
 

                        

 

 - Место Ваших нових сазнања - 

Акредитација ЦСУ Кикинда за стручно усавршавање запослених у локалним 
самоуправама 

 
15.03.2018. 
ЦСУ Кикинда је добио Решење о акредитацији правног лица за реализатора програма стручног 
усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе које издаје Министарство државне управе 
и локалне самоуправе. На основу јавног позива за акредитацију правних лица ЦСУ Кикинда је 

доставио потребну документацију и испунио критеријуме и услове за акредитацију што је потврдио 
Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе а образложени предлог 
је потписао министар Бранко Ружић. 

Састанак директора школа из СБО 
 

27.02.2018. 

 
У ЦСУ Кикинда је одржан састанак актива директора основних и средњих школа Севернобанатског 
округа са представницима ШУ Зрењанин. Састанак је био прилика да се директорима школа 
представи нови руководилац ШУ, Снежана Олушки Влачић али и да се говори о актуелним темама и 
проблемима и представе активности.  
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СЕМИНАРИ 

Школа отворена родитељима 
 

03.03.2018. 
                                                                                                                             

Акредитовани семинар 142 „Школа отворена 
родитељима“, одржан је у ЦСУ Кикинда, у суботу, 
3. марта. Семинар су реализовале Зорица Поповић, 

Неда Богојевић и Зорица Николић. Семинар је 
једнодневни, К4, П4. Општи циљ семинара је 

креирање конструктивнијег и ефективнијег рада са 
родитељима, унапређивање квалитета рада школе 

подизањем нивоа компетенција наставника и 
васпитача, подизање нивоа сарадње између школе и 

родитеља. 

Идентификација  и рад са даровитом 
децом 

 
10.-11.02.2018. 

 
Дводневни семинар „Идентификација и рад са 
даровитом децом“, К3, П1, одржан је у ЦСУ 
Кикинда. Циљ семинара је да се ојача способност 
просветних радника за препознавање особина 
даровите деце и у складу са њима реализациј 
ИОПа, чиме ће се унапредити рад са овом 
популацијом ученика. Полазници су остварили 16 
бодова за стручно усавршавање а предавачи су 
биле Бранка Граховац и Мирела Марковић. 

Технике успешне комуникације 
 

03.02.2018. 
 

Семинар са каталошким бројем 960 „Технике 
успешне комуникације“ одржан је у ЦСУ Кикинда 

на мађарском језику. Осим наставника из ОШ 
„Мора Карољ“ из Сајана, семинару су 

присуствовали и остали заинтеесовани наставници 

који наставу држе на мађарском језику. Циљ 
семинара је примена техника успешне педагошке 

комуникације у основним и средњим школама у 

циљу унапређења комуникације и сарадње у 
наставно – образованом процесу. Полазници су 

оставарили 8 бодова за стручно усавршавње. 
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СЕМИНАРИ 

Социјална компетентност као 
претпоставка успешне социјализације 

ученика 
 

03.02.2018. 
Акредитовани семинар 85 „Социјална 
компетентност као претпоставка успешне 
социјализације ученика“ одржан је у ЦСУ 

Кикинда за запослене у ОШ „Васа Стајић“ из 
Мокрина. Једнодневни семинара има за циљ 
унапређење стручних знања и вештина 

наставника за равзијање социјалних 
компетенција ученика и њихову интеграцију у 
вршњачку групу.  

Достигнућа младих у Србији –ДМУС  
 

8.-10.02.2018. 
Тродневни семинар „Достигнућа младих у 

Србији“ К1, П2, организован је у ЦСУ 
Кикинда за представнике свих средњих школа 

из Севернобанатског управног округа. Циљ 

семинара је стварање услова за увођење 
иновативних саржаја у средње школе који 

укључују стицање знања и вештина у области 

предузетништва, пословања и финансијске 
писмености, повезивање образовног и 
пословног сектора са циљем примене 

теоријских знања у пракси. Полазници су 

остварили 24 бода за стручно усавршавање. 

Методе превенције дуготрајног стреса 
 

24.-25.02.2018. 
Семинар са каталошким бројем 182 „Методе 
превенције дуготрајног стреса и синдрома 
изгарања на раду код просвестних радника“ је 
семинар који је изазвао велико интересовањае 
просветних радника па су реализоване две 
групе. Предавачи су биле Мирјана Младеновић 
и Биљана Коканов-Курц. Полазници су 
оставарили 8 бодова за стручно усавршавање, 
циљ семинара је оснаженост учесника за 
препознавање и пружање самопомоћи код 
симптома дуготрајног стреса и синдрома 
изгарања на раду у школи. 
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Семинари 

 

Семинар за наставнике математике 
 

17.03.2018. 
Семинар са каталошким бројем 247 

„Метакогнитивни приступ у настави 
математике. Моделирање алгебарских израза“ 
одржан је у ЦСУ Кикинда. Циљ семинара је 

јачање професионалних капацитета наставника 
и мотивисати наставнике да развијају и 
подстичу математичку креативност радозналост 

и интересовање код ученика коришћењем 
метакогнитивног приступа у математичким 
проблемима. Семинар је једнодневни, доноси 8 
бодова, К1, П1.  

Заједно у адаптацији 
 

24.-25.02.2018. 
За запослене у ПУ „Драгољуб Удицки“ у ЦСУ 

Кикинда је одржан семинар са каталошким 
бројем 558 „Заједно у адаптацији“. Семинар је 
једнодневни, доноси 8 бодова а током викенда 

похађале су га две групе васпитача. Тема 
семинара је јачање професионалних и личних 

компетенција васпитача и медицинских сестара за 

реализацију програма адаптације деце на вртић и 
јаслице уз активно учешће дечјих родитеља.  

Савремене методе у настави српског 
језика и књижевности 

 
03.03.2018. 

У Центру за стручно усавршавање у Кикинди  
одржан је  семинар "Савремене методе у настави 

српског језика и књижевности", који се у 
Каталогу програма СУ за 2016/18.годину налази 
под каталошким бројем 715. Реализатори  су 

били  Раде Паповић, др Владимир Б. Перић и 
Владимир Средојевић. Семинар је једнодневни а 
неке од тема овог семинара су прилагођавање 

наставе српског језика и књижевности 
савременој школи, затим, индивидуализација 
наставе, интегрисана, амбијентална и пројектна 
настава српског језика са применом стандарда за 

српски језик и књижевност у другом и трећем 
образовном циклусу. Гост семинара био је 
завичајни писац Срђан В. Тешин.  
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СЕМИНАРИ 

Спортска недеља као прилика да сваки 
ученик постане учесник 

 
24.3.2018. 

У ЦСУ Кикинда је у суботу, 24. марта, одржан 
семинар са каталошким бројем 826 „Спортска 

недеља као прилика да сваки ученик постане 
учесник“. Општи циљ семинара је оспособљавање 
полазника да кроз организовање спортске недеље 

ефикасно користе све ресурсе којима располажу у 
циљу индивидуализације понуђених активности, 
промовисање здравих стилова живота код ученика 

и мотивисање свих ученика за даље вежбање. 
Семинар је једнодневни, доноси 8 бодова, К1, П1 а 
реализатори су Тибор Немања Стефановић и 
Лидија Стефановић.  

Јачање ПИСА компетенција –ПИСА 
тестови 

 
04.02.2018. 

Семинар „Јачање ПИСА компетенција – ПИСА 
тестови“ одржан је у ЦСУ Кикинда на 
мађарском језику за запослене у ОШ „Мора 
Карољ“ из Сајана и за остале заинтересоване 
наставнике. Циљ семинара је стицање знања, 
усвајање нових информација и развијања 
способности наставника за унапређење 
функционалне писмености ученика, као што су 
читалачка писменост, математичка писменост, 
научна писменост и примена знања у 
практичном животу. 
 

Стручно усавршавање васпитача 
 

09.-10.03.2018. 
Мађарски национални савет уз подршку 
Фондације „Белен Габор“ из Мађарске 
организовао је у ЦСУ Кикинда дводневни 
семинар на мађараском језику. Семинару 
„Методика организовања стваралачке и 
истраживачке активности у вртићу за васпитаче 
који раде у Банату у васпитно образовим групама 
на мађарском језику“  присуствоало је 22 
васпитача из читавог Баната. Скуп је отворила 
директорица ПУ „Драгољуб Удицки“, Светлана 
Милић, која је поздравила присутне и пожелела 
им успешан рад.  
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 Активности у ЦСУ  

Од Е до Е+ 
 

22.01.2018. 
У рачунарској учионици ЦСУ Кикинда, 

професори Данило Боровница и Драгана Виденов, 

одржали су радионицу „Од Е до Е+“. Боровница и 

Виденов у раду користе платформу еТвининг и 

своја искуства су пренели учесницима радионице, 

васпитачима и наставницима у основним и 

средњим школама. Укључивање  еТвининг 

пројекта у наставу има посебан значај јер је новим 

наставним планом и програмом предвиђена 

пројектна настава у првом разреду основне школе 

уз очекивање да ће од следеће године бити 

обавезна и у старијим разредима.  

Предавање за тренере у ЦСУ Кикинда 
 

25.01.2018. 
У организацији Центра за стручно усавршавање 
Кикинда одржано је предавање за фудбалске 
тренере нашег града. Едукативни семинар 
„Периодизација припремног периода, припрема 
спортиста пре почетка такмичења“  одржао је 
Милан Обрадовић, селектор кадетске 
фудбалске репрезентације Србије.   
 

Актив стручних сарадника 
 

02.03.2018. 
У ЦСУ Кикинда је одржан састанак 

стручних сарадника из школа града 
Кикинде. На састанку је  представљен е-
дневник, договорено је успостављање 

протокола за посете часу. Стручни 
сарадници су се договорили и о 
организацији тестирања ђака првака на 

нивоу града. 

Састанак Актива учитеља Кикинде 
 

12.02.2018. 
Актив учитеља Кикинде „Димитрије Чипчић“ 

одржао је састанак у ЦСУ Кикинда. Састанку су 
присуствовале и Тања Ножица, директорица 
Културног центра као и Марија Танацков 

чланица жирија такмичења у рецитовању. Једна 
од тема састанка управо је и било такмичење у 
рецитовању и пропозиције. Осим овога на 

састанку се говорило о екстерној евалуацији, 
искуствима из првог циклуса као и предлозима и 
темама за следећи састанак. 
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Активности у ЦСУ Кикинда 

Семинар о јавним набавкама 
 

05.03.2018. 
У ЦСУ Кикинда је одржана радионица 

„Набавке чија процењена вредност није већа 
од 500.000,00 динара и Јавне набавке мале 

вредности“. Семинар је реализовала 
организација „Семинари Србије“ а 
заинтересовани полазници су осим 

теоријског дела, добили и практична 
упутства као и цд са основним 

информацијама.  

Прва помоћ 
 

22.02.2018. 
У ЦСУ Кикинда је одржана обука запослених у 
ПУ „Драгољуб Удицки“ за пружање прве 
помоћи. Назив обуке је „Оспособљавање 
запослених за пружање прве помоћи у случају 
повређивања“ а предавач је била Прм. Др 
Татјана Станковић из А.Д. Заштита на раду и 
заштита животне средине из Београда. 

Реализација пројекта против насиља у 
породици 

 
19.02.2018. 

У ЦСУ Кикинда је организована радионица у 
оквиру пројекта Покрајинског секретаријата за 
здравство у партнерству са ЦПЖ из Кикинде. 
Радионица је намењена професионалцима из 
Центара за социјални рад, Полиције, Јавног 
тужилаштва, Основних и прекршајних судова, 
здравсевених установа и организација цивилног 
друштва које пружају услуге женама жртвама 
родно заснованог насиља.  
 

Предавање о ароматерапији 
 

10.03.2018. 
У ЦСУ Кикинда је одржано предавање о 
ароматерапији. Присутни су имали прилику 
да сазнају нешто више о терапеутским 
етарским уљима и начинима примене у 
ароматерапији. 
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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 

 
Друштво дефектолога Војводине (Нови Сад, Србија) 

и партнери: 
Удружење за подршку и креативни развој дјеце и младих (Тузла, БиХ) 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача  (Кикинда, Србија) 
Центар за стручно усавршавање Кикинда (Кикинда, Србија) 

Основна школа „6. Октобар“ (Кикинда, Србија) 
 

Позивају Вас на 
 

XII међународну стручно – научну конференцију 
 

„Образовање деце са сметњама у развоју“ 
 

Конференција ће се одржати 25. и 26. маја 2018. године у просторијама Центра за 
стручно усавршавање Кикинда (Немањина 23) од 9 до 18 часова. 

 

Конференција је намењена стручњацима из земље и региона који се баве васпитно – 
образовним радом са децом, младима и одраслима свих сособности у различитим секторима 

(дефектолози, лекари, психолози, учитељи, наставници, васпитачи, стручни сараднци, 
социјални радници и други), те запосленима у јавним сервисима и управама, медијским 

радницима, студентима и свима другима кји су заинтересовани за ову област. 
Конференција ће бити акредитована као облик стручног усавршавања запослених у васпитно 

– образовним установама и установама социјалне заштите. 

Припремни састанак организационог одбора одржан у ЦСУ Кикинда 


