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Трпмесечни извештај п реализацији гпдишоег прпграма ппслпваоа  
Центра за стручнп усавршаваое у пбразпваоу Лескпвац  

за перипд април 2014. – јун 2014. 
 

 
 
 
АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА: 
 
 

Активнпсти у априлу у Центру за струшнп усаврщаваое у п пбразпваоу заппшете 
су представпм за ушенике VIII разреда пснпвних щкпла, а у прганизацији Хемијскп-
технплпщке щкпле „Бпжидар Ђпрђевић – Кукар“.  

Јединица за превенцију насиља Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг 
развпја уз финансијску ппдрщку GIZ BOSS канцеларије реализпвала је семинар 
„Психплпщке кризне интервенције у васпитнп-пбразпвним устанпвама“ кпји је 
намеоен представницима щкплских управа, директприма щкпла и тимпвима за 
безбеднпст у щкплама.  

Ппшеткпм априла 2014. гпдине у Центру за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу 
пдржан је Сајам пбразпваоа, кпји је прганизпвап лпкални тим за прпфесипналну 
пријентацију. На Сајму су се представиле средое щкпле Града Лескпвца, а ппсетипци, 
тј. ушеници пснпвних щкпла имали су прилику да се инфпрмищу п прпфилима и 
смерпвима кпје пве щкпле нуде за упис у щкплску 2014/2015.гпдину.  

Музишка щкпла „Станислав Бинишки“ је, кап и у ранијем перипду, наставила да 
кпристи прпстприје Центра за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу и упши Ускрса 
приредила Кпнцерт и прес кпнференцију.  

Шкплска управа Лескпвац је прганизпвала састанак са директприма щкпла.  
У Центру за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу у Лескпвцу прганизпван је 

струшни скуп – трибина „Кембричпви испити у циљу праћеоа ппстигнућа ушеника у 
складу са Заједнишким еврппским референтним пквирпм за језике (CEFR)“.  

Крајем априла у Центру су пдржане две представе за децу предщкплскпг 
узраста. 

Пд стране Завпда за унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа Центру за струшнп 
усаврщаваое у пбразпваоу у Лескпвцу, кап ушеснику Кпнкурса за пдпбраваое 
прпграма сталнпг струшнпг усаврщаваоа наставника, васпиташа, струшних сарадника и 
директпра за щкплску 2014/2015. и 2015/2016. дпстављена су Пбавещтеоа п 
пдпбреним прпграмима за реализацију у наредне две щкплске гпдине. Пд укупнп 14 
ппслатих прпграма, пдбијена су 3, а 11 прпграма је пбјављенп у Каталпгу прпграма 
сталнпг стручнпг усавршаваоа наставника, васпитача и стручних сарадника за 
шкплску 2014/2015. и  2015/2016. гпдину. 
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Пдпбрени прпграми струшнпг усаврщаваоа за щк. 2014/2015. и 2015/2016. кпје 
ппдржава Центар за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу Лескпвац су:  

1. Шкплска библиптека – местп сарадое наставника и ученика 2, кат.бр.8 
(библиптекарствп) 

2. Да у шкпли другарствп не бпли, кат.бр. 24 (васпитни рад) 
3. Замке нпвих зависнпсти, кат.бр. 167 (здравственп васпитаое) 
4. Аутизам и гпвпрнп-језички ппремећаји, кат.бр. 300 (деца/ушеници кпјима је 

пптребна дпдатна ппдрщка у пбразпваоу) 
5. Метпде и технике пцеоиваоа заснпване на критеријумима, кат.бр. 397 

(ппщта питаоа наставе) 
6. Примена енигматскпг квиза у настави, кат.бр. 476 (ппщта питаоа наставе) 
7. Српски језик и језичка култура у нижим разредима пснпвне шкпле, кат.бр. 672 

(српски језик и коижевнпст) 
8. Ппдсети се, научи, примени, пбпгати израз писани и усмени, кат.бр. 678 

(српски језик и коижевнпст) 
9. Variety as the Spice of ELT, кат.бр. 684 (страни језик) 
10. Мптивација – мпгућа мисија, кат.бр. 691 (страни језик) 
11. Музички ансамбли у пснпвним и средоим шкплама – најкраћи пут пд 

наставнпг часа дп јавнпг наступа, кат.бр. 733 (уметнпст) 
Пдбијени прпграми струшнпг усаврщаваоа су: 
1. Примена прирушних и импрпвизпваних средстава у настави физишкпг васпитаоа 
2. Ушеое будућнпсти – примена технплпгије у нпвим мпделима ушеоа (on-line) 
3. Наставник и библиптекар крпз реш и делп 

 
Семинари реализпвани у априлу:  

- Кпнтинуиранп усаврщаваое прпфеспра францускпг језика (у Центру) 

- Ппмпћ ппмагашима – пшуваое психпфизишкпг здравља (ван Центра у ПШ „Вук 
Карачић“ у Лебану) 

 
Крајем априла и ппшеткпм месеца маја у Центру за струшнп усаврщаваое у 

пбразпваоу и на Ушитељскпм факултету у Враоу у прганизацији Центра реализпван је 
акредитпван  струшни скуп – трибина „Улпга ппртфплиа у прпфесипналнпм развпју 
заппслених у пбразпваоу“ за заппслене у васпитнп-пбразпвним устанпвама 
Јабланишкпг, Пшиоскпг пкруга и Кпспва. Циљ скупа је јашаое прпфесипналних 
капацитета заппслених у пбразпваоу и уппзнаваое са закпнскпм пбавезпм впђеоа 
ппртфплиа, истицаое знашаја оегпвпг впђеоа и везе са планираоем струшнпг 
усаврщаваоа, сампвреднпваоем, екстерним вреднпваоем и стицаоем зваоа. 
Ушесници скупа изразили су великп задпвпљствп и истакли да треба сталнп 
прганизпвати струшне скуппве са актуелним темама у пбразпваоу. 

 



                  ЦЕНТАР 
                  ЗА СТРУЧНП 
                  УСАВРШАВАОЕ 
                  У ПБРАЗПВАОУ 
                  Тhe Competence Improvement Center 
                  ЛЕСКПВАЦ 

 
 

4 
 

У прганизацији Немашкпг централнпг завпда за щкплствп у инпстранству и 
Гимназије у Лескпвцу за наставнике немашкпг језика у Центру за струшнп усаврщаваое 
у пбразпваоу пдржан је семинар за испитиваше: „На путу ка немашкпј језишкпј диплпми 
– А2“.  

Пплпвинпм маја у Центру за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу пдржана је 22. 
седница Пдбпра Јабланишкпг пкруга Синдиката пбразпваоа Србије.  

У прганизацији Пдбпра за превенцију бплести зависнпсти и бпрбу прптив 
верских секти – раднп телп Скупщтине града Лескпвца у Центру за струшнп 
усаврщаваое у пбразпваоу реализпвалп је пплуфинале квиза за ушенике пснпвних 
щкпла са циљем истицаоа знашаја примене знаоа у пбласти бплести зависнпсти. 
Ушествпвалп је 12 щкпла.  

У прпстпријама Центра ушеници Музишке щкпле „Станислав Бинишки“ пдржали 
су јавни шас. 

Ушитељскп друщтвп Лескпвац је и у мају наставилп реализацију свпјих 
активнпсти у Центру за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу и у тпм перипду пдржан је 
састанак са шланпвима. У прганизацији Ушитељскпг друщтва струшни жири је пдабрап 
најуспещније радпве пп Кпнкурсу за IV Смптру сценскпг ушитељскпг стваралащтва 
„Пришам ти пришу“, а накпн тпга пдржана је кпнференција за медије. 

У прганизацији Друщтва за српски језик и коижевнпст и Ппдружнице за српски 
језик Јабланишкпг пкруга у Центру за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу пдржана је 
свешана дпдела диплпма и захвалница ушеницима кпји су пстварили знашајна 
ппстигнућа на такмишеоима из српскпг језика.  

 
Семинари реализпвани у мају:  

Британски савет и Удружеое наставника енглескпг језика – ЕЛТА је уз ппдрщку 
Центра за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу реализпвап семинар „Примена 
технплпгије у ушипници“ (Learning Technologies for the Classroom) за наставнике 
енглескпг језика кпји је пдпбрен пд стране Министра прпсвете, науке и технплпщкпг 
развпја. 
 

 Српски језик и језишка култура у нижим разредима пснпвне щкпле (ван Центра у 
Ппщтинскпј библиптеци „Петар Петрпвић – Оегпщ“ у Медвеђи) 

 Рпдитељи и ми (ван Центра у ЦСУ Крагујевац) 

 Рпдитељи и ми (ван Центра у ПШ „Дпситеј Пбрадпвић“ Свпђе) 
 

Реализација великпг брпја семинара, кпји су планирани за пвај перипд пд стране 
Центра за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу, је птказана. Разлпг за тп је актуелна 
ситуација у земљи изазвана ппплавама, финансијска ситуација заппслених у 
пбразпваоу кпји сампсталнп издвајају средства за свпје струшнп усаврщаваое, крај 
другпг петпгпдищоег циклуса за лиценцу и немптивисанпст ппјединих прпсветних 
радника за прпфесипнални развпј.  
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Семинари кпји су пд стране Управе за јавне набавке пдпбрени за реализацију, али 
за оих нису фпрмиране групе: 

1. Дппринпс пдрживпм развпју, екплпщким акцијама и увпђеое инпвација 
защтите живптне средине у праксу (птказан) 

2. Идеја – прва степеница успещнпг предузетнищтва (птказан) 
3. Шкплска библиптека – местп сарадое наставника и ушеника 2 (птказан) 
4. Ушипница дпбре впље (УДВ) – Шкплски прпграм за кпнструктивнп 

рещаваое сукпба (пдлпжен) 
5. Интеграција, кпрелација и занимација (интегративна настава) (птказан) 
6. Приступ и ппдрщка деци са пптещкпћама у ушеоу изазваних дислексијпм, 

дисграфијпм, дискалкулијпм или хиперактивнпщћу (птказан) 
7. Прпблематишнп дете у разреду (пдлпжен) 
8. Какп да защтитите Вас и Ваще дете на интернету (птказан) 
9. Између физике и биплпгије има неке хемије (птказан) 
10. Медијација – ми, рпдитељи и деца (птказан) 
11. Нпва щкпла – Вищефрпнтална настава (птказан) 
12. Претппставке успещне наставе (птказан) 
13. Прпблематишнп дете у разреду (птказан) 
14. Дарпвит ушеник у инклузивнпм пбразпваоу – идентификација и ппдрщка 

критишкпм мищљеоу у настави (птказан) 
15. Емпципнална интелигенција у пбразпваоу (птказан) 
16. Тренинг кпмуникацијских вещтина (птказан) 

 
Ппшеткпм јуна у Центру за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу пдржан је 

редпвни састанак Актива щкплских библиптекара.  
У циљу дефинисаоа и унапређеоа сарадое са аутприма и реализатприма 

прпграма струшнпг усаврщаваоа, кпје је ппдржап ЦСУ Лескпвац, ппшеткпм јуна 
прганизпван је састанак. 

Саветници Шкплске управе Лескпвац у Центру за струшнп усаврщаваое у 
пбразпваоу пдржали су пбуке за наставнике кпји су ушествпвали у спрпвпђеоу 
заврщнпг испита за ушенике псмих разреда пснпвних щкпла. 

У сарадои са Кплпм српских сестара, Центар за струшнп усаврщаваое у 
пбразпваоу упутип је ппзив свим щкплама да у прпстпријама Центра пдрже 
хуманитарне активнпсти за прикупљаое ппмпћи ппдрушјима ппгпђеним ппплавама. 
Хемијскп-технплпщка щкпла „Бпжидар Ђпрђевић – Кукар“ прва се пдазвала ппзиву и 
пплпвинпм јуна пдржала хуманитарну представу „Прфеј и Еуридика“. Ппред пве 
представе наступип је и щкплски бенд са некпликп нумера. 

У пквиру фестивала „Лескпвашки дани музике – ЛЕДАМУС“ у Центру за струшнп 
усаврщаваое у пбразпваоу пдржан је струшни скуп „Мпкраоац – традиција, песма, 
рукпвети“. Ппвпд пдржаваоа пве активнпсти је стпгпдищоица смрти Стевана 
Стпјанпвића Мпкраоца. Бпгат музишки прпграм кпји су извели ушеници пснпвне и 
средое Музишке щкпле „Станислав Бинишки“ бип је праћен беседама п Мпкраоцу. 



                  ЦЕНТАР 
                  ЗА СТРУЧНП 
                  УСАВРШАВАОЕ 
                  У ПБРАЗПВАОУ 
                  Тhe Competence Improvement Center 
                  ЛЕСКПВАЦ 

 
 

6 
 

Пдбпр за превенцију бплести зависнпсти и бпрбу прптив верских секти – раднп 
телп Скупщтине Града Лескпвца, у јуну је наставип прганизацију свпјих активнпсти у 
Центру за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу за ушенике пснпвних щкпла. Пдржанп је 
финале квиза са темпм „Превенција пд бплести зависнпсти и верских секти“ за ушенике 
пснпвних щкпла “Вук Карачић“ из Пешеоевца, “Бранкп Радишевић“ из Брестпвца и 
“Васа Пелагић“ из Лескпвца. 

Центар за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу је крајем јуна прганизпвап 
акредитпван струшни скуп - саветпваое на тему „Ппделимп и применимп наушенп на 
семинарима“. Циљ струшнпг скупа је размена искустава у пбласти струшнпг 
усаврщаваоа наставника/прпфеспра, васпиташа и струшних сарадника, унапређиваое 
сарадое заппслених у пбразпваоу и мптивисаое ушесника за ушещће на Кпнкурсу 
ЗУПВ-а „Сазнали на семинару применили у пракси 2014“, кап и истицаое знашаја 
примене наушенпг на семинарима. На пвпм струшнпм скупу представљени су 
првпнаграђени радпви Кпнкурса „Сазнали на семинару применили у пракси“ 2011. 
гпдине „Мали травари“ и 2013. гпдине „Прпјекат за прпјекат“. У другпм делу васпиташи 
предщкплских устанпва, ушитељи, наставници и прпфеспри пснпвних и средоих щкпла 
Јабланишкпг пкруга су крпз примере дпбре праксе ппделили стешенп искуствп на 
пдређенпм семинару кпје су применили у раду са ушеницима.  
 

Семинари реализпвани у јуну:  

 Дарпвит ушеник у инклузивнпм пбразпваоу – идентификација и ппдрщка 
критишкпм мищљеоу у настави (ван Центра у Гимназији у Власптинцу) 

 Ппмпћ ппмагашима – пшуваое психпфизишкпг здравља (ван Центра у 
ПУ“Младпст“ Медвеђа) 

 
АКТИВНОСТИ ВАН ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА: 

 
У месецу мају Центар за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу ппкренуп је свпју 

издавашку делатнпст и издап коигу „Саздаоа“ аутпра Марије М. Стпјанпвић.  
Директпр Центра за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу је са свпјим 

сарадницима присуствпвап свешанпј приредби у ПШ“Вук Карачић“ Лескпвац 
приређенпј у шаст дпласка првпг секретара Кинеске амбасаде и пвпм приликпм пбавип 
разгпвпр са оим збпг будуће сарадое Центра за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу са 
Кинескпм амбасадпм. 

Сертификпвани испитиваши за ЕЦДЛ из Центра за струшнп усаврщаваое у 
пбразпваоу присуствпвали су педагпщкпм кплегијуму ПШ“Вук Карачић“ Лескпвац и 
пдржали ЕЦДЛ презентацију Тест Центра за on-line пбуке и испите у пбласти 
инфпрматишке писменпсти.  

Швајцарска агенција за развпј и сарадоу-СДЦ планира да пд средине 2015. 
гпдине ппшне са реализацијпм прпјекта на тему ппдизаоа кпмпетенција младих и 
усппстављаоа јавнп-приватних партнерстава у циљу ппвећаоа заппщљивпсти младих у 
Србији. С пбзирпм на тп да је прпјекат јпщ увек у фази израде, какп би се јасније 
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дефинисале активнпсти, кпнсултанти СДЦ-а су у Центру за струшнп усаврщаваое у 
пбразпваоу пбавили разгпвпре са заинтереспваним партнерима, међу кпјима су вепма 
важни и примарни Регипнални центри и Центри за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу. 

Дешји хпр „ЗВЕЗДИЦЕ“ је у јуну прпмпвисап свпј први ЦД „У ритму Еврппе“ шији 
је издаваш Центар за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу. 
 

Ппшеткпм априла у Центру за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу у Лескпвцу 
пдржана је Инфпрмативна сесија ппвереника за защтиту равнпправнпсти. Прганизатпр 
пве сесије била је Канцеларија за људска и маоинска права Владе Републике Србије. 

У прганизацији НВП Рпмска пбнпва, сарадоа и алтернатива – РПСА, ппвпдпм 
Светскпг дана Рпма у Центру за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу пдржана је 
трибина „Изазпви и дпстигнућа Декаде и инклузије Рпма“. 

Градска управа за скупщтинске ппслпве пп прпјекту „Унапређеое ппслпвнпг 
пкружеоа на лпкалнпм нивпу крпз регулатпрну рефпрму“ у прпстпријама Центра 
прганизпвала је Пбуку за размену дпкументације пп службенпј дужнпсти.  

Српска правпславна црква, Правпславни бпгпмпљашки центар „Свети Симепн 
Мирптпшиви“ и Кплп српских сестара у сарадои са Центрпм за струшнп усаврщаваое у 
пбразпваоу упши Ускрса пдржали су Васкрщои кпнцерт. У бпгатпм музишкп-драмскпм 
прпграму наступали су старији и млађи црквени хпрпви „Бранкп“, хпр ушеника ПШ 
„Васа Пелагић“, ушеници Музишке щкпле „Станислав Бинишки“ и Црквенп Културнп 
уметнишкп друщтвп „Преп. Мати Ангелина“. Кплп српских сестара пстварује дпбру 
сарадоу са Центрпм за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу и захваљујући оима 
библиптека Центра пбпгаћена је за двадесетак нпвих наслпва, кпји су сада дпступни 
свим заинтереспваним шитапцима. 

У прганизацији Удружеоа гуслара и писаца епске ппезије „Гпроа Јабланица“ из 
Медвеђе, ппвпдпм 100 гпдина пд ппшетка I Светскпг рата, реализпванп је епскп-
песнишкп веше. Ушесници су били гуслари из Медвеђе, а гпсти шланпви гусларскпг 
друщтва „Ращкп Павлпвић – Ћићкп“ из Нища. 

Ппшеткпм маја у Центру за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу пдржан је 
пкругли стп п графитима мржое. Пвај скуп пдржан је у пквиру прпјекта ИПА 2011 
„Спрпвпђеое антидискриминаципних пплитика“ кпји финансира Еврппска унија. 
Прганизатпр пкруглпг стпла била је Канцеларија за људска и маоинска права Владе 
Републике Србије у сарадои са Ппвереникпм за защтиту равнпправнпсти. 

Фудбалски савез Јабланишкпг пкруга наставип је са реализацију свпјих састанака 
у прпстпријама Центра за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу. 

Крајем маја у Центру за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу, пдржана је 
презентација фирме за прпизвпдоу, прпдају и дистрибуцију фармацеутских и 
парафармацеутских прпизвпда "Phoenix pharm“. 

Удружеое „Нащ циљ“ у Центру за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу у пвпм 
перипду ппшеп је да редпвнп пдржава свпје састанке. 

Друщтвп за защтиту и пдгпј птица „Дубпшица“ из Лескпвца пплпвинпм маја у 
двприщту Центра за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу је пдржалп II Такмишеое 
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щтиглића у песми, а такпђе је и  Удружеое за защтиту и пдгпј птица и ситних живптиоа 
„Штиглић“ ппшеткпм јуна пдржалп првп такмишеое щтиглића и бастарда у песми.  

У прганизацији British Council-a у Центру за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу 
пдржанп је пплагаое Cambridge English испита енглескпг језика у Лескпвцу. 

Шкпла страних језика Smart School of English у прпстпријама Центра реализпвала 
је приредбу намеоену деци и рпдитељима. 
 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЦЕНТРУ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У 
ОБРАЗОВАЊУ: 
 

Директпр Центра присуствпвап је састанку „Мреже РЦ/ЦСУ Србије“ пдржанпм у 
РЦ Смедеревп, где се разгпваралп п функципнисаоу Мреже и уређеоу међуспбних 
пднпса свих дванаест Центара. Тема кпја је привукла највище пажое присутних 
директпра пднпсила се на нпви статут и правилнике Мреже. Састанак је заврщен 
пбавещтеоем Завпда за унапређиваое пбразпваоа васпитаоа да је пдпбрен први 
заједнишки прпграм струшнпг усаврщаваоа струшнпг усаврщаваоа Мреже РЦ/ЦСУ ппд 
називпм „Ппшетак каријере без баријере“. 
 

месец 
бр.семинара 
пдржаних у 

ЦСУ Лескпвац 

бр. 
ушесн
ика 

бр. семинара 
прганизпваних 

ван ЦСУ 
Лескпвац 

бр. 
ушесни

ка 

пстале активнпсти 
за наставнике 

(састанци пкругли 
стплпви,трибине, 

саветпваоа) 

бр. 
ушесни

ка 

активнпсти за 
ушеснике ван 

пбласти 
пбразпваоа 
(невладин 

сектпр, 
грађанствп, 

лпкална 
сампуправа) 

бр. 
ушесни

ка 

Птказани 
семинари 

април 
2014. 

1 25 1 30 9 577 6 301 1 

мај 
2014.  

1 27 3 74 9 327 6 205 7 

јун  
2014. 

0 0 2 58 12 959 8 297 6 

УКУПНП: 2 52 6 162 30 1863 20 803 14 

 

табела 1. Приказ активнпсти и брпја ушесника у перипду април 2014. – јун 2014.гпдине   
  

                                                                                                                                          ДИРЕКТПР 
Славища Пејић 

 
 


