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АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА
Центар за стручно усавршавање у образовању у Лесковцу успешно реализује
постављени програм рада за 2016. годину, иако је током летњег распуста у
Центру смањен број активности за запослене у образовању. Центар за стручно
усавршавање у образовању у овом тромесечном периоду припремао је и
планирао реализације семинара за период до краја године у складу са плановима
стручног усавршавања просветних радника Јабланичког округа. У Центру за
стручно усавршавање у образовању омогућена је размена и ширење добре
праксе из свих образовних установа у региону. Поред реализације
акредитованих програма стручног усавршавања за просветне раднике
планирани су и прикази реализованих угледних, односно огледних часова са
дискусијом и анализом, презентације стручних радова у складу са личним
планом професионалног развоја, резултати истраживања и размене искустава са
међународних скупова... Стално је отворен позив свим заинтересованим
просветним радницима да у Центру за стручно усавршавање у образовању своја
постигнућа у раду уз примену савремених метода и технологија поделе са
колегама како би унапредили образовно-васпитни рад, јачали позитивну
атмосферу у установама и неговали сарадничке односе. Са Центром за
промоцију науке и у овом тромесечном периоду реализоване су радионице,
предавања, трибине и бројне друге активности Научног клуба у Лесковцу.
ЈУЛ 2016.
Ученицима генерације Јабланичког и Пчињског округа 06. јула у Центру за
стручно усавршавање у образовању подељене су кованице које додељује А.Д.
Политика, а уручила их је начелница Школске управе Лесковац.
АВГУСТ 2016.
Учитељско друштво Лесковац је у Центру за стручно усавршавање у
образовању 12. августа одржало састанак за своје чланове.
Програм стручног усавршавања "Школска библиотека - место сарадње ученика
и наставника 2", који је био акредитован претходних пет школских година, 23.
августа је последњи пут реализован у овом облику у Центру за стручно
усавршавање у образовању. Овај програм стручног усавршавања имао је низ
успешних реализација на територији читаве Србије током претходних година.
Обуци у Центру присуствовали су наставници, учитељи и стручни сарадници
основних школа.
У Центру је 26. августа одржана седница одбора Јабланичког округа Синдиката
образовања Србије. На седници се говорило о актуелној ситуацији у образовању
и распоређивању запослених за чијим радом је делимично или потпуно престала
потреба.
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У организацији Центра за стручно усавршавање у образовању 30. августа
одржан је састанак са ауторима и реализаторима акредитованих програма
стручног усавршавања просветних радника у школској 2016/2017. и 2017/2018.
години. Циљ састанка је дефинисање услова сарадње и потписивање уговора
између Центра за стручно усавршавање у образовању и аутора/реализатора 11
програма стручног усавршавања за које је Центар добио акредитацију у
школској 2016/2017. и 2017/2018. години. Овом приликом представљен је
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и
стручних сарадника за школску 2016/2017. и 2017/2018. Аутори су упознати са
начином реализације обука од 01. септембра 2016. према упутству Завода за
унапређивање образовања и васпитања у складу са важећим Правилником о
сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника.
У Центру за стручно усавршавање 30. августа одржан је састанак директора
основних и средњих школа Јабланичког округа, репрезентативних синдиката
образовања и представника Школске управе Лесковац. Дневни ред састанка био
је припремљеност школа за почетак школске године 2017., патуљаста одељења,
стручно упутство о формирању и финансирању одељења, технолошки вишкови.
Састанак су водили руководилац и саветник Школске управе Лесковац.
У организацији Предшколске установе "Вукица Митровић" из Лесковца у
уторак 30. августа одржан је састанак са родитељима чија деца први пут полазе
у вртић. Састанак је водио психолог предшколске установе а тема је била
адаптација на јасле.
СЕПТЕМБАР 2016.
У Центру за стручно усавршавање у образовању 07. септембра је одржан
састанак чланова Актива школских библиотекара Јабланичког округа. На
састанку је представљен извештај о раду Актива и планиране активности за
школску 2016/2017.годину. Представник Научног клуба Лесковац члановима
Актива представио је предвиђене активности до краја године у Научном клубу.
Поводом почетка пројекта "Дођи, укључи се и врати осмех на лице" у Центру је
07. септембра одржан састанак представника Удружења родитеља "Рингераја" и
учесника пројекта. Циљ пројекта је едукација родитеља и социјализација деце са
сметњама у развоју. Шта је то Монтесори метод, реедукација психомоторике,
говорни проблеми, школа спорта и родитељства и многи други одговори добиће
се на радионицама у наредна четири месеца. У оквиру овог пројекта, сваке
недеље реализована је по једна радионица за децу и родитеље. Током овог
месеца одржане су радионице: "Развој говора и говорни проблеми код деце“,
"Уз игру је лепше" и „Разиграни прстићи“. Реализатори ових радионица су
логопеди и дефектолози града Лесковца.
У организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја 09.
септембра су у Центру за стручно усавршавање у образовању одржане
консултативне радионице на тему унапређивања доступности, праведности и
квалитета предшколског васпитања и образовања. Након уводног дела овог
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скупа, учесници су у оквиру пет група разговарали о начинима унапређивања
предшколског образовања. Учесници су били представници локалних и
државних установа и удружења.
Учитељско друштво Лесковац је и у овом месецу наставило са реализацијом
својих активности у Центру за стручно усавршавање у образовању. Редовни
састанак са члановима Учитељског друштва организован је 12. септембра.
У организацији Полицијске и Школске управе Лесковац у Центру за стручно
усавршавање у образовању 23. септембра одржан је састанак представника ових
управа са директорима основних и средњих школа.
Радна подгупа Школске управе Лесковац је 28. септембра у Центру одржала
састанак са директорима школа.
У организацији Центра за стручно усавршавање у образовању 30. септембра
реализована су два стручна скупа са приказима примера добре праксе: „Клуб
родитеља“ и „Асистивна технологија у раду са децом/ученицима којима је
потребна додатна подршка у образовању“. Истакнут је значај формирања
„Клуба родитеља“ у циљу креирања климе за успостављање поверења између
школе/вртића и породице организовањем заједничких активности. Реализатори
„Клуба родитеља“ мотивисали су и оснажили присутне наставнике, васпитаче и
стручне сараднике да активније укључују родитеље у покретање акција за рад
школе/вртића применом интердисциплинарног приступа у раду са циљем
стварања подстицајне средине за развој сваког појединца. Циљ стручног скупа
„Асистивна технологија у раду са децом/ученицима којима је потребна додатна
подршка у образовању“ је промовисање примене асистивне технологије у раду
са децом са сметњама у развоју и особама са инвалидитетом. Реализатори овог
стручног скупа су запослени у ШОСО „11. октобар“ и стално пружају велику
помоћ и подршку запосленима у предшколским установама и школама. Овом
приликом су учеснике упознали са појмом асистивне технологије, значајем
асистивне технологије у образовању и инклузивној пракси. Приказали су
примере асистивне технологије и средства, а затим пренели искуства са
међународне конференције о напредној технологији за особе са инвалидитетом
којој су присуствовали почетком септембра 2016. године у Загребу.
ПРОГРАМИ ЦЕНТРА РЕАЛИЗОВАНИ У ДРУГИМ ГРАДОВИМА
У организацији Центра за стручно усавршавање у образовању 07. јула је у
Трговинско-угоститељској школи „Тоза Драговић“ у Крагујевцу реализован
семинар „Методе и технике оцењивања засноване на критеријумима“ за
запослене у тој школи. Учесници су на евалуацијама истакли велико
задовољство због јако креативних реализатора, нагласили су да ће им похађање
ове обуке бити од велике помоћи код припреме ученика за полагање матурских
испита и да ће садржаје са семинара искористити у организацији наставе.
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НАУЧНИ КЛУБ ЛЕСКОВАЦ
Научни клуб се 10. јула укључио у обележавање Дана науке. Тим поводом у
Центру за стручно усавршавање у образовању одржане су различите
активности: радионица „Мистерија игре“ за ученике од I до IV разреда основних
школа, предавање на тему „Изградња Теслиног центра у Лесковцу“,
представљени су научни радови и наставна средстава Техничке школе „Раде
Металац“ Лесковац и одржана је интерактивна радионица астрономије уз
подршку ОШ „Јосиф Костић“ из Лесковца. Присутни су имали прилику да виде
изложбу Удружења Теслин торањ у Србији и експонат Центра за промоцију
науке Ласерска раван.
У Центру за стручно усавршавање у образовању 12. августа одржан је састанак
са представницима Центра за промоцију науке. Директор Центра за стручно
усавршавање у образовању и тим Научног клуба разговарали су са директором
Центра за промоцију науке, стручним сарадником у Сектору за међународну
сарадњу и координатором научних клубова о реализацији тренутних и будућих
пројеката и активности, као и о даљој сарадњи ове две институције. Састанку је
присуствовала и помоћница градоначелника Лесковца која је са представницима
Центара разговарала о проширењу сарадње са локалном самоуправом.
Почетком месеца потписани су уговори о почетку реализације пројеката јавног
позива Центра за промоцију науке. Појединци, научна, научно-стручна друштва,
школе, центри за стручно усавршавање, удружења и друге организације које се
баве унапређењем научно-истраживачког рада, популаризацијом и промоцијом
науке су били у могућности да се пријаве на јавни позив Центра за промоцију
науке и предложе реализовање пројеката чији је циљ подизање нивоа научне
писмености и научног образовања кроз децентрализацију промоције и
популаризације науке на територији Републике Србије. Пројекти који су
одобрени и који ће се реализовати у Научном клубу Лесковац су: „Летња школа
хемије – Магични свет воде“, „Мистерија игре“, „Школа физике“, „Експеримент
у центру“. Подршку за реализацију ових пројеката поред Центра за промоцију
науке, Центра за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Научног клуба,
дали су и Град Лесковац, Завод за јавно здравље Лесковац, ЈКП Водовод,
основне и средње школе града Лесковца.
У периоду од 15. до 19. августа успешно је реализован први од пројеката
„Летња школа хемије – Магични свет воде“ на којем су ученици VII и VIII
разреда ОШ „Светозар Марковић“ и ОШ „Васа Пелагић“ из Лесковца
унапредили своја знања и употпунили летњи распуст едукативним садржајима.
Учесници су имали прилику да се поред бројних радионица, предавања,
квизова, опробају и у дебати и пројектним задацима. Они су такође изводили
разне огледе и вршили анализе и испитивања воде и ваздуха. У оквиру трећег
дана Летње школе хемије "Магични свет воде" учесници су посетили Фабрику
за прераду и пречишћавање површинске воде у Горини.
У Научном клубу у Лесковцу 22. септембра организован је видео-пренос
трибине "Хомеопатија, медицина на странпутици?" која је одржана у
Студентском културном центру у Београду.
5

У оквиру пројекта „Мистерија игре“ који је подржао Центар за промоцију науке
у Научном клубу Лесковац у периоду од 28. септембра до 12. октобра
реализоваће се радионице математичке логике за ученике од V до VIII разреда:
Логичка игра Баук, Логичка игра 8 и 1, Карте да не, Игра бројевима, Тајна 8421
кода и Логика нелогичног. Насупрот традиционалној настави, логичке игре као
нов метод и облик рада су мотивација за активно учење и испуњавање
индивидуалности. Учесници радионица развиће критичко мишљење и
креативност и бити оспособљени за апстрактно и просторно мишљење и
логичко закључивање, а искуство које ће стећи решавањем логичких проблема
биће нова вештина сваког полазника.
У организацији Научног клуба Лесковац, а уз подршку Центра за промоцију
науке и Лесковачког културног центра, 27.септембра је отворена изложба
"Спектри". Ова изложба посвећена је светлости – оној коју видимо, али и оној
коју не видимо, али нас свакодневно окружује. „Спектри” покривају шест
области које чине електромагнетно зрачење: радио-таласе, захваљујући којима
комуницирамо још од краја 19. века, микро-таласе, којима можемо да загревамо
храну, инфрацрвено зрачење, које користе термалне камере, видљиви део
спектра на које реагује људско око, ултраљубичасто зрачење које може служити
и за стерилизацију, и X и гама-зрачењe високих енергија. Изложба је у нашем
граду била до 03. октобра коју је имало прилике да види преко 1000 посетилаца.
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АКТИВНОСТИ ВАН ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА

ЈУЛ 2016.
Саобраћајна полицијска испостава Полицијске управе у Лесковцу у
просторијама Центра за стручно усавршавање у образовању 13. јула одржала је
радни састанак.
У организацији Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије, са
запосленима у овим службама централне Србије, 15. јула у Центру за стручно
усавршавање у образовању одржан је округли сто "Спровођење програма мера
заштите здравља биља за 2016. годину на подручју централне Србије".
АВГУСТ 2016.
У Центру за стручно усавршавање у образовању 25. августа у организацији
Фудбалског савеза Јабланичког округа одржана је конференција клубова
Међуопштинске фудбалске лиге и Јабланичке Окружне фудбалске лиге. Тема је
била анализа досадашњих догађаја и активности везаних за претходна одиграна
кола и иницијатива клуба око критеријума и начина расподеле финансијских
средстава за други део сезоне.
Саобраћајна полицијска испостава Полицијске управе у Лесковцу је у
просторијама Центра за стручно усавршавање у образовању 26. јула одржала
радни састанак.
СЕПТЕМБАР 2016.
У организацији Друштва инжењера и техничара града Лесковца 02. септембра у
Центру за стручно усавршавање у образовању одржано је предавање под
називом „Практична примена топлотних пумпи вода–вода за климатизацију
стамбених објеката и пластеника“.
Фудбалски савез Јабланичког округа је 13. септембра у Центру за стручно
усавршавање у образовању организовао свој редовни састанак.
У сваком месецу су одржаване редовне активности са сталним корисницима
Центра.
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табела 1. Приказ активности и броја учесника у периоду јул – септембар 2016. године

Ресурси Центра за стручно усавршавање у образовању отворени су за јавност којој се редовно презентује урађено.
Све што се реализује видљиво је на сајту Центра за стручно усавршавање у образовању, фејсбук страници и Информатору о раду.

Слободан Глишић
в.д. директора
_______________

