
 

                        

 

 - Место Ваших нових сазнања  

Билтен 38 

                ОКТОБАР, НОВЕМБАР, ДЕЦЕМБАР 2019. 

Рад у   савременој школи 
03.10.2019. 
Сада већ традиционално, ЦСУ Кикинда, организује на почетку нове школске године саветовање за 
директоре школа. Овога пута тема је Рад у савременој школи а предавачи су припремили актуелне 
теме. Скуп је отворила заменица градоначелника Кикинде, Босиљка Срдић, присутне је поздравио 

директор ЦСУ Кикинда, Дејан Карановић. На саветовању су говориле: Др Славица Јашић, начелник 
одељења за предшколско и основно образовање и васпитање Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја: Правилник о оцењивању у основном образовању и васпитању као и важне 

карактеристике Правилника о модел установи; Љиљана Симовић, шеф одсека за основно образовање 
и васпитања Министарство просвете, науке и технолошког развоја: Реформа планова и програма 
наставе и продуженог боравка и целодневне наставе, наставе за ученике на кућном и болничком 

лечењу, утврђивање већег броја извршилаца од прописаног;Снежана Павловић, саветник, 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја: Доношење акта о мрежи основних школа у 
функцији нове парадигме образовања; Снежана Олушки Влачић, руководилац ШУ Зрењанин: 

Стручни сарадник у савременој школи. 

 Насиље у школи, чија одговорност? 
01.10. 2019. 
Трибина  „Насиље у школи – чија одговорност?“ одржана је у препуној сали  ЦСУ Кикинда. Циљ је 
јачање свести о значају заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања. О тренутно једној 
од најактуелнијих тема говорили су Данијела Ивановски, Далибор Симоновић и Далиборка Бојковић 
Брети. Полазници су остварили 1 бод за стручно усавршавање јер је трибина акредитована.  
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СЕМИНАРИ 

Да у школи другарство не боли – 
програм превенције вршњачког 

насиља  
 

15.12.2019. 
У ЦСУ Кикинда је одржан семинар „Да у 
школи другарство не боли – програм 
превенције вршњачког насиља“ чији је циљ 
унапређивање нивоа знања и обавештености 
наставника о проблему насиља у школама са 
освртом на електронско насиље и утицај 
медија на развој и понашање деце уз 
упознавање наставника са превентивним 
стратегијама вршњачког насиља. Реализаторке 
семинара су Сања Живковић, Дефектолог – 
дипл. спец. педагог, Завод за васпитање 
омладине Ниш; Анка Ивановић, професор 
разредне наставе, Центар за стручно 
усавршавање у образовању ; Лидија Крстић 
Стојичић, магистар дидактичко-методичких 
наука, Центар за стручно усавршавање у 
образовању. Полазници су остварили 8 бодова 
за стручно усавршавање.   

Дидактичке игрице за децу 
паметнице 

 
30.11.2019. 
У ЦСУ Кикинда је одржан семинар 
„Дидактичке игрице за децу „паметнице““. 

Циљ семинара је стицање знања о 
унапређењу квалитета дечјег учења и развоја 
путем ручно израђених дидактичких 

материјала . Упознавање са 
карактеристикама ручно израђених 
дидактичких материјала и уочавање 

могућности њихове самосталне израде и 
употребе. Семинар доноси 8 бодова за 
стручно усавршавање. 

Глобално загревање 
 
25.11.2019. 
У ЦСУ Кикинда је одржан семинар 

„Глобално загревање“, који је акредитовао 
Педагошки завод Војводине а намењен је 
васпитачима на мађарском језику. 

Организатори овог семинара су Државни 
секретаријат за националну политику 
министарства председника владе мађарске и 

Национални савет мађарске националне 
мањине а главна тема семинара је 
образовање о климатским променама у 
вртићу. 
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СЕМИНАРИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Од општих циљева наставног 
предмета до исхода наставног часа 

 
07.-08.12.2019. 
Семинар „Од општих циљева наставног 
предмета до исхода наставног часа“, 
реализован је током викенда у ЦСУ Кикинда. 
Циљ семинара је унапређивање наставничких 
компетенција зa микропланирање наставе/
учења оријентисане на исходе. Полазници су 
остварили 8 бодова а реализаторке су биле 
Светлана Димитријевић, професор разредне 
наставе из Шапца и  Гордана Марковић-
Сакић, дипломирани школски психолог-
педагог из  Лознице. 

Специјални поступци заваривања, 
наваривања и метализације прахом  

 
07.12.2019. 
Семинар из области стручни предмети у 
средњем стручном образовању „Специјални 
поступци заваривања, наваривања и 
метализације прахом“, организован је у ЦСУ 
Кикинда. Професори из Техничке школе 
остварили су  8 бодова а аутор семинара је 
Слободан Продановић, дипломирани 
инжењер машинства. 
 

Обука запослених у образовању за примену образованих страндарда и 
самовредновање рада установа у основном и средњем образовању, 

акредитовани програм 
16. -20.12.2019. 
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Семинари/активности 

 
 
 

 
 
 
 
 

Развијање самопоуздања као 
подстицаја квалитетних 

интерперсоналних односа код деце/
ученика у предшколској установи и 

основној школи  
 
05.10.2019. 
Акредитовани програм стручног усавршавања 
75 „Развијање самопоуздања као подстицаја 
квалитетних интерперсоналних односа код 
деце/ученика у предшколској установи и 
основној школи“, реализован је у ЦСУ 
Кикинда. Реализаторке су биле Мирсада 
Џаферовић и Бојана Пећо Финџановић а 
полазници су остварили 8 бодова за стручно 
усавршавање. Циљ семинара је едукација 
наставног и васпитачкг кадра у ПШ и ПУ о 
значају самопозудања и његовом утицају на 
комуникацију, интерперсоналне односе и 
свеукупни развој здраве и целовите личности. 

Улога наставника у доба нових 
медија 
 
30.11.2019.У ЦСУ Кикинда је реализован 
семинар              „Улога наставника у доба 
нових медија: педагогија и дигитално 
окружење“. Циљ семинара је унапређење 
педагошких вештина у новомедијском 
окружењу. Семинар укључује низ теоријских 
осврта и практичних савета за стицање 
савремених педагошких вештина потребних 
за реализацију наставе у којој се активно 
користе дигиталне платформе и апликације. 
Семинар доноси 8 бодова за стручно 
усавршавање.  

Актив стручних сарадника основних 
школа 

 

05.12.2019. 

Редовни састанци Актива одржавају се 

периодично у ЦСУ Кикинда. Овога пута 
повод је био обележавање одласка у пензију 
колегиница 
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ПРОЈЕКТИ 

 
Захвалница за промоцију науке 

10.12.2019. 
На свечаности у Центру за промоцију науке у 
Београду, додељене су захвалнице за 
допринос и учешће у 10. Ноћи истраживача. 
Међу добитницима  је и Центар за стручно 
усавршавање Кикинда, који у свом саставу 
има и Научни клуб и Парк науке. Признање је 
примио директор ЦСУ Кикинда, Дејан 
Карановић. Десета по реду манифестација   
„Десета ноћ, кроз знање даје моћ 2019.“ 
одржана је и у Кикинди од 23. до 27. 
септембра, кроз 16 радионица. Кикиндску ноћ 
истраживача посетило је готово 600 ученика 
основних и средњих школа, деце из вртића и 
грађана,  а реализовало је 17 реализатора и 14 
волонтера, као и запослени у Центру за 
стручно усавршавање. Парк науке ЦСУ 
Кикинда тренутно броји 18 експоната, у 
припреми је 19. „Стуб даљинар“  а на основу 
Јавног позива ЦПН ускоро стиже и нови 
експонат, двадесети- „Ботаничка слагалица“. 

О совама 
27.11.2019.  
У организацији Научног клуба ЦСУ Кикинда, 
одржано  је предавање и радионице о совама у 
оквиру обележавања новембра – месеца сова. 
Предавања и радионица су реализовале 
професорке биологије Видица Штетин и 
Јасмина Бешлин Пајић, запослене у ОШ „Др 
Ђорђе Јоановић“ у Новом Милошеву. 
Присуствовало је 14 ученика седмог разреда 
ОШ „Вук Караџић“ из Кикинде са разредним 
старешином. Учесници су имали прилику да 
виде неколико кратких филмова о совама а 
затим је одржана радионица израде  брошеве 
од еко коже у облику сове. Друга група је 
мерила димензије препариране сове, велике 
ушаре, а затим су цртали сове у природном 
облику. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Танграм 
 
04.12.2019. 
У ЦСУ Кикинда је одржана прва у низу 
радионица у оквиру пројекта „Рад са 
талентованом децом“. Радионица Танграм је 

изазвала велико интересовање ученика виших 
разреда основних школа. Они су у паровима 
састављали од геометријских фигура разне 

облике бројева, животиња и божићних 
мотива.  
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АКТИВНОСТИ 

Пластели: Ликовно-едукативне радионице за децу у Кикинди 
Октобар/новембар/децембар 

 
Сања Бикић је током октобра, новембра и децембра, у ЦСУ Кикинда, организовала радионице 

намењене деци. Ауторка ликовно-едукативних радионица, потрудила се да приближи деци 
уметност кроз радионице примерене узрасту. Колико је било интересантно и креативно говоре 

неке од фотографија.  
 

#30 Кејк попс 
#31 Равнотежа у ликовној уметности 

#32Рене Магрит (надреализам) 
#33Планински венац (валер, тон боје) 

#34 Пабло Пикасо (кубизам) 

Арт радионица 
 

22.11.2019. 
У ЦСУ Кикинда одржана је Арт радионица са 

ученицима гимназије „Душав Васиљев“ и Прве 
београдске гимназије. Тема је била дизајнирање 
календара за 2020. годину са мотивом сове. 
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Активности реализоване у ЦСУ Кикинда 

Предузетништо је битан сегмент економије нашег града 
24.10.2019. 

Годишња Скупштина ОУПК била је прилика да чланови струковног удружења укажу на лоше и добре 
стране њиховог пословања у претходном периоду. Ову годину памтиће и по, како каже Синиша 
Пашић, председник ОУПК, никад успешнијем Сајму предузетника који је окупио готово 60 излагача из 
целе Србије, БиХ и Хрватске: 
- То је био најуспешнији и најпосећенији Мини сајам предузетника. Пуно су финансијски и логистички 
помогли локална самоуправа и РПК Кикинда. Што се тиче проблема, чињеница је да предузетници 
нису упознати са свим законским одредбама и прописима, јер су неки у међувремену усвојени. И даље 
су предузетницима на располагању наши правни савети који су бесплатни. На правне савете могу да 
рачунају и они који нису наши чланови. Евидентан је и мањак радне снаге. Очигледно су Кикинђани 
дестимулисани зарадом коју нуде предузетници. У Кикинди има око 900 регистрованих предузетника- 
навео је Пашић и додао да је ОУПК основано 2007. године и да има више од седамдесет активних 
чланова.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Младе жене будући потенцијал друштва 
02.10.2019. 
Пројекат “Младе жене будући потенцијал 
друштва” представљен  је у кикиндском Центру за 
стручно усавршавање. Овај пројекат реализује се 
уз подршку кабинета министра без портфеља 
задуженог за иновације и технолошки развој 
Ненада Поповића, а са циљем да подигне 
друштвену свест о важности афирмације женског 
иновативног предузетништва и на тај начин 
обезбеди услове за побољшање положаја жена. 
Пројекат реализује Град Кикинда у сарадњи са 
цивилним сектором. Своја искуства са присутнима 
су  поделиле успешна предузетнице. 

Трибина о вршњачком насиљу 
 
11.12.2019. 
У ЦСУ Кикинда је одржана трибина „Не насиљу, 

да другарству“ у организацији портала Јумама и 
УГ „Амикус“ уз подршку града Кикинде. Кроз 
предавање и панел о вршњачком насиљу говорили 

су стручњаци из различитих области, уредница 
портала Јумама, Наташа Ђорђевић Мисић, 
правница Бојана Богојевић и психолог Ивана 

Ђурић.  
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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 

У Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у 
Смедереву, одржана је друга седница Скупштине Мреже регионалних центара и 
центара за стручно усавршавање у 2019. години. 
На седници су усвојени извештај о раду Мреже за 2019. годину и финансијски 
извештај. Промењени су и поједини чланови Статута Удружења. 
Од ове године Мрежа је богатија за два нова члана: центар у у Мионици и центар у 
Сомбору. 
У другом дану састанка, коме су присуствовали чланови Управног одбора, г-дин 
Дејан Томић, директор центра у Књажевцу, изабран је за новог председника Мреже 
РЦ и ЦСУ Србије. 

 

Завиримо у водени свет језера 

10.10.2019. 

Први део пројекта реализован је у Научног клуба. Ученици по групама 

после презентације и одледаног филма праве макете језера са живим светом, 

играју игру „Погоди ко сам?“ и такмиче се у квизу знања. Други део 

пројекта реализован је на простору Старог језера, где је практично 

примењено оно што су научили. На језеру је мерена температура воде, пХ врденост воде, 

замућеност, цртали су скицу језера, узимали узорке, фотографисали обале језера, трске, рогоза, 

дрезге, патке и друге организме. Све научено и одрађено биће овековечено фото-албумом. 

Аутори и реализатори радионице су биолози, Сузана Милошевић Добричић и Дејан Добричић, из 

Крагујевца. 

Активности реализоване у ЦСУ Кикинда 


