
 

                        

 

 - Место Ваших нових сазнања  

Билтен 39 

                Јануар-јун 2020. 

 
ДНК Кикинда  

Истражујемо воду! 
 

15.-18.01.2020. 
Центар за промоцију науке из Београда реализује пројекат Систем 2020 који финансира Европска комисија 

у оквиру програма Хоризонт 2020. Део овог пројекта је и Дечији научни камп, ДНК, који је у сарадњи за 
Центром за стручно усавршавање Кикинда,  реализован у Кикинди од 15. до 18. јануара.  Учесници су 

били ученици основних школа, узраста од 12 до 13 година, које су пријавили њихови родитељи, поштујући 
интересовања своје деце. Кикинда је један од десет градова у Србији у којима се организује ДНК. 

Учесници су имали прилику да се упознају са научном или инжењерском професијом, СТЕМ областима, 
научним методом, друштвеном одговорношћу, научном писменошћу и тимским радом.  Програм ДНК је у 

Кикинди, првенствено посвећен квалитету воде јер је ова тема тренутно најинтересантнија у нашој 
средини.  Подељени у мање истраживачке тимове, уз помоћ научних демонстраторки, учесници ДНК,  
током трајања кампа  осмислили су научну методу с којом су  истраживали квалитет воде у Кикинди, 

реализовали, прикупили податке а потом их предтавили и кроз перформанс, друштвену игру, интерактивну 
инсталацију .  

-У овом процесу они размишљају о планирању, извођењу и разумеввању података које су прикупили. За 
њих је важно да пројектно мисле, али да мисле и о дизајну , рекла је Јелена Јоксимовић, стручна сарадница 

ЦПН која је водила кикиндски ДНК „Истражујемо воду“.  
Током завршнице кампа, сви заинтересовани, пре свега родитељи учесника, могли су да виде шта је 

урађено током трајања ДНК у Кикинди.  
 



 

2                       

СЕМИНАРИ 

Инструментална музика Јохана 
Себастијана Баха: приступ тумачењу и 
интерпретацији 
 
01.02.2020. 
У ЦСУ Кикинда је за запослене у Музичкој 
школи „Слободан Малбашки“ као и за остале 
заинтересоване наставнике музичког,  

организован семинар „Инструментална музика 
Јохана Себастијана Баха: приступ тумачењу и 
интерпретацији“. Циљ семинара је историјски 

информисано и теоријско-аналитички утемељено 
извођење Бахове инструменталне музике. 
Полазници су остварили 8 бодова за стручно 

усавршавање. Реализатори су Зоран Божанић, 
доктор наука, магистар уметности, Факултет 
музичке уметности, Београд и Александра 
Божанић, Магистар уметности, Музичка школа 

Петар Коњовић, Београд. 

Ефикасно дисциплиновање – између 
жеља и могућности  
 
18.01.2020. 
У ЦСУ Кикинда је реализован семинар 
„Ефикасно дисциплиновање – између жеља и 
могућности“ чији је циљ развој и оснаживање 
компетенција код васпитача и наставника за 
подршку развоју личности детета и ученика у 
правцу усвајања ефикасних и конструктивних 
приступа дисциплиновању због стварања бољих 
и подстицајнијих услова за развој детета и 
ученика. Полазници су остварили 8 бодова за 
стручно усавршавање. 

Физичко вежбање и здравље деце и 
одраслих 
 
30.05.2020. 
Семинар са каталошким бројем 1005 „Физичко 
вежбање и здравље деце и одраслих“, 

реализован је у ЦСУ Кикинда, док је други део 
семинар одржан у сали  за физичко у ОШ „6. 
Октобар“. Рализатори семинара , Милан 

Цветковић и Драган Грујичић   оспособили су 
наставнике за рад у области здравствено 
усмереног физичког вежбања уз примену мера 

безбедности и поступка прве помоћи. Семинар 
је једнодневни, а полазници су остварили 8 сати 
стручног усавршавања. 
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СЕМИНАРИ 

Викенд у ЦСУ Кикинда 
 

29.02.-01.03.2020. 
Викенд у ЦСУ Кикинди био је радни а реализована су три семинара са 63 учесника. 

Семинар „Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних 
ситуација“ има циљ оснаживање компетенција за препознавање безбедносних ризика и 

реаговања на њих – унапређење знања и социјалних вештина потребних за превенирање, 

препознавање и поступање у кризним ситуацијама у васпитно-образовним установама и 
реализован је у суботу, 29. фебруара.  Семинар 314 „ Интерактивна табла као подршка 

иновативним методама у настави“ реализован је за две групе наставника, 29. фебруара и 1. 

марта. Циљ овог семинара је да се обуче наставници да користе интерактивну таблу са 
одговарајућим програмима у настави и да реализују час и наставну јединицу у новом 

окружењу коришћењем интерактивне табле.  

10 дигиталних вештина за 
наставнике 21. века 
 
07.03.2020. 
У ЦСУ Кикинда је одржан семинар „10 
дигиталних вештина за наставнике 21. 
века“. Циљ семинара је информисање 
учесника о променама у медијима и у 
начину конзумације код Миленијалаца, 
упознавање са модерним веб-алаткама, 
техникама и вештинама које могу да учине 
предавања занимљивијим и приближе 
градиво ученицима путем медија на које су 
навикли. Семинар је једнодневни и доноси 
8 бодова за стручно усавршавање.  

Интерактивна табла као подршка 
иновативним методама у настави 
 
30.05.2020. 
Семинар са каталошким бројем 314 
„Интерактивна табла као подршка 

иновативним методама у настави“, 
реализован је у рачунарској учионици 
ЦСУ Кикинда. Учесници семинара су кроз 

практичну примену паметне табле могли 
да се информишу како се користи паметна 
табла са одговарајућим програмима у 

настви, како се реализује час и наставне 
јединице. Реализатори програма су Тања 
Радованов и Емил Хофгезанг. Семинар је 
једнодневни а полазници остварују 8 сати 

стручног усавршавања.  
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Семинари/активности 

 
За запослене у ПУ «Драгољуб Удицки» из 
Кикинде, организована су два акредитована 
стручна скупа. Због мера које су предузете у 
циљу спречавања ширења вируса, обуке су 
одржане у просторијама вртића „Дечија 
радост“.  
 

Значај невербалне комуникације у 
интеракцији15.06.2020. 

У организацији ЦСУ Кикинда, за васпитаче из 

ПУ „Драгољуб Удицки“ одржан је 
акредитовани стручни скуп „Значај невербалне 
комуникације у интеракцији“. Ауторке 

стручног скупа су магистар психологије, вис. 
пед. сав. Бранка Граховац и дипломирани 
психолог Мирела Марковић. Говорило се  о 

невербалној комуникацији и њеном значају као 
и о каналима невербалне комуникације и 
њиховом утицају на комуникацијску околину а 

полазници су остварили 1 бод за стручно 
усавршавање.  

Вишеструке интелигенције у васпитно 
образовном систему 
22.06.2020. 
Циљ стручног скупа је да се ојача сензибилност 
просветних радника за препознавање особина 

даровите деце у контексту Гарднерове теорије 
вишеструких интелигенција и унапређивање 
рада са њима. 

Може то и боље – конкретно (Примена 
иновативних активности у настави) 
 
06.06.2020. 
Семинар са каталошким бројем 494 „Може то и 
боље – конкретно (Примена иновативних 

активности у настави)“, одржан 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 и Јелена Кузмановић, мастер филолог – 

англиста из основне школе „Вук Караџић” из 
Бачке Паланке. Полазници су остварили 8 
бодова за стручно усавршавање. 

Решавање проблема 
 
11.03.2020. 
У ЦСУ Кикинда је одржана радионица 

„Решавање проблема“ у оквиру пројекта „Рад 
са талентованом децом“. Решавање проблема 
тражи од ученика да се упознају са 

проблемом, траже и прикупе информације 
које им могу помоћи у решавању проблема, 
предлажу различита решења, процењују и 

траже најбоље решење, креирају план и 
спроводе у дело изабрано решење као и да 
проверавају постигнуте резултате. Приликом 
решавања задатака ученици раде групно, 

користе своја знања и критичко мишљење, 
комуникацију и тимски рад.  

Актив наставника 
11.03.2020. 
Састанак градског актива наставника страних 
језика. Говорило се о реализованим и 
планираним активностима (такмичења, стручно 

усавршавање, избор нових уџбеника за 3. и 7. 
разред). 
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ПРОЈЕКТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шетња Европом 
 
26.06.2020. 
Центар за стручно усавршавање у оквиру 
активности Научног клуба ЦСУ Кикинда,  
организовао је радионицу „Шетња Европом“. 
Активност је намењена ученицима од 10 до 13 
година а циљ је да се ученицима приближе 
географија и историја на интересантан начин, . 
Деца су могла да се упознају са културним и 
историјским вредностима знаменитих места у 
Европи. Аутор и реализатор радионице је 
професор Мирослав Грујић. Након теоријског 
дела, практични део је реализован уз употребу ВР 
наочара. 
 

Необична математика 

28.02.2020. 

У кабинету за информатику ОШ „Свети Сава“, 
ученици виших разреда, ученици ове школе и 
школе „Ђура Јакшић“, учествовали су на 

међународном такмичењу Caribou Mathematics 
Competition, које је организовао универзитет из 
Канаде. То је онлајн такмичење које се одржава 

шест пута током школске године. И ово је 
организовано у оквиру пројекта „Рад са 
талентованом децом“ који се реализује у сарадњи 

са Центром за стручно усавршавање Кикинда.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Програмирање Микробита 
 
29.01.2020. 
У оквиру пројекта „Рад са талентованом децом“, 
који се реализује у ЦСУ Кикинда, одржана је 
радионица „Програмирање Микро бита“. 
Радионицу је са ученицима петог и шестог разреда 
из основних школа „Свети Сава“ и „Ђура Јакшић“, 
одржао наставник Данило Боровница. У 
рачунарској учионици ЦСУ Кикинда, ученици су 
имали прилику да се упознају са полазним 
основама програмирања процесора Микробит, 
његовим могућностима и начином примене. По 
програму реализације пројекта, планирана је још 
једна радионица. 
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АКТИВНОСТИ 

Антидруштвеност медија 
 
07.02.2020. 
У ЦСУ Кикинда је одржан семинар 
„Антидруштвеност медија“ организован за 
професоре, стручне сараднике и директоре школа. 
Тема је развој медијске и информационе 
писмености у основним и средњим школама и 
представља редовну активност у оквиру годишњег 
циклуса пројекта „Дигитални погон“ у који је 
укључена гимназија „Душан Васиљев“ из 
Кикинде. Овај пројекат партнерски спроводе 
Новосадска новинарска школа и Удружење 
Библиотека плус уз подршку Делегације ЕУ. 
Предавачи на семинару су били др Далибор 
Петровић, др Тамара Вученовић и Зоран Хамовић.  
 

Развојни фонд Војводине 

23.01.2020. 

Кредитне линије Развојног фонда Војводине, 
намењене пољопривредницима, представљене су 
данас у ЦСУ Кикинда. Присутни 

пољопривредници су имали прилику да добију 
информације о актуелним кредитима и условима 
кредитирања. 

 

 

Трибина за пољопривреднике 

09.03.2020. 

Агенција за пољопривреду града Кикинде 
организовала је у ЦСУ Кикинда предавање за 
сточаре. Говорило се о искуствима у сточарству и 

систему узгоја. Приказани су и примери савремене 
механизације у пољопривреди и употреби 
ђубрива.  

Завршни рачун индиректних корисника 

19.02.2020. 

Центар за стручно усавршавање Кикинда 

организовао је Округли сто „Завршни рачун 
индиректних корисника буџета града Кикинде“. 
Тема је успешна реализације завршног рачуна а 

учесници су имали прилику да кроз примере из 
праксе реше неке своје дилеме и заједнички дођу 
најбољег решења и успешног завршаног рачуна. 

Модератор је била Сузана Умићевић. 

Обука за локалне туристичке водиче 

01.02.2020. 

У огранизацији локалне самоуправе, у ЦСУ 

Кикинда је организована обуку за локалне 
туристичке водиче. Будуће туристичке водиче 
кроз примере из праксе, обучавају представници 

фирме „Проспера“. 
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Активности реализоване у ЦСУ Кикинда 

Дете у средишту родитељског сукоба – 
синдром отуђења детета 
 
06.03.2020. 
 
У ЦСУ Кикинда је одржан стручни скуп „Дете у 
средишту родитељског сукоба – синдром отуђења 
детета“ у организацији Центра за социјални рад 

Кикинда. Скуп је акредитован и намењен је 
запосленима у центрима за социјални рад.  

 

Информатичка обука за пензионере 
03.-18.02.2020. 
 
Бесплатна информатичка обука за пензионер у 
организацији ЦСУ Кикинда, реализована је у 
сарадњи са Удружењем пензионера града 
Кикинде. Обука, коју је осмислио и реализовао 
професор Арпад Пастор, трајала је 22 часа. 

Полазницима је након завршене обуке, 
сертификате уручио директор ЦСУ Кикинда, 
Дејан Карановић. Због великог интересовања 
формине су још три групе полазника.  
На жалост због пандемије ова обука је прекинута а 
наставак ће бити организован када то буде било 
могуће. 
 

Радионице батик технике 

Центар за стручно усавршавање Кикинда организовао је  радионице батик технике које је реализовала 
Маринела Дејанов а  намењене су биле одраслима.  

Семинар о јавним набавкама 

22.06.2020. 

Семинар о јавним набавкама у организацији 
ЦСУ Кикинда, одржан је у просторијама 
Центра. Семинар „Реализација набавки изузете 

од примене закона по важећем и новом Закону 
о јавним Семинар „Реализација набавки изузете 
од примене закона по важећем и новом Закону 

о јавним набавкама“ је бесплатан за установе 
културе, образовања и локалне самоуправе 
града Кикинде.  
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Није знање  знати, већ је знање, знање дати! 

ЦСУ КИКИНДА, Немањина 23, 23300 Кикинда 

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

Билтен припремила и уредила Гордана Булатовић 

Активности Научног клуба ЦСУ Кикинда 

DIY CNC Машина 
 
16.06.2020. 
 

Пројекат “DIY CNC Машина“  реализован је у 
сарадњи са Центром за промоцију науке са 
циљем да ученицима основних и срењих школа  
приближи CNC (Computer Numerical Control) 
технологију. Ова технологија  се сваке године 
развија и  јављају се нова унапређења, како за 
софтерски тако и за хардверски део.  
-Технологија је некад била доступна само 
великим компанијама, али данас је доступна 
скоро свима , јер се хиљаде машина заснива на 
CNC технологији. Пројекат је осмишљен као 
едукативан и као доказ да се може урадити у 
сопственој режији ( Do it yourself - DIY ), 
појаснио је професор Станимир Ранковић, који 
је и аутор и реализатор овог пројекта.  
Презентација „ DIY CNC Машина“ је извршена  
у просторијама ЦСУ  Кикинда а због пандемије 
рад са ученицима и наставницима биће 
настављен у новој школској години.  

Састанак научних клубова  
 
12.03.2020. 
У Центру за промоцију науке у Београду, 
одржан је састанак директора и сарадника из 
ЦСУ и РЦСУ Србије са представницима ЦПН. 
На састанку је направљен план реализације 
манифестације „Мај месец математике“ ове 
године са темом „Математика у покрету“ и 
увођење дана жена, 12. маја када ће бити и 
отворена изложба „Жене у математици“. Од ове 
године програми научних клубова који су 
отворени у Центрима широм Србије, биће 
финансирани са по 200 хиљада динара. Све 
информације о раду научних клубова као и о 
актуелним конкурсима могу се пронаћи на сајту 
мреже научних клубова http://naucniklub.rs.  
 

http://naucniklub.rs

