
 

                        

 

 - Место Ваших нових сазнања  

Билтен 37 

                ЈУЛ, АВГУСТ, СЕПТЕМБАР 2019. 

Десета ноћ, кроз знање даје моћ 2019. Кикинда 
23.-27.09.2019. 

 
16 радионица, 17 реализатора, 14 волонтера реализатора и 587 учесника из вртића, 

основних и средњих школа, као и грађана. 
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ПРОЈЕКТИ 

 
1.23.09. 2019. Манифестација „Ноћ истраживача“, 
Трибина и квиз „Упознајемо велике умове“ 
реализатор Мирослав Грујић-40 учесника 
 
2.23.09.2019. Манифестација „Ноћ истраживача“,  
„Пут у свемир“, радионица и предавање Бојана 
Татић- 40 учесника 
 
3.24.09.2019. Манифестација „Ноћ истраживача“, 
„Дај отисак – остави утисак“, реализаторка Бојана 
Пењин  -30 учесника 
 
4.24.09.2019. Манифестација „Ноћ истраживача“, 
„Прављење скалираног Сунчевог система“, 
реализатори Данило Боровница и Весна Краљ 
Дамјанов -14 учесника 
 
5.24.09.2019. Манифестација „Ноћ истраживача“, 
„Оригами БЕАМ“, реализатори Данило Боровница 
и Весна Краљ Дамјанов -26 учесника 
 
6.25.09.2019. Манифестација „Ноћ истраживача“, 
„Издвајање биљних пигмената из листова и 
цветова“ реализаторка Видица Штетин-20 учесника 
 
7.25.09.2019. Манифестација „Ноћ истраживача“, 
„Мали робот- Лигхбот“, реализатори Тања 
Радованов и Арпад Пастор -24 учесника 
 
8.25.09.2019. Манифестација „Ноћ истраживача“, 
„Ватрогасац на задатку“,  реализатори Тања 
Радованов и Арпад Пастор -12 учесника 
 
9.26.09.2019. Манифестација „Ноћ истраживача“, 
„Историјска бојанка“ реализатори Срђан Сивчев и 
Тијана Радић -20 учесника 
 
10.26.09.2019. Манифестација „Ноћ истраживача“, 
„Занимљиве историје“  реализатори Срђан Сивчев 
и Тијана Радић -22 учесника 
 
11.26.09.2019. „Манифестација „Ноћ истраживача“, 
„Место у којем живим, некад и сад“  реализатори 
Срђан Сивчев и Тијана Радић -25 учесника 
 
 
 

 
12.26.09.2019. Манифестација „Ноћ 
истраживача“, „Израђивање фигура од глине“  
реализатори Срђан Сивчев и Тијана Радић- 20 
учесника 
 
13.26.09.2019. Манифестација „Ноћ истраживача“, 
„Историјски архив Кикинда, улога у културном 
животу града“  реализатори Срђан Сивчев и Тијана 
Радић - 22 учесника 
 
14.26.09.2019. Манифестација „Ноћ 
истраживача“,„Историјска бојанка“ реализатори 
Срђан Сивчев и Тијана Радић-22 учесника  
 
15.26.09.2019. Манифестација „Ноћ истраживача“, 
„Биљни материјални као извори електричне струје“ 
реализатор Биљана Танкосић- 30 учесника 
 
16.26.09.2019. Манифестација „Ноћ 
истраживача“, „Мала школа биљака – странци међу 
нама“, реализаторке Бојана Молнар и Едита Сатлер
  -30 учеаника 
 
17.26.09.2019. Манифестација „Ноћ истраживача“, 
„Светла страна мрака и светлосно загађење“, 
реализатори Миша Брациш, Бојана Молнар и 
Биљана Танкосић-40 учесника 
 
18.27.09.2019. Манифестација „Ноћ 

истраживача“,Културно наслеђе, прошлост значи 
будућност“, сарадња са Народним музејем Кикинда
-150 учесника 

 
Манифестација „Европска ноћ истраживача“ у организацији ЦСУ Кикинда 

23.-27. септембра  
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СЕМИНАРИ/СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

27.09.2019. 
Акредитовано саветовање за стручне сараднике у 
школама у организацији ЗУОВ-а, ЦСУ Шабац и 
ЦСУ Кикинда, одржано је у сали Техничке школе 
"Милева Марић Ајнштај" у Новом Саду. Присутно 
је било 112 стручних сарадника. Говорило се о 
актуелним темама а посебно о положају и 
обавезама стручних сарадника у савременој 
школи. Реформа планова и програма наставе и 
продуженог боравка и целодневне наставе, 
наставе за учеике на кућном и болничком лечењу, 
утврђивањз већег броја извршилаца од прописаног 
-Љиљана Симовић, шеф одсека за основно 

образовање и васпитања Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја. 
Доношење акта о мрежи основних школа у 
функцији нове парадигме образовања -Снежана 
Павловић, саветник, Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја. 
Рад са родитељима-кључни аспекти и изазови у 
раду стручних сарадника 
-др Тања Шијаковић, саветник координатор, 
ЗУОВ, предавач 
Улога стручних сарадника у пружању додатне 
подршке-Сузана Деретић, саветник координатор, 
ЗУОВ, предавач 
Стручни сарадник у савременој школи -Снежана 
Олушки Влачић, руководилац ШУ Зрењанин. 

 
10.09.2019. 
У ЦСУ Кикинда је одржан састанак са 
представницима основних и средњих школа са 

територије града Кикинде. Тема састанка је био 
план стручног усавршавања на школску 
2019/2020. годину. Присутнима су презентовани 

подаци о стручном усавршавању у току прошле 
школске године, броју реализованих семинара по 
компетенцијама и приоритетним областима. 

Запослени у образовању могу да искористе током 
школске године,  16, бесплатних сати стручног 
усавршавања, који се плаћају из буџета града. 

Планирање реализације семинара 

Рад у савременој школи 
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СЕМИНАРИ/ТРИБИНЕ 

 
Исходи, страни језици 
 
28.-29.08.2019. 
Реализација обуке наставника за остваривање 
програма наставе и учења за други циклус 

основне школе, средње стручне школе и за 
гимназију, за наставнике страних језика. Обуку су 
у ЦСУ Кикинда, реализовали Светлана Кочиш и 

Станиша Бањанин. 

Састанак Мреже РЦ и ЦСУ Србије 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
13.09.2019. 
У ЦСУ Кикинда је одржан састанак директора РЦ 
и ЦСУ Србије. Тема састанка је била припрема 
четврте конференције Мреже под називом 
„Актуелности у образовном систему Републике 
Србије 2“. Конференција је акредитована од 
стране ЗУОВ-а и доноси 2 бода, теме су актуелне а 
по четврти пут одржава се у Врњачкој Бањи. На 
састанку директора у Кикинди, договорена је и 
сарадња са Институтом за модерно образовање из 
Београда, који је представљала Александра 
Иконов. 

Обуке за наставнике гимназије 
Август 2019. 
 
Акредитовани програм стручног усавршавања 
Акредитовани програми стручног усавршавања 
одржани су за наставнике  гимназије „Душан 
Васиљев“ из Кикинде, који предају у одељењу за 
ученике са посебним способностима за 
рачунарство и информатику. Наставници су 
похађали програм 470 „Како унапредити 
ангажовање ученика креирањем е-курсева на мудл 
платформи“ , 16 сати и акредитовани програм 
стручног усавршавања 538 „Подстицајна средина 
за учење уз подршку ИКТ“ 8 сати. 
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СЕМИНАРИ, ПРОЈЕКТИ 

Током лета у ЦСУ Кикинда, одржавале су се ликовно-едукативне радионице за 
децу Пластелин, чији је аутор и реализатор Сања Бикић. Редом су то биле следеће 

радионице: 
 

#17 Митска бића 
#18 Плакати, билборд, реклама 

#19 Дизајн одеће 
#20 Луткарско позориште 

#21 Каубоји у заласку сунца 
#22 Пињата 

#23 Људски скелет 
#24 Вез на хамеру, кактуси 

#25 Пит Мондријан (псеудо витраж) 
#26 Ајнфорт врата 

#27 Емпатија и емоције 
#28 Хавајска кошуља 

#29 Уплетене гране кикиндског тунела у јесен, у оквиру Ноћи истраживача 
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Семинари, обуке 

Успешна комуникација-писана и усмена 
 
23.-24.09.2019. 
У организацији Националне академије за јавну 
управу, одржана је дводневна обука за запослене у 

јавној управи „Успешна комуникација – писана и 
усмена“. Обуку је реализовала Бранка Буквић 
Мијатовић. 

Основна обрада текста 
 
20.-21.08.2019. 
 
У ЦСУ Кикинда су почеле обуке запослених у 
јединицама локалне самоуправе у оквиру 
стручног усавршавања. Организатор 
акредитованих програма обуке је Национална 
академија за јавну управу, као централизована 
институција стручног усавршавања запослених у 
јединицама локалне самоуправе. „Основна обрада 
текста“ је обука коју реализују Тања Радованов и 
Синиша Барјактаревић, акредитовани реализатори 
Националне академије. Ова обука обезбеђује 
полазницима основна знања и вештине кориштења 
МС Ворд софтверског пакета, а након обуке, 
полазници полажу тест и добијају сертификат који 
улази у Централну евиденцију стручног 
усавршавања. 

Курс немачког и енглеског језика у ЦСУ Кикинда.  
 
 
ЦСУ Кикинда, у сарадњи са Гете институтом из Београда, и ове године организује курс немачког језика 

за одрасле полазнике. Биће организован курс од А1 до Б1 нивоа а наставница је и ове године Оливера 

Радивојша. Цена за двочас је 400 динара.  Од овог септембра, у ЦСУ Кикинда, почеће са радом и 

школица енглеског језика за ученике нижих разреда основне школе а са њима ће радити наставница 

Марина Кузманов. Цена за 8 часова месечно је 2.500 динара. Заинтересовани се могу пријавити до 5. 

септембра директору ЦСУ Кикинда, Дејану Карановићу, на телефон 064/857-92-62. 
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Активности  

Теоријска обука радника 
 
 
Током летњих месеци у  ЦСУ Кикинда, одржавала  
се теоријска обука будућих радника компаније 
„Тиса аутоматив“ за рад у погону у Кикинди. 
Предавања је реализована Жужана Зец. 

 

 

Округли сто  
 
12.08.2019. 
У ЦСУ Кикинда је одржан Округли сто 

„Локална имплементација Националног 
Акционог Плана за Резолуцију 1325 СБ УН“. 
Говорили су Тања Јакоби, извршна 

директорка Центра за истраживање јавних 
политика, Биљана Степанов, директорка 
Центра за подршку женама и Лука Штерић, 

истраживач Центра за истраживање јавних 
политика. 

09.09.2019. 
Актив наставника математике одржао је у 
ЦСУ Кикинда састанак. Тема је био договор о 
раду у  овој школској години. 

Увођење Е-рачуна 

26.09.2019. 

У ЦСУ Кикинда је одржана стручна едукација 
„Дигитализација пословања—увођење еРаучна у 
складу са ГДПР-ом“.Едукацији су присуствовали 
запослени у јавној управи и то је део њиховог 
стручног усавршавања о чему добијају потврду о 
стручној оспособљености за увођење еРачуна у 
пословање.

SySTEM 2020: наука ван учионица 

Мапа SySTEM 2020, на којој тим Центра за 
промоцију науке ради заједно са још 20 европских 

партнера у оквиру пројекта SySTEM2020 од марта 
ове године, представља интерактивну 
визуализацију података кроз коју је могуће наћи 

више података о организацијама и активностима 
широм Европе које се се баве неформалним 
образовањем у области природних наука, 

технологије, инжењерства и математике (СТЕМ). 

Како би ови подаци били корисни и доступни 
свим заинтересованима, развијена је идеја о мапи 
SySTEM2020. 
Научни клуб ЦСУ Кикинда, такође се налази на 
мапи. 

https://system2020.education/the-map/
https://system2020.education/the-map/
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Активности  Мреже РЦ и ЦСУ Србије; сарадња са Центром за промоцију науке; 

Пратите нас на друштвеним мрежама и сајту  

ЦСУ КИКИНДА, Немањина 23, 23300 Кикинда 

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

Билтен припремила и уредила Гордана Булатовић 

Додела признања добитницима Јавног позива у 
Ректорату 

 
У понедељак, 15. јула, у Ректорату Универзитета у Београду, Центар за промоцију науке доделио 
је признања добитницима финансијске подршке у оквиру Јавног позива за 2019. годину 
 
Центар за промоцију науке и ове године доделио је признања добитницима финансијске подршке у 
оквиру Јавног позива. Додела је организована у понедељак, 15. јула, у 12 часова, у Ректорату 
Универзитета у Београду. 
Укупна средства распоређена за различите категорије Јавног позива у 2019. години износе 9,4 милиона 
динара и представљају највећи фонд за финансирање пројеката промоције науке у Србији. Ове 
године је одобрено укупно 55 пројеката за финансирање у три различите категорије, а то су пројекти 
промоције науке у научним клубовима (28 пројеката), пројекти промоције науке (24 пројекта) и идејна 
решења за интерактивне експонате у парковима науке (3 пројекта). 
На свечаној додели признања у Ректорату, присутнима су се обратитили проф. др Петар Марин, 
проректор за наставу Универзитета у Београду, и државни секретар у Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја проф. др Владимир Поповић, а у име Центра за промоцију науке говорио је в. д. 
директора др Марко Крстић, и др Тања Аднађевић, руководилац Сектора програмских активности. 
Центар за промоцију науке од 2011. године расписује Jавни позив за финансирање пројеката промоције 
и популаризације науке. Циљ Јавног позива је подизање нивоа научне писмености и ширења научне 
културе кроз децентрализацију промоције и популаризације науке на територији Србије, подршка 
разноврсним и иновативним пројектним приступима из области промоције и популаризације науке, 
подршка иновативним пројектима који утичу на општи квалитет пројеката из области промоције науке, 
као и подршка креативним пројектима који афирмишу доступност знања у отвореном простору, 
односно осмишљавању експоната у научним парковима који помажу да се научни појмови, феномени и 
чињенице усвајају кроз непосредно искуство. 
 


