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АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА
Центар за стручно усавршавање у образовању у Лесковцу је веома активно
започео реализацију постављеног програма рада за 2016. годину. Сам назив ове
установе одређује циљеве рада – побољшање квалитета образовања,
примењивање и спровођење стратегије у складу са стратегијом коју је развио
Центар за професионални развој Београд, припрему и реализацију годишњих
програма
стручног
усавршавања
у
региону.
Кроз
повезивање
стручњака/наставника и развоја модела хоризонталног учења у Центру за
стручно усавршавање у образовању омогућена је размена и ширење добре
праксе у свим образовним установама Јабланичког округа, али и шире. 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, наставничким
удружењима постоји међусобно разумевање и подршка за отварање нових
могућности и путева ка квалитетнијем васпитно-образовном раду у школама
нашег окружења. У овом периоду остварена је сарадња са Центром за
промоцију науке кроз оснивање првог Научног клуба у Центру за стручно
усавршавање у образовању Лесковац, од укупно дванаест. Научни клуб је
замишљен као место за учење и стицање знања на неформалан начин кроз
радионице, предавања и бројне друге активности.
ЈАНУАР 2016.
Реализација првих активности за просветне раднике у овој години започела је
14. јануара састанком директора основних и средњих школа Града Лесковца са
начелницом Градске управе за друштвене делатности и представником
Лесковачког културног центра. На овом састанку истакнуто је да ће Град
Лесковац и Градска управа за друштвене делатности у 2016. години издвајати
финансијска средства за стручно усавршавање просветних радника школа Града
Лесковца, чиме је направљен велики помак јер је већина просветних радника за
стручно усавршавање издвајала сопствена средства и из тог разлога дуго била
немотивисана за напредовање у струци.
У Центру за стручно усавршавање 18. јануара одржан је састанак учитеља, који
чине радну групу за вођење евиденције и издавање јавних исправа у основној
школи. Центар за стручно усавршавање је у сарадњи са педагошким
саветницима уз подршку Школске управе Лесковац за 120 просветних радника
21. јануара организовао саветовање на тему "Вођење евиденције и издавање
јавних исправа у основној школи".
Издвачка кућа Клет 28. јануара у Центру за стручно усавршавање у образовању
одржала је промоцију уџбеника за енглески језик.
Током зимског распуста васпитачи, учитељи, професори, стручни сарадници и
директори школа били су реализатори и учесници семинара и стручних скупова
које је организовао Центар. Теме су биле веома различите и окупиле су велики
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број учесника који ће стечена и обновљена знања применити у реализацији
наставног садржаја и јачати професионалне компетенције како би непосредно
утицали на што бољи развој деце/ученика и њихово учење. У овом тромесечном
периоду у Центру су сви запослени својим ангажовањем омогућили да влада
радна и пријатна атмосфера за све присутне просветне раднике.
Центар за стручно усавршавање у образовању 30. јануара организовао je приказ
примера добре праксе "Клуб родитеља" коме је присуствовало 70 просветних
радника. На овом стручном скупу говорило се о значају равноправног
укључивања и учествовања родитеља у организацији и реализацији активности
са ученицима. Приказани су најзначајнији резултати Клуба родитеља у ОШ
"Јосиф Костић" из Лесковца.
Због великог интересовања просветних радника за две групе учесника 30. и 31.
јануара одржана је обука "Замке нових зависности". Теме које су обрађене су:
Значај мапирања активности на превенцији злоупотребе психоактивних
супстанци у Србији (резултати и планови); Стандарди квалитета у превенцији
злоупотребе психоактивних супстанци; Специфичности проблема нових
супстанци; Безбедно на интернету; Заједничко учење кроз акцију; Одолевање
притиску вршњака; Успостављање базе превентивних програма.
Обука „Да у школи другарство не боли“ реализована је 31. јануара у Центру за
стручно усавршавање у образовању. Општи циљ програма је унапређивање
нивоа знања и обавештености наставника о проблему насиља у школама. На
обуци су обрађене следеће теме: Карактеристике насиља и дефиниција
вршњачког насиља; Облици насилног понашања и зашто су нека деца насилна;
Ризични фактори у настанку насилног понашања код деце; Учесници у
вршњачком насиљу; Последице и распрострањеност вршњачког насиља;
Препознавање и превенција вршњачког насиља.
ФЕБРУАР 2016.
Семинар за наставнике страних језика "Мотивација - могућа мисија" одржан је
01. фебруара у Центру за стручно усавршавање. Циљ ове обуке је повезивање
наставника страних језика и размена искустава и нових трендова у методици
наставе страних језика са циљем унапређења стручне компетенције наставника
и побољшања квалитета учења.
У Центру за стручно усавршавање 01. и 02. фебруара одржано је неколико
састанака директора школа Јабланичког округа са представницима синдиката и
Школске управе Лесковац. Теме ових састанака биле су технолошки вишкови и
екстерна евалуација.
Семинар "Методе и технике оцењивања засноване на критеријумима"
реализован је у Центру за стручно усавршавање у образовању 01. и 02.
фебруара. Високо је оцењен на евалуацијама од стране учесника са коментарима
да је тема веома корисна и применљива у настави, да је целокупна обука била
динамична, инспиративна и иновативна.
3

Семинар „Аутизам и говорно-језички поремећаји“ реализован је за три групе
учесника 04., 05. и 09. фебруара Центру за стручно усавршавање у образовању.
Семинару је присуствовало 90 васпитача, учитеља, наставника и професора
Јабланичког округа који су ојачали компетенције за рад са децом са сметњама у
развоју. Наставници су стекли нова знања о поремећајима слуха, говора и језика
и добили јасна упутства за препознавање аутизма, самом односу према деци и
особама са аутизмом и начинима рада и третмана аутизма.
Методички усавршити наставника и унапредити квалитет наставе српског
језика, као и унапредити сарадњу наставника и ученика у активностима
богаћења усменог и писаног изражавања је циљ обуке „Подсети се, научи,
примени, обогати израз писани и усмени“ који је остварен на реализацији у
Центру за стручно усавршавање 05. и 06. фебруара.
У организацији Центра за стручно усавршавање у образовању 06. фебруара
одржана је презентација два примера добре праксе, начин употребе web алата,
под називом „Kahoot! – примена интерактивног софтвера у образовне сврхе“ и
примена методе изокренута учионица у циљу унапређивања квалитета наставе.
Овим стручним скуповима присуствовало је 334 васпитача, учитеља, наставника
и стручних сарадника.
Семинар "Српски језик и језичка култура у нижим разредима основне школе"
одржан је у Центру за стручно усавршавање у образовању 08. фебруара.
Учесници семинара били су учитељи Јабланичког округа и 13 учитеља основне
школе "Бора Станковић" из Кленика.
У организацији Центра за стручно усавршавање у образовању 09. фебруара
одржано је предавање под називом "(Не)заборављени синови великог рата".
Предавање је изазвало велико интересовање не само код професора историје,
већ и код оних који су заинтересовани за ову тему, а нису просветни радници.
Укупно је присуствовало 108 учесника.
Семинар "Примена енигматског квиза у настави" одржан је у Центру 10.
фебруара за групу од 30 васпитача, учитеља и наставника. Учесници обуке
усавршили су знања о препознавању, мобилизацији и подстицају развојних
капацитета ученика са уважавањем индивидуалности. Тиме ће се допринети
већој мотивисаности, јачању самопоштовања, самопоуздања, упорности,
истрајности и такмичарског духа ученика и омогућити проверу овладаности
образовним стандардима на најмање стресан начин за децу. Теме које су
обрађене на овој обуци су: Енигматски квиз – шта све то може бити; Језичке
игре; Математичке игре; Квиз питања; Креирање енигматског квиза; Квизијада.
Због великог интересовања просветних радника у Центру за стручно
усавршавање 27. фебруара ова обука је одржана за још једну групу просветних
радника.
У циљу истицања значаја неговања духа народне традиције у васпитнообразовном раду 12. фебруара васпитачице Предшколске установе "Младост" из
Медвеђе презентовале су своје примере добре праксе и са учесницима обновиле
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традиционалне технике народне традиције на нов, оригиналан и креативан
начин. На почетку овог стручног скупа наступила је фолклорна група "Бисери".
У Центру за стручно усвршавање 12. фебруара одржана је промоција уџбеника
издавачке куће Нова школа. Промоцији је присуствовало 150 учитеља.
"Обука за наставу грађанског васпитања" одржана је за трећу групу од 30
наставника 12. фебруара због великог интересовања наставника за теме које се
обрађују на овом семинару. Циљ семинара је развој компетенција наставника у
планирању, реализацији и евалуацији наставе Грађанског васпитања,
коришћењем ефективних и ефикасних метода и техника у циљу развоја
ученичких компетенција и подстицања активизма младих у грађанском
друштву.
У организацији Предшколске установе "Вукица Митровић" из Лесковца 18.
фебруара одржан је округли сто "Зашто је важно рано укључивање деце у
предшколске програме". Ова активност организована је у оквиру пројекта
"Вртићи без граница 2" који се реализује у периоду од марта 2014. до фебруара
2016. године.
У организацији издавачке куће "DataStatus" 19. фебруара одржана је
презентација уџбеника за енглески, немачки и француски језик којој је
присуствовало 65 наставника.
У организацији Удружења наставника енглеског језика "ELTA" и уз подршку
Америчке амбасаде, у Центру за стручно усавршавање 20. фебруара одржан је
семинар "Ка бољем разумевању 8". Семинару је присуствовало 25 професора
енглеског језика.
Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије и
Школске управе Лесковац 22. фебруара су у Центру одржали састанак
директора образовно-васпитних установа Јабланичког и Пчињског округа. Теме
састанка биле су: избор уџбеника; ваннаставне активности; изборни предмети у
основним и средњим школама; спровођење завршног испита на крају основног
образовања и васпитања за школску 2015/2016. годину.
У огранизацији Подружнице за српски језик и књижевност за Јабланички округ
у четвртак 25. фебруара, одржана је изборна скупштина на којој је изабран нови
председник.
У Центру за стручно усавршавање 25. фебруара у организацији Удружења
професионалаца у образовању и учењу "Апел", одржан је радни састанак са
представницима основних школа из Брестовца, Печењевца, Мирошевца, ОШ
"Вожд Карађорђе" из Лесковца, Центра за социјални рад Лесковац, Дома
културе Рома и Духовног центра Рома. Састанак су водили упошљеници
Хемијско-технолошке школе "Божидар Ђорђевић Кукар" из Лесковца. Ова
активност релизована је у оквиру пројекта "Образовање спаја не раздваја 2" са
циљем јачања капацитета омладинског клуба и инклузије деце мањинских група
и њихових родитеља у образовни систем.
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Први од дванаест градова Србије у којима се формирају Научни клубови је
Лесковац. На иницијативу Центра за промоцију науке у Центру за стручно
усавршавање у образовању ће у 2016. бити покренуте активности Научног
клуба. На састанку са градоначелником Лесковца др Гораном Цветановићем 29.
фебруара представљен је циљ и активности овог клуба. Циљ Научног клуба је
да шири научну писменост не само међу ученицима и студентима, већ и у широј
локалној заједници. Градоначелник Лесковца је подржао иницијативу отварања
Научног клуба у Лесковцу, истакавши да је она више него добродошла.
У оквиру јачања сарадње између Центра за промоцију науке и Центра за
стручно усавршавање у образовању из Лесковца омогућен је приступ КоБСОНу, електронској бази научних радова, часописа и књига. Представница Народне
Библиотеке Србије је 29. фебруара за запослене у Центру одржала обуку за
коришћење ове електронске базе. Сви истраживачи, студенти и остали
заинтересовани позвани су да у Центру за стручно усавршавање у образовању
потраже подршку за приступ КобСОН-у.
Од свог постојања па све до данас Центар за стручно усавршавање у образовању
остварује изузетну сарадњу са Школском управом Лесковац. Још један вид
добре сарадње у 2016. години је и преусмерење уџбеника за основне и средње
школе свих лиценцираних издавача од стране Школске управе у просторијама
Ресурсног центра у Центру за стручно усавршавање у образовању. Идеја ове
сарадње јесте да уџбеници буду доступнији свим просветним радницима како
би они могли да испрате понуђене садржаје и одаберу издавачку кућу која ће
одговарати потребама ученика са којима раде.
МАРТ 2016.
Друштво за српски језик и књижевност Подружница за Јабланички округ 01.
марта наставило је са одржавањем редовних састанака у Центру за стручно
усавршавање у образовању.
Учитељско друштво Лесковац је у просторијама Центра 02. марта одржало
састанак председништва Учитељског друштва.
У организацији Завода за уџбенике у Центру за стручно усавршавање је 04.
марта одржана радионица за учитеље. За професоре српског језика 14. марта ову
активност организовао је Завод за уџбенике у сарадњи са Подружницом за
српски језик за Јабланички округ.
Hippo удружење је у Центру за стручно усавршавање у образовању 05. марта
организовало међународно такмичење из енглеског језика са укупно 100
кандидата.
Поводом прославе међународног дана жена 8. марта у организацији Центра за
стручно усавршавање одржана је радионица Quilling технике. Quilling техника
се другачије назива и филигрански папир и представља уметност стварања
дизајнираних украса од папира. Радионици су присуствовали учитељи,
библиотекари и ученици школа Града Лесковца. Говорило се о значају и
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историји обележавања 8. марта, као и самој Quilling техици презентацијом
практичних примера.
Школска управа Лесковац је 11. марта у Центру за стручно усавршавање у
образовању организовала састанак са директорима школа, а 14. и 15. марта
састанке са представницима синдиката.
Јавни час на тему "Туберкулоза плућа" одржан је 25. марта у Центру у
организацији Медицинске школе из Лесковца.
У организацији Удружења васпитача Јабланичког округа и Валдорф друштва
Србије уз подршку Центра за стручно усавршавање у образовању 26. марта
одржана је трибина "Примена принципа Валдорф педагогије у раду са децом
предшколског узраста". Трибини је присуствовало 130 васпитача Јабланичког
округа.
Семинар Центра за стручно усавршавање у образовању "Аутизам и говорнојезички поремећаји" одржан је 26. марта четврти пут у овој години. Теме које су
обрађене су: Упознавање са говорно – језичким развојем детета и препознавање
одступања од правилног развоја говора и језика; Начини рада и приступа деци
са говорно-језичким поремећајима; Карактеристике особа са аутистичним
спектром; Смернице за рад са децом аутистичног спектра. Коментари на
евалуацијама су веома позитивни са препорукама да сви треба да похађају ову
обуку из разлога што је васпитачима, учитељима и наставницима неопходна
помоћ дефектолога када раде са децом/ученицима којима је потребна додатна
подршка у образовању. Предавачи су појаснили разна понашања и поремећаје
код деце, изнели нове чињенице и поткрепили излагања бројним примерима
тако да је семинар био изузетно интересантан и користан.
У организацији Одбора за превенцију болести зависности и борбу против
верских секти Скупштине Града Лесковца 30. марта је у Центру за стручно
усавршавање у образовању одржано полуфинале квиза за ученике под слоганом
„Играј за здравље, дрога јок бре“.
ПРОГРАМИ ЦЕНТРА РЕАЛИЗОВАНИ У ДРУГИМ ГРАДОВИМА
Програм стручног усавршавања Центра за стручно усавршавање „Подсети се,
научи, примени, обогати израз писани и усмени“ реализован је 23. и 24. јануара
у ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Врању, а 12. и 13. марта у ОШ „8. октобар“ у
Власотинцу.
У Техничкој школи „Бошко Крстић“ у Бојнику за просветне раднике ове
установе 30. и 31. јануара одржан је семинар "Методе и технике оцењивања
засноване на критеријумима оцењивања", а у ОШ "Станимир Вељковић Зеле" у
Бојнику за запослене у тој школи одржан је исти семинар 06/07. фебруара и
26/27. марта.
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У општини Бујановац семинар Центра за стручно усавршавање у образовању
„Методе и технике оцењивања засноване на критеријумима“ реализован је у
неколико школа. У Средњој школи "Сезаи Сурои" у Бујановцу за укупно 60
запослених 04. и 05. фебруара, одржан је семинар "Методе и технике
оцењивања засноване на критеријумима" који је у истој школи одржан 19. и 20.
марта за другу групу наставника. Семинар је високо оцењен од стране учесника
са нагласком да пружа нова теоријска знања која се могу одмах применити у
пракси. У ОШ „Драгомир Трајковић“ Жбевац реализован је 27. и 28. фебруара.
У ОШ „Вук Стефановић Караџић“ у Левосоју, такође у општини Бујановац
одржан је 12. и 13. марта за запослене из те школе.
Савез учитеља Републике Србије од јануара до марта организовао је XXXII
Зимске сусрете учитеља Србије као Дан стручног усавршавања. Тим поводом са
Центром за стручно усавршавање у образовању Лесковац настављена је
сарадња. Акредитовани програми стручног усавршавања Центра из Лесковца
реализовани су у Београду, Пожаревцу, Новом Саду, Смедереву, Ваљеву и
Ариљу. У ОШ „Младост“ Нови Београд 30. јануара, ОШ „Доситеј Обрадовић“
Пожаревац 02. фебруара и ОШ „Др Јован Цвијић“ Смедерево 20. фебруара
реализовани су семинари „Примена енигматског квиза у настави“ и „Да у школи
другарство не боли“. Семинар „Примена енигматског квиза у настави“ одржан
је и у ОШ „Петефи Шандор“ у Новом Саду 06. фебруара, ОШ „Нада Пурић“ у
Ваљеву 06. марта и ОШ „Стеван Чоловић“ у Ариљу 26. марта. У истој школи у
Ариљу 26. марта у оквиру Зимских сусрета учитеља Србије реализован је и
семинар „Замке нових зависности“.
АКТИВНОСТИ ВАН ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА

ЈАНУАР 2016.
У Центру за стручно усавршавање у образовању 15. јануара одржана је
промоција бизнис ментора и младих предузетника који су успешно завршили
обуке у оквиру пројекта "Ево прилике". Носилац пројекта и организатор ове
промоције на којој су присутнима подељене захвалнице и сертификати је ЕПУС
Лесковац.
Центар за стручно усавршавање у образовању сарађује са Удружењем родитеља
„Рингераја“. Прва активност/радионица у овој години реализована је 15. јануара
на тему „Ја родитељ“.
У организацији Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва 22.
јануара у Центру је одржан радни састанак.
Национална служба за запошљавање филијала Лесковац наставила је сарадњу са
Центром за стручно усавршавање у образовању и у овој години обављеним
тестирањем кандидата 25. јануара.
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ФЕБРУАР 2016.
У Центру за стручно усавршавање у образовању 05. фебруара одржана је
седница Одбора Синдиката образовања Јабланичког округа.
Удружење родитеља „Рингераја“ Лесковац у сарадњи са Развојним
саветовалиштем Дома здравља и Предшколском установом „Вукица
Митровић“ организовали су 24. фебруара трибину о улози и значају Развојног
саветовалишта у превенцији развојних проблема деце. Трибина се одвијала у
пријатној и конструктивној атмосфери, где је сваки говорник, са аспекта своје
струке и делокруга рада обрадио одговарајућу тему, пружајући присутнима
много корисних информација.
Удружење инвалида рада је 29. фебруара у Центру за стручно усавршавање у
образовању одржало активност за своје чланове.
МАРТ 2016.
У месецу марту у Центру за стручно усавршавање у образовању Удружење
родитеља "Рингераја одржало је пет различитих активности за децу и родитеље
чланове овог удружења, где се уз креативност родитеља и деце превазилазе
развојни проблеми. Организоване су креативне радионице „У сусрет 8. марту“,
„У сусрет пролећу“ 23. марта, "Чик погоди где сам" 30. марта.
У Центру за стручно усавршавање у образовању реализоване су дводневне
обуке које организује НАЛЕД у сарадњи са Министарством грађевинарства,
Републичким геодетским заводом, Јединицом за имплементацију пројекта и
Светском банком. Циљ ових тренинга је обучавање корисника за рад на новом
софтверу за издавање грађевинских дозвола. Обуке су одржане у пет различитих
термина 08/09. марта, 10/11. марта, 15/16. марта, 17/18. марта и 24/25. марта.
Европски покрет у Србији (ЕПУС) је у марту у Центру за стручно усавршавање
у образовању реализовао шест активности за програме „Закорачи ка свом
бизнису, изгради своју каријеру“ и „Подели своје знање са младима“ у оквиру
пројекта „Буди другачији“. Радионице са полазницима одржане су:
21.,23.,24.,30. и 31. марта.
У Центру за стручно усавршавање у образовању 25. марта одржана је радионица
"Учешће локалних заједница у праћењу напретка Србије у процесу европских
интеграција". Ову активност организовала је Београдска отворена школа са
циљем да чланове будућег локалног тима оспособи да на адекватан начин
проблеме у локалној заједници и резултате свог рада на њиховом решавању
претворе у конкретне доприносе процесу европских интеграција.
Семинар "Примена нових прописа у јавном сектору" одржан је 30. марта у
Центру за стручно усавршавање у образовању. Присутни су били представници
јавних предузећа и установа који су добили информације о новом систему
плата, шифрарнику радних места, рационализацији у 2016., интерном тржишту
рада, сазнали о новинама из Закона о јавним предузећима. Овај семинар
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организовао је Центар за едукацију, инвестиције и одрживи развој
"Реформатор". Предавачи су били чланови Посебне радне групе за израду
нацрта Закона о систему плата запослених у јавном сектору и стручњаци Центра
за едукацију, инвестиције и одрживи развој “Реформатор”.
Као једна од уводних активности Научног клуба у Лесковцу 30. марта је одржан
видео пренос трибине "Како доносите одлуку?". Ова трибина одржана је у
Великој сали СКЦ-а у организацији Центра за промоцију науке. Истовремено је
пренос ове трибине емитован у 9 градова Србије у којима ће у наредном
периоду бити отворени Научни клубови.
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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

јануар
2016.
фебруар
2016.
март
2016.

2

51

4

104

5

252

5

188

12

311

8

230

16

1161

9

205

1

23

7

206

14

604

26

727

УКУПНО

15

385

19

540

35

2017

40

1120

табела 1. Приказ активности и броја учесника у периоду јануар – март 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.
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