
 

                        

 

 - Место Ваших нових сазнања  

Билтен 41 

                1.-6.. 2021. 

ЦСУ добио средства за санацију 
објекта 

 
18.05.2021. 
На конференцији за медије, директор ЦСУ 
Кикинда, Дејан Карановић и чланица градског 

Већа, Милена Живков, најавили су радове на 
санацији објекта.  Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја по Програму 

расподеле инвестиционих средстава за ову 
годину, доделило је и ЦСУ Кикинда износ од 
10 милиона и 350 хиљада динара за радове на 

згради у Немањиној 23. Планирано је да се 
уради санација потрковља уз опремање 
смештаја за предаваче и госте као и претварање 
терасе у клуб салу. У једанаестој години 

постојања овог регионалног центра, проширене 
су активности на стручном усавршавању 
запослених у јавној управи, осим досадашњих 

када су корисници углавном били просветни 
радници. Повећан је и број активности у 
Научном клубу и Парку науке као и рад са 

грађанима на едукацији. Санација овог 
простора допринеће, пре свега, угодности 
учесника. 

Савремени изазови вртића  
"Вртић 21. века"  

 
01.04.2021. 
 
Прва међународна конференција у области 
предшколског образовања, одржана је онлајн у 
организацији Центра за стручно усавршавање 

Кикинда, предшколске установе „Хепи кидс“ из 
Београда и МИБ из Љубљане, уз подршку 
Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја Србије. Уз 70 еминентних стручњака из 
различитих институција из Србије, Хрватске, 
Словеније, Италије и Велике Британије, у 

онлајн свету окупило се готово 300 учесника из 
региона. Помоћник министра просвете, Милан 
Пашић, отворио је конференцију говорећи о 

значају ове теме. Скуп су поздравили и 
директор ЦСУ Кикинда, Дејан Карановић и 
директорка предшколске установе „Хепи кидс“, 

Татјана Рацков Синадиновић, док је 
модераторка била Марушка Жељезнов Сеничар, 
МИБ, из Љубљане. Циљ скупа је успостављање 

међународне мреже и повезивање вртића у 
земљи и иностранству ради размене искустава и 
добрих примера из праксе, као и упознавања 

иноватиних приступа у раду са предшколском 
децом. Конференција је акредитована и 
полазници су оставарили 1 бод за стручно 

усавршавање.  
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СЕМИНАРИ 

Интегрисана амбијентална настава  
 

24.04.2021. 
Након прекида реализације обука стручног 

усавршавања за наставнике, због пандемије, 
ЦСУ Кикинда је наставио реализацију 
семинара. Обука са каталошким бројем 452 

„Интегрисана амбијентална настава“, 
реализована је уз поштовање мера током 
пандемије. Семинар су реализовале Слађана 

Анђелковић, доктор педагошких наука, 
Географски факултет, Универзитет у Београду 
и Маја Врачар, дипломирани педагог-мастер, 
Зуботехничка школа, Звездара из  Београда.  

Циљ програма је унапређивање компетенција 
наставника за планирање, реализацију и 
евалуацију интегрисане амбијенталне наставе. 

Полазници су остварили 8 бодова за стручно 
усавршавање. 

Семинари у ЦСУ Кикинда 
 
15.05.2021. 
Протеклог викенда, уз поштовања свих мера 

током пандемије, одржана су два семинара у 
ЦСУ Кикинда. Велико интересовање владало 
је за акредитовани програм 115„Комуникација 

у ћорсокаку као потенцијални безбедносни 
ризик – како избећи и разрешити конфликт на 
конструктиван начин“ чији су аутори  Невена 

Ловринчевић, мастер психолог, Светлана 
Дотлић, мастер психолог, Андријана Влачић, 
мастер психолог, Биљана Михаиловић, 
дипломирани школски психолог-педагог. Циљ 

овог семинара је оснаживање компетенција за 
препознавање безбедносних ризика и 
реаговања на њих –унапређење социјалних 

вештина потребних за превенирање и 
поступање у конфликтним ситуацијама у циљу 
стварања безбедног окружења и промовисања 

конструктивнe комуникације. Програм 318 

„Коришћење рачунара за припрему 
ефективније наставе“, реализовали су Ивана 

Новаковић, Мастер, Душан Којић, Мастер,  
Ђорђе Шарчевић, Мастер, из Шапца.. Циљ 
овог семинара је унапређивање знања 

наставника за ефикасно коришћење рачунара 
као подршке у изради потребне документације 
и квалитетнијег и потпунијег извођења 

наставе. Полазници су остварили 8 бодова за 
стручно усавршавање. 

Развијање социјалнх компетенција 
деце и ученика: модел подршке 

инклузивном приступу васпитања и 
образовања 

 
22.-23.05.2021. 
Дводневни семинар са каталошким бројем 211 

„Развијање социјалних компетенција деце и 
ученика: модел подршке инклузивном 
приступу васпитања и образовања“, одржан је 

у ЦСУ Кикинда. Циљ семинара је унапређење 
знања и вештина професионалаца за праћење и 
развијање социјалних компетенција деце и 

ученика којима је потребна додатна подршка 
како би се оснажили за квалитетније социјално 
функционисање, а самим тим и боља академска 

постигнућа. Реализаторке семинара су Марија 
Јелић, доктор педагошких наука, Факултет за 
специјалну едукацију и рехабилитацију и 
Ирена Стојковић, Факултет за специјалну 

едукацију и рехабилитацију Универзитет у 
Београду. Полазници су остварили 16 бодова за 
стручно усавршавање. 
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АКТИВНОСТИ У НАУЧНОМ КЛУБУ ЦСУ КИКИНДА 

Обележавање пет година рада Научног 
клуба ЦСУ Кикинда и потписивање 

Меморандума о сарадњи 
 

31.05.2021.  
У Центру за стручно усавршавање Кикинда 31. 
маја свечано је обележено пет година рада 
Научног клуба ЦСУ Кикинда. Била је ово 

прилика да се потпише Меморандум о сарадњи 

Центра за промоцију науке, Центра за 

стручно усавршавање Кикинда и Града 

Кикинде. У име ЦПН, Меморандум  је 
потписао  в.д. директора Др Марко Крстић, у 

име Града Кикинде, градоначелник Никола 
Лукач и у име ЦСУ Кикинда, директор Дејан 
Карановић.  Ово је наставак досадашње 

сарадње, који ће бити проширен учествовањем у 
јавном позиву за финансијску подршку 
пројектима промоције и популаризације науке 

који објављује Центар за промоцију науке, али и 
другим активностима које се финансирају 
посредством ЦПН. Уговор ће важити наредних 

пет година. Такође је овом приликом,  потписан  
и уговор о наставку сарадње између ЦСУ 
Кикинда и ЦПН, а који се тиче учешћа у јавним 

позивима, пројектима али и одржавању Парка 
науке, простора у коме су изложени 
интерактивни научни експонати. Директор ЦСУ 

Кикинда, најавио је и почетак рада Мејкерс 
клуба, још једног заједничког пројекта. Сталним 
сарадницима Научног клуба, уручене су 

захвалнице.  

Генетички изазов 
 

17.05.2021. 
 
Научни клуб ЦСУ Кикинда, реализовао је 
радионице у оквиру пројекта „Генетички 
изазов», који се финансира од стране Центра за 
промоцију науке кроз Јавни позив за подршку 
пројектима промоције и популаризације науке 
у Научним клубовима.  
Пројекат има за циљ да приближи учесницима 
„тајну шифру“ скривену у молекулу ДНК и да 
их уведе у узбудљив свет генетике у којем 
постају активни учесници.  
Аутори и реализатори пројекта су: Сузана 
Милошевић Добричић, магистар биотехничких 
наука, Дејан Добричић, наставник биологије и 
Марија Рафајловић Стојковић, магистар 
математичких наука.  
На почетку радионице ученици су се упознали 
са основним генетичким појмовима кроз 
едукативну презентацију и филм. Након тога, 
уследио је низ експеримената и занимљивих 
радионица: израда модела молекула ДНК од 
добијеног материјала; практични експеримент 
изоловања ДНК из различите врсте воћа; 
посматрање Баровог тела под микроскопом са 
бриса сопствене букалне слузокоже којим се 
генетички потврђује пол и сл.  
У складу са актуелном епидемијском 
ситуацијом, радионице су реализоване за мање 
групе ученика, уз поштовање свих прописаних 
мера заштите. 
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Семинари/трибине 

Савремене методе у настави српског 
језика и књижевности 2 

 
29.05.2021. 
У суботу, 29. маја 2021.године, у Центру за 
стручно усавршавање у Кикинди, 

наставницима основне и средње школе одржан 
је семинар "Савремене методе у настави 
српског језика и књижевности 2", који се у 

Каталогу програма СУ за период од 2018. до 
2021. године налази под каталошким бројем 
849. Акредитацију овог семинара подржао је 

Центар за образовање Крагујевац. Аутори су др 
Владимир Б. Перић и Владимир Средојевић а 
осим њих је семинар реализовао и Раде 
Паповић. Циљ семинара је оснаживање 

наставничких компетенција за учење и 
поучавање, предмет и методику наставе кроз 
јачање капацитета у области интерактивних 

метода у настави. Полазници су остварили 8 
бодова за стручно усавршавање. 

Сарадња образовно - васпитних и 
васпитно - образовних установа и 

центара за социјални рад у оквиру 
спољашње мреже заштите од насиља, 

злостављања и занемаривања 
 
01.03.2021. 
Трибина „Сарадња образовно - васпитних и 
васпитно - образовних установа и центара за 
социјални рад у оквиру спољашње мреже 
заштите од насиља, злостављања и 
занемаривања“ одржана је у ЦСУ Кикинда. 
Поштујући све превентивне мере, запослени у 
основним и средњим школама као и Дому 
ученика, били су у прилици да од 
дипломираног социолога, социјалног радника 
Милкице Момчилов и дипломираног правника 
Алекдсандре Чолић, сазнају основне 
информације о сарадњи значајној у мрежи 
заштите најмлађих. Циљ овог скупа је 
упознавање са законском регулативом и 
процедурама система породично-правне и 
социјалне заштите ради предузимања 
одговарајућих интервентних активности 
образовно-васпитних установа у оквиру 
спољашње мреже заштите од насиља, 
злостављања и занемаривања. Присутни су 
били у прилици да чују анализу студије случаја, 
да постављају питања и да разреше неке дилеме 
око сарадње образовних установа и центара за 
социјални рад. Тема је акредитована и 
полазници су остварили 1 бод за стручно 
усавршавање. Због ситуације са корона 
вирусом, следеће две реализације биле су 
онлајн. 29. марта за учеснике из Ниша. Велики 
број питања доказао је да је ово врло актуелна и 
интересантна тема а реализаторке су  разешиле 
неке дилеме око сарадње образовних установа и 
центара за социјални рад. Следећа онлајн 
реализације организована је за учеснике из 
Шапца и то 19. априла. За техничку подршку 
приликом онлајн реализација био је задужен 
професор Арпад Пастор. 
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КОНФЕРЕНЦИЈА, ТРИБИНЕ, ОБУКЕ 

Трибина „Финансијско управљање и 
контрола“ 

 
15.03.2021. 
Како су руководиоци јавних средстава дужни да 
до 31. марта текуће године за претходну годину 

доставе министру финансија „Изввештај о 
адекватности и функционисању система 
финансијског управљања и контроле код 

корисника јавних средстава“, за њих је одржана 
трибина са овом темом. Хајрира Кубуровић, 
стручни консултант Семинара Србије за област 

Финансијског управљања и контроле, одржала 
је предавање и одговарала на постављена 
питања. Због пандемијских мера, трибина је 
одржана у амфитеатру Високе школе 

струковних студија у Кикинди, уз поштовање 
свих мера предострожности. Трибини су 
присуствовали представници кикиндских 

школа, установа културе и јавних предузећа а 
обуку је организовао ЦСУ Кикинда. 

Динар прича о нашем новцу 
 

11.05.2021. 
Манифестација „Мај месец математике“ у 

Научном клубу ЦСУ Кикинда, започео је 
радионицом „Динар – прича о нашем новцу“. 
Реализатори су били Гордана Рацков и Арпад 

Пастор. Ученици четвртог разреда основне 
школе чули су причу о вредности новца, 
новчаницама, кованицама, историји новца, 

штедњи и валутама у другим државама. 
Говорило се и о актуелним новчаницама у 
Србији. Радионица је завршена занимљивом 
игром, слагалицом.  

Едукација за запослене у социјалној 
заштити 

 
28.06.2021. 
У организацији Центра за пружање услуга 
социјалне заштите реализована је едукација 
Покрајинског завода за социјалну заштиту. 
Тема је била „Комуникација организација 
социјалне заштите са јавношћу путем медија и 
друштвених мрежа“.Учесници су имали 
прилику да науче како се комуницира са 
медијима и како се користе друштвене мреже. 

Активности Мреже РЦ и ЦСУ Србије 
 
У РЦ Смедерево,  14. juna 2011. године, 

потписан је Споразум о формирању Мреже 
регионалних центара и центара за стручно 
усавршавање у Србији и одржана је оснивачка 

скупштина. Мрежу је чинило 9 центара. Данас 
је у оквиру Мреже, 13 центара, чији је циљ 
унапређивање образованог система и међусобна 

сарадња. Једна од сада редовних активности је 
и годишња Конференција Мреже, која се 
одржава у Врњачкој Бањи а намењена је 

директорима школа и ПУ. Ове године одржана 
је пета по реду.   
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АКТИВНОСТИ 

Лепше нам је заједно 
 
31.05.2021. 
У организацији Националне асоцијације 

родитеља и наставника у ЦСУ Кикинда је 
одржана трибина „Лепше нам је заједно“. 
Присутни родитељи и представници ромског 

удружења, упознали су се са могућностима и 
значају школовања деце, посебно девојчица. 
Гордана Булатовић из ЦСУ Кикинда, говорила 

је о значају образовања и стицања дипломе пре 
уласка у брак. О искуствима и могућностима 
школовања говорили су наставници, који су и 
одговарали на питања присутних.  

Састанци представника локалне 
самоуправе и представника школа 

 
Простор ЦСУ Кикинда стоји на располагању 

свим запосленима у образовању као и 
представницима локлане самоуправе, СБ 
округа, Школске управе Зрењанин, као и свих 

осталих. У савремено опремљеном простору, 
прилагођеном захтевима одређене групе, 
одржавају се осим састанака и предавања, 

едукације, дружења, радионице.  

Чудесни свет алги и кикиндски 
уникат међу њима 

  
11.06.2021. 
 
 

Научни клуб Центра за стручно усавршавање 
Кикинда, организовао је  предавања са 
теренским радом „Чудесни свет алги и 
кикиндски уникат међу њима“,  које се 
финансира по Јавном позиву Центра за 
промоцију науке. На једном од старих копова 
фабрике „Тоза Марковић“, др Драгана  Д.  
Предојевић, доцент на Катедри  за алгологију, 
микологију и лихенологију Биолошког 
факултета Универзитета у Београду, 
учесницима је приближила чудесни свет алги и 
представила јединствену алгу, уникат у Србији. 
Присутни су имали прилику да виде и како 
изгледа прикупљање алголошких узорака, како 
се додатно врше мерења на самом терену и шта 
се ради са прикупљеним материјалом. Да би се 
сачувао овај необични еко систем неопходно је 
што пре заштити подручје и спречити 
нестајање алге. 
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Активности реализоване у ЦСУ Кикинда 

Спирални Питагора 
Мај 2021. 
Две занимљиве радионице у оквиру 
манифестације „Мај – месец математике“, 
одржане су у ЦСУ Кикинда. „Спирални 

Питагора“ је радионица коју је 
реализовала Исидора Пап. „“Микробит“ је 
радионица коју је у рачунарској учионици 

ЦСУ Кикинда, реализовао Горан Гојков. 
Такмичење у математичким играма 

 
31.05.2021. 
Овогодишња манифестација „ Мај – месец 
матаматике“ у ЦУ Кикинда, завршена је 
радионицом „Такмичење у математичким 
играма“ коју је осмислила и уз помоћ колега 
реализовала, Исидора Пап. Такмичило се у 
играма уно, таблић, манкала и скочко. 
Учестовали су ученици основних школа 
„Јован Поповић“, „Вук Караџић“, Жарко 
Зрењанин“ из Кикинде, „Васа Стајић“ из 
Мокрина и „Др Ђорђе Јоановић“ из Новог 
Милошева. Победници су ученици из ОШ 
„Жарко Зрењанин“, а припремљене су нагреде  
и захвалнице.  

 
МЗ – Мај месец математике 

Центар за промоцију науке, јубиларни десети пут, подржао је реализацију 
радионица у оквиру ове занимљиве манифестације. Научни клуб Кикинда, 
укључио се у активности низом занимљивих радионица које промовишу 
математику.  

Бројеви 3, 6 и 9 
Драгуљ Африке 

 
12-13.05.2021. 
„Да ли су бројеви 3.6. и 9 кључеви 
Свемира“ и „Драгуљ Африке“, називи су 
још две радионце које су одржане у ЦСУ 
Кикинда у оквиру манифестације „Мај –
месец математике“. О значају бројева 3,6 и 
9, говорила је Весна Киурски. Било је речи 
и о томе како их је Тесла дефинисао и 
користио у својим проналасцима и у 
приватном животу. „Драгуљ Африке“ је 
радионица коју је осмислила и 
реализовала Јелена Вукобрат. Она је 
говорила о друштвеној игри „Манкала“. 
Учесницима је приближила историјат ове 
игре а касније су сами могли да се 
опробају и такмиче.  
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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 

 
Вебинар ЦПН 

 
22.1.2021.  
У склопу пројекта  SySTEM2020, који је 
пројекат у оквиру програма Хоризонт 2020, у 
петак, 22. јануара Центар за промоцију науке је 
реализовао први од два онлајн вебинара. Тема 
првог сусрета је била „Научна комуникација“. 
Циљ вебинара је унапређивање научне 
комуникације код учесника. Представница 
ЦСУ Кикинда је била Гордана Трнић Иличић. 
 

Учионица под ведрим небом 
 

26.05.2021. 
Друго предавање са теренским радом у оквиру 
пројекта „Учионица под ведрим небом“, 
реализовано је на Старом језеру у Кикинди. 
Било је ово астрономско вече а предавач је био 
Младен Ђуран, који се астрономијом бави 
аматерски. Заинтересовани су могли да чују о 
основним појмовима оријентације на небу, 
принципима рада астрономског телескопа, 
звездама и сазвежђу северног неба. Предавању 
су присуствовали ученици али и одрасли, сви 
они које занима астрономија, физика и 
географија. Била је ово прилика да се користи и 
телескоп, што је било за многе ново искуство. 
Иначе овај пројекат се финансира по Јавном 
позиву Центра за промоцију науке. 

Обуке у Мејкерс клубу 
 
16.-18.06.2021. 
Центар за стручно усавршавање Кикинда, 

организовао је обуку за рад на 3Д штампачу, 
кружној тестери, електричној тестери и 3 Д 
оловкама, у Мејкерс клубу Научног клуба 

Кикинда. Обуку је за заинтересоване, одржао 
Предраг Давидовић, сарадник Центра за 
промоцију науке. Обука је за полазнике била 

бесплатна. Да подсетимо, на конкурсу „Замисли 
све“, Теленор фондације један од пројеката за 
који су одобрена средстава, био је пројекат ЦПН 
„Мејкерс клубови“. Овај пројекат је подразумевао 

отварање научних лабораторија а једна је 
отворена и у Научном клубу ЦСУ Кикинда. Циљ 
овог пројекта је повећање дигиталне писмености, 

пре свега учесника у образовном систему и 
популаризацију СТЕМ дисциплина у широј 
заједници. Овакви простори су инкубатори знања 

и технологија 21. века. Мејкерс клуб ЦСУ 
Кикинда отворен је и бесплатан за све 
заинтересоване. 


