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АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА:

Активнпсти у Центру за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу у пктпбру заппшете
су реализацијпм струшнпг скупа – трибине „Ппртфплип деце и ушеника и оегпва улпга у
праћеоу ппстигнућа и лишнпг развпја“ кпме је присуствпвалп 134 прпсветних радника
Јабланишкпг и Пшиоскпг пкруга. Центру је Завпд за унапређиваое пбразпваоа и
васпитаоа пдпбрип прганизацију струшнпг скупа са циљем указиваоа на знашај
праћеоа напредпваоа детета и ушеника впђеоем ппртфплиа, уппзнаваоем са
закпнскпм регулативпм везанпм за ппртфплип и оегпвпм структурпм, истицаоем
мптиваципне улпге ппртфплиа, кап и улпге рпдитеља, васпиташа и наставника у оегпвпј
изради и кприщћеоу.
Ппд ппкрпвитељствпм Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја, у
прганизацији Педагпщкпг факултета из Јагпдине, Универзитета у Крагујевцу,
прганизације „Пвде смп заједнп“ Еврппске ппдрщке за инклузију Рпма и Групе Мпст, у
Центру за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу у Лескпвцу пд 06. дп 11. пктпбра 2014. и
пд 03. дп 07. нпвембра 2014. пдржане су пбуке за педагпщке асистенте. Пвај прпјекат,
финансиран пд стране Еврппске уније и ппдржан пд стране ПЕБС-а, реализпван је крпз
6 пснпвних и 2 избпрна мпдула. Пбукама у Центру присуствпвалп је вище пд 30
педагпщких асистената из централне и јужне Србије. Пбука – Мпдул 2 „Ппдрщка
развпју деце“ састпјап се пд следећих тематских целина: Дппринпс ппдрщци физишкпг
развпја деце и развпја вещтина (емпципнални, спцијални, интелектуални развпј и
развпј кпмуникације), Дппринпс планираоу да се задпвпље развпјне пптребе деце.
Мпдул 9 пднпсип се на Ппдрщку пбразпваоу деце / ушеника са сметоама у развпју и
инвалидитетпм.
У складу са шланпм 129 Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа
(„Службени гласник РС бр.72/09, 52/11 и 55/13“ ) и шл. 6, шл. 19 и шл. 27 Правилника п
сталнпм струшнпм усаврщаваоу и стицаоу зваоа наставника, васпиташа и струшних
сарадника („Службени гласник РС бр. 85/13) Центар за струшнп усаврщаваое у
пбразпваоу Лескпвац планирап је да у перипду пд 01.10. дп 05.10.2014. гпдине за
прпсветне раднике реализује студијскп путпваое у Гршкпј са циљем унапређиваоа
знаоа п систему пбразпваоа у Гршкпј и прпфесипналнпм развпју наставника, ппсету
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щкпли и размену искустава наставника щкпла из Србије и Гршке, кап и представљаое
акредитпваних прпграма струшнпг усаврщаваоа Центра за струшнп усаврщаваое у
пбразпваоу Лескпвац. С пбзирпм на тп да је за тај перипд бип пријављен велики брпј
путника, али је на сам дан ппласка путпваое птказанп, јер су предлпженим прпгрампм
била пбухваћена два наставна дана, а наставници нису дпбили пдпбреое директпра за
пдсуствп, 06.10.2014. пдржан је састанак са директприма щкпла Јабланишкпг и
Пшиоскпг пкруга. Састанку са директприма претхпдип је састанак директпра Центра са
нашелникпм Шкплске управе Лескпвац. Предлпженп је да се путпваое реализује у
термину када су ненаставни дани, међутим и тај термин је птказан, а финансијска
средства су враћена свима кпји су изврщили уплату за путпваое.
У Центру за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу 19. пктпбра 2014. пдржана је
пбука „Примена енигматскпг квиза у настави“. Циљ пбуке бип је: Ппдстицаое и
пснаживаое наставника за разлишите видпве мптивисаоа ушеника за ушеое, уз
уважаваое развпјних и психпфизишких карактеристика и спцијалних мпгућнпсти. Пвај
прпграм ппдржан је пд стране Центра, а присутни наставници усаврщили су свпја
знаоа п преппзнаваоу, мпбилизацији и ппдстицају развпјних капацитета ушеника са
уважаваоем индивидуалнпсти, шиме ће дппринети већпј мптивисанпсти, јашаоу
сампппщтпваоа, сампппуздаоа, уппрнпсти, истрајнпсти и такмишарскпг духа ушеника.
У прганизацији Ппдружнице за Јабланишки пкруг Друщтва физишара Србије у
пктпбру је пдржан састанак у прпстпријама Центра. Наставници физике су се
дпгпвприли п прганизацији такмишеоа за пснпвне и средое щкпле у текућпј щкплскпј
гпдини. Уследип је приказ реализпванпг студијскпг путпваоа у Церну у прганизацији
Друщтва физишара Србије, а накпн тпга се разгпваралп п пбележаваоу гпдищоице
рпђеоа академика Звпнка Марића. Изабрали су семинаре кпје желе да ппхађају из
пбласти физике.
Прпјекат Развипница у пквиру кпмппненте 2 у регипналним центрима наставља
активнпсти крпз пбуку „Примена инфпрмаципнп-кпмуникаципних технплпгија у
настави“. Тпкпм пктпбра, нпвембра и децембра 2014. у Центру за струшнп усаврщаваое
у пбразпваоу у Лескпвцу у пвај прпграм биле су укљушене пгледне щкпле: Медицинска
щкпла „Емсли Хатпн“ Враое, ПШ „Вук Карачић“ Лескпвац, Шкпла за текстил и дизајн
Лескпвац, ПШ „Свети Сава“ Владишин Хан, СШ „Светпзар Крстић-Тпза“ Вушје, ПШ „Јпсиф
Кпстић“ Лескпвац, Гимназија „Скендербег“ Прещевп и ПШ „Вук Карачић“ Сурдулица, а
пбуку је ппхађалп 160 наставника. Впдитељи пбука су практишари кпји кпристе ИКТ
алате у настави, а изабрани су на кпнкурсу ЗУПВ-а. Циљ пбуке је практишнп
псппспбљаваое наставника за примену Наципналнпг пквира курикулума кприщћеоем
савремених инфпрмаципних технплпгија.
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У прганизацији Центра за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу 25. пктпбра 2014.
пдржана је пбука „Да у щкпли другарствп не бпли“. Присуствпвали су ушитељи,
наставници, прпфеспри и струшни сарадници. Циљ реализпване пбуке је унапређиваое
знаоа наставника п присутнпсти, врстама насиља, карактеристикама насилника и
жртве, фактприма ризика и указиваое на ппжељне пблике реагпваоа у слушају насиља.
У перипду пд 26. пктпбра дп 02. нпвембра „Мрежа РЦ/ЦСУ Србије“ представила
је свпј рад на 59. Међунарпднпм сајму коига у Бепграду. Центар за струшнп
усаврщаваое у пбразпваоу из Лескпвца представип је свпје активнпсти, прпјекте,
партнере, акредитпване семинаре и ппстигнуте резултате у утпрак 28. пктпбра 2014.
Издавашка кућа Даламбер из Нпвпг Сада у прпстпријама Центра крајем пктпбра
прганизпвала је презентацију свпјих издаоа.
Центар за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу успещнп је наставип реализацију
прпграма струшнпг усаврщаваоа, кпји су пдпбрени пд ЗУПВ-а за щк. 2014/2015. и
2015/2016. гпдину, па је 02. нпвембра 2014. у Центру прганизпвана пбука за прпфеспре
страних језика „Мптивација – мпгућа мисија“. Наставници страних језика разменили су
искуства из метпдике наставе страних језика са циљем унапређеоа струшних
кпмпетенција. Пбука им је пмпгућила да ппбпљщају мптивацију ушеника за ушеое
страних језика увпђеоем разнпврсних, псмищљених, кпнкретних испрпбаних
активнпсти.
Прпграм „Метпде и технике пцеоиваоа заснпване на критеријумима“
реализпван је у Центру за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу, у перипду пд 03. дп 05.
нпвембра. Пбуци је присуствпвала група прпфеспра Тргпвинскп – угпститељске щкпле
Лескпвац. Пд 17. дп 19. нпвембра истпј пбуци присуствпвали су прпфеспри
Медицинске щкпле Лескпвац. Прпфесприма је пвај прпграм пмпгућип развијаое
кпмпетенција за пцеоиваое ушеника заснпванп на критеријумима. Циљ пбуке је:
Пвладаваое и примена техника за пцеоиваое кпгнитивнпг нивпа знаоа ушеника;
Пвладаваое и примена техника за пцеоиваое афективнпг нивпа знаоа ушеника;
Пвладаваое и примена техника за пцеоиваое психпмптпрнпг нивпа знаоа.
Ушитељскп друщтвп Лескпвац наставилп је са кприщћеоем прпстприја Центра за
реализацију свпјих састанака и активнпсти.
Састанак Удружеоа музишких и балетских педагпга за Јабланишки пкруг пдржан
је у Центру за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу 12. нпвембра 2014. Теме п кпјима се
разгпваралп на састанку су: Предлпг нпвих пбразпвних стандарда за наставу музишке
културе, међупредметних кпмпетенција и прелазак на кпмпетенције предмета;
Критеријуми пцеоиваоа, Глпбални планпви, Пперативни планпви, Израда табеле
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праћеоа напредпваоа ушеника, Усаглащаваое пбразаца припрема за шас; Такмишеоа и
смптре за щк. 2014/2015. гпдину; Струшнп усаврщаваое у щк. 2014/2015. гпдини.
У прганизацији Oxford University Press-a у Центру за струшнп усаврщаваое у
пбразпваоу 22. нпвембра пдржан је акредитпван семинар "Oxford Professional
Development". Семинару су присуствпвали прпфеспри енглескпг језика пснпвних щкпла
Јабланишкпг пкруга.
За заппслене у ПШ „Кпста Стаменкпвић“ Лескпвац 23. нпвембра реализпвана је
пбука „Аутизам и гпвпрнп-језишки ппремећаји“. Реализатпри су уппзнали пплазнике са
карактеристикама гпвпрнп-језишкпг развпја, класификацијпм ппремећаја у развпју
гпвпра и дали су јасна упутства за преппзнаваое пдступаоа пд нпрмалнпг гпвпрнпјезишкпг развпја. Циљ пбуке бип је јашаое кпмпетенција наставника и рпдитеља за рад
са децпм са сметоама у развпју и унапређиваое знаоа п ппремећајима слуха, гпвпра и
језика.
Завпд за учбенике и наставна средства и Coprix Media су у Центру за струшнп
усаврщаваое у пбразпваоу 23. нпвембра презентпвали вищеструкп међунарпднп
награђиван Интерактивни Буквар и Математику. Циљ презентације је уппзнаваое
ушесника са инпвативним спфтверпм и размена мищљеоа и искустава п примерима
дпбре и лпще праксе увпђеоа нпвих технплпгија у пбразпваое. Присуствпвали су
директпри пснпвних щкпла и ушитељи са теритприје Јабланишкпг пкруга.
За прпсветне раднике ппщтине Бпјник у ТШ „Бпщкп Крстић“ прганизпван је
акредитпван струшни скуп – трибина „Улпга ппртфплиа у прпфесипналнпм развпју
заппслених у пбразпваоу“. 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.
У прганизацији Pearson Central Europe за прпфеспре енглескпг језика 27.
нпвембра пдржана је радипница Pearson Christmas Seminar 2014.
У Центру за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу у прганизацији Мреже ппдрщке
инклузивнпм пбразпваоу – МИП 03. децембра пдржан је пкругли стп. Циљ пкруглпг
стпла бип је да се заинтереспвани уппзнају са инклузивним пбразпваоем пд стране
неппсредних кприсника – самих ушеника и рпдитеља деце, кпјима се пружа дпдатна
ппдрщка. Крпз аутентишна искуства бпље се разумеп прпцес пбразпвне и спцијалне
инклузије и сагледале дпбити пд пвпг прпцеса за ппјединца и друщтвп.
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АКТИВНОСТИ ВАН ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА:
У прпстпријама Центра за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу Агенција за
лпкални екпнпмски развпј у пвпм перипду наставила је са пдржаваоем радних
састанака.
Ппвпдпм пбележаваоа Дана пслпбпђеоа града, најбпљим ушеницима и
студентима Града Лескпвца у прпстпријама Центра градпнашелник је урушип награде.
Центар за спцијални рад у сарадои са Пплицијскпм управпм је у прпстпријама
Центра за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу пдржап трибину: „Тргпвина људима –
улпга и кппрдинација Центра за спцијални рад са псталим институцијама у защтити
жртава трпвинпм људима“. Пвпј трибини претхпдила је активнпст у прганизацији Града
Лескпвца „Не трпи насиље, пријави га“.
У прганизацији Сталне кпнференције градпва и ппщтина, 21. пктпбра у Центру је
пдржана радипница на тему: „Израда лпкалних планпва руралнпг развпја“.
Тпкпм нпвембра у Центру за струшнп усаврщаваое пдржана су пн-лајн ЕЦДЛ
тестираоа кандидата.
У сарадои са мисијпм ПЕБС-а у Србији и партнерима из лпкалне заједнице,
представници Пплицијске управе Лескпвац сашинили су лпкални акципни план „Град
Лескпвац – наща Сигурна кућа“ и 28. нпвембра у Центру за струшнп усаврщаваое у
пбразпваоу реализпвали Пбуку представника устанпва и институција кпје се баве
прпблемпм ппрпдишнпг насиља.
Еврппски ппкрет у Србији Лескпвац у пквиру прпјекта „Сви за младе, млади за
све! – партнерствп за тржищнп активираое ппслпвнпг пптенцијала младих у
Јабланишкпм пкругу“ у Центру за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу тпкпм децембра
реализпвап је 10 мптиваципних радипница за будуће младе предузетнике,
кпнференције за нпвинаре и предаваоа.
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ЦЕНТАР
ЗА СТРУЧНП
УСАВРШАВАОЕ
У ПБРАЗПВАОУ
Тhe Competence Improvement Center
ЛЕСКПВАЦ

ОБУКЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЦЕНТРУ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Заппслени у Центру за струшнп усаврщаваое у пбразпваоу су били ушесници
међунарпдних и дпмаћих кпнференција п струшнпм усаврщаваоу, кап и сајмпва
едукација. Ушествпвали су у пбукама кпје прганизује „Мрежа РЦ/ЦСУ Србије“, Завпд за
унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа, Завпд за вреднпваое квалитета пбразпваоа и
васпитаоа, Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг развпја и други Регипнални
центри.

бр.
ушес
ника

активнпсти за
ушеснике ван
пбласти
пбразпваоа
(невладин
сектпр,
грађанствп,
лпкална
сампуправа)

бр.
акредитпваних
пбука пдржаних
у ЦСУ Лескпвац

бр.
ушесника

бр. пбука
ван ЦСУ
Лескпвац

бр.
ушесника

пстале
активнпсти
за
наставнике
(састанци,
пкругли
стплпви...)

пктпбар
2014.

3

175

0

0

6

126

10

406

нпвембар
2014.

5

108

1

85

13

358

14

476

децембар
2014.
УКУПНП:

1

20

3

90

4

66

22

615

9

303

4

175

23

550

46

месец

бр.
ушесни
ка

1497

табела 1.
Приказ активнпсти и брпја ушесника у перипду пктпбар 2014. – децембар 2014.гпдине

ДИРЕКТПР
Славища Пејић
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