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1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЦЕНТРУ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У 

ОБРАЗОВАЊУ 

 

 

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац основан је са циљем 

обављања развојних, саветодавних, истраживачких и стручних послова у 

предшколском, основном и средњем образовању и васпитању ради 

обезбеђивања бољег квалитета образовног система. 

 

Центар за стручно усавршавање у образовању почео је са радом уз подршку 

Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC), Скупштине града Лесковца и 

Министарства просвете Републике Србије. 

У складу са Одлуком Скупштине Града Лесковца о оснивању Регионалног 

центра за професионални развој запослених у образовању (на основу члана 3 

став 1 и члана 4 Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр.42/91 и 

71/94) члана 21 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“ број 72/09 члана 32 тачка 8 Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 25 Статута града Лесковца 

(„Службени гласник града Лесковца“, број 12/08), Центар за стручно 

усавршавање у образовању је у 2016. години обављао следеће стручне послове: 

 

- пратио потребе запослених у образовању за стручним усавршавањем 

- планирао и организовао обуке и остале облике стручног усавршавања  

- креирао нове програме стручног усавршавања запослених у образовању 

- пратио примену различитих програма у пракси 

- одржавао базу података  

- сарађивао са локалном заједницом, Заводом за унапређивање образовања 

и васпитања, Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја, образовно-

васпитним установама, Мрежом РЦ/ЦСУ Србије, Центром за промоцију 

науке ... 

 

Чланом 38. Закона о основама система образовања и васпитања Републике 

Србије ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично 

тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС) дефинисано је да Центар за стручно 

усавршавање врши избор одобрених програма стручног усавршавања и даје 

предност оним програмима за које процени да на најцелисходнији начин 

обезбеђују постизање општих стандарда постигнућа и обавља друге послове. 

 

 

1.1.ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ 

 

Одлуком о оснивању Центра за стручно усавршавање у образовању, (бр. 06-

12/09-01, од 24.09.2009. године) и то чланом 7 исте, прoписана је делатност 

Центра. 

 

Делатност Центра за стручно усавршавање у образовању је: 

- 58.11 - издавање књига 

- 58.14 - издавање часописа и периодичних издања 

- 59.20 - снимање и издавање звучних записа и музике 
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- 58.19 - остала издавачка делатност 

- 18.13 - услуге припреме за штампу 

- 63.11 - обрада података, хостинг и сл. 

- 58.29 - издавање осталих софтвера 

- 62.09 - остале услуге информационе технологије 

- 56.10 - делатности ресторана и покретних угоститељских објеката 

- 70.22 - консултантске активности у вези с пословањем и осталим 

управљањем 

 

На основу Одлуке Управног одбора Центра за стручно усавршавање у 

образовању бр. 311/2015 од 20.04.2015. и Решења Скупштине града Лесковца 

бр. 06-4/15-I од 12.06.2015. године, извршена је следећа допуна делатности 

Центра:  

 

1. дефинисање и издвајање претежне делатности:  

- 85.59 – Остало образовање; 

 

2. допуна допунских делатности:  

-    85.60 – Помоћне образовне делатности,  

-   82.19 – Фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована 

канцеларијска подршка 

 

 

1.2. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА 

 

Органи Центра за стручно усавршавање у образовању су: Директор, Управни 

одбор и Надзорни одбор. 

 

Директор 

 

Решењем о разрешењу директора Центра за стручно усавршавање у образовању 

бр. 06-3/16-I, од 29. јуна 2016. године Скупштине Града Лесковца Славиша 

Пејић разрешен је дужности директорa Центра за стручно усавршавање у 

образовању. Решењем о именовању вршиоца дужности директора Центра за 

стручно усавршавање у образовању бр. 06-3/16-I, од 29. јуна 2016. године 

Скупштине Града Лесковца Слободан Глишић именован је за вршиоца 

дужности директора Центра за стручно усавршавање у образовању.  

 

Управни одбор 

 

Решењем о разрешењу члана Управног одбора Центра за стручно усавршавање 

у образовању бр. 06-3/16-I, од 29. јуна 2016. године Александар Стојановић 

разрешен је функције члана Управног одбора Центра за стручно усавршавање у 

образовању из реда представника локалне самоуправе. Решењем о именовању 

члана Управног одбора Центра за стручно усавршавање у образовању бр. 06-

3/16-I, од 29. јуна 2016. године Предраг Момчиловић именован је за члана 

Управног одбора Центра за стручно усавршавање у образовању из реда 

представника локалне самоуправе.  
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Решењем о разрешењу Управног одбора Центра за стручно усавршавање у 

образовању бр. 06-9/16-I од 29. децембра 2016. године разрешен је Управни 

одбор Центра за стручно усавршавање у образовању, због истека мандата, у 

саставу: Предраг Момчиловић, Слађана Николић, Марјан Младеновић, Предраг 

Јовић и Марина Илић. Решењем о именовању Управног одбора Центра за 

стручно усавршавање у образовању бр. 06-9/16-I од 29. децембра 2016. године 

именован је Управни одбор Центра за стручно усавршавање у образовању, у 

саставу: Предраг Момчиловић, као представник оснивача; Предраг Јовић, као 

представник оснивача; Сања Ценић, као представник основне школе; Снежана 

Пешић, као представник средње школе и Марина Илић, као представник 

Школске управе. 

 

Управни одбор Центра за стручно усавршавање у образовању у 2016. години 

одржао је седам седница. 

 

Надзорни одбор 

 

Решењем о разрешењу Надзорног одбора Центра за стручно усавршавање у 

образовању бр. 06-9/16-I од 29. децембра 2016. године разрешен је Надзорни 

одбор Центра за стручно усавршавање у образовању, због истека мандата, у 

саставу: Јелена Митровић, Милан Стаменковић и Димитрије Перовић. Решењем 

о именовању Надзорног одбора Центра за стручно усавршавање у образовању 

бр. 06-9/16-I од 29. децембра 2016. године именован је Надзорни одбор Центра 

за стручно усавршавање у образовању, у саставу: Јелена Митровић, Жарко 

Антанасковић и Владимир Петковић. 

 

Надзорни одбор Центра за стручно усавршавање у образовању у 2016. години 

одржао је две седнице. 

 

 

1.3. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 
 

На основу члана 24. став 2. и 3. Закона о раду („Сл.гласник РС„ бр.24/05) и 

члана 26. Статута Центра за стручно усавршавање у образовању, дана 

13.05.2013. године, донет је Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места Центра за стручно усавршавање у образовању. 

Правилником је систематизовано 11 радних места са 14 запослених.  
 
У 2016. години послови и радни задаци у Центру за стручно усавршавање у 

образовању систематизовани су кроз пет сектора и то: 

 

1. професионални развој 

2. пројекти и људски ресурси 

3. ИКТ и ресурси 

4. администрација 

5. служба одржавања Центра 
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Бр. 

Oрганизациона јединица 

Врста послова и радних задатака  

– радно место 

Степен  

стручне 

спреме 

Извр 

шила 

ца 

Сектор 

1. Директор Центра VII 1 - 

2. 

3. 

Саветник за професионални развој 

Стручни сарадник за избор програма 

стручног усавршавања наставника, 

васпитача и других учесника у 

процесу образовања и васпитања 

VII 

VII 

1 

Професионални 

развој 

1 

4. Саветник за пројекте и људске ресурсе VII 1 Пројекти и 

људски ресурси 5. Стручни сарадник на пројектима VI/VII 1 

6. Саветник за ИКТ и ресурсе VII 1 ИКТ и ресурси 

7. Стручни сарадник у Ресурс Центру VII 1 

8. Стручни сарадник за финансије VII 1 
Администрација 

9. Технички секретар IV 2 

10. Домар III/IV 2 Служба 

одржавања 
11. Спремачица III/IV 2 

Табела 1.Организациона структура Центра за стручно усавршавање у 

образовању 

 

Из буџета Града Лесковца опредељују се средства за финансирање зарада 

запослених.  

 

 

1.4. УСЛОВИ РАДА У ЦЕНТРУ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У 

ОБРАЗОВАЊУ 

 

Центар за стручно усавршавање у образовању од 11.11.2010. године ради у 

објекту на адреси Лесковачког одреда бр.6.  

 

Центар за стручно усавршавање у образовању поседује: 

- 1 конференцијску салу до 120 места, комплетно технички опремљену 

(лап-топ, пројектор, презентер, платно, микрофони, озвучење, бела табла, 

флип-чарт табла, Smart-board табла) 

- 2 савремено технички опремљене учионице до 50 места, 

- рачунарску учионицу са 14 умрежених рачунара и комплетном 

техничком опремом за предавања, 

- библиотеку снабдевену стручном литературом и наставним средствима 

са 1.623 наслова из разних области, 

- кафетерију, 
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- комплетно опремљен двокреветни апартман са кабловском ТВ и wireless 

конекцијом – за смештај предавача, 

- канцеларије запослених, 

- остале помоћне просторије, 

- пространо и уређено двориште са летњом учионицом погодно за 

различите активности на отвореном. 

 

 

2.РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ  / ОБУКЕ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА  

 

2.1.ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ 

 

Професионални развој је сложен процес који подразумева константно развијање 

компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника ради квалитетнијег 

обављања посла, са крајњим циљем унапређивања развоја деце и ученика на 

свим нивоима ученичких постигнућа.  

 

Центар за стручно усавршавање у образовању је у 2016. години, на основу 

Каталога програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и 

стручних сарадника за 2014/2015. и 2015/2016. годину и Каталога програма 

сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за 

2016/2017. и 2017/2018.годину, реализовао обуке из следећих области: 

предшколско васпитање и образовање, васпитни рад, општа питања наставе, 

здравствено васпитање, деца/ученици којима  је потребна додатна подршка у 

образовању, српски језик и књижевност, страни језик, библиотекарство, 

физичко васпитање, стручни предмети у средњем стручном образовању. 

 

Центар је акредитоване обуке нудио школама и наставном особљу оглашавањем 

на веб порталу, обавештавањем мејлом и путем личног контакта. Семинари су 

се одржавали у Центру за стручно усавршавање у образовању, као и у другим 

градовима на основу исказаних потреба просветних радника у плановима 

стручног усавршавања.  

 

Центар је и у 2016. години константно радио на афирмацији, пружању подршке 

и јачању компетенција просветних радника да од својих идеја и примера добре 

праксе креирају нове програме стручног усавршавања. Поред реализације 

акредитованих обука, Центар је у складу са Правилником о сталном стручном 

усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник 

РС“ 86/2015, 3/2016, 73/2016 и 80/2016) организовао и облике стручног 

усавршавања који нису акредитовани од стране Завода за унапређивање 

образовања и васпитања (презентације угледних/огледних/модел часова, 

примера добре праксе, презентације истраживања из области образовања, 

тематске радионице са ученицима итд.)  

 

Центар за стручно усавршавање у образовању je у 2016. години организоваo 

састанке и активности у складу са програмима рада друштава и удружења из 

области образовања, покретаo иницијативу за јачање сарадње међу њима са 

циљем размене информација, нових идеја и стварања бољих услова за 

унапређење развоја образовања у свом окружењу.  
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ЈАНУАР 2016. 

Реализација првих активности за просветне раднике у 2016. години почела 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 у образовању 18. јануара одржан је састанак 

учитеља, који чине радну групу за вођење евиденције и издавање јавних 

исправа у основној школи. Центар за стручно усавршавање у образовању 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 

број учесника који су стечена и обновљена знања применили у реализацији 

наставног садржаја и тиме појачали професионалне компетенције што је 

непосредно утицало на бољи развој деце/ученика и њихово учење.  

 

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 
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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.  

 

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 у образовању 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 учитељи основне 

школе "Бора Станковић" из Кленика. 
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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 провера 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 васпитно-

образовном раду 12. фебруара васпитачице Предшколске установе "Младост" из 

Медвеђе презентовале су своје примере добре праксе и са учесницима обновиле 

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 у образовању 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 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 у образовању 20. 

фебруара одржан је семинар "Ка бољем разумевању 8" коме су присуствовали 

професори енглеског језика. 
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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 Јабланичког округа Друштва за српски језик и 

књижевност Србије 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 реализована 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. 

 

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 Ресурсном 

центру Центра за стручно усавршавање у образовању, чиме је библиотека 

Центра обогаћена са преко 1.000 нових наслова. Идеја ове сарадње је 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. 

Подружница Јабланичког округа Друштва за српски језик и књижевност Србије 

01. марта наставила је са одржавањем редовних састанака са наставницима у 

Центру за стручно усавршавање у образовању.  

 

Учитељско друштво Лесковац је 02. марта у Центру одржало састанак 

председништва Учитељског друштва. 

 

У организацији Завода за уџбенике у Центру за стручно усавршавање у 

образовању 04. марта одржана је радионица за учитеље. За професоре српског 

језика 14. марта ову активност организовао је Завод за уџбенике у сарадњи са 

Подружницом Јабланичког округа Друштва за српски језик и књижевност 

Србије. 

 

Hippo удружење је у Центру за стручно усавршавање у образовању 05. марта 

организовало међународно такмичење из енглеског језика са укупно 100 

кандидата. 
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Поводом прославе међународног дана жена 8. марта у организацији Центра за 

стручно усавршавање у образовању 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 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 говорно-

језички поремећаји" одржан је 26. марта. 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“. 

 

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; 
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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". 

 

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.  

 

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 посетио је 

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

коме је приређена интерактивна презентација о правилима безбедног 
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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 наставнике 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. 

 

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. 
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Стручни скуп - предавање припремљено на основу научног рада 

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

усавршавање у образовању.  

 

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

образовању 30. маја одржала састанак са директорима школа општине 

Лесковац, а 31. маја Школска управа Лесковац организовала је састанак са 

директорима 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 Јабланичког округа Друштва за српски језик и 

књижевност 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 одржан је семинар 

"Средњошколски наставник у улози каријерног саветника". Неке од тема које су 

обрађене на семинару су: Шта је каријера; Профил каријерног саветника; Сенке 

на послу (Job shadowing) - новина у нашој школској пракси; Шта се све не учи у 

школи, а важно је за каријеру итд. 

 

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 у 

образовању одржана радионица. Циљ радионице је превазилажење разлика међу 

децом. Радионицу су реализовали волонтери Удружења "Тезеј". Пројекат је 

финансиран од стране организације "Помоћ деци" из Београда.  

 

У оквиру фестивала „Ледамус“ у Центру за стручно усавршавање у образовању 

17. јуна одржана је 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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ЈУЛ 2016. 

Током летњег распуста у Центру за стручно усавршавање у образовању смањен 

је број активности за запослене у образовању. Центар за стручно усавршавање у 

образовању је у том периоду припремао и планирао реализације семинара за 

период до краја године у складу са плановима стручног усавршавања 

просветних радника Јабланичког округа. У Центру за стручно усавршавање у 

образовању омогућена је размена и ширење добре праксе из свих образовних 

установа у региону. Поред реализације акредитованих програма стручног 

усавршавања за просветне раднике планирани су и прикази реализованих 

угледних, односно огледних часова са дискусијом и анализом, презентације 

стручних радова у складу са личним планом професионалног развоја, резултати 

истраживања и размене искустава са међународних скупова...  

 

Ученицима генерације Јабланичког и Пчињског округа 06. јула  у Центру за 

стручно усавршавање у образовању подељене су кованице које додељује А.Д. 

Политика, а уручила их је начелница Школске управе Лесковац.  

 

 

АВГУСТ 2016. 

 

Учитељско друштво Лесковац је у Центру за стручно усавршавање у 

образовању 12. августа одржало састанак за своје чланове. 

 

Програм стручног усавршавања "Школска библиотека - место сарадње ученика 

и наставника 2", који је био акредитован претходних пет школских година, 23. 

августа је последњи пут реализован у овом облику у Центру за стручно 

усавршавање у образовању. Овај програм стручног усавршавања имао је низ 

успешних реализација на територији читаве Србије током претходних година. 

Обуци у Центру присуствовали су наставници, учитељи и стручни сарадници 

основних школа. 

 

У Центру је 26. августа одржана седница одбора Синдиката образовања Србије 

– Регионалног центра Лесковац. На седници се говорило о актуелној ситуацији 

у образовању и распоређивању запослених за чијим радом је делимично или 

потпуно престала потреба. 

 

У организацији Центра за стручно усавршавање у образовању 30. августа 

одржан је састанак са ауторима и реализаторима акредитованих програма 

стручног усавршавања просветних радника у школској 2016/2017. и 2017/2018. 

години. Циљ састанка је дефинисање услова сарадње и потписивање уговора 

између Центра за стручно усавршавање у образовању и аутора/реализатора 11 

програма стручног усавршавања за које је Центар добио акредитацију у 

школској 2016/2017. и 2017/2018. години. Овом приликом представљен је 

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и 

стручних сарадника за школску 2016/2017. и 2017/2018. Аутори су упознати са 

начином реализације обука од 01. септембра 2016. према упутству Завода за 

унапређивање образовања и васпитања у складу са важећим Правилником о 

сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника. 
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У Центру за стручно усавршавање 30. августа одржан је састанак директора 

основних и средњих школа Јабланичког округа, репрезентативних синдиката 

образовања и представника Школске управе Лесковац. Дневни ред састанка био 

је припремљеност школа за почетак школске године 2016/2017., патуљаста 

одељења, стручно упутство о формирању и финансирању одељења, технолошки 

вишкови. Састанак су водили руководилац и саветник  Школске управе 

Лесковац. 

 

У организацији Предшколске установе "Вукица Митровић" из Лесковца у 

уторак 30. августа одржан је састанак са родитељима чија деца први пут полазе 

у вртић. Састанак је водио психолог предшколске установе а тема је била 

адаптација на јасле. 

 

 

СЕПТЕМБАР 2016. 

 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 07. септембра одржан је 

састанак чланова Актива школских библиотекара Јабланичког округа. На 

састанку је представљен извештај о раду Актива и планиране активности за 

школску 2016/2017.годину. Представник Научног клуба Лесковац члановима 

Актива представио је предвиђене активности до краја године у Научном клубу. 

 

Поводом почетка пројекта "Дођи, укључи се и врати осмех на лице" у Центру је 

07. септембра одржан састанак представника Удружења родитеља "Рингераја" и 

учесника пројекта. Циљ пројекта је едукација родитеља и социјализација деце 

са сметњама у развоју. Шта је то Монтесори метод, реедукација психомоторике, 

говорни проблеми, школа спорта и родитељства и многи други одговори 

добијени су на радионицама у наредна четири месеца. У оквиру овог пројекта, 

сваке недеље реализована је по једна радионица за децу и родитеље. Током овог 

месеца одржане су радионице: "Развој говора и говорни проблеми код деце“, 

"Уз игру је лепше" и „Разиграни прстићи“. Реализатори ових радионица су 

логопеди и дефектолози града Лесковца. 

 

У организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја 09. 

септембра су у Центру за стручно усавршавање у образовању одржане 

консултативне радионице на тему унапређивања доступности, праведности и 

квалитета предшколског васпитања и образовања. Након уводног дела овог 

скупа, учесници су у оквиру пет група разговарали о начинима унапређивања 

предшколског образовања. Учесници су били представници локалних и 

државних установа и удружења. 

 

Учитељско друштво Лесковац је и у овом месецу наставило са реализацијом 

својих активности у Центру за стручно усавршавање у образовању. Редовни 

састанак са члановима Учитељског друштва организован је 12. септембра. 

 

У организацији Полицијске и Школске управе Лесковац у Центру за стручно 

усавршавање у образовању 23. септембра одржан је састанак представника ових  

управа са директорима основних и средњих школа. 
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Радна подгупа Школске управе Лесковац је 28. септембра у Центру одржала 

састанак са директорима школа. 

 

У организацији Центра за стручно усавршавање у образовању 30. септембра 

реализована су два стручна скупа са приказима примера добре праксе: „Клуб 

родитеља“ и „Асистивна технологија у раду са децом/ученицима којима је 

потребна додатна подршка у образовању“. Истакнут је значај формирања 

„Клуба родитеља“ у циљу креирања климе за успостављање поверења између 

школе/вртића и породице организовањем заједничких активности. Реализатори 

„Клуба родитеља“ мотивисали су и оснажили присутне наставнике, васпитаче и 

стручне сараднике да активније укључују родитеље у покретање акција за рад 

школе/вртића применом интердисциплинарног приступа у раду са циљем 

стварања подстицајне средине за развој сваког појединца. Циљ стручног скупа 

„Асистивна технологија у раду са децом/ученицима којима је потребна додатна 

подршка у образовању“ је промовисање примене асистивне технологије у раду 

са децом са сметњама у развоју и особама са инвалидитетом. Реализатори овог 

стручног скупа су запослени у ШОСО „11. октобар“ и стално пружају велику 

помоћ и подршку запосленима у предшколским установама и школама. Овом 

приликом су учеснике упознали са појмом асистивне технологије, значајем 

асистивне технологије у образовању и инклузивној пракси. Приказали су 

примере асистивне технологије и средства, а затим пренели искуства са  

међународне конференције о напредној технологији за особе са инвалидитетом 

којој су присуствовали почетком септембра 2016. године у Загребу. 

 

 

ОКТОБАР 2016. 

 

Чланови Радне подгрупе Школске управе Лесковац за праћење радног 

ангажовања запослених у основним и средњим школама Јабланичког и 

Пчињског округа 03. октобра 2016. године у Центру за стручно усавршавање у 

образовању одржали су  састанак са директорима школа. 

  

Лидерски тим пројекта “Партнерски за образовање“ 10. октобра у Центру за 

стручно усавршавање одржао је квиз за родитеље и ученике „Колико познајеш 

своје дете“. У овој активности учествовале су три школе града Лесковца.  

 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 18. октобра одржан је састанак 

директора основних, средњих школа и предшколских установа Јабланичког 

округа са представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Србије. У уводном делу састанка присутнима се обратио вршилац дужности 

директора Центра за стручно усавршавање у образовању и руководилац 

Школске управе Лесковац. О променама које ће се дешавати у образовном 

систему Србије говорила је начелница одељења за координацију школских 

управа при министарству. Она је истакла значај улагања у руковођење и 

управљање образовно-васпитним установама и стручно усавршавање 

запослених у образовању. Такође је говорила о процесу рационализације у 

образовању и екстерној евалуацији образовно-васпитних установа. Помоћница 

министра за средње образовање присутнима је објаснила како ће изгледати 

процес увођења информатике као обавезног предмета. Помоћница министра за 
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дуално образовање, која је пре састанка посетила Школу за текстил и дизајн из 

Лесковца, истакла је значај улагања у  развој система дуалног образовања. 

 

Актив школских библиотекара Јабланичког округа 20. октобра је у Центру 

одржао састанак. Теме састанка су биле организација стручног скупа „О читању 

је реч“ и програма стручног усавршавања „Функције школских библиотека у 

развоју креативног читања и разумевања“ у сарадњи са Центром за стручно 

усавршавање у образовању. 

 

У огранизацији Музичке школе "Станислав Бинички" из Лесковца 26. октобра је 

у великој сали Центра одржан концерт ученика гудачког одсека ове школе. 

 

Подружница Друштва физичара Србије за Јабланички округ 26. октобра у 

Центру за стручно усавршавање у образовању одржала је састанак са 

наставницима/професорима физике. На састанку је поднет извештај о одржаном  

34. републичком семинару о настави физике у основним и средњим школама, са 

приказом најинтересантнијих радова из објављеног Зборника. Чланству је 

поднет и извештај о посети председника Друштва физичара Србије Лесковцу. 

Договорен је садржај и динамика реализације наредних активности на нивоу 

Подружнице у школској 2016/2017. години. 

 

У организацији Центра за стручно усавршавање у образовању крајем октобра 

одржани су семинари у области српског језика и књижевности, физичког 

васпитања и општих питања наставе. Програм стручног усавршавања Центра за 

стручно усавршавање у образовању "Подсети се, научи, примени, обогати израз 

писани и усмени“ одржан је 29. октобра. Овој обуци присуствовали су учитељи 

и наставници српског језика којима су реализатори указали како да унапреде 

квалитет наставе српског језика у активностима богаћења усменог и писаног 

изражавања. Теме које су обрађене су: Значај усменог и писаног изражавањa; 

Састављање кратких писаних и усмених форми информативног карактера; 

Стварамо стихове и изражајно казујемо, богатимо речник; Пишемо причу са 

различитим подстицајима и захтевима; У улози режисера, сценаристе и 

глумаца. 

 

Програму стручног усавршавања „Примена програмираног вежбања уз музику у 

настави физичког васпитања" који је реализован у Центру 30. октобра 

присуствовали су васпитачи и наставници физичког васпитања. Циљ овог 

семинара је развијање компетенција наставника/васпитача за примену 

програмираног вежбања уз музику у настави физичког васпитања у циљу 

развоја морфолошких карактеристика, функционалних и моторичких 

способности ученика/деце. 

 

Програм стручног усавршавања „Kahoot! – учење на длану, и нетачно је тачно“  

врши  оспособљавање наставника да самостално креирају и примењују наставне 

активности базиране на Kahoot! алатима у циљу развоја критичког мишљења и 

такмичарског духа код ученика. Реализован је 30. октобра у Центру за стручно 

усавршавање у образовању. Реализатори су подстакли наставнике за употребу 

савремених информационо-комуникационих технологија у циљу повећања 

мотивације ученика за учење. 
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Удружење родитеља Рингераја је октобра у Центру за стручно усавршавање у 

образовању одржало четири радионице за родитеље и децу: "Причам ти причу" 

05. октобра, "Појам количине и броја" 12. октобра, "Уз игру је лепше" 21. 

октобра и „Осећања“ 28. октобра. 

 

 

НОВЕМБАР 2016. 

 

У организацији Центра за стручно усавршавање у образовању 06. новембра 

реализован је семинар за наставнике енглеског језика „Variety as the Spice of 

ELT – revisited“.  

 

Наставница немачког језика ОШ "Васа Пелагић" из Лесковца 10. новембра 

одржала је у Центру за стручно усавршавање у образовању радионицу са 

ученицима ове школе. 

 

Програм стручног усавршавања Центра за стручно усавршавање у образовању 

"Да лајкујеш и шерујеш, а да не претерујеш - програм превенције електронског 

насиља" реализован је за две групе наставника 06. и 13. новембра. Наставници 

су добили одговоре на питања какав утицај интернет и медији имају на развој и 

понашање деце, шта је електронско насиље и како га препознати. Реализатори 

су испитали перцепцију наставника о појму, типовима и специфичностима 

електронског насиља, ризичним понашањима у виртуелном окружењу и указали 

на пожељне облике реаговања као и заштиту у ситуацијама електронског 

насиља. 

 

У сарадњи са Факултетом педагошких наука у Јагодини за професоре енглеског 

језика који раде са ученицима млађег узраста основне школе 17. и 18. новембра 

у Центру је одржан семинар Theme-Based Instruction in Teaching English to 

Young Learners (TBI in TEYL)". 

 

Обука за професоре који раде у средњим стручним школама, "Сврставање робе 

у царинску тарифу", одржана је 19. новембра у Центру за стручно усавршавање 

у образовању. Аутори/реализатори овог семинара су у великој мери олакшали 

рад професорима који са ученицима раде у виртуелним предузећима. Циљ овог 

програма стручног усавршавања је: Информисање наставника о Царинској 

тарифи; Упознавање са структуром и усклађивањем Царинске тарифе 

Републике Србије; Проширивање знања наставника на конкретним примерима 

из праксе; Указивање наставницима на коришћење 5 правила за сврставање 

робе у Царинску тарифу; Подизање свести наставника и побољшање мотивације 

ученика у решавању практичних примера – увозних дажбина. 

 

Мобилни тим за инклузију Рома је 23. новембра у Центру за стручно 

усавршавање у образовању одржао састанак. 
 
Удружење родитеља „Рингераја“ наставило је реализацију својих активности у 

Центру за стручно усавршавање у образовању и у новембру. Радионица за децу 

и родитеље "Уз игру је лепше" одржана је 04. новембра. У оквиру пројекта 

"Дођи, укључи се и врати осмех на лице" 09. новембра одржана је радионица за 

родитеље "Развој говора и говорни проблеми код деце", уз мини ретроспективу 
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активности и резултата постигнутих на претходним радионицама. Предавање 

"Исхрана и предрасуде - употреба медикамената да или не?", одржано је 17. 

новембра. Своју прву годину рада, Удружење родитеља „Рингераја“ 23. 

новембра обележило је одржавањем свечане скупштине у Центру за стручно 

усавршавање у образовању, а њој су поред чланова присуствовали партнери и 

пријатељи овог удружења. 

 

У Центру за стручно усавршавање у образовању у организацији Музичке школе 

„Станислав Бинички“ и Камерног оркестра „Аморозо“ у периоду од 05. до 25. 

новембра одржан је велики број радионица за ученике и студенте 

инструменталног одсека музичких школа и факултета, превасходно извођача на 

гудачким инструментима. Ученици, чланови ансамбла, присуствовали су 

радионицама за оркестарско музицирање и часовима гудачког оркестра.  

 

Подружница Друштва физичара Србије за Јабланички округ 24. новембра у 

Центру за стручно усавршавање у образовању организовала је састанак за 

наставнике физике. Договорен је садржај и динамика реализације наредних 

активности на нивоу Подружнице у школској 2016/2017. години, представљен је 

нови сет наставних средстава – мултимедијалних интерактивних уџбеника 

физике за основне школе издавачке куће „Клет“ и постигнут договор о 

организовању такмичења на свим нивоима који предстоје. 

 

Од 25. до 27. новембра у Центру за стручно усавршавање у образовању одржан 

је семинар "Умеће комуникације - како да говоримо и слушамо да би ученици 

желели да нас чују и да разговарају са нама". Циљеви семинара су: 

Унапређивање васпитног рада оснаживањем наставника за делотворну 

комуникацију са ученицима, колегама, родитељима и развијање подстицајне 

школске климе која доприноси превенцији непожељног понашања и 

конструктивном превазилажењу проблемских ситуација. 

 

Програм стручног усавршавања "Примена енигматског квиза у настави" одржан 

је у Центру 27. новембра. Циљ овог програма стручног усавршавања је: 

Подстицање и оснаживање наставника за различите видове мотивисања ученика 

за учење уз уважавање развојних и психофизичких карактеристика и социјалних 

могућности. 

 

 

ДЕЦЕМБАР 2016. 
 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 02. децембра одржана је 

трибина "О читању је реч". Овај стручни скуп организован је на иницијативу 

Актива школских библиотекара за Јабланички округ у сарадњи са Друштвом 

школских библиотекара Србије и Центром за стручно усавршавање у 

образовању. Циљ овог стручног скупа је: Указивање на значај, важност, ефекте 

читања и мотивацију у циљу развијања личне културе и критичког мишљења 

код ученика. Предавачи су говорили о улози школске библиотеке у развијању 

читалачких навика код деце, психологији читања, као и како се читањем и 

писањем развија критичко мишљење. Председница Друштва школских 

библиотекара Србије говорила је о десетогодишњици оснивања друштва на 

тему: Где смо данас? 
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У организацији Савета за безбедност саобраћаја града Лесковца 05. децембра је 

у Центру одржано предавање за ученике средњих школа, који ће бити вршњачи 

едукатори из ове области. Предавање „Безбедност средњошколске омладине у 

саобраћају“ одржали су представници Савета за безбедност саобраћаја града 

Београда.  

 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 07. децембра актив наставника 

историје одржао је састанак. Истог дана одржан је и састанак Учитељског 

друштва. 

 

У организацији Темпус канцеларије 10. децембра је у Центру одржана обука за 

израду пројеката који ће бити финансирани у оквиру Еразмус плус програма. 

Учесници ове обуке били су представници школа и установа које се баве 

стручним образовањем и образовањем одраслих. Овом приликом представљени 

су детаљи КА1 Пројеката мобилности за школе, стручно образовање и обуке и 

образовање одраслих.  

 

У организацији Удружења родитеља „Рингераја“ у Центру за стручно 

усавршавање у образовању 10. и 11. децембра одржана је обука за родитеље и 

васпитаче под називом "Монтесори код куће" коју су реализовали стручни 

сарадник-педагог, специјалиста предшколске педагогије, Монтесори едукатор и 

Монтесори васпитач-инструктор. Током децембра Удружење родитеља 

„Рингераја“ одржало је у Центру четири радионице за родитеље. Родитељи су 

активно учествовали у радионицама 14., 15., 21. и 23. децембра. Завршна 

конференција „Како унапредити развој детета у раном развоју“ одржана је 28. 

децембра. Овом приликом окупили су се родитељи деце која су учествовала у 

пројекту „Дођи, укључи се и врати осмех на лице“, као и локални стручњаци 

васпитно-образовних институција, здравствене и социјалне заштите града 

Лесковца. 

 

Учитељи и наставници Јабланичког округа су у Центру за стручно усавршавање 

у образовању 10. и 11. децембра присуствовали семинарима „Да у школи 

другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља“ и „Аутизам и 

говорно-језички поремећаји“. 

 

Школа менталне аритметике "Малац генијалац" која ће у наредном периоду 

почети са радом у Лесковцу представљена је 12. децембра у Центру за стручно 

усавршавање у образовању.  

 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 14. децембра одржана је 

трибина "Важност познавања културно-историјске баштине". Организатор ове 

трибине било је Учитељско друштво Лесковац. Трибини су присуствовали 

чланови овог удружења. Након трибине одржана је и редовна Скупштина 

Учитељског друштва Лесковац. 

 

Професор Факултета уметности у Нишу 15. децембра је у Центру за стручно 

усавршавање у образовању одржао јавни час, а затим је одржан и концерт 

гитаре у организацији Музичке школе „Станислав Бинички“.  
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У Центру за стручно усавршавање у образовању су 22. децембра одржани 

редовни састанци Актива школских библиотекара Јабланичког округа и 

Подружнице Друштва физичара Србије за Јабланички округ. На састанку је 

било речи о садржају и динамици реализације наредних активности на нивоу 

Актива и Подружнице у школској 2016/2017. години. На једном делу састанка 

Подружнице Друштва физичара Србије за Јабланички округ аутори пројекта 

"Експеримент у центру" презентовали су активности које су реализовали у 

Научном клубу у оквиру овог пројекта. 

 

У организацији Центра за стручно усавршавање у образовању 23. и 24. 

децембра одржана су два стручна скупа. На радионици "Интернет у настави-

поглед из другог угла" учесници су имали прилику да сазнају више о употреби 

интернета у настави, као и то на ком узрасту и у којој мери користити интернет 

у настави. Говорило се о домаћим искуствима и искуствима других земаља. 

Циљ трибине „Да кроз различитости уочимо сличности“ је: Унапређивање 

образовно-васпитног рада у школама са посебним освртом на ученике ромске 

популације, јачање позитивне атмосфере у установама и неговање сарадничких 

односа на релацији наставник-ученик-родитељ; пружање подршке у процесу 

мотивисања ученика из маргинализованих група; Уважавање ромске културе и 

традиције у наставном процесу. 

 

Ресурсни центар Центра за стручно усавршавање у образовању је у децембру 

постао богатији за двеста броја часописа "Хемијски преглед", чији је издавач 

Српско хемијско друштво. Часописе је Центар добио од професора у пензији, 

коме смо захвални на овом хуманом гесту. 
 

 

2.2.РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

ОБРАЗОВАЊУ У ДРУГИМ ГРАДОВИМА 

 

Програми стручног усавршавања Центра за стручно усавршавање у образовању 

реализовани су у различитим градовима Србије, где су школе из различитих 

градова показале интересовање за семинарима у организацији Центра.  

Савез учитеља Републике Србије од јануара до марта 2016. године 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. 

Р.бр. Назив програма Датум и место реализације 

1.  
Подсети се, научи, примени, 

обогати израз писани и усмени 

23. и 24.01.2016. – Врање 

12. и 13.03.2016. - Власотинце 

2.  
Методе и технике оцењивања 

засноване на критеријумима 

30. и 31.01.2016. – Бојник 

04. и 05.02.2016. – Бујановац 

06. и 07.02.2016. – Бојник 

27. и 28.02.2016. – Жбевац 

12. и 13.03.2016. – Левосоје 



24 
 

Табела 2. Семинари Центра за стручно усавршавање реализовани 2016. године у 

градовима ван Јабланичког округа 

 

У сарадњи са Регионалним центром за професионални развој запослених у 

образовању у Нишу за запослене у образовању у општини Бојник Центар за 

стручно усавршавање у образовању организовао је реализацију обука 

„Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици“ за две групе 

наставника 29. октобра и 26. новембра 2016. године. 

 

 

2.3.САРАДЊА СА „МРЕЖОМ РЦ /ЦСУ СРБИЈЕ“ 
 

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац као члан Мреже 

регионалних центара и центара за стручно усавршавање Србије имао је 

представнике на редовним заједничким активностима.  

 

19. и 20.03.2016. – Бујановац 

26. и 27.03.2016. – Бојник 

16. и 17.04.2016. – Београд 

23. и 24.04.2016. – Ранилуг 

07. и 08.07.2016. - Крагујевац 

3.  
Да у школи другарство не боли 

– програм превенције 

вршњачког насиља 

30.01.2016. – Нови Београд 

02.02.2016. – Пожаревац 

20.02.2016. – Смедерево 

09.04.2016. – Смедерево 

11.12.2016. – Параћин 

4.  
Примена енигматског квиза у 

настави 

30.01.2016. – Нови Београд 

02.02.2016. – Пожаревац 

06.02.2016. – Нови Сад 

20.02.2016. – Смедерево 

06.03.2016. – Ваљево 

26.03.2016. – Ариље 

09. и 10.04.2016. – Крушевац 

23.12.2016. – Звонце 

5.  Замке нових зависности 26.03.2016. – Ариље 

6.  Variety as the Spice of ELT 

02.04.2016. – Београд 

23.04.2016. – Крагујевац 

17.12.2016. – Суботинац 

7.  
Аутизам и говорно-језички 

поремећаји 

16.04.2016. – Велико Ропотово 

23.04.2016. – Сочаница 

15.10.2016. - Смедерево 

8.  

Да лајкујеш и шерујеш, а да не 

претерујеш – програм 

превенције електронског 

насиља 

19.10.2016. – Скореновац 
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Центар за стручно усавршавање у Лесковцу 28. октобра учествовао је на Сајму 

књига заједничким представљањем са Центром за промоцију науке. Током дана 

штанд је обишао министар просвете, науке и технолошког развоја. У оквиру 

представљања одржана је презентација активности "Мреже РЦ и ЦСУ Србије". 

 

У Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у 

Чачку 17. новембра свечано је отворен Парк знања. Свечаном отварању овог 

парка присуствовали су представници Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, директори Центара за стручно усавршавање и Центра за 

промоцију науке. 
 

 

2.4.САРАДЊА СА ЦЕНТРОМ ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ 

      (НАУЧНИ КЛУБ ЛЕСКОВАЦ) 

 

На иницијативу Центра за промоцију науке почетком 2016. године започети су 

преговори о отварању Научних клубова. 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 самоуправе, у којима постоје Центри, 

пружиле су велику подршку овом заједничком раду на унапређивању 

образовања, развоју науке и бризи о младима. 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 КоБСОН-

у, 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. 

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 Студентског културног центра у Београду у организацији Центра 

за промоцију науке. Истовремено је пренос ове трибине емитован у још девет 

градова Србије у којима су Центри за стручно усавршавање и регионални 

центри. 

 

Први од дванаест градова Србије у којима су се током 2016. године формирали 

Научни клубови је Лесковац. Званично је отворен 05. априла у Центру за 

стручно усавршавање у образовању Лесковац. 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 
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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 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 организацији Научног клуба 30. маја одржана је радионица "Абакус" за 

ученике првог разреда основних школа. 

 

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.  

 

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. 
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Научни клуб се 10. јула укључио у обележавање Дана науке. Тим поводом у 

Центру за стручно усавршавање у образовању одржане су различите 

активности: радионица „Мистерија игре“ за ученике од I до IV разреда 

основних школа, предавање на тему „Изградња Теслиног центра у Лесковцу“, 

представљени су научни радови и наставна средстава Техничке школе „Раде 

Металац“ Лесковац и одржана је интерактивна радионица астрономије уз 

подршку ОШ „Јосиф Костић“ из Лесковца. Присутни су имали прилику да виде 

изложбу Удружења Теслин торањ у Србији и експонат Центра за промоцију 

науке Ласерска раван. 

 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 12. августа одржан је састанак 

са представницима Центра за промоцију науке. ВД Директора Центра за 

стручно усавршавање у образовању и тим Научног клуба разговарали су са 

директором Центра за промоцију науке, стручним сарадником у Сектору за 

међународну сарадњу и координатором научних клубова о реализацији 

тренутних и будућих пројеката и активности, као и о даљој сарадњи ове две 

институције. Састанку је присуствовала и помоћница градоначелника Лесковца 

која је са представницима Центара разговарала о проширењу сарадње са 

локалном самоуправом.  

 

Почетком месеца  потписани су уговори о почетку реализације пројеката јавног 

позива Центра за промоцију науке. Појединци, научна, научно-стручна 

друштва, школе, центри за стручно усавршавање, удружења и друге 

организације које се баве унапређењем научно-истраживачког рада, 

популаризацијом и промоцијом науке су били у могућности да се пријаве на 

јавни позив Центра за промоцију науке и предложе реализовање пројеката чији 

је циљ подизање нивоа научне писмености и научног образовања кроз 

децентрализацију промоције и популаризације науке на територији Републике 

Србије. Пројекти који су одобрени и који су се током 2016. године  реализовали 

у Научном клубу Лесковац су: „Летња школа хемије – Магични свет воде“, 

„Мистерија игре“, „Школа физике“, „Експеримент у центру“. Подршку за 

реализацију ових пројеката поред Центра за промоцију науке, Центра за 

стручно усавршавање у образовању Лесковац, Научног клуба, дали су и Град 

Лесковац, Завод за јавно здравље Лесковац, ЈКП Водовод, основне и средње 

школе града Лесковца. 

 

У периоду од 15. до 19. августа успешно је реализован први од пројеката 

„Летња школа хемије – Магични свет воде“ на којем су ученици VII и VIII 

разреда ОШ „Светозар Марковић“ и ОШ „Васа Пелагић“ из Лесковца 

унапредили своја знања и употпунили летњи распуст едукативним садржајима. 

Ученици су имали прилику да се поред бројних радионица, предавања, квизова, 

опробају и у дебати и пројектним задацима. Они су такође изводили разне 

огледе и вршили анализе и испитивања воде и ваздуха.  У оквиру трећег дана 

Летње школе хемије "Магични свет воде" ученици су посетили Фабрику за 

прераду и пречишћавање површинске воде у Горини.  

 

У Научном клубу у Лесковцу 22. септембра организован је видео-пренос 

трибине "Хомеопатија, медицина на странпутици?" која је одржана у 

Студентском културном центру у Београду. 
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У оквиру пројекта „Мистерија игре“ који је подржао Центар за промоцију науке 

у Научном клубу Лесковац у периоду од 28. септембра до 12. октобра 

реализоване су радионице математичке логике за ученике од V до VIII разреда: 

Логичка игра Баук, Логичка игра 8 и 1, Карте да не, Игра бројевима, Тајна 8421 

кода и Логика нелогичног. Насупрот традиционалној настави, логичке игре као 

нов метод и облик рада су мотивација за активно учење и испуњавање 

индивидуалности. Учесници радионица развили су критичко мишљење и 

креативност и оспособљени за апстрактно и просторно мишљење и логичко 

закључивање, а искуство које су стекли решавањем логичких проблема нова су 

вештина сваког полазника. Овим радионицама присуствовали су ученици 

основних школа „Јосиф Костић“, „Васа Пелагић“ и „Светозар Марковић“ и 

ученици Техничке школе из Власотинца.  

 

У организацији Научног клуба Лесковац, а уз подршку Центра за промоцију 

науке и Лесковачког културног центра, 27.септембра је отворена изложба 

"Спектри". Ова изложба посвећена је светлости – оној коју видимо, али и оној 

коју не видимо, али нас свакодневно окружује. „Спектри” покривају шест 

области које чине електромагнетно зрачење: радио-таласе, захваљујући којима 

комуницирамо још од краја 19. века, микро-таласе, којима можемо да загревамо 

храну, инфрацрвено зрачење, које користе термалне камере, видљиви део 

спектра на које реагује људско око, ултраљубичасто зрачење које може служити 

и за стерилизацију, и X и гама-зрачењe високих енергија. Изложба је у нашем 

граду била до 03. октобра коју је имало прилике да види преко 1000 посетилаца. 

 

У Научном клубу Центра за стручно усавршавање у образовању октобра је 

почела реализација пројеката "Школа физике" и „Мистерија игре“, а у новембру 

реализација активности по пројекту „Експеримент у центру“.  

 

Током трајања "Школе физике" одржана су различита предавања из области 

физике, астрономије и математике. За ученике Гимназије Лесковац и Гимназије 

"Стеван Јаковљевић" из Власотинца предавачи који су привукли велику пажњу 

ученика и заинтересовали их да се озбиљније баве овим наукама били су 

професори, асистенти и студенти са Физичког факултета из Београда, 

сарадници Истраживачке станице Петница, сарадници у настави Математичког 

факултета у Београду и сарадници у настави на Физичком факултету у Новом 

Саду. Обрађене су теме: "Елементарна математика", "Земља није равна плоча? 

Ма дајте!", "Теоријски минимум (анализа)" и "Космологија"; Њутновска 

механика, Температура и ентропија, Физика атома, Њутнова гравитација, Три 

мускетара (математика) и Како направити презентацију, Order of magnitude и 

димензиона анализа, Светлост и Тамна материја. У склопу пројекта „Школа 

физике“ одржана су научно-популарна предавања "Супермасивне црне рупе и 

еволуција свемира" и "Три демона физике" којима су присуствовали сви 

заинтересовани грађани (од 7 до 107). Предавања су одржали професори 

Астрономске обсерваторије у Београду и са Института за физику Београд. 

 

У периоду од 24. октобра до 02. новембра у Научном клубу Центра за стручно 

усавршавање у образовању били су доступни експонати: Ван де Графов 

генератор, Инфлуентна машина, Теслин трансформатор, Вакуум пумпа и 

стаклено звоно, Центар масе. Гостујуће експонате су поред учесника пројеката 

„Школа физике“ и „Експеримент у центру“ могли да погледају сви 
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заинтересовани. Највећи број ученика који су сазнали нешто више о законима 

гравитације, равнотежи, електростатици и електродинамици био је из ОШ 

"Радован Ковачевић Максим" из Лебана. 

 

У периоду од 05. новембра до 03. децембра 2016. године реализовано је четири 

радионица (Еурека – прича о Архимеду, Игра светлости, Електрична струја – 

мерења, Тако привлачно - магнетизам) из пројекта „Експеримент у центру“ чији 

су аутори и реализатори наставници физике основних школа из Лесковца. У 

пројекту је учествовало 25 ученика VI, VII  и VIII разреда ОШ „Вожд 

Карађорђе“ и ОШ „Петар Тасић“ из Лесковца. Циљеви пројекта су: пробудити 

истраживачки дух код ученика; извођење огледа који ученицима нису доступни 

у свакодневној настави; развијање самосталности; испитивање узрока и 

последица природних појава; формирање секције и поновно окупљање ученика 

у Научном клубу Лесковац. 

 

У организацији Научног клуба крајем новембра одржана је радионица "Абакус 

II" за ученике II разреда ОШ "Светозар Марковић" из Лесковца. Циљ ове 

радионице био је упознавање ученика са појмом броја на абакусу и 

израчунавање основних рачунских операција (сабирање и одузимање). 

 

У Центру за стручно усавршавање у образовању у сарадњи са Технолошким 

факултетом у Лесковцу децембра је започето одржавање научних предавања за 

ученике средњих школа Јабланичког округа. Предавању које је одржано 22. 

децембра присуствовали су ученици и професори Школе за текстил и дизајн из 

Лесковца и Техничке школе из Власотинца. Професори са Технолошког 

факултета из Лесковца одржали су предавања на следеће теме: „Бојени, 

штампани, 3 Д, интелигентни ... текстили“, „Примена (eng. CAD) система за 

развој иновативних модних производа“, „Дизајн у текстилу и презентација сито 

штампе на текстилу“. Ученици Пољопривредне школе и Трговинско-

угоститељске школе из Лесковца присуствовали су предавању 27. децембра. 

Предавање се састојало из више сесија, и то на теме: „Токсични минерали у 

људској исхрани“, „Храна, технологија и технолог“, „Савремени носачи 

активних једињења“, "Функционална храна и митови о храни“.  

 

 

3.РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ВАН ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА 

 

Центар за стручно усавршавање у образовању у 2016. години остварио је 

сарадњу са са свим субјектима, како из домена образовања, тако и другим 

институцијама са циљем што боље едукације, подизања стручности и нивоа 

знања, у складу са савременим достигнућима, технолошким развојем и 

потребама друштвене заједнице којој припада.  

Између осталих, то су: 

- Mинистарства Владе Републике Србије, 

- Међународне институције, стране амбасаде и конзулати, 

- Управе и службе Града Лесковца, 

- Мрежа Регионалних центара и Центара за стручно усавршавање 

- Универзитети и факултети, 

- Друге институције из области образовања, 

- Стручна друштва и удружења запослених у образовању, 
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- Институције, установе и предузећа ван образовног система, 

- Медији, 

- Институти, 

- Невладине организације, 

- Библиотеке, 

- Општине Јабланичког и Пчињског округа, 

- Православна црква и друге верске заједнице. 

 

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. 

 

 

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“ организовало је 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 
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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 

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”.  

 

 

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 
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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. 

 

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, предузетника, 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. 
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Удружење родитеља "Рингераја" је у Центру за стручно усавршавање у 

образовању маја одржало две радионице за родитеље и децу. 

 

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. 

 

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. 

 

ЈУЛ 2016. 

Саобраћајна полицијска испостава Полицијске управе у Лесковцу у 

просторијама Центра за стручно усавршавање у образовању 13. јула одржала је 

радни састанак. 

 

У организацији Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије, са 

запосленима у овим службама централне Србије, 15. јула у Центру за стручно 

усавршавање у образовању одржан је округли сто "Спровођење програма мера 

заштите здравља биља за 2016. годину на подручју централне Србије". 

 

АВГУСТ 2016. 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 25. августа у организацији 

Фудбалског савеза Јабланичког округа одржана је конференција клубова 

Међуопштинске фудбалске лиге и Јабланичке Окружне фудбалске лиге. Тема је 

била анализа досадашњих догађаја и активности везаних за претходна одиграна 

кола и иницијатива клуба око критеријума и начина расподеле финансијских 

средстава за други део сезоне. 

 

Саобраћајна полицијска испостава Полицијске управе у Лесковцу је у 

просторијама Центра за стручно усавршавање у образовању 26. јула одржала 

радни састанак. 
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СЕПТЕМБАР 2016. 

У организацији Друштва инжењера и техничара града Лесковца 02. септембра у 

Центру за стручно усавршавање у образовању одржано је предавање под 

називом „Практична примена топлотних пумпи вода–вода за климатизацију 

стамбених објеката и пластеника“.  

 

Фудбалски савез Јабланичког округа је 13. септембра у Центру за стручно 

усавршавање у образовању организовао свој редовни састанак. 

 

 

ОКТОБАР 2016. 

 

У организацији Фудбалског савеза Јабланичког округа у Центру за стручно 

усавршавање у образовању 05. октобра одржано је полагање за фудбалске 

судије. 

 

Национална алијанса за локални економски развој - НАЛЕД 05/06. и 12/13. 

октобра огранизовала је две дводневне обуке за коришћење система за 

електронско спровођење обједињене процедуре. Учесници обука су запослени у 

локалним самоуправама јужне Србије. 

 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 07. октобра одржан је семинар 

на тему: „Хигијена муже крава у лактацији, коришћење затворених система за 

транспорт млека и уређаја за хлађење млека“. Организатор овог семинара била 

је Пољопривредна саветодавна стручна служба из Лесковца. Предавачи су били 

професори са Пољопривредног факултета у Београду и Факултета ветеринарске 

медицине у Београду. 

 

Атлетски клуб „Дубочица“ 13. октобра у Центру за стручно усавршавање у 

образовању одржао је конференцију за медије. 

 

У организацији невладине организације "Praxis" 21. октобра у Центру је одржан 

састанак на тему "Дечији, рани и принудни бракови". Циљ састанка 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. На 

састанку су о овој теми говориле координаторка Програма за права детета, 

Praxis, независна консултанткиња и руководилац службе за децу и младе 

Градског Центра за социјални рад – Одељења Врачар. 

 

 

НОВЕМБАР 2016. 

 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 02. новембра одржана је још 

једна обука у организацији NALED-а. Циљ обуке је информисање представника 

локалних самоуправа о подношењу захтева у електронској обједињеној 

процедури. 
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У огранизацији Одсека за социјалну заштиту Градске управе за друштвене 

делатности Града Лесковца, у Центру је 02. новембра одржан састанак. 

Састанку су присуствовали представници организације које реализују пројекте 

из области социјалне заштите финансиране од стране ове управе. 

 

У оквиру изложбе птица, коју је у Лесковачком културном центру организовало 

Удружење за заштиту и одгој птица и ситних животиња “Штиглић” из Лесковца  

04. новембра је у Центру за стручно усавршавање у образовању одржано 

предавање. 

 

Саобраћајна полицијска испостава Полицијске управе Лесковац у Центру за 

стручно усавршавање у образовању 08. новембра одржала је састанак за своје 

запослене. 

 

У организацији Министарства привреде, Уније послодаваца Србије и  Maxima 

Consultinga 09. новембра је у Центру одржан састанак прехрамбеног сектора. 

Циљ састанка је да се у оквиру пројекта „Конкурентност и запошљавање“ 

дефинишу снаге, слабости, могућности и претње одрживом 

развоју прехрамбене индустрије у Србији, као једног од четири приоритетна 

сектора прерађивачке индустрије, за који је Министарство привреде определило 

новчана средства. Велики број предузетника из области прехрамбеног сектора 

водио је конструктивне дискусије са предавачима о томе како унапредити 

садашњу производњу, повећати капацитет за запошљавање нових радника и 

радити на извозу на страна тржишта. 

 

У великој сали Центра за стручно усавршавање у образовању 09. новембра 

одржан је концерт ученика Музичке школе "Станислав Бинички" из Лесковца са 

одсека соло певања. 

 

У оквиру другог дана обележавања Музичких сусрета др Мира Ивановић, у 

Центру за стручно усавршавање у образовању 24. новембра организовано је 

предавање и концерт. Предавање под називом "Урођене и стечене неопходности 

код ученика-извођача" одржано је од стране професора Факултета музичких 

уметности у Нишу. У вечерњим сатима одржан је концерт бившег ученика 

Музичке школе "Станислав Бинички" из Лесковца и истакнутог и награђиваног 

гитаристе. Трећег дана Музичких сусрета др Мира Ивановић у Центру је 

одржан концерт Градског дечијег хора Звездице и гудачког оркестра основне и 

средње Музичке школе "Станислав Бинички" из Лесковца. 

 

 

ДЕЦЕМБАР 2016. 

 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 02. децембра одржана је 

радионица "Примена ауторских права и онлајн медији". 

 

У организацији Агенције за борбу против корупције у Центру је 08. децембра 

одржан семинар "Спречавање сукоба интереса и контрола имовине и прихода 

функционера". Семинари су намењени функционерима, односно свим 

изабраним, постављеним или именованим лицима у органима Републике 

Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и у органима јавних 
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предузећа и привредних друштава, установа и других организација чији је 

оснивач, односно члан Република Србија, аутономна покрајина, јединица 

локалне самоуправе и друго лице које бира Народна скупштина. Учесници 

семинара упознали су се са појмом и врстама сукоба интереса и обавезама 

функционера у области спречавања сукоба интереса и пријављивања имовине и 

прихода. 

 

У организацији “hiCAD” d.o.o. – дистрибуција BIM/CAD софтвера за 

грађевинарство у Нишу 15. децембра одржано је предавање на тему "BIM – 

Building Information Modeling Револуција комуникације у грађевинарству". У 

Центру за стручно усавршавање у образовању организован је видео пренос овог 

предавања, коме су присуствовали грађевински инжењери Лесковца и околине. 

 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 27. децембра одржана је 

завршна конференција "Здравка - квалитет живота и подршка оболелима од 

рака". Ова конференција одржана је у оквиру пројекта "Психо-социјална и 

медицинско саветодавна подршка оболелима од рака у Лесковцу и околини". 

Пројекат је реализовало Удружење за унапређење квалитета живота 

"Синергија" из Лесковца уз подршку града Лесковца. 

 

Центар за социјални рад је 27. децембра у просторијама Центра за стручно 

усавршавање у образовању уз пригодан програм, већ четврту годину за редом 

свечано уручио новогодишње пакетиће деци из хранитељских и материјално 

угрожених породица. 

 

Саобраћајна полицијска испостава Полицијске управе Лесковац у Центру за 

стручно усавршавање у образовању је 28. децембра одржала састанак за своје 

запослене. 
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4.РЕЗУЛТАТИ РАДА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У 

ОБРАЗОВАЊУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ 
 

 

месец 

број обука 

одржаних у 

ЦСУ 

Лесковац 

бр. 

учес

ника 

бр.обука 

организова

них ван 

Центра 

бр. 

учес

ника 

остале 

активности за 

наставнике 

(састанци,округ

ли столови, 

саветовања, 

активности 

Научног клуба) 

бр. 

учесн

ика 

активности за 

учеснике ван 

области 

образовања 

(невладин 

сектор, 

грађанство, 

локална 

самоуправа) 

бр.уче

сника 

јануар 

2016. 
2 51 4 104 5 252 5 188 

фебруар 

2016. 
12 311 8 230 16 1161 9 205 

март 2016. 1 23 7 206 14 604 26 727 

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 

јул 2016. / / 1 30 2 170 4 107 

август 

2016. 
1 20 / / 8 307 6 153 

септембар 

2016. 
/ / / / 13 404 6 184 

октобар 

2016. 
3 69 4 119 22 537 17 377 

новембар 

2016. 
7 135 1 30 23 427 15 602 

децембар 

2016. 
2 54 3 60 25 602 9 533 

УКУПНО 44 1435 37 1021 163 6429 152 5148 

табела 3. Приказ активности и броја учесника у периоду јануар 2016. – децембар 

2016.године   
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5.ЗАКЉУЧАК 

 

Центар за стручно усавршавање у образовању после шест година активног рада 

и даље је незаобилазна тачка када је образовање у питању, али и свакодневни 

живот читавог округа у домену образовања, културе, науке и сличних области.  

 

Центар за стручно усавршавање у образовању у Лесковцу је веома успешно 

реализовао постављени програм рада за 2016. годину. Активности за наставнике 

припремане су и организоване у складу са плановима стручног усавршавања 

просветних радника у региону. Кроз повезивање стручњака/наставника и 

развоја модела хоризонталног учења у Центру за стручно усавршавање у 

образовању током целе године била је омогућена размена искустава и ширење 

добре праксе из образовних установа. Поред реализације акредитованих 

програма стручног усавршавања за просветне раднике, сваког месеца су 

реализовани: прикази примера добре праксе, трибине, конференције, сусрети 

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

и наставничких радова.  

 

Са Центром за промоцију науке у 2016. години остварена је сарадња кроз 

оснивање Научног клуба у Центру за стручно усавршавање у образовању 

Лесковац. Научни клуб је замишљен као место за учење и стицање знања на 

неформалан начин кроз радионице, предавања и бројне друге активности. 

Подршку за реализацију активности поред Центра за промоцију науке, Центра 

за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Научног клуба, дали су и Град 

Лесковац, Завод за јавно здравље Лесковац, ЈКП Водовод, основне и средње 

школе града Лесковца. 

 

У 2016. години укупно је одржан 81 акредитован програм стручног 

усавршавања са 2456 учесника. 44 обука је одржано у Центру за стручно 

усавршавање у образовању, а 37 ван Центра. Број сати који је остварен 

реализованим акредитованим семинарима је 21256. У Центру за стручно 

усавршавање у образовању одржано је 163 различитих активности за потребе 

просветних радника са укупним бројем учесника 6429. Од тога укупан број 

активности у Научном клубу је 43 са четири реализована пројекта. Укупно је 

1342 ученика и 379 просветних радника учествовало у активностима Научног 

клуба. За циљне групе ван области образовања укупно је реализовано 152 

активности са 5148 учесника.  

 

Све што је реализовано у Центру за стручно усавршавање у образовању у 2016. 

години може се видети на сајту Центра, фејсбук страници, у локалним 

средствима информисања и информатору о раду, који се редовно ажурира. 

 

У сваком месецу су одржаване редовне активности са сталним корисницима 

Центра. С обзиром на то да просветни радници најчешће похађају семинаре 

суботом и недељом, Центар је и у 2016. години радио у време викенда. Сви 

запослени су својим ангажовањем омогућили да влада радна и пријатна 

атмосфера за све присутне.  

 

в.д. директора                                                               Председник Управног одбора 

Слободан Глишић                                                                   Предраг Момчиловић 


