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АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА 

Центар за стручно усавршавање у образовању у Лесковцу веома активно 

реализује постављени програм рада за 2016. годину, примењује и спроводи 

активности у складу са стратегијом коју је развио Центар за професионални 

развој Београд, припрема и реализује програме стручног усавршавања у складу 

са плановима стручног усавршавања просветних радника у региону. У Центру 

за стручно усавршавање у образовању омогућена је размена и ширење добре 

праксе из свих образовних установа Јабланичког округа. Поред реализације 

акредитованих програма стручног усавршавања за просветне раднике, сваког 

месеца се реализују и прикази примера добре праксе, трибине, конференције, 

сусрети васпитача/учитеља/наставника, саветовања, предавања, презентације 

ученичких и наставничких радова и њихови резултати. Добро оствареном 

сарадњом са предшколским установама, школама и наставничким удружењима 

постоји међусобно разумевање и подршка за квалитетнији васпитно-образовни 

рад. Још један вид добре сарадње је и то што се у просторијама Ресурсног 

центра у Центру за стручно усавршавање у образовању налазе уџбеници за 

основне и средње школе свих лиценцираних издавача које наставници 

свакодневно могу да погледају и имају увид у њихове садржаје. Са Центром за 

промоцију науке у овом тромесечном периоду реализоване су радионице, 

предавања и бројне друге активности Научног клуба у Лесковцу. 

 

АПРИЛ 2016. 

Издавачка кућа „Клет“ 01. априла у Центру за стручно усавршавање у 

образовању презентовала је уџбенике за основне и средње школе. 

 

У сарадњи са Универзитетом Сингидунум 02. априла Центар за стручно 

усавршавање у образовању организовао је семинар за наставнике средњих 

школа "Методе, поступци и технике превазилажења конфликата у процесу 

образовања". Обрађене су теме: Друштвени контекст у коме настају конфликти; 

Правни аспект регулисања конфликата; Конфликти и настава: узроци и методе 

спречавања. 

 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 02. априла одржане су и две 

обуке на тему развијања активизма и волонтеризма код ученика. Обуке су 

реализоване у организацији Каритас Београдске надбискупије у оквиру пројекта 

"Јачање еколошке и друштвене свести младих у централној Србији". За 

наставнике основних и професоре средњих школа одржана је акредитована 

обука "Развијање активизма и волонтеризма код ученика", а истовремено су и 

ученици 7. и 8. разреда основних школа и ученици средњих школа 

присуствовали семинару "Активно грађанство и волонтеризам". 

 

Први Научни клуб у Србији отворен је 05. априла у Центру за стручно 

усавршавање у образовању. Центар за промоцију науке, као своје партнере при 

формирању Научних клубова, препознао је Центре за стучно усавршавању у 

образовању и Регионалне центре за професионални развој запослених у 

образовању. Све локалне самоураве, у којима постоје Центри, пружиле су 
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велику подршку овом заједничком раду на унапређивању образовања, развоју 

науке и бризи о младима. Научни клуб при Центру за стручно усавршавање у 

образовању намењен је свима који воле науку и технику, њоме се баве 

професионално или аматерски, свима који би волели да постану научници кад 

порасту, онима који би желели да се играју науке и тако никад не одрасту. То је 

простор у коме сви заинтересовани за науку и технологију имају прилику да се 

упознају, размењују искуства, дискутују о научним темама и тако проширују 

знања. Овом приликом потписан је Меморандум о сарадњи Града Лесковца, 

Центра за промоцију науке и Центра за стручно усавршавање у образовању 

Лесковац. 

 

Након отварања, за присутне директоре школа и наставнике, одржано је 

предавање о концептима и предстојећим активностима Научног клуба. 

Сарадници Центра за промоцију науке овом приликом најавили су расписивање 

јавног позива за финансирање активности које имају за циљ развој науке на 

територији целе Србије. 

 

Научни клуб у Лесковцу први су посетили ученици ОШ "Васа Пелагић" из 

Лесковца у пратњи школског библиотекара, ученици који бораве у продуженом 

боравку ОШ "Вук Караџић" и ОШ "Јосиф Костић" из Лесковца са својим 

учитељицама. Овом приликом упознали су се са активностима и сврхом 

оснивања Научног клуба, добили су више информација о изложби "Спектри" и 

сами се опробали у извођењу експеримената. 

 

У организацији Одбора за превенцију болести зависности и борбу против 

верских секти Скупштине Града Лесковца 07. априла је у Центру за стручно 

усавршавање у образовању одржано финале квиза за ученике под слоганом 

„Играј за здравље, дрога јок бре“. 

 

Музичка школа „Станислав Бинички“ је у Центру за стручно усавршавање у 

образовању 07. и 08. априла организовала припреме за реализацију семинара за 

соло певање, а 12. априла јавни час гитаре. 

 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 09. априла одржан је семинар 

"Планирање стручног усавршавања у основним и средњим школама". Обрађене 

су теме: Општи поглед на стручно усавршавање – сврха, законска и подзаконска 

регулатива, допринос квалитету наставе; Стандарди компетенција за професију 

наставника; Планирање личног професионалног развоја; Планирање стручног 

усавршавања у установи; Планирање и праћење стручног усавршавања 

установе. 

 

У организацији Удружења васпитача Јабланичког округа 09. и 10. априла за 60 

васпитачица у Центру за стручно усавршавање у образовању одржан је семинар 

"Брига за дете - стратегије развијања животних вештина код деце".  Овом 

приликом су васпитачи ПУ „Дечја радост“ Панчево разменили искуства са 

колегама из ПУ „Вукица Митровић“ Лесковац.  Теме које су обрађене су: Развој 

- Корак по корак до животних вештина; Програмски садржаји оријентисани ка 

детету; Оријентација - „Брига о дететуˮ и „Брига за детеˮ; Животне вештине 

детета. 
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Школска управа Лесковац је у Центру 15. априла одржала састанак са 

директорима средњих школа Града Лесковца. 

 

У Центру за стручно усавршавање у образовању се 16. и 17. априла, за групу 

васпитачица организовао семинар "Примена принципа Валдорф педагогије у 

раду са децом предшколског узраста". Организатор овог семинара је Удружење 

васпитача за Јабланички округ.  

 

У оквиру кампање "Smart and Safe - Паметно и Безбедно" коју спроводи 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација ИТ караван је посетио 

Лесковац. Основна школа "Светозар Марковић" одабрана је да буде место на 

коме је приређена интерактивна презентација о правилима безбедног 

коришћења интернета, безбедоносним ризицима употребе интернета и 

друштвених мрежа, као и употреби ИКТ-а у образовању. У сарадњи са Центром 

за стручно усавршавање у образовању ИТ караван је организован 21. априла за 

100 ученика 6. и 7. разреда ове школе. 

 

Семинар Центра за стручно усавршавање у образовању "Да у школи другарство 

не боли" одржан је 23. априла за 25 наставника основних школа града Лесковца 

са циљем препознавања и превенције вршњачког насиља у школама. 

 

Програм стручног усавршавања "Унутрашњи свет образовања" је програм од 

посебног интереса (одобрен решењем министра просвете, науке и технолошког 

развоја) финансиран од стране Цркава и верских заједница и немачке 

фондације Konrad Adenauer Stiftung са циљем промоције интегративног 

приступа у верској настави, међурелигијске и интеркултуралне сарадње. 

Семинар је одржан 23. априла у Центру за стручно усавршавање у образовању 

за 60 вероучитеља школа Лесковца и Ниша, а реализатори су били професори 

Православног богословског факултета у Београду и аутор пројекта заменик 

председника Комисије за верску наставу у школи при Министарству просвете, 

науке и технолошког развоја. Велики допринос реализацији ове обуке дао је 

координатор верске наставе Епархије Нишке. 

  

МАЈ 2016. 

У организацији ОШ "Васа Пелагић" из Лесковца поводом обележавања дана 

школе 11. маја у Центру за стручно усавршавање у образовању одржан је 

округли сто на тему: "Проблеми савремене наставе". Учесници округлог стола 

били су наставници основних и средњих школа града Лесковца. 

 

Семинар "Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних 

материјала" реализован је за три групе васпитачица у Центру за стручно 

усавршавање у образовању од 13. до 15. маја у организацији Предшколске 

установе "Вукица Митровић" из Лесковца. 
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У оквиру активности Научног клуба Лесковац 15. маја одржана је радионица 

"Најкраћи пут до науке". Након веома успешних презентација радова на 

фестивалима науке и научним скуповима широм Србије, комплетна научна 

екипа ДДД – тима, који чине ученици специјализованог математичког одељења 

ОШ „Вук Караџић“ из Лесковца и надарени ученици ОШ „8. октобар“ из 

Власотинца предвођени њиховим наставницима представила је део својих 

радова и у Лесковцу. Ученицима и наставницима основних школа представљени 

су кораци у изради научног рада и одабрани награђени радови овог тима. 

 У организацији Центра за стручно усавршавање у образовању 18. и 19. маја је у 

ОШ "Вук Караџић" у Лесковцу био постављен планетаријум Центра за 

промоцију науке. Пројекције у мобилном планетаријуму су јединствена прилика 

за проширивање знања из области природних наука, како код ђака тако и код 

наставника, и представљају изузетно занимљив и атрактиван начин за ближе 

упознавање са астрономијом и сродним наукама. Током десет пројекција 

планетаријум је посетило око 600 ученика основних школа града Лесковца. 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 20. и 21. маја одржана је 

Окружна Стручна конференција за васпитаче  "Вртић као отворени систем-

искуства и изазови". Ову конференцију организовао је Савез удружења 

васпитача Србије и Удружење васпитача Јабланичког округа. У уводном 

излагању поред представника организатора, присутним васпитачима обратио се 

и професор на Високој школи за васпитаче струковних студија у Алексинцу. 

Одржано је предавање на тему "Холистички приступ у савременим 

предшколским програмима". Другог дана конференције за васпитаче одржано је 

више различитих радионица. У оквиру три сесије говорило се о унапређивању 

васпитно-образовног рада у процесу планирања применом различитих техника и 

инструмената и отворености предшколске установе према окружењу. Свој рад 

за 150 присутних васпитача представиле су предшколске установе из Лесковца, 

Врања, Бујановца, Прокупља и Димитровграда. 

 

У оквиру обележавања маја - месеца математике 25. маја организована је 

промоција специјалног математичког одељења ОШ "Вук Караџић" из Лесковца. 

Информације о начину уписа у ово одељење, програму рада, досадашњим 

успесима и постигнућима ученика, присутни су добили од директора школе, 

педагога, наставника и ученика овог одељења.  

 

Стручни скуп - предавање припремљено на основу научног рада 

„(Не)заборављени син четири рата“ одржано је 26. маја у Центру за стручно 

усавршавање у образовању.  

 

У организацији Научног клуба 30. маја одржана је радионица "Абакус" за 

ученике првог разреда основних школа. 

 

Градска управа за друштвене делатности је у Центру за стручно усавршавање у 

образовању 30. маја одржала састанак са директорима општине Лесковац, а 31. 

маја Школска управа Лесковац организовала је састанак са директорима 
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основних и средњих школа Јабланичког округа. Теме ових састанака биле су 

припреме завршног испита у школама. 

 

 

ЈУН 2016. 

У организацији Школске управе Лесковац 01. јуна у Центру за стручно 

усавршавање у образовању одржан је састанак са супервизорима на завршном 

испиту, а 03. јуна састанак са директорима и представницима школа. 

 

Синдикат образовања Србије - Регионални центар Лесковац је 03. јуна у Центру 

за стручно усавршавање у образовању одржао састанак одбора. 
 

У Центру је 04. јуна одржан трећи део семинара за професоре француског језика 

на тему: „Педагошка радионица за професоре француског језика“ (Jouez, 

chantez, communiquez). 

 

У организацији Подружнице за српски језик и књижевност за Јабланички округ 

07. јуна су у Центру додељене дипломе ученицима основних и средњих школа 

са запаженим резултатима у овој области. 

 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 11. јуна је одржан семинар 

"Средњошколски наставник у улози каријерног саветника". 

 

У оквиру пројекта "Кутак за сву децу" који реализује Удружење дефектолога 

"Тезеј" из Лесковца уз подршку ШОСО "11.октобар" и Предшколске установе 

"Вукица Митровић" из Лесковца, 13. јуна је у Центру за стручно усавршавање 

одржана радионица. Циљ радионице је превазилажење разлика међу децом. 

Радионицу су реализовали волонтери Удружења "Тезеј". Пројекат финансира 

организација "Помоћ деци" из Београда.  

 

 

У оквиру фестивала „Ледамус“ у Центру за стручно усавршавање је 17. јуна 

одржана трибина „Организација рада хорског певања у школама”. Предавање 

је било подељено у два, у музичкој педагогији традиционално присутна 

комплементарна дела, теоријско предавање и практична музичка радионица. 

Обрађене су теме: планирање хорског програма, аудиција и селекција, јавно 

деловање, култура хора, развој певачког гласа. Говорило се о  вокалним 

вежбама и саветима потребним за изградњу и квалитетан развој дечјег певачког 

гласа. 
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ПРОГРАМИ ЦЕНТРА РЕАЛИЗОВАНИ У ДРУГИМ ГРАДОВИМА 

Програми Центра за стручно усавршавање у образовању из Лесковца 

реализовани су априла у осам градова ван Јабланичког округа.  

За наставнике енглеског језика 02. априла на Универзитету Метрополитан у 

Београду реализован је семинар „Variety as the Spice of ELT“, а у Крагујевцу 23. 

априла у Медицинској школи са домом ученика.  

Семинар „Примена енигматског квиза у настави“ одржан је 09. и 10. априла у 

ОШ „Драгомир Марковић“ у Крушевцу за две групе учитеља и наставника у 

основним школама. 

У ОШ „Др Јован Цвијић“ у Смедереву 09. априла реализован је семинар „Да у 

школи другарство не боли“. Семинару су присуствовали учитељи - чланови 

Друштва учитеља Смедерева. 

Дводневни семинар "Методе и технике оцењивања засноване на 

критеријумима“ одржан је  16. и 17. априла у Средњој школи „Доситеј“ у 

Београду, а за запослене у ОШ "Вељко Дугошевић" у Ранилугу 23. и 24. априла. 

Семинар "Аутизам и говорно-језички поремећаји" реализован је 16. априла у 

Великом Ропотову у предшколској установи "Пчелица Маја" за упошљенике ове 

установе, а 23. априла у ОШ „Вук Караџић“ у Сочаници. 

 

АКТИВНОСТИ ВАН ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА 

 

АПРИЛ 2016. 

Европски покрет у Србији (ЕПУС) је у априлу у Центру за стручно 

усавршавање у образовању реализовао дванаест радионица у оквиру пројекта 

„Ево прилике!“, а ментијима који су учествовали у I циклусу менторске 

подршке у оквиру наведеног пројекта Министарства омладине и спорта 

Републике Србије и Европског покрета у Србији – Лесковац са партнерима, 11. 

априла додељени су сертификати и менторске препоруке.  

 

У организацији Србија шуме – Шумског газдинства шума Лесковац 06. априла 

је у Центру одржано предавање на тему шумских пожара. 

 

Европски прогрес је 12. априла у Центру за стручно усавршавање у образовању 

организовао информативну сесију на тему подршке самозапошљавању младих 

кроз покретање бизниса, а 20. априла инфо сесију  на тему Јавног позива за 

Унапређење конкурентности путем отварања нових радних места. Више 

информација о овом јавном позиву присутни  су добили од представника 

EUPROGES-a. 
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Још једна у низу обука корисника софтвера за издавање грађевинских дозвола 

одржана је у Центру за стручно усавршавање у образовању 14. и 15. априла. 

 

Семинар "Центар Здравка Лесковац", одржан је 16. априла у Центру за стручно 

усавршавање у образовању. Резултате пројекта пропратили су локални медији и 

преко 50 учесника из Дома здравља, Болнице, Локалне самоуправе, просвете, 

цивилног сектора, удружења песника, волонтера, приватника, Центра за 

економику домаћинства, социјалне заштите, Сомбора, Малог Иђоша и Бачке 

Тополе, Новог Сада, Београда, Ужица, Крагујевца, Ниша... Реализацији 

семинара неколико дана раније у дворишту Центра претходила је припрема 

перформанса "Игра живота" прича о женама оболелим и леченим од рака дојке 

са поруком да се после ове болести може живети и то квалитетније него пре.  

 

Удружење родитеља "Рингераја" наставило је реализацију својих активности у 

Центру за стручно усавршавање у образовању и у овом тромесечном периоду. 

Трибина "Улога и значај Интерресорне комисије у поступку остваривања права 

детета на додатну подршку" одржана је 06. априла, 13. априла реализована је 

радионица за родитеље и децу на тему „Одвежи, завежи и играј се“, а 20. априла 

радионица „У сусрет Ускршњем празнику“ на којој су прављене корпице и 

декорација за ускршња јаја. Округли сто  "Да ли је Лесковцу потребан центар за 

рану стимулацију и превенцију развојних потешкоћа код деце млађег узраста?" 

реализован је 22. априла са представницима система здравствене и социјалне 

заштите, образовања и васпитања, родитељима који су говорили из својих 

позиција да ли је и зашто граду Лесковцу потребан Центар за рану стимулацију 

и превенцију намењен деци којој је потребна додатна подршка. 

 

 

МАЈ 2016. 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 07. маја додељени су 

сертификати, захвалнице и Повеља захвалности учесницима, партнерима и 

сарадницима на пројекту „Буди другачији! – Унапређење иновативног приступа 

запошљивости и запошљавању младих у Јабланичком округу“. 

 

Невладина огранизација “Praxis” је 13. маја у Центру за стручно усавршавање у 

образовању одржала састанак  посвећен теми дечјих, раних и принудних 

бракова. Циљ састанака је повезивање свих релевантних актера на нивоу 

локалне самоуправе и државне управе у циљу размене постојећих искустава и 

унапређења пракси поступања надлежних институција у случајевима дечјих, 

раних и принудних бракова у контексту постојећих међународних и домаћих 

прописа и стандарда. Присутни су били представници  локалне самоуправе, 

Центра за социјални рад, здравствених установа, полиције, судства, 

тужилаштва, образовних установа  и невладиних организација. 

 

Удружење родитеља "Рингераја" је у Центру за стручно усавршавање у 

образовању маја одржало две радионице за родитеље и децу. 
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Концертом који је приређен 20. маја у Центру за стручно усавршавање у 

образовању и ове године су обележени лесковачки дани музике (LEDAMUS). 

 

У организацији Удружења оболелих од мултипле склерозе Јабланичког округа, 

у Центру је 25. маја одржана трибина "Под притиском" поводом обележавања 

Светског дана оболелих од ове болести. 

 

ЈУН 2016. 

 

У организацији Европског прогреса 10. јуна у Центру за стручно усавршавање у 

образовању одржана је информативна сесија Јавни позив за достављање 

предлога пројеката за пилотирање мера прописаних Стратегијом за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња на локалном нивоу. 

Национална научно-популарна трибина „Да ли смо заробљени у Борхесовој 

библиотеци“ у организацији Центра за промоцију науке одржана је 14. јуна у 

Београду, а видео пренос се пратио у Центру за стручно усавршавање у 

образовању. 

У Центру је 17. јуна одржана обука за Упис у матичну књигу рођених и 

остваривање права у области држављанства, пребивалишта и боравишта грађана 

и породично правне заштите уз осврт на област антидискриминације и добре 

управе у организацији. Обуци су присуствовали матичари и заменици матичара, 

запослени у центрима за социјални рад и запослени у полицијским управама 

Министарства унутрашњих послова. 



 

 

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 

2016. 
8 261 9 242 13 359 35 1346 

мај 

2016. 
5 328 / / 8 889 12 406 

јун 

2016. 
3 183 / / 14 717 8 320 

УКУПНО 16 772 9 242 35 1965 55 2072 

табела 1. Приказ активности и броја учесника у периоду април – јун 2016. 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. 

 

ДИРЕКТОР 

Славиша Пејић 


