
 

                       

Центар за стручно усавршавање Кикинда 
 

 - Место Ваших нових сазнања - 

Билтен бр. 28  

АПРИЛ, МАЈ, ЈУН 

 2017. 

Ноћ истраживача, Србија 2017. 

 

Кикинда, 21.06.-25.06.2017. 
 

 

У оквиру пројекта Ноћ истраживача, Научни камион на  

путу  кроз Србију – од 21. јуна до 25. јуна био је на 

градском тргу у Кикинди ,а у организацији Научног 

клуба ЦСУ Кикинда.  

Циљ активности је популаризација науке а носиоци ове 

активности су Центар за стручно усавршавање 

Кикинда, ФТН и ПМФ из Новог Сада, ЦПН из 

Београда. Ово је уједно био и Летњи камп у 

организацији ЦСУ Кикинда. 

Научни камион је покретна лабораторија, учионица и 

изложбени простор. Осмишљен је тако да може да 

стигне у све делове Србије и приближи науку 

грађанима кроз различите програме који се у њему 

одржавају. Саставни делови ове мобилне конструкције 

су радне станице и интерактивни експонати који 

додатно подстичу радозналост и интересовање за 

науку, док је Центар за промоцију науке, уз подршку 

Француског института у Србији припремио изложбу о 

климатским променама коју су Кикинђани могли да 

погледају у доњем делу камиона. 

Центар за стручно усавршавање Кикинда је са својим 

сарадницима, наставницима, удружењима и установама 

са којима сарађујемо, осмислио шеснаест радионица 

које су  одржане током пет дана. Реализовано је 547 

сати рада са децом, а присутно је било на радионицама 

401 дете.  

Учешће за ученике је било бесплатно. 
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Реализоване су радионице 

 

1.  21.06.„Благо из дубина“ 

Елеонора Волаш Цибула,10 

учесника 

2.  21.06.„Конструкција и 

реконструкција личности на 

основу ДНК ланца“, Видица                                                                                                                          

Штетин,35 учесника 

3.  21.06.“Оригами –спинер“, 

Данило Боровница,21 учесник 

4.  22.06. „Благо из дубина“ 

Елеонора Волаш Цибула, 23 

учесника 

5.  22.06. „Мала школа 

електронике“, Предраг Вучић, 

22 учесника 

6.  22.06. „Археолошка 

слагалица“, Катарина Драгин, 

Драган Киурски, 27 учесника 

7.  22.06. „Од лабораторије до 

радионице“, Олгица Арађански, 

14 учесника 

8.  23.06. „Земља-ТЕРРА“, Игор 

Грандић, Смиљана Којић-

Грандић, 29 учесника 

9.  23.06. „Од лабораторије до 

радионице“, Олгица Арађански, 

30 учесника 

10.23.06. „Математичке 

мозгалице“, Алекса 

Константинов, 22 учесника 

11.23.06. „Фоос програмирање 

кроз игру“, Тања Радованов, 

Арпад Пастор, 18 учесника 

12.24.06. „Да ли знаш шта 

грицкаш“,Видица Штетин, 32 

учесника 

13.24.06. „Виртуелна стварност 

– за холограм у соби“, Мирослав 

Грујић, 28 учесника 

14.24.06. „Очување човекове 

околине применом нових 

технологија у ауто индустрији“, 

Градимир Филиповић, 23 

учесника 

15.25.06. „ЛИГХТБОТ“, Тања 

Радованов, Арпад Пастор, 32 

учесника 

16.25.06. „Програмирање 

МБОТА“, Тања Радованов, 

Арпад Пастор, 35 учесника 

Ноћ истраживача, Србија 2017.  Кикинда, 21.06.-25.06.2017. 
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Примена стандардних и иновативних реквизита у физичком вежбању уз мере 

безбедности и прву помоћ 
03.06.2017. 

Семинар са каталошким бројем 824 „Примена стандардних и иновативних реквизита у физичком вежбању 

уз мере безбедности и прву помоћ“, одржан је у ЦСУ Кикинда. Ово је друга реализација овог семинара у 

овој школској години, због интересовања, пре свега колега и колегиница из околних места. Циљ семинара 

је оспособљавање наставника и васпитача за употребу стандардних и иновативних реквизита у физичком 

вежбању уз примену мера безбедности и поступака прве помоћи. Тема програма су савремене препоруке за 

развијање базичних моторичких способности у настави физичког васпитања, савремена структура часа 

физичког васпитања, примена стандардних и иновативних реквизита у настави физичког васпитања, мере 

безбедности на часу и поступци прве помоћи на часу физичког васпитања.  Семинар доноси 8 бодова, К1, 

П1.  

Интегративни приступ у верској настави 

 
22.04.2017. 

Семинар „Интегративни приступ у верској настави“ са каталошким бројем 964, одржан је у ЦСУ Кикинда. 

Аутори и реализатори програма су доц. др Владан Таталовић, Православни богословски факултет у 

Београду, катедра за Свето писмо Новог завета; доц. др Србољуб Убипариповић, Православни богословски 

факултет у Београду, катедра за литургику; Снежана Павловић, дипломирани андрагог, саветник за 

стандарде и регистре у предшколском и основном образовању и васпитању, саветник за верску наставу у 

школи, Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Циљ семинара је јачање капацитета и 

професионалних компетенција наставника верске наставе и предметних наставника из области друштвених 

предмета. Тема програма је: 

Богослужење као покретач креативности и иновације; Библијски текст као основ за развој интегративног 

приступа у верској настави; Интегративна настава и међупредметне компетенције ученика. Семинар је 

једнодневни, доноси 8 бодова, К1, П3. 

Интеграција, корелација и занимација 

 
07.04.2017. 

„Интеграција, корелација и занимација“ семинар је са 

каталошким бројем 381, који је одржан у ЦСУ 

Кикинда. Ово је семинар који су реализовале Луција 

Тасић и Каролина Нешковић. Циљ је оснаживање 

наставника за практичну примену интегративне 

наставе у млађим разредима основне школе, К2, П1 и 

доноси 8 бодова за стручно усавршавање. 
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Разумејмо се 
13.-14.05.2017. 

На захтев запослених у ОШ „Мора Карољ“  у Сајану, у ЦСУ Кикинда, по први пут смо реализовали 

акредитоване семинаре на мађарском језику. Семинар са каталошким бројем 955 „Разумејмо се: 

Емоционална интелигенција у настави“, реализован је у суботу, 13. маја. Семинар са каталошким бројем 956 

„Разумејмо се: Решавање конфликта у пракси“ реализован је у недељу 14. маја. Оба семинара доносе по 8 

бодова за стручно усаваршање, К4, П4. Циљ семинара 955 је представа емоционалне интелигенције, настава 

основне вештне коришћења емоционалне интелигенције. Циљ семинара 956 је упознавање са стиловима и 

методама решавања конфликат, одабир и увежбавање ефективних метода.   

 

 

 

Развој 

компетенција наставника страних језика 
27.05.2017. 

Семинар са каталошким бројем 755 „Развој компептенција наставника страних језика“ одржан је у ЦСУ 

Кикинда. Једнодневни семинар намењен је наставницима страних језика са циљем да унапреде 

компетенције и вештине, да унапреде наставни процес у складу са циљевима, развојним потребама и 

могућностима ученика. Полазници остварују 8 бодова за стручно усавршавање. Ауторке и реализаторке су 

Маријана Иличин и Ивана Глигорин. 

Савремена метода учења музике у 

различитим развојним фазама 

 
27.-28.05.2017. 

Дводневни семинар  „Савремене методе учења 

музике у различитим развојним фазама“ одржан је 

у ЦСУ Кикинда за запослене у основној музичкој 

школи „Слободан Малбашки“ из Кикинде. Циљ 

семинара је оспособљавање наставника за примену 

нових метода учења музике и учења уз музику, 

што доводи до унапређивања наставног процеса и 

постизање бољих резултата како у музичком, тако 

и у општем образовању. Полазници су остварили 

16 бодова за стручно усавршавање.  

Учимо у музеју – коришћење музејских 

ресурса у едукацији предшколскe и 

школскe деце 

 
23.04.2017. 

Семинар са каталошким бројем 806 „Учимо у музеју – 

коришћење музејских ресурса у едукацији 

предшколскe и школскe деце“, одржан је у ЦСУ 

Кикинда и Народном музеју у Кикинди. 

 Циљ семинара је унапређивање компетенција 

просветних радника у циљу препознавања локалног 

наслеђа и коришћења музејских збирки, кроз нове 

приступе, методе и теме које су у корелацији са 

школским садржајима.  Семинар је једнодневни, 

доноси 8 бодова, К2, П3. 
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Целоживотно учење у ЦСУ Кикинда 

 
Информатичка обука за пензионере коју је организовао ЦСУ Кикинда, изазвала је велико интересовање код 

наших најстаријих суграђана. На њихов захтев формирали смо још једну групу полазника. Обука  за 

полазнике је и овога пута била бесплатна а све трошкове сносио је ЦСУ Кикинда од сопственог прихода. 

Полазници су имали прилику да се упознају са основним информатичким појмовима у рачунарској 

учионици ЦСУ Кикинда, а током  два месеца са њима су радили професори Тања Радованов и Арпад 

Пастор. Циљ је био  да науче шта су фолдери и фајлови, гугл налог, мејл, гугл драјв, синхронизација 

података, скајп, фејсбук, безбедност на интернету. Програм обуке прилагођен је трећем добу а полазници 

обуке су презадовољни условима рада и стеченим знањем. Уз опаску да сад разумеју млађе који се не 

одвајају од рачунара, имају жељу да и даље усавршавају своје знање па се надају новој обуци на јесен.  

Програмирање Мбот робота 

 
10.05.2017. 

У рачунарској учионици ЦСУ Кикинда одржана је радионица у оквиру пројекта Кикод клуба „Пролећни 

камп Кикод“ који је подржао Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине – националне заједнице. Учесници радионице су били ученици седмог разреда ОШ „Свети Сава“ са 

наставницом информатике Мајом Дувњак. Била је ово прилика да се упознају са МБот роботом и начином 

програмирања помоћу софтвера прилагођеног узрасту, а коришћена су знања из различитих области. 

Радионицу су одржали професори информатике Тања Радованов и Арпад Пастор. 

 

 

Мајске мозгалице 

 
15.05.2017. 

Актив наставника математике организовао је у ЦСУ Кикинда такмичење „Мајске мозгалице 2017.“ У 

оквиру манифестације М3 у КИ, Мај месец математике, такмичили су се ученици кикиндских основних 

школа.  
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Вредновање квалитета образовних 

установа 

 
24.05.2017. 

Предавање „Вредновање квалитета образовних 

установа – пут ка бољем и квалитетнијем 

образовању“, одржано је у конференцијској сали 

ЦСУ Кикинда. Предавање је одржао В.Д. директора 

Завода за вредновање квалитета образовања и 

васпитања др Бранислав Ранђеловић. Предавању су 

присуствовали заинтересовани директори школа и 

просветни радници из Региона. Говорило се о 

стандардима у нашем образовном систему, 

вредновању квалитета рада образовних установа у 

будућности и екстерном тестирању (малој и великој 

матури). Присутни су након предавања имали 

прилику да постављају питања. 

Обука за запослене у ЗЗЈЗ Кикинда 
 

30.-31.05.2017. 

За све запослене у кикиндском Заводу за јавно 

здравље организована је дводневна обука у ЦСУ 

Кикинда. Тема обуке првог дана је била 

„Транзиција ИСО 9001 : 2008 на ИСО 9001 : 2015“. 

Циљ обуке је да се запослени упознају са изменама 

у новој верзији стандарда ИСО 9001 и на тај начин 

поспеше и олакшају процес транзиције постојећег 

система квалитета. Другог дана организована је 

обука за интерне провериваче система менаџмента 

квалитетом  према стандарду ИСО 9001:2015, за 

стицање компетенција за интерне провериваче 

менаџмента квалитетом. 

Обука за запослене у социјалној 

заштити 

 
16.06.2017. 

У оквиру пројекта „Унапређење права детета 

кроз јачање система правосуђа и социјалне 

заштите у Србији“ који финасира ЕУ,  у ЦСУ 

Кикинда је одржана обука за запослене у 

центрима за социјални рад. Тема обуке је 

„Поступање центара за социјални рад у 

организовању помоћи и подршке породици у 

случајевима постојања ризика од измештања 

деце“. Организатор обуке је Удружење 

стручних радника социјалне заштите Србије уз 

подршк у Минист арст ва  пр авд е  и 

Министарства за рад, запошљавње, борачка и 

социјална питања РС и УНИЦЕФ-а. 

Предавања, обуке...  
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Институционална заштита од насиља 

 
10.04.2017. 

Обука „Институционална заштита од насиља у 

породици и партнерским односима на локалном 

нивоу у сусрет примени новог Закона о 

спречавању насиља у породици“ организује се у 

ЦСУ Кикинда за другу групу полазника. Обука је 

део пројекта „Заустави, заштити, помози, 

снажнији институционални одговор  на родно 

засновано насиље у АП Војводини“ који реализује 

Покрајински секретаријат за здравство у 

партерству са ЦПЖ из Кикинде.  

Актив наставника страних језика 

 
31.05.2017. 

Актив професора страних језика кикиндске 

општине одржао је 31. маја последњи састанак у 

овој школској години. На састанку је било речи о 

активностима које су чланови Актива реализовали 

у претходном периоду, такмичењима и стучном 

усавршавању. Јавно су похваљени успешни 

учесници свих такмичења и конкурса 

организованих у земљи и иностранству. 

Радионица „Стринг арт“ 

 
10.04.2017. 

Наставници математике Драгана Влајков, Вишња 

Ибрајтер, Љубица  Поповић и Данило Боровница, 

одрадили су радионицу Стринг арт, са ученицима 

шестог и седмог разреда. Циљ ових радионица је 

популаризација математике и равзијање 

уметничких вештина. 

Састанак са хранитељима 

 
10.05.2017. 

Радници Центра за социјални рад Кикинда, 

одржали су у ЦСУ Кикинда  састанак са 

хранитељима. Тема састанка је била сарадња са 

родитељима и сродницима,  као и располагање 

средствима накнаде за издржавање детета. 



 

                       

www.csu.rs 

Пратите нас на друштвеним мрежама и сајту Центра.  

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, 23300 Кикинда 

Тел: 0230/404-830; email: csukikinda@gmail.com; web: www.csu.rs 

Билтен припремила и уредила Гордана Булатовић 

Састанак Мреже РЦ и ЦСУ Србије 

 

 
Врњачка Бања, 06.-07.07.2017. 

Директори и стручни сарадници из десет Центара за стручно усавршавање из Србије 

(Кикинда,Смедерево, Шабац, Ужице, Ниш, Чачак, Крушевац, Књажевац, Крагујевац, Нови Пазар, нису 

били присутни представници из Кањиже и Лесковца), одржали су састанак Мреже у Врњачкој Бањи. 

Првог дана одржан је састанак са помоћником министра просвете задуженим за инспекцијски надзор, 

Богољубом Лазаревићем. Говорило се о положају РЦ и ЦСУ у систему образовања и предлозима у новом 

закону, о инспекцијском надзору и новинама везаним за рад Центара као и о стручном усавршавању 

просветних радника.      

Са новим вршиоцем дужности директора  Центра за промоцију науке Др Јованом Трифуновићем и 

његовим сарадницима договорена је даља сарадња на промоцији Научних клубова и учешћу у пројектима 

на промоцији науке. У плану су и активности које се односе на Паркове науке и набавку нових експоната. 

Други дан је био посвећен припремама за конференцију у организацији Мреже, која ће бити одржана у 

октобру у Врњачкој Бањи, овога пута са темом „Одговорност директора и сарадника у руковођењу 

школом. Конференција ће бити акредитована а предавачи ће бити еминентни стручњаци из области 

образовања као и представници министарства и других државних институција које се баве образовањем. 

Говорило се и о престојећој акредитацији семинара, реализацији семинара и евиденцији акредитованих 

сати. Састанак Мреже РЦ и ЦСУ Србије завршен је закључцима који се тичу унапређења рада Мреже  и 

сарадње са МПНТР и Заводима. Директоре Центара, помоћника министра и вд директора ЦПН примио је 

у згради СО Врњачка Бања, председник општине Бобан Ђуровић, са којим је и договорена даља сарадња 

пре свега на реализације конференције.                      

 

 

 


