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М3 у Кикинди 
Мај, 2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Популаризација математике почела је у Научном 
клубу ЦСУ Кикинда. Прва радионица „Нацртај 
своје име“ одржана је врло успешно, што показује 
и изложба насталих радова. Мај је месец 
математике у нашем Центру и јер су у току 
припреме за пријемне испите. За будуће студенте 
организовали смо бесплатне часове. Током 
читавог месеца одржано је 26 различитих 
активности, а више од 1000 људи, наставника, 
ученика и осталих заинтересованих, посетило је 
ЦСУ Кикинда и Научни клуб. Велико 

интересовање изазвало је и предавање 
„Математичке игре“. Алекса Константинов, 
студент МИТ колеџа у Бостону, освајач медаља 
на математичким олимпијадама и других награда, 
одржао је предавање у ЦСУ Кикинда. 
Конференцијска сала је била препуна, били су ту 
и наставници и њихови ђаци, али и Алексина 
наставница математике Десанка Чепелник, која је 
у њему и препознала вансеријског математичара. 
Предавање „Математичке игре“ пропраћено је са 
великом пажњом, а Алекса је поновио да је 
математика за њега била и остала нешто попут 
авантуре, коју одликује пуно изазова и открића. 

Хуманитарна ликовна колонија 
06.07.-08.06.2019. 
Центар за стручно усавршавање Кикинда уз подршку Града Кикинде, организује хуманитарну 

ликовну колонију. Тридесетак сликара из Војводине и Београда, дружиће се и радити у Центру, а 
слике које буду настале оставиће као поклон Кикинди. Слике ће бити продате, а средства 
искориштена у некој од наредних хуманитарних акција. Колонију је свечано отворила Станислава 

Хрњак, председница градске скупштине. Присутне је поздравио и директор ЦСУ Кикинда, Дејан 
Карановић као и Милена Раданов, која је окупила сликаре. 
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СЕМИНАРИ 

Школа за 21 век 
 
04.04.-06.04.2019. 
ЦСУ Кикинда је као део Мреже РЦ и ЦСУ 

Србије,  у Кикинди, Зрењанину и Панчеву, 04.0 
-06. априла организовао семинаре за 
наставнике  „ 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 

седам локација било је присутно око 200  
учесника. У ЦСУ Кикинда, предавачи су били 
Милорад Карановић и Слађана Јовић. 

Полазници су остварили 40 бодова за стручно 
усавршавање јер осим тродневне обуке имају и 
додатне активности и рад на пројектима који 

доносе преостале бодове.   

Може то и боље – конкретно (Примена 
иновативних активности у настави)  

 
11.05.2019. 
Семинар са каталошким бројем 494 „Може то и 
боље – конкретно (Примена иновативних 
активности у настави)“, реализован је у ЦСУ 
Кикинда. Циљ семинара је  Јачање 
професионалних компетенција и оснаживање 
наставника и стручних сарадника у области 
израде и примене креативних активности, 
Интернета и литерарних текстова у настави 
помоћу којих ученици лакше и успешније 
усвајају градиво. Реализаторке семинара су 
Јасна Капелан, доктор наука – филолошке 
науке, основна школа „Вук Караџић” Бачка 
Паланка; Јелена Кузмановић, мастер филолог – 
англиста,, основна школа „Вук Караџић” Бачка 
Паланка. Полазници су остварили 8 бодова за 
стручно усавршавање.  

Семинари за запослене у ОШ „Ђорђе 
Натошевић“  

 
04.05.2019. 
У суботу, 4. маја, одржана су у ЦСУ Кикинда, 
два акредитована програма за запослене у ОШ 

„Ђорђе Натошевић“ из Новог Сада. Присутни 
су по жељи одабрали „Социјалну 
компетентност као претпоставку успешне 

социјализације ученика“ или „ Могућност за 
унапређивање сарадње и тимског рада у 
установи“, оба семинара доносе 8 бодова за 

стручно усавршавање. Гости су имали прилику 
да обиђу Парк науке као и Научни клуб који 
постоје у оквиру ЦСУ Кикинда као и Народни 
музеј у Кикинди.  
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СЕМИНАРИ/СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Обуке наставника за реализацију 
наставе оријентисане ка исходима 

 
24.-25.06.2019. 
Обука коју организује Завод за вредновање 
квалитета образовања и васпитања током два 
дана организована је за наставнике математике.  
Обука се налази на листи програма обука од 
јавног интереса, решењем министра просвете, 
науке и технолошког развоја, а у  ЦСУ Кикинда 
реализовале су је Јасмина Миладић и Тања 
Секулић за наставнике из Кикинде, Сенте, 
Новог Кнежевца, Кањиже, Новог Бечеја и Аде.  

Обуке наставника за реализацију 
наставе оријентисане ка исходима 

 
01.-02.06.2019. 
Наставници српског језика и књижевности,као 
матерњег и нематерњег, као и наставници 
географије прошли су обуку коју организује 
Завод за вредновање квалитета образовања и 
васпитања. Обука се налази на листи програма 
обука од јавног интереса, решењем министра 
просвете, науке и технолошког развоја. У ЦСУ 
Кикинда, током викенда организоване су три 
групе са 79 учесника из Кикинде, Сенте, Аде, 
Новог Бечеја, Српске Црње, Новог Кнежевца, 
Чоке, Кањиже, Житишта и Хоргоша.  

Развијање самопоуздања као 
подстицаја квалитетних 

интерперсоналних односа код деце/
ученика у предшколској установи и 

основној школи  
 
11.05.2019. 
Семинар са каталошким бројем 75 „Развијање 
самопоуздања као подстицаја квалитетних 
интерперсоналних односа код деце/ученика у 
предшколској установи и основној школи 
реализован је у ЦСУ Кикинда. Циљ семинара је 
едукација наставног и васпитачког кадра у ОШ 
и предшколској установи о значају 
самопоуздања и његовом утицају на 
комуникацију, интерперсоналне односе и 
свеукупни развој здраве и целовите личности. 
Полазници су остварили 8 бодова за стручно 
усавршавање. 

Припреме за упис на факултет 
Април 2019. 

ЦСУ Кикинда и ове године организује бесплатне припреме за полагање пријемних испита на 

факултете. Након извршене анкете међу средњошколцима из све четири кикиндске средње 
школе, направљене су групе у зависности од могућности наставника. За сада је припрема 

организована за математику и биологију.  
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СЕМИНАРИ/ТРИБИНЕ 

Обуке наставника за реализацију 
наставе оријентисане ка исходима 

учења-страни језици 
 
14.-15.06.2019. 
У ЦСУ Кикинда је настављена обука 
наставника предметне наставе, односно 
страних језика који раде у основним школама, 

гимназијама и средњим стручним школама за 
реализацију наставе оријентисане ка 
исходима учења. Овај програм је одобрен 

решењем министра, а организују га ЗУОВ и 
ШУ. Обуке су тродневне, два дана у 
непосредном извођењу и један дан онлајн и 

реализују се од 20. маја до 1. септембра. У две 
групе, овога пута наставу су реализовали 
Станиша Бањанин, Оливера Станков, 
Светлана Кочиш и Јелена Стојковић Бујков за 

наставнике страних језика из 
Севернобанатског округа. 

Обуке наставника за реализацију 
наставе оријентисане ка исходима-

стручни сарадници 
 
25.-26.06.2019. 
Обука коју организује Завод за вредновање 
квалитета образовања и васпитања током два 
дана организована је за стручне сараднике у 
школама.  Обука се налази на листи програма 
обука од јавног интереса, решењем министра 
просвете, науке и технолошког развоја, а у  
ЦСУ Кикинда реализовале су је Светлана 
Кочиш и Станиша Бањанин за стручне 
сараднике из школа у Севернобанатском 
округу. 

Синдром сагоревања на послу 
 
15.05.2019. 
Трибина „Синдром сагоревања на послу“, 

одржана је у ОШ „Др Јован Цвијић“ у 
Зрењанину уз присуство  деведесет учесника 
из Средњебанатског округа. Реализаторке овог  

акредитованог програма стручног 
усавршавања просветних радника су магистар 
психологије Бранка Граховац и дипломирани 

психолог Бранка Бешлић. Полазници остварују 
1 бод за стручно усавршавање.  
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СЕМИНАРИ, ПРОЈЕКТИ 

Транзициони модели подршке за 
децу и њихове породице у пракси 

предшколске установе 
 
09.05.2019. 
Семинар са каталошким бројем 217 одржан је 
у ЦСУ Кикинда, за запослене у ПУ 
„Драгољуб Удицки“ из Кикинде. Циљ овог 

семинара је унапређивање капацитета 
реализатора васпитно- образовног рада у 
предшколској установи за израду 

транзиционих модела подршке деци и 
њиховим породицама унутар установе и са 
установама наредног образовног нивоа. 

Реализаторке семинара су Татјана Павловић, 
психолог – психотерапеут, ПУ Ђурђевдан, 
Крагујевац; Анита Ерић, дипломирани 
педагог, ПУ Нада Наумовић, Зорица 

Николић, дипломирани биолог, ЦСУ 
Крагујевац. Полазници су остварили 8 бодова 
за стручно усавршавање. 

 
Трибина за васпитаче 

 
08.05.2019. 
Удружење за подстицање дечијег развоја „Велики 
мали свет“ уз финансијску подршку Фондације 
Темпус организовало је у оквиру пројекта 

мобилности у образовању трибину у ЦСУ Кикинда. 
Трибина под називом „Примена основа програма 
Ређо Емилија у вртићима“ била је интересантна 

запосленима у ПУ „Драгољуб Удицки“ па је око 50 
васпитача имало прилику да се упозна са једном од 
најуспешнијих педагогија у свету. 

Конференција случаја 
 
31.05.2019. 
Центар за социјални рад Кикинда је у оквиру 

реализације пројекта „Интегрисани одговор 
на насиље над женама у Републици Србији“, 
организовао конференцију случаја. Циљ је да 

се окупе релевантне институције које раде са 
жртвама насиља у циљу подстицања 
координисане, заједничке и правовремене 

акције заједнице у пружању и обезбеђивању 
мера заштите. 

Едукација за запослене у социјалној 
заштити 

 
13.05.2019 
У ЦСУ Кикинда је одржана едукација запослених 
у социјалној заштити. Акредитовани програм у 

организацији Покрајинског завода за социјалну 
заштиту „Перцепција конфликата и понашање у 
конфликтним ситуацијама“ реализовале су 

Снежана Ћорић и Јелена Вишекруна.  
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ПАРК НАУКЕ И НАУЧНИ КЛУБ ЦСУ КИКИНДА 

 
М3 у КИ - потера за благом 

 
23.05.2019. 
QR потера за благом је екипно такмичење 
ученика од 5. до 8. разреда као и 

срењошколаца. Као део манифестације „Мај 
месец математике – М3 у КИ“ потера је 
реализована на градском тргу уз учешће више 

од 250 ученика шест градских основних школа 
и основаца из Мокрина и Нових Козараца. 
Занимљива правила траже тимски рад, 

познавање математике, информатике, историје, 
географије, језика....Најбоље очекују награде на 
завршној манифестацији у ЦСУ Кикинда, 
31.маја. 

 
Квиз за најмлађе 

 
16.05.2019. 
У оквиру манифестације „Мај месец 
математике“, гости ЦСУ Кикинда, данас су 

били предшколци из вртића „Плави чуперак“. 
Посетили су прво Парк науке и занитересовали 
се за неке од експоната. Добили су 

информације прилагођене њиховом узрасту. 
Следило је упознавање са експонатима у 
Научном клубу, а затим квиз у рачунарској 

учионици. Одговарали су на питања, врло 
заинтересовано и спремно, а систем је одредио 
победнике који су добили скромне награде. 
Одушевљење је било присутно све време и 

жеља да дођу поново.  

 
МАЈ МЕСЕЦ МАТЕМАТИКЕ –М3 У КИ 

Ове године владало је велико интересовање за манифестацију, која се већ традиционално одржава у 
Кикинди. Професори математике, на челу са Данилом Боровницом, трудили су се да осмисле  

занимљиве активности. ЦСУ Кикинда, пружио је подршку па је у 26 активности уживало око 1000 
особа, оба пола и свих узраста.  
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Активности  

Живот и дело Милутина 
Миланковића 

 
Уторак 28.05.2019.-четвртак 30.05.2019. 
 
У оквиру манифестације  „Мај месец 
математике”, а у сарадњи са Центром за 
промоцију науке Београд,  у Центру за стручно 
усавршавање Кикинда, одржана је изложба 
„Живот и дело Милутина Миланковића“. 
Сликом и речју на изложби је приказан 
Миланковићев животни пут, од родног Даља 
преко школовања и рада у европским 
метрополама до професуре у Београду, 
научних постигнућа, звања потпредседника 
САНУ, директора Астрономске опсерваторије. 
Свестрани Миланковић је током полувековног 
научног рада дао изузетан допринос: био је 
математичар, астроном, климатолог, 
геофизичар, конструктор, доктор техничких 
наука, физичар, популаризатор науке. Изложбу 
је погледало око 350 посетилаца од 
предшколаца до средњошколаца. 

 

 
 

Првенство града у шаху за 
средњошколце 

 
22.05.2019. 
У оквиру манифстације „Мај месец 
математике“ у ЦСУ Кикинда је организовано 
првенство града Кикинде у шаху, за 

средњошколце. Турнир средњошколаца у 
брзопотезном шаху организовао је професор 
математике из гимназије „Душан Васиљев“, 

Драган Иветић. На турниру су учествовали 
ученици из гимназије и Техничке школе, њих 
десеторо. Прво место освојио је Миланко 

Билић, ученик Техничке школе из Кикинде, 
иначе првак Србије у шаху. 

 

Мој број 
 
20.05.2019. 
 
У ЦСУ Кикинда је у оквиру манифестације 
„Мај месец математике“ одржана још једна 

занимљива радионица. Наставници математике 
Данило Боровница, Золтан Каналаш, Весна 
Краљ Дамјанов и Јелена Вукобрат 

организовали су такмичење „Мој број“. По 
узору на квиз „Слагалицу“ такмичари помоћу 
основних рачунских операција покушавају да 

добију случајно изабрани троцифрени број. 
Такмичење подстиче логичко размишљање и 
уочавање математичких законитости. 

Такмичили су се основци.  



 

8                       

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 

Час у Научном клубу и Парку науке 
 

12.06.2019. 
Ученици из ОШ „Глигорије Попов“ из Руског 
Села, посетили су ЦСУ Кикинда и за њих је 
одржан час у Научном клубу и Парку науке. Са 
ученицима првог и четвртог разреда биле су 
учитељице Даница Милићевић, Јасмина Прокић 
и Александра Фелбаб. Говорили смо о науци, 
обновљивим изворима енергије, о илузијама, 
рељефу.  По њиховим речима било им је 
интересантно, забавно, нешто су ново научили 
на другачији начин и задовољни су отишли из 
нашег Центра.  #naucniklubcsuki 
#parknaukekikinda.  

 

ЛИКОВНО-ЕДУКАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ 
“ПЛАСТЕЛИН” 

 
“ПЛАСТЕЛИН” је ликовно - едукативна радионица намењена деци 
узраста од 5 до 12 година.  Радионице се одржавају сваког 
понедељка у Научном клубу ЦСУ Кикинда. Са групом малишана 
ради Сања Бикић.  
Циљ радионице јесте усвајање одређених појмова како из домена 
ликовне културе и историје уметности, тако и из других области као 
што су књижевност, историја музике, биологија итд, а све то кроз 
разне врсте игара (покретне, логичке, ликовне), очигледна средства, 
тимски рад, ликовно стварање.  

Програм мобилности 
 

13.04.2019. 
Драгана Виденов, наставница енглеског језика 
у ОШ „Свети Сава“ из Кикинде, одржала је у 
ЦСУ Кикинда, презентацију Еразмус+ 
програма мобилности наставника и радионицу 
о инклузији и посебним образовним потребама. 
Виденов је пренела присутнима и своје 
искуство и знање стечено током похађања 
семинара о инклузији и посебним образовним 
потребама у Лондону. Презентација и 
радионица су део дисеминације Еразмус+ 
програма Удружења наставника енглеско језика 
ЕЛТА. 
 

https://www.facebook.com/hashtag/naucniklubcsuki?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC_6l27FIFVGMhZ8hMG9dU0DpYBlj7mNRt3qbYQpQIlBkZdaMMORV_tueZM5c5-cIijRoBZvZIb6YojErSBCqTPf3qqRcz8CW4L9BEz0p48f0Znr0spubmIvQLxm1G6x2GErwpEKWJe7wyZglsmUWi_fUqrcxa1mNe
https://www.facebook.com/hashtag/parknaukekikinda?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC_6l27FIFVGMhZ8hMG9dU0DpYBlj7mNRt3qbYQpQIlBkZdaMMORV_tueZM5c5-cIijRoBZvZIb6YojErSBCqTPf3qqRcz8CW4L9BEz0p48f0Znr0spubmIvQLxm1G6x2GErwpEKWJe7wyZglsmUWi_fUqrcxa1mN

