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АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА 

 

ОКТОБАР 2015. 

У организацији удружења Едукациони центар из Лесковца 9. и 10. октобра у 

Центру за стручно усавршавање у образовању реализован је семинар "Обука 

наставника и стручних сарадника за образовање ученика за људска права". Циљ 

овог семинара је допринос развоју компетенција за подршку развоју личности 

детета и ученика оснаживањем средњошколског кадра (наставници, педагози и 

психолози) за образовање ученика за поштовање и промоцију људских права 

као и заштити равноправности свих грађана Републике Србије.  

 

Центар за стручно усавршавање у образовању 11. октобра организовао је обуку 

"Математичке радионице" којој је присуствовало 26 учитеља, наставника и 

професора математике. Учесници обуке су оспособљени за самостално 

планирање, креирање и извођење математичких радионица. Наставници су се 

разменом примера добре праксе усагласили да радионичарски начин рада 

омогућава сваком детету да учи на различит начин.  

 

Представници Удружења професионалаца у образовању "Апел" су 13. октобра 

одржали састанак са актерима акције "Образовање спаја, не раздваја". 

 

Семинар "Педагошка радионица за професоре француског језика" одржан је 17. 

октобра. Tема ове радионице je De la compréhension à l'expression („Од 

разумевања до изражавања“). 

 

Центар за стручно усавршавање у образовању 26. октобра организовао је 

састанак са будућим ауторима и реализаторима програма стручног 

усавршавања. Тема састанка био је конкурс за акредитацију програма стручног 

усавршавања за школску 2016/17. и 2017/18. годину Завода за унапређивање 

образовања у васпитања и нови Правилник о сталном стручном усавршавању 

наставника, васпитача и стручних сарадника. Центар је конкурисао код Завода 

за унапређивање образовања у васпитања са 19 нових програма стручног 

усавршавања. 

 

26. октобра у Центру је одржан састанак Синдиката образовања Србије - 

Регионални центар Лесковац. 

 

НОВЕМБАР 2015. 

У оквиру Сајма образовања 2015 у Београду од 28.10. до 01.11. своје 

представљање имала је и "Мрежа Регионалних центара и Центара за стручно 

усавршавање у образовању". У недељу 01. новембра Центар за стручно 

усавршавање у образовању из Лесковца имао је прилику да представи своје 

активности и акредитоване програме стручног усавршавања. 

Поводом петогодишњице рада Центра за стручно усавршавање у образовању 

месец новембар обележен је низом активности за запослене у образовању, као и 
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за сараднике ван области образовања. На свечаној конференцији одржаној 06. 

новембра, коју су отворили ученици Музичке школе „Станислав Бинички“, 

приказани су резултати петогодишњег рада Центра за стручно усавршавање у 

образовању. Наредних дана у оквиру обележавања овог мини јубилеја одржано 

је 11 акредитованих програма стручног усавршавања у сарадњи са Синидикатом 

образовања Србије - Регионални центар Лесковац. Наставници су учествовали у 

обукама: "Родитељи и ми", "Примена енигматског квиза у настави", "Подсети 

се, научи, примени, обогати израз писани и усмени", „Школска библиотека -

место сарадње наставника и ученика ", "Примена енигматског квиза у настави", 

"Да у школи другарство не боли", "Аутизам и говорно-језички поремећаји", 

"Методе и технике оцењивања засноване на критеријумима", "Српски језик и 

језичка култура у нижим разредима основне школе", "Variety as the spice of 

ELT" и "Замке нових зависности". 

 

У периоду од 14. до 15. новембра за запослене у ОШ "Трајко Стаменковић" из 

Лесковца одржана је обука "Методе и технике оцењивања засноване на 

критеријумима". 

Семинар Центра за стручно усавршавање у образовању „Подсети се, научи, 

примени, обогати израз писани и усмени“ аутори су учитељима одржали 28.11. 

у ОШ „Светозар Марковић“.  

 

 

ДЕЦЕМБАР 2015. 

Редовна Скупштина Учитељског друштва Лесковац одржана је 03. децембра у 

Центру за стручно усавршавање у образовању. 

 

Други део семинара "Педагошка радионица за професоре француског језика“ 

одржан је 05. децембра у Центру. Тема овог дела семинара била је "Comment 

monter un projet en classe de langue. 

 

"Обука за наставу грађанског васпитања" одржана је за две групе учесника 05. и 

06. децембра. Семинару је присуствовало 60 просветних радника. На обуци су 

обрађене теме: Циљеви, исходи и учење у настави грађанског васпитања; Улоге 

и компетенције наставника и ученика; Карактеристике квалитетне наставе 

грађанског васпитања и интерактивне методе и технике; Планирање часа, 

израда припреме за час и евалуација. 

У организацији Асоцијације педагошких асистената Србије 21. децембра 

одржана је радионица "Мапирање ресурса педагошких асистената".  

Учитељско друштво Лесковац је са својим сарадницима 21. децембра у Центру 

за стручно усавршавање у образовању презентовало резлутате истраживања 

"Информисање родитеља, начини избора школе и праксе пружања додатне 

подршке ученицима на подручју Лесковца". Резултати истраживања 

представљени су у издању Центра за образовне политике "Наставници - 

рефлексивни истраживачи инклузивне образовне политике". 
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Pearson Longman је за наставнике енглеског језика 25.12. организовао је семинар 

у Центру, коме је присуствовало 30 наставника. 

Синдикат образовања Србије – Регионални центар Лесковац 28.12. у одржао је 

састанак са представницима синдиката у школама. 

 

ПРОГРАМИ ЦЕНТРА РЕАЛИЗОВАНИ У ДРУГИМ ГРАДОВИМА 

За запослене у Економско-трговинској школи и Гимназији из Приштине, у 

Лапљем селу је 05. и 06. децембра одржана обука "Методе и технике оцењивања 

засноване на критеријумима". Циљ обуке је развијање компетенција за 

оцењивање ученика засновано на критеријумима. Семинар је високо оцењен на 

основу евалуација учесника након реализације уз запажања да је садржај 

конкретно применљив у пракси. У Трговачкој школи у Београду 12. и 13. 

децембра одржан је семинар "Методе и технике оцењивања засноване на 

критеријумима". 

У Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у 

Нишу 04.10. одржан је семинар Центра за стручно усавршавање у образовању 

Лесковац „Аутизам и говорно-језички поремећаји“. На обуци је учествовало 24 

наставника нишких школа. Водитељи су наставницима приближили теме: 

Начини рада и приступа деци са говорно-језичким поремећајима, 

Карактеристике особа са аутистичним спектром, Смернице за рад са децом 

аутистичног спектра. 

 

АКТИВНОСТИ ВАН ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА 

 

ОКТОБАР 2015. 

У организацији невладине организације Едукациони центар у Центру за стручно 

усавршавање у образовању 01. октобра одржана је промоција књиге "Улога 

институција у стварању социјалне кохезије" аутора Жарка Шундерића. 

Округли сто на тему „Механизми децентрализације политика запошљавања - 

улога Савета за запошљавање и примена Локалних акционих планова за 

запошљавање у пракси и њихов ефекат на запошљавање младих са локалним 

актерима за запошљавање младих“ одржан је 07. октобра. Ова активност 

реализована је у оквиру пројекта "Промовисање запошљавања младих путем 

социјалних партнерстава и сарадње у локаним заједницама". 

 У Центру за стручно усавршавање у образовању 09. октобра одржана је панел 

дискусија “Како до локално конкурентне подршке запошљавању младих”. 

Организатор панел дискусије је Европски покрет у Србији – Лесковац заједно са 
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партнерима НСЗ - Филијалом Лесковац, Регионалном привредном комором 

Лесковац, Градском управом за друштвене делатности Лесковац и КЗМ Лебане, 

Бојник и Власотинце, а у склопу реализације пројекта “Ево прилике!” – Развој 

одрживог механизма подстицања и оснаживања незапослених младих за улазак 

у свет рада и бизниса у Јабланичком округу, финансијски подржаном од стране 

Министарства омладине и спорта Републике Србије. Радионице на тему 

предузетничког менторства које су саставни део пројекта реализоване су у 

Центру за стручно усавршавање у образовању. Учесници су похађали осам 

радионица из ове области. Информативни састанак са младим незапосленим 

особама одржан је 28.10.2015. 

Поводом обележавања дана града у Центру је организована додела награда 

најбољим ученицима града Лесковца. Додели награда присуствоали су и 

добитници Октобарских награда града Лесковца. 

 

НОВЕМБАР 2015. 

У Центру за стручно усавршавање у образовању 04. новембра додељени су 

ЕЦДЛ сертификати упошљеницима Завода за јавно здраље Лесковац. 

Претходних месеци овлашћени ЕЦДЛ испитивачи Центра за стручно 

усавршавање у образовању Лесковац пружали су пуну подршку радницима 

Завода за јавно здравље Лесковац који су похађали онлине обуке за стицање 

ЕЦДЛ сертификата и након савладаних обука вршили тестирања.  

 

Поводом обележавања петогодишњице рада Центра 05.11. одржан је концерт 

градског дечијег хора "Звездице". Овим концертом промовисано је друго аудио 

издање "Звездица". На ЦД-у "Дан" налазе се композиције Вере Миланковић 

посебно стваране за хор "Звездице". Издавач овог диска је Центар за стручно 

усавршавање у образовању Лесковац. 

 

Градски фудбалски савез је у три термина у новембру одржао своје састанке у 

Центру за стручно усавршавање у образовању. 

 

Едукациони центар Лесковац је 24.11. у Центру за стручно усавршавање у 

образовању организовао презентацију доступних фондова ЕУ 2014-2020 за 

ромску инклузију са примером добрих пракси. 

 

 

ДЕЦЕМБАР 2015 

Удружење за унапређење квалитета живота „Синергија“ 22. децембра у Центру 

за стручно усавршавање у образовању одржало је конференцију "Здрав помагач-

задовољан корисник". Тема конференције је психофизичко здравље помагачких 

професија као предуслов квалитета пружених услуга и задовољства корисника. 

Ова конференција је завршна активност у оквиру истоименог пројекта, који је 

спровело Удружење за унапређење квалитета живота "Синергија" из Лесковца, 

уз подршку Градске управе за друштвене делатности града Лесковца.  
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Центар за социјални рад је 30.12. у  просторијама Центрауз пригодан програм, 

већ трећу годину за редом, свечано уручио новогодишње пакетиће деци из 

хранитељских и материјално угрожених породица. 



 

 

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 

октобар 

2015. 
3 67 1 24 4 394 14 394 

новембар

2015. 
12 329 2 40 6 158 16 565 

децембар 

2015. 
3 73 3 72 9 297 17 686 

УКУПНО 18 469 6 136 19 849 47 1645 

табела 1. Приказ активности и броја учесника у периоду октобар – децембар 2015. 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. 

 

ДИРЕКТОР 

Славиша Пејић 


