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                7.-12. 2020. 

 
У конкуренцији великог броја градова Србије, у 
Кикинди је, одлуком Министарства просвете 
Републике Србије, отворен  Регионални центар за 
професионални развој запослених у образовању.  
Министарство просвете је у складу са Законом о 
локалној самоуправи, усвојило политику 
децентрализације у области професионалног 
развоја просветних радника а подршку је 
пружила Швајцарска агенција за развој и 
сарадњу, која је Кикинди одобрила средства за 
реконструкцију згдраде у којој ће бити смештен 
центар. 
Зграда саграђена шездесетих,  реконструисана је 
средствима Швајцарске агенције за развој и 
сарадњу и града Кикинде. Купљена је нова 
опрема и 8. октобра 2010. свечано су отворене 
просторије. Кикинда је тако доспела на мапу 
образовних центара Србије, као први Центар 
регионалног карактера намењен стручном 
усавршавању у Војводини и један од неколико у 
Србији.  
Мрежу сада чини 12 центара из читаве Србије а 
тенденција је да се отварају нови центри. 
У самом почетку било је свега неколико 
акредитованих програма ,а око 1000 просветних 
радника из Кикинде и окружења добило је 
најсавременије услове за стручно усаврашавње 
које је постало обавеза по Закону. 
Визија развоја стручног усавршавања допринела 
је да из године у годину буде све више 
акредитованих програма. Више од 100 

наставника, као стални сарадници,  учествују у 
акредитацији програма стручног усавршавања уз 
подршку Центра. 
ЦСУ Кикинда организује акредитоване програме 
у Кикинди али и широм Србије.  Семинаре у 
Центру похађају наставници из читаве 
Војводине. Ипак наставници из Кикинде имају 
приоритет и привилегију, јер су средства у 
буџету Кикинде одвојена за њихово обавезно 
стручно усавршавање. 
ЦСУ Кикинда је увела и праксу окупљања 
директора школа и тематских предавања уз 
сарадњу са надлежним државним институцијама. 
Сарадња са Министарством просвете, Заводима, 
Покрајинским секретаријатама, постала је пракса.  
Центар учествује у пројектима, сарађује са 
удружењима грађана, институција у граду и 
држави, организује огледне и угледне часове, 
предавања. 
Од прошле године Центар је добио акредитацију 
за реализацију семинара намењених запосленима 
у државним органима. 
Захваљујући Научном клубу и Парку науке, ради 
се на промоцији науке и нових технологија. 
Просторије ЦСУ Кикинда користи локална 
самоуправа за разна догађања као што су 
предавања, обуке, презентације, часове 
информатике, страних језика, тренерске обуке. 
Визија савременог образовања захтева стално 

стручно усавршавање а оно је сада обавеза и 
запослених у социјалној заштити, здравству, 
јавне управе као и свих грађана.  

Десет година Центра за стручно усавршавање у Кикинди 
 

                                                          08.10.2020.  
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У сусрет новој школској години 
 
21.08.2020. 
Начелница ШУ Зрењанин, Снежана Олушки 
Влачић, у  ЦСУ Кикинда одржала је састанке са 
директорима основних и средњих школа из 
Севернобанатског округа. Уз поштовање мера 
које су прописане због пандемије, директори 
школа су добили појашњење упутства 
Министарства просвете а начелница је 
одговарала и на питања. У сусрет новој 
школској години директори школа одржали су 
радни састанак и у летњој учионици ЦСУ 
Кикинда. 
 

Прирпеме за почетак нове школске 
године 
 
26.08.2020. 
У Центру за стручно усавршавање Кикинда 
одржан је састанак градоначелника Кикинде, 

Николе Лукача, са директорима основних и 
средњих школа са територије града. Састанку 
су присуствовали и најближи сарадници 

градоначелника а тема је била припрема за 
почетак школске године. 

19.08.2020.  

У току су припреме за почетак нове школске 
године. Нова ситуација са пандемијом захтева и 

потпуно нови начин рада. Директори основних 
и средњих школа са територије града Кикинде, 
окупили су се у ЦСУ Кикинда на састанку чија 

је тема и била припрема за почетак рада. 
Активом директора председавао је директор 
основне школе „Жарко Зрењанин“, Тихомир 

Фаркаш 

Састанак тима за професионално 
усавршавање 
 
08.09.2020. 
У ЦСУ Кикинда је одржан редовни, годишњи, 
састанак са представницима школских тимова 

за професионално усавршавање. Састанку је 
присуствовала Милена Живков, чланица 
градског већа за културу и образовање, као и 

директор Центра, Дејан Карановић. 
Присутнима су представљени подаци из анкете 
која је спроведена током протекле школске 

године, као и подаци о реализованим 
семинарима. Захваљујући доброј сарадњи са 
школама са територије града Кикинде, 
семинари који се реализују у ЦСУ Кикинда су 

добро посећени а потребе за професионалним 
усавршавањем углавном су задовољене. Циљ је 
да се у наредном периоду сарадња још више 

унапреди и да се усагласе жеље и могућности.   



 

3                       

СЕМИНАРИ 

Може то и боље – конкретно (Примена 
иновативних активности у настави) 
31.10.2020. 
У ЦСУ Кикинда уз све мере заштите у време 
пандемије, одржан је акредитовани програм 
стручног усавршавања 494 „Може то и боље – 
конкретно (Примена иновативних активности у 
настави)“. Ауторке и реализаторке семинара су  
Јасна Капелан и Јелена Кузмановић. 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. Полазници су остварили 8 бодова за 
стручно усавршавање.  
 

Пројектно оријентисана настава 
 
17.10.2020. 
Поштујући све мере у доба пандемије, у ЦСУ 

Кикинда је реализован семинар „Пројектно 
оријентисана настава“. Из области општа 
питања наставе, циљ овог семинара је 

унапређивање наставничких компетенција за 
организацију наставе која води развоју 
функционалних знања ученика. Каталошки 

број семинара је 562 а полазници су 
остварили 8 бодова за стручно усавршавање. 

Правила понашања  због отежаних услова 

рада за  време пандемије у 2020. години 
поштовали смо и у зависности од тренутне 

ситуације или прописаних правила, 
организовали смо скупове у ЦСУ Кикинда. 

Ова година била је велики изазов за цео 

свет а ми смо се трудили да радимо што 
квалитетније и више, поштујући препоруке 

о заштити. Прави изазов је био 
организовати семинаре, стручне скупове, 

састанке, радионице, предавања, научне 

радионице...Навикли смо да радимо много 
више али можемо да будемо задовољни 

урађеним у отежаним условима. Планови за 
2021. су амбициозни и жеља нам је да их сви 

заједно успешно реализујемо.  

Испитивање потреба за стручним усавршавањем 
27.08.2020. 
Током лета обрадили смо податке из анкете спреведене током прошле школске године међу просветним 
радницима, који су присуствовали семинарима у ЦСУ Кикинда. Све предлоге и критике уважићемо у 
наредној школској години а план реализације семинара направићемо у сарадњи са Тимови из свих школа. 

Планови за реализацију зависиће и од тренутне епидемиолошке ситуације. У складу са препорукама 
надлежних организоваћемо скупове и семинаре. Планирамо и у наредној школској години стручне скпове за 
директоре школа, што је вишегодишња традиција, као и за стручне сараднике у Новом Саду. Резултати 

анкете представљени су у презентацији која је доступна на фб страници као и на сајту ЦСУ Кикинда. 
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Семинари/активности 

Обука личних пратилаца 
 
 
24.-25.10.2020. 
У ЦСУ Кикинда је током викенда одржана 
акредитована едукација “Обука личних 
пратилаца за адекватно пружање подршке 
особама са сметњама у менталном развоју“. 
Реализатори су Сашенка Мирковић и Горан 
Ројевић из Хуманитарне организацији „Дечје 
срце“ из Београда а организатор обуке је Центар 
за пружање услуга социјалне заштите града 
Кикинде. Обука доноси 16 сати стручног 
усавршавања. 
 

 

Рад на новом Порталу јавних набавки 
 
22.10.2020. 
У Центру за стручно усавршавање одржан је 

семинар „Практична обука за рад на Порталу 
јавних набавки на примеру Отвореног 
поступка“. Семинар је организован за све оне 

који раде на новом Порталу јавних набавки а 
на захтев правника који раде у школама и 
којима је ово редовно стручно усавршавање. 

Обука је организована у рачунарској учионици 
па су сви полазници прошли и практичну обуку 
за рад на овом Порталу.  

О превенцији вршњачког насиља 
 
01.10.2020. 
Центар за подршку женама реализује пројекат 

„Имеплементација информационог система за 
превенцију вршњачког насиља – 2. фаза“, уз 
финансијску подршку Министарства омладине 

и спорта РС. Пројекат има за циљ 
унаопређивање институционалног одговора на 
појаву вршњачког насиља кроз унапређивање 

постојећих и развијање нових превентивних и 
инвентивних механизама за унапређивање 
безбедносне културе младих за превенцију 
вршњачког насиља. Први у низу састанака са 

директорима основних и средњих школа 
одржан је у ЦСУ Кикинда уз присуство 
представника ПУ Кикинда, Центра за социјални 

рад и Основног јавног тужилаштва.   

Састанак са директорима школа из 
Севернобанатског округа 
 
07.09.2020. 
Представници ШУ Зрењанин, Станиша 
Бањанин и Татјана Михајлов, одржали су 
састанак са директорима основних и средњих 
школа из Севернобанатског округа. Тема је 
била актуелна ситуација у школама на почетку 
нове школске године, евентуални проблеми и 
начин превазилажења. Директорима су предати 
и пригодни постери који ће бити постављени у 
свим образовним институцијама а тичу се 
понашања током пандемије. 
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АКТИВНОСТИ ЦСУ КИКИНДА 

Два нова експоната у Парку 
науке ЦСУ Кикинда 
30.07.2020. 
 
У Парку науке ЦСУ Кикинда, 
постављена су два нова 

експоната. „Стуб даљинар“ нашао 
је своје место испред зграде и 
биће интересантан како деци, 

тако и одраслима. Стрелице 
показују стране света и правац 
градова или значајнихих места. 

„Ботаничка слагалица“ је 
интерактивна поставка која има 
16 коцки са 64 фотографије 
биљака. На овај начин афирмише 

се доступност знања у отвореном 
простору путем интерактивног 
ескпоната. Циљ је покретање 

осећаја одговорности за 
последице сопственог деловања. 
Средства су обезбеђена на основу 

пројеката Центра за промоцију 
науке. Центар за стручно 
усавршавање Кикинда сада у 

свом простору има 20 различитих 
екпоната за боље разумевање и 
промоцију науке и научних 

достигнућа.  

Вишеструке интелигенције у васпитно-
образовном систему 
 
25.09.2020. 
Акредитована трибина „Вишеструке 
интелигенције у васпитно-образовном систему“, 

одржана је у петак, 25. септембра у Новом Саду. 
Због актуелне пандемије и ограниченог броја 
учесника, одржане су две реализације намењене 

стручним сарадницима у основним и средњим 
школама из Војводине. Ауторка трибине је Бранка 
Граховац, високи педагошки саветник, психолог, 

запослена у ПУ „Драгољуб Удицки“ у Кикинди. 
Циљ скупа је да се ојача сензибилност просветних 
радника за препознавање особина даровите деце у 
контексту Гарднерове теорије вишеструких 

интелигенција и унапређивање рада са њима. 

Трибина за просветне раднике у ЦСУ 
Сомбор 

29.10.2020. 

У ЦСУ Сомбор одржана је акредитована трибина 
„Вишеструке интелигенције у васпитно-

образовном систему“. Трибина је пратио 
ограничени број просветних радника због 
актуелне ситуације са пандемијом. На овај начин 

успоставили смо сарадњу са Центром који је 
недавно основан а планирана је даља сарадња на 
реализацији стручног усавршавања просветних 

радника. 
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АКТИВНОСТИ 

Предавање о значају очувања 
биодиверзитета 
 
30.10.2020. 
Научни клуб Центра за стручно усавршавање 
реализовао је  предавање на тему: 

„Биоремедијација – еколошка метода у 
ремедијацији оштећених екосистема“, које је 
финансирано по Јавном позиву Центра за 

промоцију науке. Циљ предавања је да се 
ученици основних и средњих школа упознају 
са еколошким методама, које се користе за 

санацију оштећених екосистема кроз примере 
из праксе. Предавање има за циљ и подизање 
нивоа свести код младих о значају очувања 
биодиверзитета. Предавање је одржала Данка 

Радић, асистент на Факултету за студије 
безбедности и инжењер заштите животне 
средине.  

Учионица под ведрим небом 
18.09.2020. 
 
Научни клуб Кикинда организовао је прво од 
укупно три предавања са теренским радом, 
„Учионица под ведрим небом“, које се 
финансира по Јавном позиву Центра за 
промоцију науке. Предавање је одржано у 
петак,  18.9.2020. код Сточне пијаце у Кикинди. 
Предавач на  астрономској вечери био је 
Младен Ђуран, астроном аматер. 
Обрађене су две теме: основни појмови 
орјентације на небу, принцип рада 
астрономског телескопа, звезде и сазвежђа 
северног неба (показивање сазвежђа уз 
пригодну митолошку причу, вртећа карта неба, 
положај и место Земље и Сунца, планете 
Сунчевог система, посматрање Јупитера и 
Сатурна телескопом, а услови видљивости нису 
дозволили да се све предвиђено и види.  
Предававање је било намењено свима које 
занима астрономија, физика и географија а 
присутно је било 62 свих генерација. 
Реализацију ове занимљиве вечери помогли су 
Сарачка радионица „Ронто“ и ЈП Кикинда. 
 
 

Мејкерс клуб ускоро и у Кикинди у 
ЦСУ  
 
20.јули  2020. 
На недавно расписаном конкурсу „Замисли 
све“, Теленор фондација је изабрала четири 
нова пројекта, којима ће бити распоређено 

више од 5 милиона динара. У питању су 
пројекти из области образовања, социјалне 
инклузије, друштвено угрожених група, 
културе, уметности и заштите животне 

средине. „Мејкерс клубови“, пројекат ЦПН, 
подразумева отварање научних лабораторија 
у Кикинди, Шапцу и Лесковцу. Циљ је 

повећање дигиталне писмености 
становништва, пре свега учесника у 
образовном систему и популаризација СТЕМ 

дисциплина у широј заједници. Овакви 
простори су инкубатори знања и технологија 
за 21. век са циљем повећавања дигиталне и 

технолошке писмености. У најширем смислу 
Мејкерс клуб је простор у коме се нешто 
прави, биће бесплатно и доступно свима уз 

стручну помоћ. 
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Активности реализоване у ЦСУ Кикинда 

Манифестација М3 у Ки 
 
Октобар 2020. 
У организацији Научног клуба ЦСУ Кикинда, 

реализован је пројекат „М3 у Ки“ који се 
финансира по Јавном позиву Центра за промоцију 
науке. Активности су реализоване током радне 

седмице кроз радионице СтрингАрт, Нацртај моје 
име, Оригами,  а све кроз повезивање математике 
са уметношћу. Кроз радионицу Мој број ученици 

показују брзину и спретност баратања 
операцијама са бројевима. Од насталих радова 
биће приређене изложбе по школама, како би што 
већи број деце био у прилици да се упозна са овим 

начином рада. Са ученицима су радили 
наставници математике а манифестација се 
одржава по пети пут у Кикинди. 

 

Потрага за благом  

Октобар 2020. 

У организацији Центра за промоцију науке и ЦСУ 

Кикинда реализован је  пројекат „Потрага за 
благом“ намењен деци предшколског узраста.   У 
градском парку реализоване су две радионице док 

је трећа реализована у просторијама Научног 
клуба. Кроз игру, деца су учила и упознала се са 
живом и неживом природом. На креативан и 

занимљив начин препознавали су задато. Од 
сакупљеног материјала настали су ликовни радови 
са темом „Сова ушара“. Радионице је водила 

професорица биологије, Бојана Пењин. 

Новембар - месец сова у Кикинди 
 
Новембар/децембар  2020. 
ЦСУ Кикинда је у сарадњи са Туристичком 
организацијом града Кикинде, организовао 
ликовни конкурс поводом новембра, месеца сова 
у Кикинди. Тема је била „Сова ушара- стални 
гост нашег града“. Пристигло је 282 рада 
најмлађих суграђана од 3 до 7 година, а жири у 
саставу Мира Којић и Маријана Мирков, 
одлучио је да се ове године награде  и колекције 
радова и васпитачи који су радили са децом. 
Награђено је 7 колекција и 6 појединачних 
радова који су пристигли појединачно на 
конкурс. Због тренутне ситуације са пандемијом 
Ковида 19, изложба је онлајн па се радови могу 
погледати на јутубу  
https://www.youtube.com/watch?v=D5RCx2BBZ7w  .  
Уз помоћ спонзора обезбеђене су награде (Зопас 
Србија, фабрика „Тоза Марковић“ и књижара 

Принт граф) и уручене су у просторијама 
Центра за стручно усавршавање. Појединачне 
награде освојили су Никола Суљић, Снежана 

Јанић, Сања Давидовић, Милица Јеринкић, 
Урош Мартинов и Милан Крчмарев. Додељене 
су и награде за колекције вртићима и 
васпитачима и то: „Бамби“ , васпитачице Весна 

Ромаков и Персида Јокић, „Колибри“, 
васпитачице Сандра Бањац и Александра 
Вукосављев, као и Милана Демић и Оља 

Ивановић, „Бубамара“, васпитачица Јелена 
Молнар, „Полетарац“, Ђурђинка Јенковић и 
Милица Јарић, „Мики“, Клара Катић и Јасмина 

Радосавчев, „Мики“,  Клара Катић, Јасмина 
Радосавчев, Драгослав Танацков и Тијана 
Француски. 
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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 

                                 
 Ноћ истраживача 2020. 
 
 
23.-27.11.2020. 
 
 
Манифестација „Европска ноћ истраживача“,одржана је ове године 11. пут од 23. до 27. новембра. У 
сарадњи са ЦПН, Центар за стручно усавршавање Кикинда, реализовао је овај научно-популарни 
програм, који има за циљ популаризацију науке кроз забавне садржаје. Због пандемије коронависура 
програм је ове године реализован виртуелно, путем интерента. У Србији је манифестација 
реализована у 29 градова а у Кикинди је реализовано 9 предавања и радионица као и ЕУ ћоше. Сви 
програми остаће трајно доступни на Јутубе платформи и каналу Ноћ истраживача Кикинда. 
Манифестација је финансијски подржана од стране Европске комисије у оквиру Марија Склодовска 
Кири акције, који преставља програм ЕУ за јачање европске истраживачке каријере.  

https://www.nocistrazivaca.rs/sr/ki-2020 

https://www.nocistrazivaca.rs/sr/ki-2020

