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

 
 
 
АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА: 
 
У Центру за стручно усавршавање у образовању током јула и августа смањено је 
организовање активности стручног усавршавања запослених у образовању из разлога што 
наставници користе школски распуст.  
Током јула није било реализације акредитованих семинара, али су у Центру одржани 
састанци директора основних и средњих школа Јабланичког округа, као и састанци 
директора и представника Школске управе.  
Почетком јула у Центру је настављена реализација обука за изборни предмет грађанско 
васпитање (7 обука). Ове обуке реализоване су у сарадњи са Заводом за унапређивање 
образовања и васпитања. 
 
Семинари реализовани у августу:  

- базична обука за IV круг школа у пројекту Професионална оријентација у Србији 
Од 12. до 16. августа 2013.године у Центру је одржана Летња школа хемије “Свет хемије” 
намењена заинтересованим ученицима.  
Крајем августа 2013. године у Центру је одржан састанак директора основних и средњих 
школа Јабланичког округа са представницима Школске управе Лесковац. У истом периоду 
Синдикат образовања Јабланичког округа одржао је састанак са просветним радницима.  
Сарадници Центра за стручно усавршавање у циљу информисања потенцијалних аутора програма 
сталног стручног усавршавања одржали су састанак „Пружање подршке за акредитацију програма 
стручног усавршавања“. Овом приликом дефинисани су услови сарадње између аутора и Центра и 
представљен је начин одобравања програма за  школску 2014/2015. и 2015/2016. годину, које ће 

при акредитацији подржати Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац. Центар за 
стручно усавршавање у образовању у августу је почео да реализује мали пројекат 
„Формирање пројектих тимова у основним школама Града Лесковца“, који подржава 
Мрежа РЦ и ЦСУ. Основни циљ пројекта је упознавање школских тимова са правилима 
писања пројеката и оспособљавање наставника за израду успешних предлога пројеката, 
као успостављање партнерских односа између школа и Центра за стручно усавршавање у 
образовању у смислу аплицирања код донатора кроз предлоге пројеката. 
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Семинари реализовани у септембру:  

- базична обука за V круг школа у пројекту Професионална оријентација у Србији 

- Да темпераменте свако боље упозна лако (2 пута) 

- Примена образовних стандарда у физичком васпитању (2 пута) 
Центар за стручно усавршавање у образовању у септембру је наставио да реализује мали 
пројекат „Формирање пројектих тимова у основним школама Града Лесковца“ и одржана 
је прва обука за пројектно планирање намењена просветним радницима и запосленима у 
Центру. 
Учитељско друштво, друштво „Пријатељи деце“, Удружење музичких педагога и Друштво 
школских библиотекара су Центру  током септембра одржали своје редовне састанке. 
Крајем септембра за ученике и наставнике историје у Центру је одржан Јавни час историје 
„Савезничко бомбардовање Лесковца 6.септембар 1944.године“. Хемијско-технолошка 
школа и Медицинска школа у оквиру активности поводом Дана школе, у Центру за стручно 
усавршавање су реализовали радионице за ученике и наставнике. 
 
 
 
 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЦЕНТРУ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У 
ОБРАЗОВАЊУ: 
 
У августу су запослени у Центрима присуствовали обуци „Писање предлога пројекта путем 
матрице логичког оквира“ у РЦ Ниш и септембра у РЦ Смедерево учествовали у 
дводневној радионици на којој је креиран акредитован семинар Мреже. Директор Центра 
за стручно усавршавање Лесковац присуствовао је редовним састанцима чланова Мреже 
РЦ и ЦСУ Србије. 
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АКТИВНОСТИ ВАН ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА: 
 
Удружење грађана Европски покрет у Србији – ЕПУС наставио је да реализује радионице у 
Центру. Едукациони центар је одржао презентацију у оквиру својих активности које 
реализује у просторијама Центра за стручно усавршавање у образовању. Дирекција за 
урбанизам и изградњу у просторијама Центра реализовала је промоцију Philipsa за улично 
осветљење. Национални Демократски Институт – НДИ и Удружење особа са 
инвалидитетом одржали су састанак у Центру којем су присуствовале особе са 
инвалидитетом. Удружење мултипле склерозе је такође реализовало своје активности у 
просторијама Центра. Агенција за локални и економски развој је одржала састанак са 
локалним привредницима и пољопривредницима. СКГО је у септембру за представнике 
локалне самоуправе реализовао обуку „Родна равноправност на локалном нивоу“.  
Од 12. до 16.септембра 2013. у Центру за стручно усавршавање у образовању Лесковац је 
одржан Интернационални фестивал филмске режије “LIFFE”. Специјални гост свечаног 
отварања 6. Лесковачког интернационалног фестивала филмске режије био је глумац Раде 
Шербеџија. Фестивал је подржан са циљем да промовише филмске ствараоце из Србије и 
ex-yu региона, као и њихова остварења. 
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јул 2013. - - - - 5 154 7 134 

август 

2013. 

1 28 - - 4 153 6 141 

септембар 

2013. 

5 120 3 80 7 140 8 129 

УКУПНО: 6 148 3 80 16 447 21 404 

табела 1. Приказ активности и броја учесника у периоду јул 2013. – септембар 2013.године   
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Услуге које пружа Центар за стручно усавршавање у образовању и услови у њему 
(просторије и њихова уређеност, опремљеност, техничка подршка, уређеност дворишта...) 
су на веома високом нивоу.  Ретки су дани када у Центру нема активности, а највећи број 
њих одвија се викендом. Све ово постиже се великим трудом и залагањем свих 
упошљеника Центра. 
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Славиша Пејић 

 
 


