
 

                        

 

 - Место Ваших нових сазнања  

Билтен 34, 

                октобар, новембар, децембар 2018. 

09.10.2018. 
8. октобра 2010. свечано је отворен ЦСУ Кикинда. 

Основна делатност установe је стручно 

усавршавање запослених у образовању, али и 
запослених у другим областима који за то имају 

потребу. Центар за стручно усавршавање Кикинда 

је установа регионалног карактера, прва овог типа у 
Војводини. Одлуком Скупштине општине Кикинда 

бр. III-04-06-48/2009 од 30.10.2009. године 
(Службени лист Општине Кикинда бр. 21/09), 

основан је Регионални центар за професионални 
развој запослених у образовању Кикинда. 

одишњица рада обележена је радно, организацијом 

великог стручног скупа „Примена системских 
новина у раду образовних установа и добијању 

лиценце за директоре“. Због актуелне теме и 

великог интересовања директора школа из целе 
Србије, стручни скуп је одржан у свечаној сали 

градске управе Кикинда. Око 140 присутних могло 

је да чује представнике Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја др Александра Пајића, 
др Славицу Јашић и Јасмину Ђелић. Стручни скуп 

је отворила заменица градоначелника Кикинде, 
Босиљка Срдић а уводну реч је одржао директор 

ЦСУ Кикинда, Дејан Карановић. Скупу је 

присуствовала и начелница Школске управе 
Зрењанин Снежана Олушки Влачић и преседница 

мреже РЦ и ЦСУ Србије, Зорица Николић. 

  
 
 
 

04.12.2018. 

Завод за унапређивање образовања и васпитања и 
Центар за стручно усавршавање Кикинда 

организовали су предавање „Напредовање у звања  
наставника, васпитача и стручних сарадника“. 

Актуелна тема и компетентни предавачи допринели 
су доброј посећености па је конференцијска сала 

била пуна. О активностима ЗУОВ-а на унапређивању 
система образовања и васпитања, говорио је 

директор ЗУОВ-а, др Златко Грушановић. Бранка 
Шегрт, руководилац Центра за професионални развој 
запослених у образовању, говорила је о напредовању 
и стицању звања наставника, васпитача и стручних 

сарадника, о условима, поступку, раду у звању и 
посебним условима за стицање звања. Иван Савић, 

руководилац Сектора за стручно усавршавање и 
напредовање говорио је о актуелностима у систему 

стручног усавршавања у свету. Сви учесници су 
добили потврду о присуству предавању.  

Радно обележена годишњица рада ЦСУ Кикинда 

Предавање о 
напредовању у звања 
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СЕМИНАРИ 

Елементи културе земље чији  
се језик учи 
 
03.11.2018. 
Акредитиовани семинар 874 „Елементи 
културе земље чији се језик учи као основа 
за међупредметну корелацију и 

интердисциплинарни приступ у настави“ 
одржан је у ЦСУ Кикинда за запослене у 
школама. Циљ семинара је унапређење 

компетенција наставника за поучавање и 
учење кроз интердисциплинарни приступ, 
тематска настава као начин учења, увођење 

иновативних средстава, материјала и 
метода у настави страних језика са 
акцентом на међупредметну корелацију. 

Приоритетна област је унапређивање 
компетенција наставника у области 
планирања и реализације наставе 

оријентисане на исходе. Семинар је 
једнодневни, доноси 8 бодова, а 
реализаторке су Маријана Иличин и Ивана 

Глигорин. 
До функционалног знања 
применом метода и техника у 
интерактивној настави 
 
15.12.2018. 
За запослене наставнике у ОШ „Васа 
Стајић“ из Мокрина у ЦСУ Кикинда је 
организован семинар „До функционалног 
знања применом метода и техника у 
интерактивној настави“.Циљ семинара је 
развијање компетенција наставника за 
реализовање интерактивне наставе кроз 
примену различитих метода и техника. 
Полазници су оставрили 8 бодова за 
стручно усавршавање. 

Коришћење рачунара за 
припрему ефективније наставе 
 
24.11.2018. 
Семинар са каталошким бројем 318 
„Коришћење рачунара за припрему 
ефективније наставе“, реализаван је у 
рачунарској учионици ЦСУ Кикинда. 
Аутори и реализатори семинара су Ивана 
Новаковић, Мастер, Основна школа 
„Стојан Новаковић„, Шабац; Душан 
Којић, Мастер, Центар за стручно 
усавршавање Шабац; Ђорђе Шарчевић, 
Мастер, Основна школа „Жика Поповић„ 
Владимирци. Циљ семинара је 
унапређивање знања наставника за 
ефикасно коришћење рачунара као 
подршке у изради потребне документације 
и квалитетнијег и потпунијег извођења 
наставе а полазници су остварили 8 
бодова за стручно усавршавање. 
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Трећа конференција Мреже РЦ/ЦСУ Србије 

У Врњачкој Бањи од 13. до 15. новембра 
организована је трећа по реду конференција под 

називом: „Актуелности у образовном 
систему Републике Србије“. Организација 
овог стручног скупа припала је свим Центрима 
који функционишу у оквиру Мреже РЦ/ЦСУ 
Србије. 
Значај теме привукао је представнике ресорног 
министарства и свих релевантних институција, 
удружења и актива, многобројне директоре, 
секретаре, али и све остале профиле наставника и 
васпитача образовно – васпитних установа у 
Републици Србији.  
Испред Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, Конфереренцију је отворио 
др Александар Пајић. 
Зорица Николић, председник Управног одбора 
Мреже РЦ и ЦСУ Србије представила је рад 
Мреже  и истакла је значајну улогу регионалних 
Центара у континуираној подршци, јачању 
компетенција запослених у образовању, подизању 
квалитета стандарда установа, и обезбеђивања 
услова за ваннаставне активности. 
Својом структуром Мрежа чини да процес сталног 
стручног усавршавања буде доступан, а понуда 
персонализована у складу са потребама сваког 
појединца. О квалитету одобрених програма 
говори велики број реализованих семинара. 
Центри велики део својих активности усмеравају 
на функционисање Научних клубова који у 
сарадњи са Центром за промоцију науке раде на 
креирању подстицајног амбијента за бављење 
науком, ученика, али и студената.  
У даљем току другог дана трајања Конференције 
еминентни предавачи излагали су следеће теме: 
- Нови програми наставе и учењу у првом, другом, 
петом и шестом разреду основне школе, Весна 
Недељковић, помоћник министра просвете за 
предшколско и основно образовање и васпитање и 
др Славица Јашић, начелник Одељења за послове 
предшколског и основног образовања и васпитања 
- Реформе гимназија и нови програми у првом 
разреду, Др Александар Пајић, помоћник 
министра за средње образовање и васпитање и 
образовање одраслих и Марија Крнета, 
руководилац групе за средње опште и уметничко 
образовање и васпитање 
- Ревидирани стандарди квалитета рада и 
лиценцирање директора, Јасмина Ђелић, начелник 
Одељења за координацију рада школских управа  
- Будућност образовања у Србији кроз призму 
квалитета образовања, Др Бранислав Ранђеловић, 
директор Завода за вредновање квалитета 
образовања и васпитања  
- Стандарди постигнућа ученика, Данијела Ђукић, 
Завод за вредновање квалитета образовања и 

васпитања  
- Актуелности у систему стручног 
усавршавања у Републици Србији, Мср Оливера 
Тодоровић, руководилац у Заводу за унапређивање 
образовања и васпитања  
- Актуелности у систему стручног усавршавања у 
свету, Иван Савић, саветник-координатор у Заводу 
за унапређивање образовања и васпитања  
- Дискусиона група: Системи подршке 
директорима образовно - васпитних установа, 
Анка Ивановић, Лидија Крстић Стојичић и 
Оливера Ивановић, Центар за стручно 
усавршавање Лесковац 
Трећи дан Конференције предвиђен је за следеће 
теме; 
- Матура и национални испити, Драгана 
Станојевић, руководилац Центра за испите, Завод 
за вредновање квалитета образовања и васпитања  
- Резултати овогодишње мале матуре, Јелена 
Петровић, саветник-координатор за статистичке и 
аналитичке послове, Завод за вредновање 
квалитета образовања и васпитања  
- Пројектна настава у ИКТ окружењу, Др Данимир 
Мандић, декан – редовни професор Учитељског 
факултета у Београду 
- Развојни приступ школи кроз процес 
самовредновања, Др Јелена Стаматовић, ванредни 
професор Педагошког факултета у Ужицу 
- Јавно приватно партнерство између компанија и 
школе по иновативном моделу образовања, Драган 
Туцаковић, директор Техничке школе у Ужицу  
- Превенција интернет насиља, Катарина Јонев, 
докторанд на Факултету за безбедност у Београду  
- „Ноћ истраживача – научници у служби 
неформалног образовања и промоцију науке“, Др 
Тања Аднађевић, руководилац сектора за 
програмске активности Центра за промоцију  
- Дискусиона група: Улога Центра за промоцију 
науке у неформалном образовању и пројектној 
настави, Дискусиона група Др Тања Аднађевић, 
руководилац сектора за програмске активности 
Центра за промоцију науке, Марина Костић, 
сарадник у Центру за промоцију науке 
- Дискусиона група: Пројектна настава у 
математици, Јасмина Јовановић, педагошки 
саветник, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Крушевац 
Упоредо са Конференцијом уз учешће излагача из 
целе земље одржава се и „Сајам образовања“ . 
Центар за стручно усавршавање Крушевац, кога су 
на овом скупу представљали директор Ненад 
Станојевић и стручни сарадник Богдан 
Драмићанин омогућио је представницима актива, 
удружења, директора установа из Крушевца, са 
којима има развијену сарадњу, да се непосредно 
информишу о актуелностима у образовном 
систему Републике Србије. 
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СЕМИНАРИ; СТРУЧНИ СКУП 

Примена мисаоних експеримената у 
настави 
 
15.12.2018. 
Семинар Центра за промоцију науке „Примена 
мисаоних експеримената у настави“ чији су 
реализатори били Машан Богдановски, доктор 
филозофије и Иван Умељић, дипломирани 
филозоф одржан је у ЦСУ Кикинда. Циљ 
семинара је упућивање наставника у садржај 
мисаоних експеримената у најширем 
дијапазону научних дисциплина и обучавање 
за њихову употребу и примену у настави. 
Полазници су остварили 8 бодова за стручно 
усавршавање. 
 

Једна мала лопта може покренути 
свет 
 
01.12.2018. 
Акредитовани семинар са каталошким бројем 
993 „Једна мала лопта може покренути свет“, 
изазвао је велико интересовање, пре свега 
међу учитељима у кикиндској општини. 
Организоване су две групе семинара чији су 
реализатори Милан Петронијевић, мастер, 
Факултет спорта и физичког васпитања, 
Београд; Владимир Ристић, мастер, ОШ 
„Доситеј Обрадовић„, Омољица; Зоран 
Валдевит, доктор наука, Факултет спорта 
физиког васпитања. Семинар је једнодневни 
а осим теоријског дела који је одржан у ЦСУ 
Кикинда, одржан је и практични део у ОШ 
„Јован Поповић“ у Кикинди. Циљ овог 
семинара је развој компентенција наставника 
за савремени начин примене елемената 
рукометне игре у оквиру наставних и 
ваннаставних активности. 

Насиље у школи – чија 
одговорност? 
 
13.12.2018.год.  
У сали Градске управе у Панчеву, 
реализована је трибина, стручни скуп  

„Насиље у школи –чија одговорност?“ 
Акредитацију трибине подржао је ЦСУ 
Кикинда а реализатори су Данијела 

Ивановски, Далиборка Бојковић Брети и 
Далибор Симоновић. Циљ је јачање свести 
о значају заштите ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања. Теме које су 
обрађене на трибини су: Ситуације насиља 
у школском контексту- насиље у школи 
чија је све одговорност 

Примери из праксе и анализа улога 
различитих актера; Примена посебног 
протокола у ситуацији када се насиље деси 

и  Улога и значај васпитног рада 
одељењског старешине; 
Значај рада одељењског старешине, 

указивање на важност свакодневног 
праћења и васпитног рада са ученицима, 
као и рада са родитељима. Присуствовали 

су учитељи, наставници, васпитачи, 
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СЕМИНАРИ, ПРОЈЕКТИ 

Развијање социјалнх компетенција 
деце и ученика: модел подршке 
инклузивном приступу васпитања и 
образовања 
 
24.-25.11.2018. 
У ЦСУ Кикинда је реализован семинар са 
каталошким бројем 211 „Развијање социјалнх 
компетенција деце и ученика: модел подршке 
инклузивном приступу васпитања и 
образовања“, чији су аутори и реализатори 
Марија Јелић, доктор педагошких наука на 
Факултету за специјалну едукацију и 
рехабилитацију и  Загорка Марков, доктор 
дефектолошких наука на Високој школи 
струковних студија за образовање васпитача у 
Кикинди. Општи циљ програма је унапређење 
знања и вештина професионалаца за праћење и 
развијање социјалних компетенција деце и 
ученика којима је потребна додатна подршка 
како би се оснажили за квалитетније социјално 
функционисање, а самим тим и боља академска 
постигнућа. Семинар је дводневни и доноси 16 
бодова за стручно усавршавање. 
 
 

Интерактивна табла као подршка 
иновативним методама у настави 
 
20.10.2018. 
У ЦСУ Кикинда је одржан семинар са 
каталошким бројем 314 „Интерактивна табла као 

подршка иновативним методама у настави“. 
Семинар је из области информатика, 
компетенција за поучавање и учење са циљем да 

обучи наставнике да користе интерактивну таблу 
са одговарајућим програмима у настави и да 
реализују час и наставну јединицу у новом 

окружењу коришћењем интерактивне табле. 
Полазници су остварили 8 бодова за стручно 
усавршавање а реализатори семинара су Тања 
Радованов и Емил Хофгезанг. 

Кретаоница 
 
07.12.2018. 
Изучавање науке може постати нешто што је 
лако и лепо, под условом 
да се деци млађег узраста прикаже кроз низ 
занимљивиих активности: 
једноставним експериментима и активним 
учешћем ученика, кроз рад у 
групама у 10 корака. Кроз пројекат 
„Кретаоница“, Биљана Живковић и Ивана 
Милошевић одржале су радионицу са ученицима 
трећег разреда основне школе „Вук Караџић“ из 
Кикинде, које је у Научни клуб ЦСУ Кикинда 
довела учитељица Милка Колдан Шевић. Циљ 
овог пројекта је да се ученицима приближи 
науке, овога пута тема је била кретање а 
сценарио ове радионице је настао као резултат 
сарадње наставника физике и учитеља.. Од 
стицања знања о томе шта све утиче на брзину па 
до закључака. Деца развијају креативност и 
машту, критичко мишљење и самостално долазе 
до закључака. 
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 Разне активности 

Научни клуб ЦСУ Кикинда на сајму 
књига 
 
Октобар 2018. 
Научни клуб ЦСУ Кикинда 
представио се на заједничком штанду 
на Саму књига и образовања, у 
организацији  Центра за промоцију 
науке. 
 

Актив наставника хемије 
 
13.12.2018. 
На састанку наставника хемије из кикиндских 
школа говорило се о новим дефиницијама научних 
јединица у 2018. години, општим стандардима 
квалитета уџбеника и условима и поступцима за 
напредовање у звања. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О важности здравља и превентивних 
прегледа 
 
19.11.2018 
У ЦСУ Кикинда је  Екуменскеа хуманитарна 

организација организовала предавање о важности 
здравља и редовним превентивним прегледима. 
Предавање је било намењено Ромкињама а 

предавачи су били доктори Весна Томин и 
Станислав Блажић. Ово је иначе реализација 
пројекта „Побољшање услова живота Рома и 

других маргинализованих група, превенција 
илегалних миграција и подстицање реинтеграције 
повратника у Србију“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Етвининг пројекти 
 
22.11.2018. 
У рачунарској учионици ЦСУ Кикинда, Драгана 
Виденов, наставница енглеског језика у ОШ „Свети 
Сава“ у Кикинди, одржала је радионицу о еТвининг 
пројектима. Радионица је била намењена 
наставницима а била је то прилика да се детаљније 
упознају са радом на еТвининг порталу. Овај портал 
је иначе део Еразмус + програма ЕУ који обогућава 
запосленим у образовно-васпитним установама 
Европе да заједнички осмишљавају и спроводе 
пројекте, размењују идеје и примере добре праксе, 
повезују ученике, обогаћују наставу и унапређују 
међупредметне, језичке и дигиталне компетенције. 
Виртуелни еТвининг пројекти су одличан пример 
пројектно-оријентисане наставе која је уведена у 
школе овог септембра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Поклон Србима у Румунији 
 
Центар за стручно усавршавање Кикинда и град 
Кикинда поклонили су и ове године један семинар 
наставницима који држе наставу на српском језику у 
Румунији. Ове године семинар је одржан у Базјашу у 
Румунији у оквиру Саветовања српских наставника 
који предају у Румунији.  
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Обуке из социјалне заштите у ЦСУ Кикинда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заједно у борби против насиља 
 
06.12.2018. 
У организацији Центра за социјални рад у ЦСУ 

Кикинда је одржан округли сто „Заједно у борби 
против насиља“ у оквиру манифестације „16 дана 
активизма- борба против насиља у породици и 

насиљу над женама“. Округли сто је отворила 
заменица градоначелника Кикинде, Босиљка Срдић 
а присуствовали су представници тужилаштва, 

суда, невладиног сектора и ЦСР Кикинда, као и 
медији. 

 
Обука за здравствене раднике 
 
26.11.2018 
У ЦСУ Кикинда је у организацији ЗЗЈЗ Кикинда и 
Министарства здравља Републике Србије 
одржана обука за здравствене раднике. На 
радионици се говорило о клиничким путевима као 
инструментима за стално унапређење квалитета 
здравствене заштите. Одржане су презентацијео 
квалитету у примарној здравственој заштити, 
прегледу активности којима се подржава 
унашређење квалитета као и групни рад на тему 
прегледа садашњег стања. 
 

Стручни скуп 
 
02.11.2018. 
У ЦСУ Кикинда је одржан акредитовани стручни 
скуп за запослене у социјалној заштити 
„Конфликти у сиистему социјалне заштите – како 
да се осећамо бољу у контакту са колегама и 
корисницима“ у организацији Центра за социјални 
рад Кикинда. Предавачи су били Татјана Даничић, 
дипломирани психолог и Младен Богдан, 
дипломирани социјални радник. Стручни скуп је 
акредитован као едукација без провере знања, у 
складу са Правилником о лиценцирању стручних 
радника у социјалној заштити а за учешће доноси 5 
бодова у поступку обнављања лиценце.  
 

Семинар за запослене у социјалној 
заштити 
 
03.-04.12.2018. 
Акредитована обука запослених у социјалној 
заштити одржана је током два дана (16 сати) у ЦСУ 

Кикинда. Аутори програма „Преговарање у 
социјалном раду са тешко сарадљивим 
корисницима“ су Ружица Јелисавац, Сњежана Јовић 

и Милан Самарџија. Општи циљ програма обуке је 
подизање квалитета у раду професионалаца у 
систему социјалне заштите кроз јачање 

компетенција и стицање вештина у спровођењу 
стручног поступка којим се штити најбољи интерес 
корисника. Семинару су присуствовали запослени у 
социјалној заштити из Кикинде и околних места. 
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НАУЧНИ КЛУБ И ПАРК НАУКЕ ЦСУ КИКИНДА 

Пратите нас на друштвеним мрежама и сајту ЦСУ  

ЦСУ КИКИНДА, Немањина 23, 23300 Кикинда 

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

Билтен припремила и уредила Гордана Булатовић 

Интерактивна кутија са песком 
 
14.12.2018. 
 
AR (Augmented Reality) Sand Box је кутија са песком 
у комбинацији са 3Д визуелном апликацијом и нови 
је експонат у Научном клубу ЦСУ Кикинда. 
Проширена стварност је концепт виђења света уз 
компјутерски генерисани текс, слику и звук. Када 
руком промешамо песак у кутији, стварамо пејзаж 
који оживи и правимо га онако како желимо. Песак 
се увећава у стварном времену са картом надморске 
висине у боји, топографским контурним линијама, 
симулацијом воде. Ово практично наставно 
средство направио је професор Данило Боровница, а 
може се користити за повезивање разних предмета. 
Интерактивна кутија са песком је такође одличан 
терапеутски алат за децу са сметњама у развоју.  
 

Од илузије до стварности 
 
30.10.2018. 
Од данас је Парк науке „Врт знања“ ЦСУ Кикинда 
богатији за нову инсталацију. Кроз реализацију 
пројекта са Центром за промоцију науке из 
Београда, др Горан Стојићевић направио је еспонат 
„Оптиче илузије“.  (Састоји се од 10 оптичких 
илузија које ће бити постављене у Парку науке). 
Овај пројекат омогућава упознавање ученика и свих 
заинтересованих са оптичким илузијама које су 
дизајниране тако да својим облицима и бојама 
стварају код посматрача неку другу димензију 
реалности која је уско повезана и са психологијом. 
Научни клуб ЦСУ Кикинда и Парк науке биће тако 
опремљени експонатима који ни једног посматрача 
неће оставити равнодушним у односу на оно што 
виде. Посетиоци ће кроз предавања у којима се 
научно објашњава феномен увидети несавршеност 
људских чула, а упознаће се и са феноменом 
оптичких илузија. Ово је петнаести екпонат који је 
постављен у ЦСУ Кикинда у оквиру Научног клуба 
и Парка науке. 

 


