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Билтен 35 

                ЈАНУАР, ФЕБРУАР, МАРТ 2019. 

Стручно усавршавање 
23.01.2019. 

У циљу што боље организације и реализације семинара у ЦСУ Кикинда, данас је одржан састанак са 

представницима школа из Кикинде и села. Центар за стручно усавршавање план реализације семинара 
намењених запосленима у школама прави уз договор са наставницима и у складу са њиховим 
потребама. Неке школе традиционално се опредељују да бар један семинар годишње похађају 

колективно док остале семинара уксладе са потребама и интересовањима. И даље су проблем семинари 
који су намењени уском кругу наставника јер због малог броја полазника нисмо у прилици да их 

организујемо у Центру. Усклађивањем потреба и могућности покушавамо да стручно усавршавање у 

образовању доведемо на највиши ниво. Локална самоуправа и ове календарске године обезбеђује 
средстава за све запослене за 16 сати стручног усавршавања у ЦСУ Кикинда. 

Планови математичара 
13.03.2019. 

Директор ЦСУ Кикинда, Дејан Карановић и стручни сарадник Лазар Трипиновић Попов,одржали су 

састанак са наставницима математике из основних и средњих школа у Кикинди (са селима). Тема 
састанка су биле предстојеће активности: манифестација Мај месец математике, активности Научног 

клуба ЦСУ Кикинда и припреме за полагање пријемног испита за факултете. Наставници су 

заинтересовани да се у наредном периоду математика промовише у Центру на најбољи начин уз низ 
активности које ће бити интересантне за све узрасте о чему ће бити речи током читаве године. 

Бесплатна припремна настава за упис на факултете 
 
Март 2019. 

Центар за стручно усавршавање и ове године организује бесплатну припремну наставу  за полагање 

пријемних испита за факултете. Након анкете и обраде података, формиране су групе са којима ће 
радити наставници математике, биологије и хемије.  Часови се  организују од средине марта.  
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СЕМИНАРИ 

Асертивном комуникацијом до успеха  
 
26.01.2019. 
У ЦСУ Кикинда је у суботу, 26. јануара, 
одржан први семинар у овој години за 
наставнике. Реализаторке семинара су Весна 
Узелац и Слађана Станков а семинар 
„Асертивном комуникацијом до успеха“ са 
каталошким бројем 96, подржао је ЦСУ 
Кикинда. Основни циљ је оспособљавање 
наставника за примену асертивне комуникације 
као начина изграђивања ауторитета у раду са 
ученицима, родитељима и колегама. Полазници 
су остварили 8 бодова за стручно усавршавање.  

Физичко вежбање и здравље деце и 
одраслих 

02.02.2019. 
Семинар са каталошким бројем 1005 „Физичко 

вежбање и здравље деце и одраслих“ одржан је 
у ЦСУ Кикинда. Семинар је из области 
физичко васпитање, приоритетна област је 

унапређивање компетенција наставника у 
области планирања и реализације наставе 
оријентисане на исходе (подизање нивоа 

методичких знања релевантних за циљеве и 
исходе предмета/области). Реализатори су и 
аутори овог семинара Др Милан Цветковић и 
мастер професоп Драган Грујичић. Циљ 

семинара је оспособљавање наставника, 
васпитача и стручних сарадника за рад у 
области здравствено усмереног физичког 

вежбања деце и одраслих уз примену мера 
безбедности и поступака прве помоћи. Први 
део семинара одржан је у просторијама ЦСУ 

Кикинда а други у сали за физичко васпитање 
гимназије „Душан Васиљев“.  

Повезивањем знања до нових сазнања 
 
09.02.2019. 
Семинар са каталошким бројем 537 
„Повезивањем знања до нових сазнања“ одржан 

је у ЦСУ Кикинда,  за три групе васпитача ПУ 
„Драгољуб Удицки“  и наставника из 
кикиндских школа. Циљ овог 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. Реализатори програма 
су професори Данило Боровница и Мирослав 

Грујић. Полазници су остварили 8 сати за 
стручно усавршавање а семинар је реализован у 
Научном клубу ЦСУ Кикинда, рачунарској 

учионици и учионици где је организован групни 
део реализације семинара.  
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СЕМИНАРИ/СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Сарадња и комуникација 
 
30.03.2019. 
У ЦСУ Кикинда је у суботу, 30. марта 

реализован акредитовани програм, семинар на 
мађарском језику „Сарадња и комуникација – 
кључ успеха у образовно -  васпитном раду“.  

Семинар су реализовале Татјана Варју 
Потребић и Кристина Телек а полазници су 
остварили 8 бодова за стручно усавршавање. 

Искористи час 
 
30.03.2019. 

Семинар са каталошким бројем 395 
„Искористи час“ одржан је у ЦСУ Кикинда. 

Циљ семинара је оспособљавање наставника 

за коришћење часа,као функционалне 

јединице наставе,подизање квалитета 

реализације часа,у складу са стандардима 

наставе и учења. Подизање нивоа знања 
наставника о методама и поступцима за 
развијање мотивације ученика за учење. 

Полазници семинара су остварили 8 бодова за 
стручно усавршавање а семинар су 

реализовале Данијела Ивановски и Ана Ракита. 

Мобилни свет наставе 
 

02.03.2019. 
Семинар са каталошким бројем 319 „Мобилни 
свет наставе“ реализован је у рачунарској 

учионици ЦСУ Кикинда. Циљ семинара је 
оспособљавање наставника за коришћење клауд 
система, мобилних уређаја (паметних 

телефона), таблет уређаја у комбинацији са 
рачунаром у комуникацији, ажурирању 
документације, ресурса који се користе у 

настави њихових предмета. Реализатори 
семинара су Тања Радованов, мастер, 
Економско-трговинска школа Кикинда и  Емил 

Хофгезанг, Економско-трговинска школа 
Кикинда. Полазници су остварили 8 бодова за 
стручно усавршавање. 
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СЕМИНАРИ 

На путу ка квалитеним образовно-
васпитним установама 

 
 
23.02.2019. 
У ЦСУ Кикинда је одржан семинар за 
наставнике који реализују наставу на 
мађарском језику, са кб 1113 „На путу ка 
квалитетним образовно-васпитним 
установама“. Семинар је К4, П2 и доноси 8 
бодова за стручно усавршавање а реализовале 
су га Татјана Варју Потребић, мастер учитељ, 
директор ЦСУ Кањижа и Кристина Телек, 
дипл.психолог, директор, Центар за социјални 
рад Кањижа. 

Коришћење рачунара за припрему 
ефективније наставе  

23.02.2019. 
Семинар са кб 318 „Коришћење рачунара за 
припрему ефективније наставе“ одржан је у 

ЦСУ Кикинда. Циљ семинара је унапређивање 
знања наставника за ефикасно коришћење 
рачунара као подршке у изради потребне 

документације и квалитетнијег и потпунијег 
извођења наставе. Реализатори 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. Полазници су 
остварили 8 бодова за стручно усавршавање. 

Обука наставника за решавање 
дисциплинских проблема у настави 

 
 02.-03.03.2019. 
У ЦСУ Кикинда је одржан дводневни семинар 

„Обука наставника за решавање дисциплинских 
проблема у настави“. Циљ семинара је 

оспособити наставника за разликовање 
дисциплинских од недисциплинских проблема 

у настави, освестити да се адекватним 
руковођењем одељењем могу предупредити и 

решавати дисциплински проблеми,  обучити 
наставнике за решавање дисциплинских 

проблема у настави. Семинар су реализовани 

Љубинко Златић, дипломирани педагог, ОШ 
„Стари град„, Ужице, Станојла Цветковић, 
професор разредне наставе, ОШ „Слободан 

Секулић„ Ужице и Дикосава Аврамовић, 
професор разредне наставе, ОШ „Стари град„, 
Ужице. Полазници су остварили 15 бодова за 

стручно усавршавање. 
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СЕМИНАРИ, ПРОЈЕКТИ 

Форум театар 
01.02.-04.02.2019. 
У организацији Центра за етику, право и примењену филозофију из Београда у ЦСУ Кикинда је 
реализован четвородневни пројекат Тренинг форум театра. Ученици различитих узраста из Техничке 
школе Кикинда имали су прилику да се кроз разне активности и форум театар упознају са темом родно 

заснованог насиља. Радионице су водили Демир Мекић и Бојан Тодоровић. 

Семинар за рад са мигрантима 
02.-03.02.2019. 
У оквиру Пројекта „Наставак подршке за повећање и унапређење капацитета за управљање 
мигрантском кризом у РС – МАДАД 2“ у ЦСУ Кикинда је током викенда одржан Основни модул 
обуке коме су присуствовали наставници из основних и средњих школа и ПУ Кикинда,  који раде са 
мигрантима. На обуци су преставници образовних установа могли да се упознају са применом 
„Стручног упутства за укључивање избеглица/тражилаца азила у систем образовања и васпитања“. 

 

Обука за директоре школа и наставнике „Школа за 21. век“ 
 

Март .2019. 
ЦСУ Кикинда је као део Мреже РЦ и ЦСУ Србије,  у Кикинди, Зрењанину, Вршцу и Панчеву, 15. и 16. 
марта организовао семинаре за директоре школа „ Школа за 21. век- развој критичког мишљења и 

решавање проблема“. Семинар је део пројекта који реализује Британски савет у Србији уз сарадњу 
Министарства за образовање и технолошки развој Србије. Овим пројектом, школе учеснице добијају 
потпуну подршку за равијање нових начина рада на нивоу школе и учионице. На четири локације био 

је присутан 101 учесник, полазници су остварили 16 бодова за стручно усавршавање. Тродневна обука 
за наставнике одржана је у ЦСУ Кикинда од 21. до 23. марта а предавач је био Милорад Карановић, 
док су учесници остварили 40 бодова за стручно усавршавање. 
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ПАРК НАУКЕ И НАУЧНИ КЛУБ ЦСУ КИКИНДА 

                                                         
ВЕЧЕ МЕТЕОРОЛОГИЈЕ 

 
22.03.2019.  
У организацији Научног клуба Центра за стручно 
усавршавање Кикинда  а поводом  Дана 
метереологије, одржано је предавање под називом 
„Вече метеорологије“. За ученике ОШ „Свети 
Сава“ предавање и радионицу су одржали 
професори географије Мирослав Грујић и Бојана 
Татић. Ученици су имали прилику да се ближе 
упознају са значајем метереологије, са настанком 
неких природних појава и њиховом утицају на 
живот на Земљи. 
 

Холокауст, трагедија једног времена 
 

28.01.2019. 
Поводом Међународног дана сећања на жртве 
холокауста који се обележава 27. јануара, у ЦСУ 
Кикинда је у организацији Научног клуба ЦСУ 
Кикинда, оджано предавање. Историчар Срђан 
Сивчев говорио је на тему „Холокауст, трагедија 
једног времена“ учесницима основних и средњих 
школа из Кикинде.  
 

Промоција јавног позива  
 

26.03.2019. 
Представници Центра за промоцију науке 

Данијела Вучићевић и Дарије Јаношевић 
представили су у ЦСУ Кикинда, заинтересованим 
наставницима Јавни позив за подношење пријава 

за финансијску подршку пројектима промоције и 
популаризације науке у 2019.  Позив се налази на 
сајту ЦПН http://prijave.cpn.rs/. 

Чињенице и митови о Чарлсу Дарвину 
 
12.02.2019. 
У организацији Научног клуба ЦСУ Кикинда у 
ЦСУ Кикинда је одржано предавање „Чињенице 
и митови о Чарслу Дарвину“ а поводом  
Дарвиновог дана.  Предавање је одржала Бојана 
Пењин, професорица билогије а присуствовало је 
65 учесника из основних и средњих школа из 
Кикинде. Пењин је присутне упознала са 
животом и радом Чарлса Дарвина као и 
занимљивостима из његовог живота. Предавање 
је пратила занимљива презентације што је 
повећало интересовање ученика. 

 

http://prijave.cpn.rs/
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Активности наставнка и за наставнике 

Стручни сарадници и интерресорна 
комисија 

 
 
29.03.2019. 
Састанак стручних сарадника и интерресорне 

комисије града Кикинде одржан је у ЦСУ 
Кикинда. Говорило се о законским решењима, 
упису првака и актуелним темама. 

Презентација дигиталних уџбеника 
 

19.03.2019. 
Издавачка кућа „БИГЗ школство“ у простору 
ЦСУ Кикинда, презентовала је дигиталне 
уџбенике и моза платформу. Ови уџбеници 

раде без интернета а презентовала их је 
професорка Учитељског факултета Др Сања 
Благданић. 

Актив учитеља 
 

14.03.2019. 
У ЦСУ Кикинда је одржан састанак Актива 

учитеља града Кикинде. Теме састанка су биле 
конкурс за наставну иновацију, уџбеници за 
наредну школску годину, настава у природи и 

екскурзије. 

Одбрана и заштита за ученике 
завршних разреда 

11.02.2019. 
У ЦСУ Кикинда одржана је кратка обука из 
одбране и цивилне заштите за ученике 

завршних разреда Гимназије „Душан Васиљев“ 
и ЕТШ. Осим разредних старешина, предавач 
је био и представник Министарства одбране 

мајор Душан Јованић. Два часа посвећена су  
одбрани, цивилној заштити и реаговању у току 
природних катастрофа и елементарних 

непогода. 
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Активности у 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 

Удружење ромских студената 
 

11.02.2019. 
Подстицање запошљавања младих Рома и 
Ромкиња Војводине био је тема састанка 
који је организовало Удружење ромских 

студената (УРС) у ЦСУ Кикинда. 
Програм спроводи Немачка канцеларија 
за међународну сарадњу ГИЗ,  уз 

подршку Министарства омладине и 
спорта и УРС-а. 

Стручно усавршавање за личне 
пратиоце 

 
30.-31.03.2019. 
У ЦСУ Кикинда је организована едукација 
запослених у социјалној заштити под називом 
„Обука личних пратилаца за адекватно 
пружање подршке особама са сметњама у 
менталном развоју“.  Семинар је акредитован, 
полазницима доноси 16 сати за стручно 
усавршавање а реализатори су Сашенка 
Мирковић и Горан Ројевић. 

Супервизијски извештаји 
 

19.02.2019. 
У ЦСУ Кикинда је одржан стручни скуп 
супервизора из области социјалне 

заштите „Супервизијски извештаји“ у 
организацији Центра за социјални рад 
Кикинда. Теме су излагале Лидија 

Белесић и Марија Поповић. 


