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Трпмесечни извештај п реализацији гпдишоег прпграма ппслпваоа Центра за 
стручнп усавршаваое у пбразпваоу Лескпвац за перипд јануар 2014. – март 2014. 

 
 
АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА: 
 
Центар за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу Лескпвац већ три гпдине уназад свим 
наставницима у Лескпвцу и регипну, пмпгућава квалитетнп струшнп усаврщаваое и 
прпфесипнални развпј, кпји дппринпси ппбпљщаоу квалитета пбразпваоа, првенственп у 
регипну, а самим тим и на наципналнпм нивпу. Прпфесипналним усаврщаваоем 
наставници дплазе дп релевантних инфпрмација кпје дппринпсе оихпвпм раду, али и 
напредпваоу у зваоу.  
У време зимскпг распуста маои је брпј реализпваних активнпсти.  
Јануара и фебруара 2014.гпдине настављена је реализација креативних радипница 
енглескпг језика кпја је намеоена ушеницима пд првпг дп шетвртпг разреда пснпвне 
щкпле.  
Синдикат пбразпваоа Србије – Регипнални центар Лескпвац у прпстпријама Центра за 
струшнп усаврщаваое у пбразпваоу у јануару је пдржап 21. Седницу пдбпра Јабланишкпг 
пкруга СПС.  
Шкплска управа Лескпвац и Ушитељскп друщтвп Лескпвац и у пвпј гпдини наставилп је са 
пдржаваоем састанака у Центру. Реализпвана су три састанка намеоена директприма 
пснпвних и средоих щкпла Јабланишкпг пкруга, ушитељима и наставницима. 
 
Семинари реализпвани у јануару:  

- Визуелнп представљаое неких математишких садржаја ппмпћу рашунара (у Центру) 

- 7 кпрака превенције бплести зависнпсти (ван Центра) 

- Ппмпћ ппмагашима – пшуваое психпфизишкпг здравља (ван Центра) 

- Рпдитељи и ми (ван Центра) 
 
Удружеое щкплских библиптекара и Удружеое музишких и балетских педагпга 
Јабланишкпг пкруга у Центру за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу прганизпвалп је свпје 
редпвне састанке.  
У прганизацији Центра за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу директпр Центра је 

ппшеткпм фебруара са свпјим сарадницима пдржап састанак са директприма щкпла 

Јабланишкпг пкруга, тимпвима за струшнп усаврщаваое и аутприма семинара. На састанку 

је презентпван Извещтај п раду Центра за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу у 2013. 

гпдини, представљен је Прпграма рада за 2014. гпдину и дпгпвпренп је усклађиваое 
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ппнуде семинара са планпвима струшнпг усаврщаваоа заппслених у пбразпваоу. 

Саветници за прпфесипнални развпј и ИКТ и ресурсе ппдсетили су присутне на пбавезу 

струшнпг усаврщаваоа заппслених у пбразпваоу и улпгу Центра за струшнп усаврщаваое у 

складу са Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа. Пвпм приликпм 

приказани су критеријуми за пдржаваое семинара у Центру за струшнп усаврщаваое у 

пбразпваоу пд 01.01.2014. и мпгућнпст реализације семинара у щкплама. Дати су 

предлпзи за унапређиваое будућих активнпсти (акредитпвани струшни скуппви,  трибине, 

угледни шаспви, анализа Кпнкурса „Сазнали на семинару применили у пракси“...) Ппсебан 

нагласак стављен је на ппјашану сарадоу са щкплама ван ппщтине Лескпвац. 

Градска управа за защтиту живптне средине и Хемијскп-технплпщка щкпла „Бпжидар 

Ђпрђевић-Кукар“ у Центру за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу прганизпвали су 

трибину: „Дарвинпви дани“ намеоену наставницима и ушеницима. 

Издавашка кућа „Едука“ је и пве гпдине у Центру прпмпвисала учбенике за српски језик, 

енглески језик, технишкп и инфпрматишкп пбразпваое, физику, истприју и биплпгију. 

Центар за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу Лескпвац је тпкпм фебруара 2014. уз 
ппдрщку Мреже РЦ/ЦСУ реализпвап прпјекат „Плакщајмп рад у инклузивнпм пдељеоу“ 
крпз радипнице: Интелектуална пметенпст и развпјни ппремећаји, Гпвпрнп-језичка 
патплпгија и Аутистични ппремећај. Пвим едукацијама је пбухваћенп пкп 180 
заппслених у пснпвним щкплама на теритприји Јабланишкпг пкруга, а пснпвни циљ 
прпјекта је развијаое механизама ппдрщке наставницима и јашаое оихпвих кпмпетенција 
за ефикасније планираое и реализацију наставе у инклузивнпм пдељеоу. Један пд 
прпблема у щкплама је велика заступљенпст ушеника са сметоама у развпју кап и 
недпстатак искуства наставника у раду са пвпм группм ушеника. Ушещћем у радипницама 
заппслени у пбразпваоу мпгу лакще да извпде наставу и на ефикаснији нашин спрпвпде 
активнпсти за све ушенике. Плакщава им се мпгућнпст да преппзнају прпблем, 
идентификују пптребе ушеника и у складу са оима прганизују наставу.  
Са циљем унапређеоа квалитета пбразпвнпг система у Србији, у Центру за струшнп 
усаврщаваое у пбразпваоу прганизпван је директан пренпс кпнференције ппсвећене 
упптреби инфпрмаципних технплпгија (ИКТ) у пбразпваоу. „Нпве технплпгије у 
пбразпваоу – кпнференција п упптреби ИКТ у щкплама“ пдржана је у Дпму пмладине 
Бепграда 25. и 26. фебруара 2014. Наща жеља била је да ппмпгнемп наставнпм и другпм 
пспбљу у щкплама регипна да псавремене наставни прпцес и на щтп бпљи нашин 
искпристе мпгућнпсти кпје нпве технплпгије пружају. На пвпм двпдневнпм дпгађају билп 
је реши п следећим темама: Стратешки приступ и ппдршка развпју упптребе ИКТ у 
шкплама, Технплпгије и ппрема – дпступнпст и мпгућнпсти, Дигитални наставни 
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материјали и рад уз ппмпћ интернета, Развпј кпмпетенција и прпфесипнални развпј 
наставника за упптребу ИКТ у настави, Инпвације у настави уз упптребу ИКТ. 

Медицинска щкпла из Лескпвца, Едукаципни центар и Рпмска пбнпва сарадоа и 
алетрнатива (РОСА) су у прпстпријама Центра за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу 
реализпвали трибину: „Рпмпфпбија – хпмпфпбија“ за ушенике и наставнике щкпла 
Јабланишкпг пкруга. 
У прганизацији Центра за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу, а у сарадои са прпсветним 
саветницима Шкплске управе Лескпвац за прпсветне раднике Јабланишкпг пкруга крајем 
фебруара реализпвана је трибина: „Улпга ппртфплиа у прпфесипналнпм развпју 
заппслених у пбразпваоу“. Пвај струшни скуп изазвап је великп интереспваое кпд 
заппслених у пбразпваоу, а теме су биле: Ппртфплип прпфесипналнпг развпја (израда 
лишнпг прпфесипналнпг плана струшнпг усаврщаваоа, писаое радне бипграфије, израда 
ппртфплија) Професионалне кпмпетенције (вреднпваое ппртфплија, стицаое зваоа и 
ппртфплип, пример  праксе – пример дпбрпг ппртфплиа). 
Фебруара 2014. Центар за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу Лескпвац je са ''EBC TEST 
CENTROM'' d.o.o и „JISA”-om Јединственим Инфпрматишким Савезпм Србије пптписап 
угпвпр п усппстављаоу Тест центра за on-line пбуку и тестираое кандидата за стицаое 
међунарпднп признатпг сертификата у ппзнаваоу рада на рашунару. Центар за струшнп 
усаврщаваое у пбразпваоу Лескпвац, кап Тест Центар дпбип је мпгућнпст да врщи on-line 
пбуку на даљину за ECDL standard (distance learning) прекп Интернета кап и тестираое 
кандидата. Време за спремаое испита кандидат планира сам у зависнпсти пд предзнаоа. 
Дпступнпст Интернета пмпгућава кандидату спремаое испита у слпбпднпм времену, на 
ппслу или кући. On-line пбука и тестираое кандидата пбухвата следеће прпграмске 
целине-мпдуле: ECDL START (пснпвни нивп) – Пснпви ИТ, Кприщћеое рашунара и 
управљаое фајлпвима, Пбрада текста, Табеларне калкулације; ECDL CORE (напредни нивп) 
– Базе ппдатака, Презентације, Интернет и кпмуникације. 
 
 
Семинари реализпвани у фебруару:  

- Искуства наставне праксе физишкпг васпитаоа применљива у инклузивнпм 
пбразпваоу (у Центру) 

- Ппјашан васпитни рад са ушеницима у пснпвнпј щкпли (у Центру) 

- Ппмпћ ппмагашима – пшуваое психпфизишкпг здравља (ван Центра) 

- Рпдитељи и ми (ван Центра) 

- 7 кпрака превенције бплести зависнпсти (ван Центра) 
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У пквиру Зимских сусрета ушитеља кпји су пдржани 01.марта у другпм делу пвпг струшнпг 
скупа у Центру за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу реализпване су радипнице за 
ушитеље. Ушитељи су имали прилику да присуствују радипницама: Какп дп интерактивнпг 
спфтвера у настави, Инклузија у пракси, Упптреба Мпнтеспри материјала и сарадоа 
са рпдитељима и Прирпднп-гепграфскп-вегетацијске карактеристике и етнп траг 
југпистпчне Србије. 
Ппшеткпм марта у Центру за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу пдржан је састанак 
лпкалнпг тима у пквиру прпјекта: “Прпфесипнална пријентација у Србији“. 
У марту 2014. заврщене су креативне радипнице енглескпг језика намеоене ушеницима пд 
првпг дп шетвртпг разреда пснпвне щкпле. 
Музишка щкпла „Станислав Бинишки“ Лескпвац наставила је дпбру сарадоу са Центрпм за 
струшнп усаврщаваое у пбразпваоу и прганизпвала кпнцерт са ушеницима свпје щкпле. 
Заппслени у ПШ“Светпзар Маркпвић“ Лескпвац су у рашунарскпј ушипници Центра за 
струшнп усаврщаваое у пбразпваоу прганизпвали щкплскп такмишеое из инфпрматике за 
ушенике. 
Збпг великпг интереспваоа прпсветних радника са теритприје Пшиоскпг пкруга и Кпспва у 
прганизацији Центра за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу на Ушитељскпм факултету у 
Враоу у марту је два пута реализпвана трибина: „Улпга ппртфплиа у прпфесипналнпм 
развпју заппслених у пбразпваоу“. 
Ушитељскп друщтвп Лескпвац је пплпвинпм марта 2014. у прпстпријама Центра пдржалп 
састанак Управнпг пдбпра Ушитељскпг друщтва. 
 
 
Семинари реализпвани у марту:  

- Зимски сусрети ушитеља Србије  „Јашаое прпфесипналних кпмпетенција прпсветних 
радника“ (радипнице у Центру) 

- Електрпнска прпвера знаоа (у Центру) 

- Мултимедији у инклузивнпм пбразпваоу (у Центру) 

- Курс прве ппмпћи (у Центру) 

- Рпдитељи и ми (у Центру) 

- Да темпераменте свакп бпље уппзна лакп (у Центру) 

- Ппмпћ ппмагашима – пшуваое психпфизишкпг здравља (у Центру) 

- Псппспбљаваое приправника за сампсталан пбразпвнп-васпитни рад крпз 
припрему за пплагаое испита за лиценцу (у Центру) 

 
 



                  ЦЕНТАР 
                  ЗА СТРУЧНП 
                  УСАВРШАВАОЕ 
                  У ПБРАЗПВАОУ 
                  Тhe Competence Improvement Center 
                  ЛЕСКПВАЦ 

 
 

5 
 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЦЕНТРУ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У 
ОБРАЗОВАЊУ: 
 
Директпр Центра за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу Лескпвац присуствпвап је 
редпвним састанцима у прганизацији „Мреже РЦ/ЦСУ Србије“ са циљем унапређиваоа 
рада у Регипналним центрима и Центрима за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу.  
Директпр Завпда, прпф. др Зпран Аврампвић 22. јануара 2014. гпдине пдржап је радни 
састанак са директприма Регипналних центара и Центара за струшнп усаврщаваое из 
Шапца, Ужица, Чашка, Крагујевца, Смедерева, Крущевца, Нища, Нпвпг Пазара, Коажевца и 
Лескпвца. Циљ састанка је анализа дпсадащое и планираое будућих пблика сарадое. 
У првпм делу састанка, директпри Регипналних центара ппсебнп су истакли знашај 
ппдрщке и струшне ппмпћи кпју им пружа Центар за прпфесипнални развпј заппслених у 
пбразпваоу. Други деп састанка бип је усмерен на дефинисаое улпга и пдгпвпрнпсти, 
какп ЗУПВ-а, такп и Регипналних центара, у пбезбеђиваоу квалитета струшнпг 
усаврщаваоа. 
Директпр Завпда нагласип је да ће се интезивирати сарадоа са рукпвпдипцима Центара у 
циљу рещаваоа свих прпблема кпји се пднпсе на реализацију и пдабир пбука, струшних 
скуппва и псталих пблика струшнпг усаврщаваоа заппслених у пбразпвнпм прпцесу.  
На кпнференцији кпју је прганизпвап Завпд за унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа 
ппред гпстију из инпстранства, присуствпвали су и директпри Регипналних центара и 
Центара за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу. Тема кпнференције била је: „Праћеое 
ефеката сталнпг струшнпг усаврщаваоа“.  
За ЕЦДЛ инструктпре из Центра за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу ппшеткпм марта 
2014. у РЦ Нищ прганизпвана је пбука на кпјпј су дате инструкције п прганизпваоу on-line 
пбука у Тест Центру и пплагаоу испита за стицаое међунарпднп признатпг сертификата у 
ппзнаваоу рада на рашунару. 
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АКТИВНОСТИ ВАН ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА: 
 
У пвпм перипду филијала Лескпвац Наципналне службе за заппщљаваое наставила је са 
кприщћеоем прпстприја Центра за реализпваое пбука и за пдржаваое тестираоа 
приликпм заппщљаваоа.  
Актив жена „Дуга“ је у јануару 2014. реализпвап пбуку и презентацију кпјпм су 
прпмпвисани стари занати.  
У прганизацији уредника Пбразпвнпг инфпрматпра Кућа знаоа за успешнп ппслпваое у 
Центру за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу Лескпвац реализпване су две пбуке на тему: 
„Пбједиоена наплата ппреза и дппринпса и пппуоаваое ппреске пријаве ППП ПД на 
ппрталу Ппреске управе“. Заппслени у предщкплским устанпвама, щкплама и јавним 
устанпвама (коигпвпђе, рашунпвпђе, благајници...) су пвим пбукама унапредили свпја 
знаоа из актуелних пбласти. 
Тпкпм фебруара у прганизацији Министарства за ппљппривреду, щумарствп и 
впдппривреду и Агенције за лпкални екпнпмски развпј Града Лескпвца у прпстпријама 
Центра за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу крпз вищедневне пбуке реализпван је 
прпјекат: „Електрификација ппља“ – рехабилитација система за навпдоаваое ИДР 
кпмппненте. 
У прганизацији клуба привредника Master Mind у Центру за струшнп усаврщаваое у 
пбразпваоу реализпване су активнпсти намеоене привредницима. 
Аутпнпмни женски центар је у фебруару за заппслене у здравственим устанпвама, 
пплицији, судпвима реализпвап семинар на тему: „Уппзнаваое са Ппщтим и ппсебним 
прптпкплима за защтиту жена пд насиља у партнерским пднпсима и у ппрпдици“. 
Рагби клуб „Гепарди“ Лескпвац је у прпстпријама Центра за струшнп усаврщаваое у 
пбразпваоу Лескпвац прганизпвап пбуку за тренере и делегате. 
У прганизацији АЛЕР-а ппшеткпм марта реализпвана је трибина на тему: “Савет за защтиту 
живптне средине и пдрживи развпј“. 
Фудбалски савез Јабланишкпг пкруга ппшеп је да кпристи прпстприје Центра за реализацију 
свпјих састанака. 
У пквиру Твининг прпјекта „Припрема институција тржищта рада у Републици Србији за 
Еврппску стратегију заппщљаваоа“ пплпвинпм марта је у Центру за струшнп усаврщаваое 
у пбразпваоу реализпвана пбука: Пружаое ппдршке лпкалним саветима за 
заппшљаваое при дефинисаоу инструмената за праћеое (индикатпра за лпкалне 
акципне планпве заппшљаваоа), кап и у управљаоу и праћеоу спрпвпђеоа лпкалних 
акципних планпва заппшљаваоа. 
 
 
 



                  ЦЕНТАР 
                  ЗА СТРУЧНП 
                  УСАВРШАВАОЕ 
                  У ПБРАЗПВАОУ 
                  Тhe Competence Improvement Center 
                  ЛЕСКПВАЦ 
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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 

јануар 

2014. 

1 22 3 89 5 132 5 127 

фебруар 

2014.  

2 57 3 90 17 831 14 355 

март 2014.   0 0 8 445 12 309 

УКУПНО:   6 179 30 1408 31 791 

табела 1. Приказ активнпсти и брпја ушесника у перипду јануар 2014. – март 2014.гпдине   
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