
 

                       

Центар за стручно усавршавање Кикинда 
 

 - Место Ваших нових сазнања - 

Билтен бр. 29 

ЈУЛ, АВГУСТ, СЕПТЕМБАР 
 2017. 

Ноћ истраживача 
У ЦСУ Кикинда 

 
29.09.2017. 

Европска ноћ истраживача је догађај 

посвећен популаризацији науке и учењу 

кроз забаву и одржава се сваке године 

широм Европе. Ове године Ноћ 

истраживача  се одржава  у преко 250 

градова. 

Центар за стручно усавршавање 

Кикинда организовао је манифестацију 

и у Кикинди. Осам радионица  одржано 

је у просторијама ЦСУ Кикинда, уз 

присуство више од 500 ученика 

основних и средњих школа из Кикинде 

и околних села. Према интересовањима 

могло се учествовати у радионицама: 

-Живот у капи воде, реализаторка 

Видица Штетин 

-Холограм, реализатор Мирослав Грујић 

-Направи сам своју свећу, реализаторка 

Олгица Арађански 

-Моја прва андроид апликација, 

реализатори Тања Радованов и Арпад 

Пастор 

-Покретна земља, реализаторка 

Елеонора Волаш Цибула 

-Оригами коцка, реализатор Данило 

Боровница 

-Роботика, реализатор Горан Гојков и 

-Могућности кикиндске глине као 

еколошког материјала, реализатор Игор 

Грандић. 
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Предавање о просветној инспекцији 
 

15.09.2017. 
Богољуб Лазаревић, помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја, за инспекцијске 

послове, одржао је предавање „Предлог закона о просветној инспекцији и примери из праксе“ у ЦСУ 

Кикинда. Предавању су присуствовали заинтересовани директори школа, правници који раде у школама 

као и стручни сарадници из школа у региону. Била је ово прилика да се размене информације, поставе 

питања и разреше дилеме када је инспекцијски  надзор у питању као и новине у Предлогу  закона о 

основама система образовања и васпитања. 

Састанак пред почетак нове школске године 
 
17.08.2017. 
У ЦСУ Кикинда је одржан састанак директора основних и средњих школа града Кикинде. Састанку је 

присуствовала и заменица градоначелника, Босиљка Срдић, која је и задужена за образовање. Тема је 

била припрема школа пред почетак нове школске године. 

Радни састанак 
 
20.09.2017. 
У Центру за стручно усавршавање Кикинда одржан је радни састанак директора школа из Кикинде и 
девет села, са вд руководиоцем Школске управе Зрењанин Станишом Бањанином. Тема састанка је 
актуелна проблематика у МПНТР. 
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Европски дан језика 

26.09.2017. 

Савет Европе је установио 26. септембар као Европски дан језика. Општи циљеви Европског дана језика 

су информисање јавности о значају учења језика и проширивање палете језика у циљу повећавања 

степена вишејезичности и међукултуролошког разумевања, промовисање језичког и културолошког 

богатства Европе и подржавање целоживотног учења језика. У организацији Актива наставника страних 

језика града Кикинде, манифестација је одржана и у Центру за стручно усавршавање Кикинда уз 

присуство ученика и наставника из основних и средњих школа. 

Парк науке „Врт знања“ и Научни клуб Кикинда 
Сви заинтересовани просветни радници могу да одрже часове у овом простору уз 

претходну најаву.  
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Тимски рад и сарадња наставника у 
функцији осигурања квалитета рада 

установе 
 

09.09.2017. 
Семинар са каталошким бројем 132 „Тимски рад и 

сарадња наставника у функцији осигурања 

квалитета рада установе“, одржан је у ЦСУ 

Кикинда. Реализаторке програма су Весна Мађаров 

и Јована Милићев Радишић. Једнодневни семинар 

доноси 8 бодова, К4, П4.  Тема програма је 

корелација наставе и тимског рада, тимски рад у 

установи, значај комуникације за сарадњу и 

тимски рад у установи, асертивна комуникација и 

тимски рад.  

 
Стручно усавршавање 

 
11.09.2017. 

У ЦСУ Кикинда је одржан састанак са 
представницима основних и средњих школа 

Кикинде који су задужени за стручно 
усавршавање. Тема је била договор око 

реализације семинара до краја ове календарске 
године као и план за наредну годину. 

Представници школа пренели су своја запажања и 
примедбе као и жеље када је организација 

семинара у питању. На основу потреба школа, као 
и могућности, план за реализацију семинара биће 

ускоро објављен на сајту Центра. Заједничка жеља 
је да у наредном периоду буде више уско стручних 

семинара, стручних скупова и конференција. 
 

Обука за писање програма стручног 
усаврашавања 

 
30.08.2017. 

За све заинтересоване у ЦСУ Кикинда је одржана је обука  
„Писање програма стручног усаврашавања“. Обуку је 

одржала Бранка Шегрт из ЗУОВа а говорило се о 
пријављивању, писању и одобравању програма стручног 

усаврашавања.  КОНКУРС за одобравање 
програма  сталног  стручног усавршавања наставника, 
васпитача и стручних сарадника за школску 2018/2019, 

2019/2020. и 2020/2021. годину траје од 01.10.2017. 
године до 31.10.2017. године. 

Конкурс је објављен у Просветном прегледу број 2737 

од 28.9.2017.  и на интернет адреси Завода за 

унапређивање образовања и 

васпитања www.zuov.gov.rs 

Текст Конкурса можете преузети ОВДЕ. 

Формулар пријаве можете попунити на сајту zuov-

katalog.rs 
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Састанак Мреже РЦ и ЦСУ Србије 
 

Смедерево, 20.07.2017. 
Директори и стручни сарадници Регионалних центара и Центара за стручно усавршавање, представници 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Центра за промоцију науке (ЦПН) одржали су 

састанак у Регионалном центру Смедерево. 

Састанак је отворио мр Боривоје Јаношевић, директор Регионалног центра Смедерево, који је поздравио 

учеснике. Директори Центара су у отвореном разговору указали Богољубу Лазаревићу, помоћнику 

министра просвете за инспекцијске послове, на проблеме са којима се суочавају у раду, са одређеном 

врстом отпора просветних радника према стручном усавршавању, те са стандардним потешкоћама у 

финансирању од стране локалних самоуправа. 

 

 

 

 

 

Господин Лазаревић је показао велико разумевање, те обећао да ће сe у Mинистaрству, приликoм 

дoнoшeњa Прaвилникa, разговарати o изнeсeним прoблeмимa. Такође, изразио је жељу да се стручно 

усавршавање просветних радника што више окрене ка мeтoдичким и пeдaгoшким вeштинaмa јер, како је 

рекао, нaши нaстaвници нa бaзичнoм oбрaзoвaњу стичу зaистa знaчajну стручнoст, aли oчиглeднo нe 

дoбиjajу дoвoљнo пeдaгoшкoг и мeтoдичкoг oбрaзoвaњa. И ту je oдгoвoр нa питaњe зaштo нaм 

функциoнaлнo знaњe кoд учeникa ниje нa дoвoљнo висoкoм нивoу. У наставку састанка, разговарало се и 

о законскoj регулативи, као и о предстојећим активностима Министарства просвете на којима ће центри 

бити активно укључени.У наставку састанка дискутoвaлo сe са представницима Центра за промоцију 

науке o финализацији договора у вези са предстојећим заједничким активностима; реализацији пројеката 

из Јавног позива и наступу на Сајму књига. Такође, разговарало се и о свим будућим активностима; 

отварању паркова науке, учешћу у пројектима, реализацији предавања, трибина и радионица у научним 

клубовима широм Србије и др. 
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Пројекти 

 

Модернизација образовно-васпитног рада  
Пролећни камп Ки.Код.Клуб  
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице подржао је два 
пројекта Центра за стручно усавршавање Кикинда. Први 
пројекат под називом “Модернизација образовно-васпитног 
рада”реализован је током јуна и јула у недовољно развијеним 
општинама Баната. Кроз овај пројекат, одржано је шест 
семинара на основу спроведене анализе потреба запослених у 
основним и средњим школама. 
Други пројекат који је одобрен од стране Покрајинског 
секретаријата за образовање реализован је током маја и јуна. У 
оквиру програмерског клуба ЦСУ одржане су радионице 
програмирања МБОТ робота. Ове радионице су одржане у 
склопу реализације пројекта под називом “Пролећни камп 
Ки.Код.Клуб”. У програмирању робота учествовали су 
ученици седмих разреда основних школа са наставницима 
техничког образовања.  
Активности програмирања робота осмишљене су као подршка 
предмету Техничко и информатичко образовање који у склопу 
наставног плана има за тему Управљање хардвером помоћу 
рачунара. 
Кроз радионице ученици су научили како једноставно могу 
програмирати робота и да већ сад у овом узрасту могу решавати 
проблеме по угледу на инжењере и програмере по фабрикама 
широм света. Приликом управљања роботом коришћена су 
знања из различитих области и то: физика, електротехника, 
машинство, информатика, математика и енглески језик, које 
чине окосницу нове научне дисциплине СТЕМ. Радионицу су 
одржали инструктори Ки.Код.Клуба професори информатике 
Тања Радованов и Арпад Пастор. У склопу Пролећног кампа 
Ки.Код.Клуба учествовало је више од 300 ученика, написано 
је више од 350 програма и извршено је више од 2800 линија 
кода. Робот је пажљиво извршавао сваку линију кода који су 
млади програмери написали. Свако од учесника радионице је 
написао један програм уз подршку и анализу програмског кода 
од стране осталих другара и инструктора. 
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Актив математика 
 
05.09.2017. 
Актив математичара састао се на почетку нове 

школске године у ЦСУ Кикинда. Говорило се о 

плану рада за ову годину, стручном 

усавршавању, променама у Активу. Ово је била и 

прилика да се у пензију испрати колегиница. 

Страни језици 
 
05.09.2017. 
Састанак актива наставника страних језика 

одржан је у ЦСУ Кикинда. Говорило се о 

актуелним темама, пре свега о стандардима 

постигнућа за крај основног образовања за страни 

језик, стручном усавршавању и плану рада за 

наредну школску годину. 

Примена Закона о спречавању насиља 
 
15.09.2017. 
Центар за социјални рад за општину Чока и 

Центар за социјални рад Кикинда организовали су 

стручни скуп „ Улога центара за социјални рад у 

примени закона о спречавању насиља у 

породици .  Скуп је део сталног усавршавања 

запослених у Центрима за социјални рад.  

Орка 
 
15.09.2017. 
Ронилачки клуб „Орка“ организује обуку 

инвалида за роњење. На предавању  

просторијама ЦСУ Кикинда говорило се о 

систему обуке, такмичењима и терапеутском 

роњењу.  



 

                       

www.csu.rs 

Пратите нас на друштвеним мрежама и сајту ЦСУ 

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 

 

 

 

 

Dvanaest Regionalnih centara i Centara za za stručno usavršavanje, okupljeni u udruženje Mreža 
RC i CSU Srbije, pozivaju Vas da se prijavite na učešće na dvodnevnoj konferenciji: 

 

 "Odgovornost direktora u obrazovnom sistemu  
Republike Srbije" 

(stručni skup je zvanično akreditovan od strane ZUOV-a i donosi učesnicima 2 boda). 
 

Dvodnevna konferencija i sajam obrazovanja biće održani 16. i 17.oktobra 2017.godine, 
u Vrnjačkoj Banji, u hotelu "Cepter" (bivši hotel "Zvezda"). 

 

Ciljnom grupom su, pored direktora, obuhvaćeni svi profili nastavnika i vaspitača, kao i sek-
retari. 

 

Kotizacija za konferenciju iznosi 6.900 dinara i obuhvata radni materijal, osveženje na pauzama, 
ručak za učesnike oba dana konferencije i sertifikat o pohađanom stručnom skupu. 

 

Prijavu za učešće na konferenciji možete izvršiti isključivo OVDE 

 
 

Rok za prijavu na konferenciju i uplatu kotizacije je 6.oktobar 2017.godine 

 

Sve bitne informacije o konferenciji, načinu prijave i uplate kotizacije, možete naći u Poziv-
nom pismu, koje Vam šaljemo u prilogu ovog mejla. 

Za sva dodatna pitanja, stojimo Vam na raspolaganju putem mejla csukikinda2@gmail.com 
ili na telefon 0230/404-830 

Курс немачког језика 
И ове школске године у ЦСУ Кикинда организује се курс немачког језика.                

Наставница Оливера Радивојша. 


