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АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА 

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. Саставни део професионалног развоја је и 

развој каријере напредовањем у одређено звање. Центар за стручно 

усавршавање у образовању после више од четири године активног рада и даље 

је назаобилазна тачка када је образовање у питању, али и свакодневни живот 

читаве општине у домену образовања, културе, науке и сличних области. 

Ресурси Центра за стручно усавршавање у образовању отворени су за сва 

удружења, невладине организације и остале установе и организације из локалне 

средине, а и шире. Јавности редовно презентујемо урађено. Све што реализујемо 

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

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

 

ЈАНУАР 2015. 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 09. јануара 2015. године 

одржана је трибина под називом „Како до бољег статуса наставника“. На 

трибини су говорили министар просвете, науке и технолошког развоја др Срђан 

Вербић, државни секретар Снежана Марковић, члан Председништва Синдиката 

образовања Србије и преговарачког тима репрезентативних синдиката 

Александар Ничић. Просветни радници са територије Јабланичког округа били 

су у прилици да у директном контакту поставе питања представницима 

Министарства просвете науке и технолошког развоја и представницима 

синдиката, као и да конструктивним предлозима и коментарима допринесу 

стварању системског амбијента којим би се могао побољшати положај и статус 

наставника. Организатори трибине су Регионални центар Лесковац СОС и 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Трибини је претходила 

конференција за новинаре, где су на питања одговарали министар просвете и 

представник синдиката. Питања су углавном била везана за актуелни штрајк 

просветних радника, њихов финансијски статус и колективни уговор. 

Представници Школске управе Лесковац су 23. јануара 2015. у Центру за 

стручно усавршавање у образовању одржали састанак са директорима школа 

Јабланичког округа. 
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ФЕБРУАР 2015. 

У организацији Центра за стручно усавршавање у образовању 02. фебруара 

2015. године. одржан је састанак са ауторима програма стручног усавршавања 

које подржава Центар. Циљ састанка био је пружање подршке просветним 

радницима општине Лесковац у сталном стручном усавршавању за школску 

2014/2015. годину. Разговарало се о реализацији програма Центра за стручно 

усавршавање у образовању у градовима широм Србије у оквиру „Дана стручног 

усавршавања“ на XXXI Зимским сусретима учитеља Србије, о организацији 

програма стручног усавршавања у Центру и акредитацији нових програма 

стручног усавршавања за школску 2016/2017. и 2017/2018. годину. 

Учитељско друштво Лесковац је поводом организације XXXI Зимских сусрета 

учитеља у Центру за стручно усавршавање у образовању 04. фебруара одржало 

састанак са својим члановима. 

Издавачка кућа „Едука“ је 06. фебруара у просторијама Центра одржала 

промоцију уџбеника. Представљени су уџбеници за разредну наставу, 

биологију, техничко и информатичко образовање, ликовну културу, историју, 

енглески језик и физику. У неколико термина око 500 просветних радника 

Јабланичког округа присуствовало је овој промоцији. 

У организацији Британског савета и Удружења наставника енглеског језика - 

ЕЛТА, 21.фебруара одржан је семинар Learning Technologies for the Classroom 2 

за професоре енглеског језика са територије Јабланичког округа. 

Регионални центар Лесковац Синдиката образовања Србије 23. фебруара је у 

Центру за стручно усавршавање организовао састанак својих представника. 

Тема овог састанка билa је усвајање Завршног рачуна за 2014. годину и договор 

о реализацији активности у 2015. години. 

 

МАРТ 2015. 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 01. марта 2015. године одржана 

је обука за васпитаче, учитеље и наставнике „Аутизам и говорно-језички 

поремећаји“. Циљеви обуке су да просветни радници лакше препознају говорно-

језичке поремећаје и симптоме аутизма, боље разумеју децу са тим 

потешкоћама, схвате значај прилагођавања простора и услова учења, као и да 

савладају одређене методе и технике рада са децом која имају потешкоће у 

развоју. 

Актив школских библиотекара и Друштво школских библиотекара Јабланичког 

округа 11. марта у Центру за стручно усавршавање у образовању одржали су 

редовни састанак. На састанку се разговарало о штрајку просветних радника, 
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екстерној евалуацији, прославама Дана школе и угледним активностима 

школских библиотекара, Смотри сценског стваралаштва ученика разредне 

наставе у организацији Учитељског друштва Лесковац, као и о сарадњи са 

Центром за стручно усавршавање у образовању. 

Удружење музичких и балетских педагога Србије за Јабланички округ 12. марта 

у просторијам Центра одржало је свој редовни састанак. 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 13. марта одржан је састанак 

локалног тима за професионалну оријентацију у оквиру пројекта 

„Професионална оријентација у Србији“. 

У организацији Музичке школе „Станислав Бинички“ у Центру за стручно 

усавршавање у образовању од 26. до 27. марта одржан је XIII Интернационални 

фестивал гитаре. У оквиру фестивала реализован је велики број активности: 

концерти, такмичења, предавања и мајсторске радионице. 

У организацији Темпус фондације, 27. марта је у Центру за стручно 

усавршавање у образовању реализована eTwinning радионица за представнике 

предшколских установа, основних и средњих школа. На овој радионици 

присутни су могли да сазнају више о Фондацији Темпус, шта је то eTwinning, 

како пронаћи eTwinere и да практично испробају како да направе eTwinning 

пројекат. 

Програм стручног усавршавања „Ефикасним учењем до бољих резултата“ 

одржан је у Центру за стручно усавршавање у образовању 29. марта. Овај 

програм одржан је у оквиру пројекта „Развој еколошке и грађанске свести 

младих у Србији“ који реализују Caritas Београдске надбискупије и Caritas 

Словеније, уз подршку Министарства иностраних послова Словеније. 

Програми стручног усавршавања Центра за стручно усавршавање у образовању 

реализовани су током фебруара и марта у неколико градова Србије: „Музички 

ансамбли у основним и средњим школама – најкраћи пут од наставног часа до 

јавног наступа“ реализован је у Регионалном центру за стручно усавршавање у 

Књажевцу и Регионалном центру за професионални развој запослених у 

образовању у Чачку; „Методе и технике оцењивања засноване на 

критеријумима“ одржан је у Техничкој школи „Милета Николић“ у 

Аранђеловцу, а програм „Школска библиотека – место сарадње наставника и 

ученика 2“ одржан је у ОШ „Милан Илић Чича“ у Аранђеловцу. У оквиру XXXI 

Зимских сусрета учитеља реализовано је неколико програма стручног 

усавршавања Центра за стручно усавршавање у образовању. У ОШ „Свети 

Сава“ у Београду реализоване су обуке: „Да у школи другарство не боли“, 

„Замке нових зависности“ и „Српски језик и језичка култура у нижим разредима 

основне школе“, док је у ОШ „Вељко Дугошевић“ у Београду реализована обука 

„Примена енигматског квиза у настави“. Обука „Примена енигматског квиза у 

настави“ реализована је и у Пожаревцу, Јагодини, Сремској Митровици и 

Зрењанину. 
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АКТИВНОСТИ ВАН ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА 

 

ЈАНУАР 2015. 

У оквиру пројекта "Сви за младе - млади за све! - Партнерство за тржишно 

активирање пословног потенцијала младих у Јабланичком округу" који je у 

Центру за стручно усавршавање у образовању реализовао ЕПУС Лесковац уз 

финансијку подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије, од 

почетка до краја јануара одржано је осам радионица, округли сто и свечано 

уручење сертификата учесницима курсева предузетничких обука. Додели 

сертификата присуствовао је градоначелник Лесковца др Горан Цветановић. 

Циљ организовања ове свечане доделе сертификата је промоција тржишне, 

предузетничке оријентације младих, кроз унапређење њихових способности у 

складу са захтевима реалне тржишне економије. Такође, промовише се 

успостављено партнерско језгро за организовање будућег предузетничког 

кластера у јужној Србији, који ће деловати у области управљања 

предузетничким потенцијалом младих. 

У организацији Форума младих са инвалидитетом 29. јануара 2015. године у 

Центру за стручно усавршавање у образовању реализован је Спортски форум са 

следећим темама: 

 Спорт особа са инвалидитетом из угла представника различитих сектора; 

 Искуства спортиста, спортских активиста и спортских радника: 

Постигнути резултати и уочене препреке; 

 Локални капацитет за унапређење спорта особа са инвалидитетом: 

сарадња и стратешки правци развоја. 

Овај форум реализован је у оквиру пројекта "Спортска инклузија" који спроводи 

Форум младих са инвалидитетом уз финансијску подршку Министарства 

омладине и спорта Републике Србије. 

Полицијска управа Лесковац у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији и 

партнерима из локалне заједнице у просторијама Центра за стручно 

усавршавање у образовању је 29. јануара 2015. године реализовала обуку у 

оквиру пројекта „Град Лесковац – наша Сигурна кућа“. 

Информатичка или дигитална писменост је неопходан предуслов економског и 

друштвеног опстанка сваке заједнице. То је императив нашег друштва и потреба 

сваког појединца како би могао да одговори захтевима савременог пословања. 

Центар за стручно усавршавање у образовању поседује лиценцу за тест центар и 

нуди ECDL програм  намењен онима који желе да стекну основна 

информатичка знања, да их потврде и усаврше, што им помаже да лакше дођу 

до посла или да брже напредују на истом.  
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ECDL – European Computer Driving Licence или Европска компјутерска возачка 

дозвола је општи сертификат познавања рада на рачунару, који се захтева од 

запослених у земљама Европске уније. ЕЦДЛ сертификат потврђује да је 

носилац сертификата у потпуности компетентан за коришћење персоналног 

рачунара и основних програмских апликација. У јануару су у Центру за стручно 

усавршавање у образовању настављене реализације обука и полагање on-line 

ECDL испита. 

 

ФЕБРУАР 2015. 

У организацији Агенције за локални економски развој, 04. фебруара је у Центру 

за стручно усавршавање у образовању одржано предавање и презентација 

производа фирме "Авитал" којој су присуствовали пољопривредни произвођачи. 

У организацији  Alpen Pharma 05. фебруара реализована је презентација 

производа ове фармацеутске куће. 

У организацији "Образовног информатора" 13. фебруара у Центру за стручно 

усавршавање у образовању одржана је обука за израду годишњих и 

финансијских извештаја за 2014. годину. На овом скупу било је речи о 

актуелностима у финансијском пословању јавног сектора, изради годишњих 

финансијских извештаја за претходну годину и састављању пореских биланса. 

У организацији Сталне конференције градова и општина 13. фебруара 

реализована је регионална презентација Закона о изменама и допунама Закона о 

планирању и изградњи. У уводном делу присутнима су се обратиле Јелена 

Бојовић, NALED и Клара Даниловић, СКГО. О прегледу најважнијих новина у 

Закону о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи говорила је 

државна секретарка у Министарству грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре Александра Дамњановић. У завршном делу су чланови Радне 

групе за израду Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 

представили основна решења овог Закона. 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 18. фебруара одржан је 

семинар "Веза између насиља према женама и злостављања деце" у 

организацији Аутономног женског центра. Учесници обуке су запослени у 

Центрима за социјални рад и Полицијској управи Лесковац. 

 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 19. фебруара  је у организацији 

Фудбалског савеза Јабланичког округа одржано извлачење парова за Куп 

Општине Лесковац 2015.године. 
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МАРТ 2015. 

У организацији локалне самоуправе Града Лесковца 12. марта је у Центру за 

стручно усавршавање у образовању одржана обука о начину техничке припреме 

и достављања седничког материјала. Присутни су били представници локалних 

градских управа, јавних предузећа, јавно-комуналних предузећа, установа, 

агенција и фондова. 

У организацији Центара за социјални рад из Ниша и Лесковца 12. марта је у 

Центру за стручно усавршавање у образовању одржана трибина на тему: 

„Насиље у партнерским односима – третман починилаца насиља у партнерским 

односима – нова услуга у социјалној заштити на регионалном нивоу. 

У оквиру пројекта „Јачање људских права и економско оснаживање самохраних 

мајки у Србији“ 17. марта је у Центру за стручно усавршавање у образовању 

реализован округли сто „Самохране мајке и тржиште рада у Лесковцу“. Ово је 

други у низу округлих столова који Фондација Ана и Владе Дивац у 

партнерству са Удружењем Јелек организује са циљем да се скрене пажња 

јавности, нарочито на локалном нивоу, на положај самохраних родитеља, њихов 

социјални и економски статус, као и да се сагледају могућности унапређења 

њиховог положаја. 

Фудбалски савез Јабланичког округа је и овог месеца наставио са реализацијом 

својих састанака у просторијама Центра за стручно усавршавање у образовању. 

 

У организацији Европског прогреса 30. марта је у Центру за стручно 

усавршавање у образовању одржана информативна сесија о процесу доделе 

бесповратне помоћи за покретање женског бизниса. Учесници радионице 

„Време за успешне жене“ су  били са територије Јабланичког округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

месец 

бр. обука 

одржаних 

у Центру 

бр. 

учесника 

број 

обука 

ван 

Центра 

бр. 

учесника 

остале 

активно

сти за 

наставн

ике 

бр. 

учесника 

активнос

ти за 

учеснике 

ван 

области 

образова

ња 

бр. 

учесника 

јануар 

2015. 
/ / / / 2 250 13 338 

фебруар 

2015. 
1 28 6 176 4 585 7 369 

март 

2015. 
2 43 6 164 7 209 6 284 

УКУПНО

: 
3 71 12 340 13 1044 26 991 

табела 1. 

Приказ активности и броја учесника у периоду јануар – март 2015. године 
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