
 

                        

 

 - Место Ваших нових сазнања - 

ЕВРОПСКА НОЋ ИСТРАЖИВАЧА 2018 
Истражуј кроз ноћ, у знању је моћ 

 
24.-28.09.2018. 
 

Центар за стручно усавршавање Кикинда придружио 
се великом међународном пројекту који се 
финансира у оквиру „Хоризон 2020“ а обезбедила је 
Европска Комисија и реализује ЦПН из Београда . 
Тако је обележена Европска ноћ истраживача у 
периоду од 24. до 28. септембра. Укупно је 
реализовано 16 радионица са 530 учесника из 
предшколске установе, основних и средњих школа. 
Понедељак је био резервисан за предавање 
„Глобално загревање – шта, како, зашто и које су 
последице“ и документарни филм о последицама 
глобалног загревања  „Шест степени би могло да 
промени свет“. Предавач је био Мирослав Грујић. У 
уторак су организоване три занимљиве радионице 
„Основни типови земљишта и њихове особине“, 
Ерозија земљишта“ и „Живи свет шумског 
земљишта“. Након радионица које су одржале 
Видица Штетин и Неда Попов Раказов, 
заинтересовани су могли да погледају документарни 
филм „Слано копово“. У среду смо се бавили 
програмирањем. Започели су предшколци на 
радионици „Ватрогасац на задатку“, програмирање 
уз игрицу. Следећа радионица је била намењена 
основцима „Гусар и његово благо“. Трећа радионица 
намењена је средњошколцима „Основни кораци у 
програмском језику Питхон“. Радионице су водили 
Арпад Пастор и Тања Радованов. На програму у 
четвртак биле су две радионице које је одржала 
Елеонора Волаш Цибула „Чаробне илузије“ и  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

„Златни пресек у пракси“ као и радионица из 
математике коју је одржао Данило Боровница  
„Нацртај своје име“. Петак је био предвиђен за 
радионице које су се односиле на културуно наслеђе 
и ми смо их у ЦСУ Кикинда реализовали са 

Народним музејем града Кикинде. Драган Киурски, 
Катарина Драгин, Јелена Рацков и Сања Бикић, 
одржали су четири радионице „Из совине 

перспективе“, Кикиндске разгледнице“, „Кикин 
забавни програм“ и „Од суваче до соларне енергије“. 
На најлепши начин обележили смо Недељу 

истраживача и покушали смо да разноврсним 
програмом пробудимо истраживачки дух и ученика 
и наставника. Било нам је задовољство да се нађемо 

на мапи установа које су биле део овогодишње 
манифестације. 
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ЦСУ КИКИНДА 
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Стручно усаврашавње 

ПРАВИЛНИК 
о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника 
„Службени гласник РС“, број 81/2017. од 31.08.2017. 

 и 48/2018. од 22. јуна 2018. 
Правилник о изменама и допунама Правилника о сталном стручном усавршавању и 

напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника ("Службени 
гласник РС", број 48/2018) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, односно 30. јуна 2018. године (види члан 12. 
Правилника - 48/2018-129). 

Како рачунамо период од 5 година? 
•Правилник о сталном стручном 
усавршавању и стицању звања 
наставника, васпитача и стручних 
сарадника,  
•„Службени гласник РС“, број 
14/04 ;ступио на снагу 
21.02.2004.године са  
•  почетком примене од 1.јула 
2004.године 
•«Службени гласник РС» број 
88/2017. и 48/2018. 
•Трећи циклус завршава се 1. јула 
2019. године. 

ЦСУ Кикинда је организовао 
састанке са заинтересованим 
Активима наставника а говорило се 
о стручном усавршавању и 
напредовању у звања. 
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Активности 

Програм обуке наставника другог 
циклуса основне школе за 
остваривање програма наставе и 
учења 
 
 
27.-28.08.2018. 
У ЦСУ Кикинда ове седмице настављена је 
обука наставника за остваривање прграма 
наставе и учења у организацији ЗУОВ-а. 

Тања Секулић и Јасмина Миладић радиле су 
обуку наствника математике а Светлана 
Кочиш и Корнелија Капуши Пап обуку 

наставника мађарског језика. Неке од тема 
су Образовање за 21. век, Програми наставе 
и учења Међупредметне компетенције, 

Планирање наставе и учења, Остваривање 
наставе и учења, Пројекат и пројектна 
настава као и њено планирање.  Након два 
дана обуке, трећи дан се реализује онлајн. 

Обуци у ЦСУ Кикинда присуствују 
наставници из Севернобанатског округа. 

21.-22.08.2018. 
 
Обука наставника биологије за остваривање 
програма наставе и учења оријентисане ка 
исходима одржана је током два дана у ЦСУ 
Кикинда. Присутни су били наставници из 
региона који ће предавати петом разреду 
основне школе. Обука се реализује у оквиру 
програма обуке наставника другог циклуса 
основне школе за остваривање програма 
наставе и учења у организацији ЗУОВ-а, а 
реализаторке су биле Бојана Молнар и Ивана 
Сланкаменац. 
 

30.-31.08.2018. 
 
Програм обуке наставника за реализацију 
наставе оријентисане ка исходима учења у 
организацији ЗУОВ-а настављен је у ЦСУ 

Кикинда. Током два дана обука је била 
организована за наставнике српског језика 
као нематерњег за основне школе, први и 

пети разред, и гимназије. Предавачи су били 
Светлана Кочиш и Станиша Бањанин из ШУ 
Зрењанин а обуку су похађали наставници из 

Севернобанатског округа. 
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Активности 

Добро је бити добар 
 

29.08.2018. 
Удружење предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 

инвалидитетом Републике Србије организовало је у ЦСУ Кикинда интерактивну радионица  
„Добро је бити добар“. Присутни су били представници Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, Мр Павле Почуч, заменик покрајинског секретара за привреду 
и туризам, Станислава Хрњак, председница Скупштине Града Кикинда и Ђурђина Јеринкић, 
начелница одељења за посредовање у запошљававњу и планирање каријере у Националној 

служби за запошљавање Филијала Кикинда. Интерактивна радионица „Добро је бити добар“, 
одржала је професор Марија Грујић. 

Дан науке у Србији 
На основу Одлуке Владе Републике Србиjе („Сл. гласник“, бр.62/2010), Дан науке у Србиjи 

се сваке године обележава 10. jула. 
Ова манифестациjа се везује за рођендан славног српско-америчког проналазача Николе 

Тесле (1856–1943), коjи jе рођен 10. јула. 

Актив наставника страних језика 
 

12.09.2018. 
У ЦСУ Кикинда је одржан састанак Актива наставника страних језика из кикиндских 

основних и средњих школа (из града и села). Говорило се о актуелним темама, пројектној 

настави и дигитализацији, као и о избору семинара из каталога стручног усавршавања. Тема 
је био и план рада у овој школској години.  
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 Семинари у ЦСУ 

Стручни скуп за запослене у социјалној 
 заштити 
 
28.09.2018. 
У ЦСУ Кикинда је одржан стручни скуп 
(едукација без провере знања) „Конфликти у 
ситему социјалне заштите – како да се осећамо 

боље у контакту са колегама и корисницима“. 
Стручни скуп је организовао Центар за социјални 
рад Кикинда а одобрен је од стране Коморе 

социјалне заштите РС за лиценцирање стручних 
радника у систему. Предавачи су били Младен 
Богдан и Татјана Даничић. 

Ардуино и C++ програмирање 
 
 
29.-30.09.2018. 
На захтев наставника из Техничке школе, у ЦСУ 
Кикинда је организован семинар са каталошким 
бројем 287 „Ардуино и Ц++ програмирање“. 
Реализатори семинара су Ђорђе Херцег, доктор 
наука, Департман за математику и информатику, 
ПМФ УНС и Дејана Херцег, доктор наука, 
Факултет техничких наука, Универзитет у Новом 
Саду.  Општи циљ је оспособљавање за 
пројектовање, састављање и програмирање уређаја 
заснованих на Ардуино платформи. Полазници су 
остварили 16 бодова за стручно усавршавање.  

Повезивањем знања до нових сазнања 
 
29.09.2018. 
Акредитовани семинар 537 „Повезивањем знања 

до нових сазнања“ одржан је у ЦСУ Кикинда. 
Прва реализација семинара који се бави општим 
питањима наставе и развија компетенције за 

поучавање и учење, успешно је реализована на 
задовољство и учесника и предавача. Циљ 
програма је стицање и унапређење знања и 

вештина наставника у примени иновативних 
наставних метода и техника. Унапређење 
способности наставника у повезивању знања и 
јачању мотивације код ученика. Полазници су 

остварили 8 бодова за стручно 
усавршавање.Аутори семинара и реализатори су 
Данило Боровница и Мирослав Грујић. 
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Активности у ЦСУ Кикинда 

Наука и ми: обновљиви извори енергије 
 

28.09.2018. 
Ученици петог разреда ОШ „Свети Сава“ из Кикинде посетили су Парк науке ЦСУ Кикинда. 

Професор географије, Мирослав Грујић, одржао им је час „Наука и ми: обновљиви извори енергије“. 
Осим приче о енергији Сунца и ветра, проверили су колику енергију поседују и сами и како можемо 

да је искористимо. Час је био прилика да се упознају и са новим експонатима у „Врту знања“. 
 

Састанак пред почетак нове школске године 
 
 
21.08.2018. 
Наставници географије у основним и средњим школама 

града Кикинде, окупљени у стручном активу, одржали 
су састанак у ЦСУ Кикинда. Теме су биле уобичајене 
пред почетак нове школске године уз предавање које 
им је организовао ЦСУ Кикинда. Говорило се о 

стручном усавршавању и напредовању у звању. ЦСУ 
Кикинда биће подршка свим наставницима који одлуче 
да започну процедуру напредовања и стицања звања.  

Скупштина Спортског савеза Кикинде 
 

 
11.09.2018. 
У ЦСУ Кикинда је одржана ванредна изборна 
скупштина Спортског савеза Кикинде. Нова 
председница је Јелена Бакић, успешна спортискиња и 

државна репрезентативка у атлетици.  
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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 

ЕВРОПСКА НОЋ ИСТРАЖИВАЧА 2018 
Истражуј кроз ноћ, у знању је моћ 

ЦСУ Кикинда, 24.-28.09.2018. 


