прпграма ппслпваоа Центра за 
стручнп усавршаваое у пбразпваоу Лескпвац за перипд пктпбар–децембар 2013. 

 
 
АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА: 
 
У пктпбру Центар за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу је прганизпвап планиране 
активнпсти струшнпг усаврщаваоа заппслених у пбразпваоу. Пдржани су мнпги 
акредитпвани прпграми за наставнике. Реализпван је други круг пбуке за наставнике из 
пбласти прпјектнпг планираоа. Кпнференцијпм за медије и струшним предаваоем  
пбележена је Дешја недеља. Ушитељскп друщтвп Лескпвац је у прпстпријама Центра за 
струшнп усаврщаваое у пбразпваоу пдржалп редпвну Гпдищоу скупщтину Ушитељскпг 
друщтва. У прганизацији Града Лескпвца у пктпбру најбпљим студентима дпдељене су 
награде. У првпј пплпвини пктпбра саветници Центра за струшнп усаврщаваое у 
пбразпваоу пдржали су индивидуалне састанке са свим аутприма семинара и пружили 
струшну ппдрщку у креираоу прпграма кпје је Центар ппдржап на Кпнкурсу ЗУПВ-а. 
Кпмисија је дпнела пдлуку кпји ће прпграми бити ппдржани пд стране Центра за струшнп 
усаврщаваое у пбразпваоу у 2014/2015. и 2015/2016.гпдини.  
 
Семинари реализпвани у пктпбру:  

- Ушимп да ушимп 

- Ппмпћ ппмагашима – пшуваое психпфизишкпг здравља 

- Variety as the Spice of ELT 

- Пбука наставника за примену „Зеленпг пакета“ 

- 7 кпрака превенције бплести зависнпсти (ван прпстпра ЦСУ) 

- Шкплска библиптека-местп сарадое наставника и ушеника (ван прпстпра ЦСУ) 

У нпвембру у пквиру прпјекта „Прпфесипнална пријентација у Србији“ реализпван је 
ментпрски састанак за представнике щкпла кпје ушествују у прпјекту. У прганизацији 
Центра, а у дпгпвпру са наставницима енглескпг језика пдржан је састанак п предстпјећим 
креативним радипницама за ушенике. Електрпнски факултет из Нища је у прпстпријама 
Центра за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу ппшеп са реализацијпм прпјекта 
„Ппбпљщаое вещтина дпнпщеоа пдлука ушеника средоих щкпла“. У прганизацији 
Нпвпсадскпг хуманитарнпг центра реализпвана је представа за ушенике „Један клик меоа 
све“.  
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Центар за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу је ппвпдпм трпгпдищоице рада у нпвембру 
расписап ликпвни и литерарни кпнкурс на тему: „Каквпг васпиташа, ушитеља, наставника, 
прпфеспра желим“ и тп за: категприју предщкплских група (ликпвни), категприју пд 1. дп 4. 
разреда пснпвних щкпла, категприју пд 5. дп 8. разреда пснпвних щкпла и категприју 
средоих щкпла.   Синдикат пбразпваоа је реализпвап семинар за наставнике пснпвних и 
средоих щкпла Јабланишкпг пкруга.  
 
 Семинари реализпвани у нпвембру:  

- Рпдитељи и ми  

- ТКТ 4 

- Инфпрматишке мрвице 

- Семинар Pearson Longman 

- Примена структуралнпг ушеоа и сензпрна интеграција кпд пспба са аутистишним 
спектрпм 

- Шкпла – дпбрп местп за рад: раднп-правни пплпжај заппслених и пдгпвпрнпст за ппвреде 
радне пбавезе 

- 7 кпрака превенције бплести зависнпсти (ван прпстпра ЦСУ) 

- Рпдитељи и ми (ван прпстпра ЦСУ) 

- Ппмпћ ппмагашима – пшуваое психпфизишкпг здравља (ван прпстпра ЦСУ) 

- Variety as the Spice of ELT (ван прпстпра ЦСУ) 

Ппшеткпм децембра струшни жири је дпнеп пдлуку п најбпљим радпвима на ликпвнпм и 
литерарнпм кпнкурсу: „Каквпг васпиташа, ушитеља, наставника, прпфеспра желим“. На 
приређенпј свешанпсти у прганизацији Центра за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу 
најуспещнијим ушеницима су дпдељене пригпдне награде, а институцијама захвалнице за 
дпбру сарадоу. Издавашка кућа Educational Centre је у Центру за струшнп усаврщаваое у 
пбразпваоу прпмпвисала учбенике акредитпване за наставу енглескпг и немашкпг језика у 
пснпвним щкплама. Шкпла за пснпвнп пбразпваое пдраслих је у пквиру прпјекта „ИПА 
2008.“ реализпвала пбуку за свпје заппслене у прпстпријама Центра за струшнп 
усаврщаваое у пбразпваоу. Настављена је реализација креативних радипница енглескпг 
језика за ушенике пснпвних щкпла. Пплпвинпм децембра реализпван је састанак лпкалнпг 
тима у пквиру прпјекта „Прпфесипнална пријентација у Србији“. Центар за струшнп 
усаврщаваое у пбразпваоу је у децембру ппшеп реализацију прпјекта „Плакщајмп рад у 
инклузивнпм пдељеоу“. Пснпвни циљ прпјекта је развијаое механизама ппдрщке 
наставницима и јашаое оихпвих кпмпетенција за ефикасније планираое и реализацију 
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наставе у инклузивнпм пдељеоу. Прва радипница реализпвана је у децембру на тему: 
„Гпвпрнп-језишка патплпгија“. Директпри пснпвних и средоих щкпла Јабланишкпг пкруга у 
сарадои са Шкплскпм управпм Лескпвац наставили су реализацију свпјих редпвних 
састанака у прпстпријама Центра за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу. 

Семинари реализпвани у децембру:  

- Српски језик и језишка култура у нижим разредима пснпвне щкпле 

- Савремене метпде наставе и наставни материјали 

- Рпдитељи и ми (2 пута) 
 
 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЦЕНТРУ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У 
ОБРАЗОВАЊУ: 
 
У пктпбру је деп заппслених Центра за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу присуствпвап 
пбуци у пбласти прпјектнпг планираоа. Два саветника Центра за струшнп усаврщаваое су у 
пктпбру 2013. присуствпвала међунарпднпј кпнференцији у Бепграду „Пбразпваое кап 
кљуш успеха – финскп искуствп“. У перипду пд 20. дп 27. пктпбра 2013. „Мрежа РЦ/ЦСУ 
Србије“ представила се на Сајму пбразпваоа Звпнце 2013. Центар за струшнп усаврщаваое 
у пбразпваоу Лескпвац је тпм приликпм презентпвап свпје активнпсти, успещне прпјекте, 
партнере и акредитпване семинаре. Ппстигнути су дпгпвпри п сарадои са брпјним 
издавашким кућама и релевантним институцијама и удружеоима.  
На пснпву резултата истраживаоа дп кпјих су дпщли заппслени у Центрима маја 2013., 
сарадници Центара су тпкпм пктпбра, нпвембра и децембра креирали прпграм струшнпг 
усаврщаваоа кпјим су кпнкурисали за акредитацију кпд ЗУПВ-а. Циљ пвпг прпграма је 
пснаживаое кпмпетенција заппслених у пбразпваоу кпји нису пплпжпли испит за 
лиценцу.   
Директпр Центра за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу Лескпвац присуствпвап је 
редпвним састанцима „Мреже РЦ/ЦСУ Србије“. Ппшеткпм децембра са кпнсултантима 
SDC/a, Hugom Sagerom и Raisom Venalainen пдржан је радни састанак у РЦ Коажевац кпме 
су присуствпвали директпр и саветник ЦСУ Лескпвац. Тема скупа билп је функципнисаое 
„Мреже РЦ и ЦСУ Србије“ и разматраое резултата кпмисија фпрмираних у циљу 
унапређеоа рада „Мреже РЦ и ЦСУ Србије“ и свакпг пд центара.  
Саветник за прпфесипнални развпј у Центру за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу 
пплпвинпм децембра присуствпвап је кпнференцији у Бепграду у прганизацији Завпда за 
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унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа на тему: Искуства и мпгући правци 
унапређиваоа система сталнпг стручнпг усавршаваоа заппслених у пбразпваоу и 
Кпнкурса „Сазнали на семинару применили у пракси“. 
 
АКТИВНОСТИ ВАН ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА: 
 
Рукпметни клуб „Хисар“ је у пктпбру наставип реализацију свпјих редпвних састанака у 

прпстпријама Центра за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу. Фпрум младих са 

инвалидитетпм је прганизпвап семинар на тему: „Пдрживи мпдели сарадое у 

усппстављаоу сервиса ппдрщке за пспбе са инвалидитетпм“. У прганизацији „Мреже РЦ и 

ЦСУ Србије“ у пктпбру су реализпване практишна и тепријска пбука из прпјекта „Примена 

мера Енергетске ефикаснпсти“. Пбука је била намеоена лпкалним институцијама, у 

правцу ппбпљщаоа система ппдатака п пптрпщои енергије, систематизацији ппдатака, 

анализи и пдређиваоу мера за оихпвп смаоеое. У прпстпријама Центра у пвпм перипду 

редпвнп су се пдржавали састанци „У циљу дпбрпг здравља“. Здравље Актавис је за 

лекаре прганизпвап семинар „Здравље Актавис“. Бепградска птвпрена щкпла је за 

заппслене у АЛЕР-у пдржала кпнсултативну радипницу „Какп дп успещне сарадое“. За 

заппслене у лпкалним сампуправама у прганизацији МИРПС-а у нпвембру реализпвана је 

активнпст „Правни аспекти уписа свпјине јединица лпкалне сампуправе“. У прганизацији 

Центра за спцијални рад у Центру је пдржан радни састанак ппвпдпм пдлуке п прпщиренпј 

спцијалнпј защтити. Наципнална служба за заппщљаваое је и у пвпм перипду наставила са 

реализацијпм свпјих активнпсти (тестираоа за незаппслене) у прпстпријама Центра за 

струшнп усаврщаваое у пбразпваоу. Пд америшкпг нарпда у сарадои са Владпм 

Републике Србије крпз Наципналну агенцију за регипнални развпј у прпстпријама Центра 

за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу представљена је прпмпција прпјекта „Развпј 

приватнпг сектпра у Јужнпј и Југпзападнпј Србији“. Ппшеткпм децембра у прганизацији 

Рпмске пбнпве сарадое и алтернативе – РПСА у Центру за струшнп усаврщаваое пдржана 

је трибина „Хплпкауст нашиоен над Рпмима у II светскпм рату“. Друщтвп за защтиту и пдгпј 

птица „Дубпшица“ из Лескпвца у сарадои са Српскпм прнитплпщкпм федерацијпм у 

перипду пд 11.12.2013. дп 15.12.2013.гпдине у Центру за струшнп усаврщаваое у 

пбразпваоу прганизпвап је 56. Прнитплпщки щампипнат Србије. У склппу излпжбе птица 

приказани су и ликпвни радпви ушеника разредне наставе пснпвних щкпла у Лескпвцу на 
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тему: „Защтитимп птице у прирпди“. Пвај деп излпжбе такмишарскпг је карактера и 

најбпљи радпви су били награђени. Центар за спцијални рад је наставип сарадоу са 

Центрпм за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу и тпкпм децембра је реализпвап 

трпдневну пбуку за свпје заппслене. Еврппски ппкрет у Србији је и у пвпм перипду 

наставип да реализује свпје активнпсти у прпстпријама Центра за струшнп усаврщаваое у 

пбразпваоу. Пдржан је пкругли стп на тему: „Екпнпмски пднпси Србије и Кпспва – Утицај 

на лпкалне привреде и заједнице“. У Центру за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу крајем 

децембра пдржан је традиципнални дванаести нпвпгпдищои кпнцерт Камернпг пркестра 

„Ампрпзп“. 

месец број 

семинара 

одржаних 

у ЦСУ 

Лесковац 

број 

учесника 

број 

семинара 

организо

ваних 

ван 

Центра 

број 

учесн

ика 

остале 

активности за 

наставнике 

(састанци,окр

угли столови, 

саветовања...) 

број 

учесн

ика 

активности за 

учеснике ван 

области образовања 

(невладин сектор, 

грађанство, локална 

самоуправа) 

број 

учесника 

октобар 

2013. 

4 106 2 58 6 233 5 97 

новембар 

2013. 

6 161 4 120 7 185 10 304 

децембар 

2013. 

3 98 1 32 9 277 7 1411 

УКУПНО: 13 365 7 210 22 695 22 1812 

табела 1. Приказ активнпсти и брпја ушесника у перипду пктпбар – децембар 2013.гпдине   
                                                                                                                                         

 Услуге кпје пружа Центар за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу и услпви у оему 
(прпстприје и оихпва уређенпст, ппремљенпст, технишка ппдрщка, уређенпст двприщта…) 
су на вепма виспкпм нивпу.  Ретки су дани када у Центру нема активнпсти, а највећи брпј 
оих пдвија се викендпм. Све пвп ппстиже се великим трудпм и залагаоем свих 
заппслених у Центру за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу Лескпвац. 
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                          ДИРЕКТПР  
Славища Пејић 
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