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Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања Центра за 
стручно усавршавање у образовању Лесковац за период јануар 2013. – март 2013. 

 
 
 
АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА: 
 
Основна активност Центра за стручно усавршавање у образовању је организовање 
активности стручног усавршавања у складу са потребама запослених у образовању. При 
реализацији семинара уважавају се планови стручног усавршавања запослених у 
образовању, али је велики број њих изабран и на редовним састанцима. У оквиру редовне 
сарадње са запосленима у образовању одржани су састанци стручних друштава, актива и 
удружења наставника: Подружнице за српски језик и књижевност, Учитељског друштва, 
друштава физичара, школских библиотекара, историчара и музичких и балетских педагога. 
 
Семинари реализовани у јануару:  

- Усмени испити – извођење и оцењивање (2 пута) 

- Развијање задатака – случајева (2 пута) 

- Визуелно представљање неких математичких садржаја помоћу рачунара 

- Састављање и оцењивање тестова (2 пута) 

- Родитељи и ми  
Јануара 2013. године Центар је пружио подршку Удружењу наставника „М форум“ из 
Ниша, који је реализовао пројекат „Обука 50 наставника средњих стручних школа“. Овим 
пројектом били су обухваћени професори средњих стручних школа са територије града 
Лесковца, и сваки од њих је стекао по 80 сати стручног усавршавања. 
У јануару је промоцију својих издања имала издавачка кућа „Едука“. 
Пружили смо подршку менторској школи ОШ„Радован Ковачевић – Максим“ Лебане у 
пројекту „Професионална оријентација у Србији“, па је у Центру реализована активност 
„Промоција каталога старих заната“. 
 
Семинари реализовани у фебруару:  

- Како да заштитите Вас и Ваше дете на интернету 

- Зимски сусрети учитеља Србије „Јачање професионалних компетенција просветних 
радника“ 

- Школска библиотека – место сарадње наставника и ученика 2 
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- Српски језик и језичка култура у нижим разредима основне школе 

- Нови вид тестирања и развијање задатака знања 

- Помоћ помагачима – очување психофизичког здравља 

- Медијација = ми, родитељи, деца 
У сарадњи са издавачком кућом Longman Pearson реализована је акредитована трибина за 
професоре енглеског језика. У оквиру пројекта „Професионална оријентација у Србији“ 
реализован је менторски састанак. 
 
Семинари реализовани у марту:  

- Помоћ помагачима – очување психофизичког здравља 

- Језик и комуникација у школама на подручју призренско-тимочког дијалекта 

- Организација наставе музичке културе у првом и другом циклусу основног 
образовања и васпитања 

- Мозак и учење 

- Ка бољем разумевању 

- Израда школског сајта 

- Српски језик и језичка култура у нижим разредима основне школе 

- Родитељи и ми 

- 7 корака превенције болести зависности 

- Угледни час – прилика за све (2 пута) 

- Утицај емоционалне интелигенције на управљање одељењем, групом и процесом 
учења 

- Како да заштитите Вас и Ваше дете на интернету 

- Медијација = ми, родитељи, деца 

- Ауторитет, та тешка страна реч 

- акредитована трибина Ранон 
У току марта у сарадњи са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања 
реализоване су дикусионе групе за изборне предмете верска настава и грађанско 
васпитање. У сарадњи са Друштвом физичара, за учитеље, наставнике и ученике 
организовано је предавање на тему „Верујете ли у све што вам се каже“. 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЦЕНТРУ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У 
ОБРАЗОВАЊУ: 
 
Мрежа РЦ и ЦСУ Србије је у јануару са страним консултантима и представницима Центара 
организовала радионицу у Смедереву, где се израђивао финални план буџета и 
активности за 2013.годину у оквиру пројекта „Стручно усавршавање образовног кадра“. У 
фебруару је у ЦСУ Крушевац одржана радионица где је овај пројекат представљен од 
самог почетка реализације.  
Радионица за стручне сараднике у Центрима и 60 наставника из Крагујевца и Чачка под 
називом „Инклузивно образовање – разумевање и примена“ одржана је у марту у РЦ 
Чачак. У исто време директори Центара су са консултантом донели одлуку о формирању 
радних група које ће радити на јачању позиције Мреже РЦ и ЦСУ Србије. 
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АКТИВНОСТИ ВАН ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА: 
 
У овом периоду филијала Лесковац Националне службе за запошљавање користила је 
просторије Центра за одржавање интервјуа и тестирања приликом запошљавања, као и за 
обуке за предузетнике. Коришћене су просторије за обуке запослених у Агенцији за 
локални и економски развој. Удружења Национални Демократски Институт и Форум 
младих са инвалидитетом из Београда, организовали су своје састанке и семинаре у 
просторијама Центра. Успостављена је сарадња са удружењем грађана Европски покрет у 
Србији - ЕПУС. 
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8 214 2 51 6 259 1 15 

фебруар 

2013.  

7 383 4 115 5 132 6 128 

март 2013. 16 417 4 103 6 185 9 278 

УКУПНО: 31 1014 10 269 17 576 16 421 

табела 1. Приказ активности и броја учесника у периоду јануар 2013. – март 2013.године   
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