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Одлуком Министарства просвете Републике Србије, у Кикинди је отворен  Регионални центар за 

професионални развој запослених у образовању 8. октобра 2010. године. 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 13 центара из читаве Србије, а тенденција је да се отварају 

нови центри.  
У самом почетку било је свега неколико акредитованих програма па је 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. Због пандемије акредитација нових програма је 

померена за ову календарску годину, па нас ове јесени очекује велики посао.  
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 током 

пандемије наставио са организовањем стручних предавања, акредитованих програма и тематских 
предавања, у складу са могућностима. Тако је уз поштовање свих мера одржано годишње предавање за 

директоре школа, неколико семинара широм Србије и у самом Центру, као и онлајн трибине и семинари. 
Захваљујући Научном клубу и Парку науке, ради се на промоцији науке и нових технологија. Ове године 
успешно је одржане су манифестације „Мај, месец математике“ и „Недеља истраживача“, као и неколико 

радионица и предавања. Током летњег распуста одржаване су „Едукативно креативне радионице за децу са 
сметњама у развоју“ која су реализовали стручњаци из ове области. Центар је добио акредитацију за 
реализацију семинара намењених запосленима у државним органима па су реализована предавања за 

запослене у државним органима али и за правнике запослене у школама. 
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, јавној управи али и обавеза свих грађана као услов бољег запошљавања. 

ЦСУ Кикинда учествује и у пројектима па је тако један од најзначајних пројеката у овој години „Санација 
поткровља и терасе објекта“ вредан 10.350.108,00 динара добијен на конкурсу „Програм расподеле 

инвестиционих средстава у Министарству просвете, науке и технолошког развоја за 2021. годину“ . Била је 
ово прилика да се реконструише поткровље и тераса објекта и прошири простор намењен стручном 

усавршавању.  Ове године по први пут се обележава и Слава ЦСУ Кикинда, Свети Сергеј Радоњешки.  
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СЕМИНАРИ 

Стручни семинар за наставнке из 
Техничке школе 

25.09.2021. 
За наставнике из Техничке школе Кикинда, ЦСУ 

Кикинда је организовао акредитовани програм 
стручног усавршавања „Алтернативни погон 
моторних возила“. Аутор семинара је Слободан 

Продановић, дипломирани инжењер машинствa. 
Циљ семинара је упознавање наставника стручних 
предмета машинске струке са техничким 

решењима из области аутомобилске индустрије 
која обзиром на брзи развој технике нису 
обухваћена наставним планом а која су присутнаеу 
пракси и са којима се ученици стално срећу.  

Животне ситуације и стресови – 
стратегије за суочавање и 

превладавање 
06.11.2021. 
 
Семинар „Животне ситуације и стресови – 
стратегије за суочавање и превладавање“, 
реализован је у ЦСУ Кикинда. Општи циљ 

семинара је превенција конфликата кроз 
унапређивање комуникације просветних радника 
са ученицима, њиховим родитељима, колегама и 

другим партнерима у образовно – васпитном 
раду учењем, разумевањем и развијањем 
стратегија за превазилажење стреса. 

Реализаторке семинара су Снежана Ристић 
Костов и Катарина Томић из Крушевца. 
Полазници семинара су остварили 8 бодова за 

стручно усавршавање. 

Подстицање функционалне писмености 
применом развијајућих модела наставе 
09.10.2021. 
 
У ЦСУ Кикинда је одражан семинар за 
наставнике „Подстицање функционалне 

писмености применом развијајућих модела 
наставе“. Овај једнодневни семинар има за циљ 
осавремењавање наставног процеса кроз 

оснаживање наставника за примену развијајућих 
модела наставе који би допринели стицању 
функционалне писмености код ученика“.Аутори 

семинара су Љиљана Павловић, Професор 
разредне наставе, ОШ”Мирко Јовановић”; 
Биљана Живковић, Дипломирани физичар, ОШ 

„Вук Стефановић Караџић”, Крагујевац; Зорица 
Николић, , ЦСУ КГ. Полазници су остварили 8 
бодова за стручно усавршавање. 

Каталог акредитованих програма стручног 

усавршавања, због пандемије важи и ове 
школске године. Најава семинара који  ће бити 

одржани у ЦСУ Кикинда  биће објављен на 
сајту Центра. 

www.csu.rs 

 Наставници могу да шаљу своје предлоге и 

жеље на мејл csukikinda2@gmail.com 
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АКТИВНОСТИ У НАУЧНОМ КЛУБУ ЦСУ КИКИНДА 

Активности током викенда  
27.11.2021. 
 
Семинар „Стереотипи и предрасуде, шта и како са 
њима?“ реализован је у ЦСУ Кикинда. 
Реализатори семинара су Југослав Лазић и  
Данијела Симоновић из Крушевца. Циљ семинара 
је унапређење знања и вештина неопходних за 
препознавање, реаговање и превазилажење 
стереотипа и предрасуда у школи и свом 
окружењу. Полазници су остварили 8 бодова за 
стручно усавршавање. У Такову је одржан 
семинар 314 “Интерактивна табла као подршка 
иновативним методама у настави“, реализатори су 
Тања Радованов и Емил Хофгезанг. У Сенти је 
реализован семинар 1005 „Физичко везбање и 
здравље деце и одраслих“ у сарадњи са 
Удружењем педагога физичког васпитања и 
спорта општине Сента. Реализатори су Драган 
Грујичић и Милан Цветковић. У Новом Саду је 
одржана обука за Касио калкулаторе у сарадњи са 
Министартвом просвете и Заводом за вредновање 
квалитета у образовању.  
 

 
Акредитована трибина за директоре 

27.08.2021. 
 
Акредитовани програм стручног усавршавања, 
трибина „Испит за лиценцу за директоре 

образовно васпитних установа“, реализован је у 
Новом Саду на Факултету за спорт и туризам. 
Организатор је ЦСУ Кикинда, а програми за 

директоре школа и предшколских установа 
одржавају се пред почетак школске године, сада 
већ традиционално. Присутне је поздравио проф. 

др Златко Ахметовић, директор ЦСУ Кикинда 
Дејан Карановић као и представник градске 
управе Нови Сад, Никола Крстић. Циљ скупа је 

припрема за полагање испита за лиценцу за 
директоре васпитно-образовних и образовно-
васпитних установа. Предавачи Драган Ракита, 

Сузана Деретић и Тања Шијаковић, говорили су о 
правилнику о програму обуке, садржају 
портфолија, елементима и предусловима 

квалитета истраживачког рада. Присутни су могли 
да постављају питања, а предочени су им и 
примери из праксе.  

22.12.2021. 

У ЦСУ Кикинда је одржан састанак директора 
основних и средњих школа са територије града 
Кикинде са представницима локалне самоуправе. 
Састанку су присуствовале покрајинска 
посланица Станислава Хрњак и чланица 
градског Већа за образовање, културу и 
информисање, Валентина Мицковски.  
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Семинари/трибине 

Традиционалне игре и играчке у 21. 
веку 

30.08.2021. 
У ЦСУ Кикинда одржан је акредитовани програм 

стручног усавршавања са каталошким бројем 688 
„ Традиционалне игре и играчке у 21. веку“, за 
запослене у предшколској установи „Драгољуб 

Удицки“ из Кикинде. Циљ семинара је стицање 
знања и вештина за подстицање дечјег развоја 
коришћењем традиционалних игара и играчака 

као огромног педагошког, социјализацијског и 
психолошког потенцијала, очување традиције и 
културног идентитета. Аутори и реализатори су 
Дијана Копуновић Торма, Магистар психолошких 

наука, ПУ "Наша радост", Суботица и Ференц 
Торма, , УГ КУЛТУРАЛНИ РАЗЛИЧАК, 
Суботица, који су и реализовали семинар.  

Електронске фактуре у јавном сектору 
 
25.-26.10.2021. 
У организацији ЦСУ Кикинда, организована је 
радионица „Електронске фактуре у јавном 
сектору“, на којој су учесници упознати са 
садржином прописа о електронском 
фактурисању и обавезама које предстоје 
субјектима јавног сектора. Други део радионице 
посвећен је практичном раду у апликацијама Е 
фактура и Е суф, која је под надзором 
Канцеларије за информационе технологије и 
електронску управу. Због великог интересовања 
одржане су две групе, прва у конференцијској 
сали ЦСУ Кикинда и друга у сали Народног 
позоришта. 
 

Инспекцијски надзор просветне 
инспекције и систематизација у 
установама образовања 
17.09.2021. 
 
У организацији ЦСУ Кикинда у сали Народног 
позоришта у Кикинди, одржана је трибина 
намењена директорима и секретарима 
предшколских установа и школа. Предавачи су 
били Дејан Илић, Републички просветни 
инспектор и Драган Тошић, Материјално 
финансијски саветник у Министарству просвете. 
Присутни су могли да се информишу о начину 
решавања проблема који настају на основу 
систематизације у установама и непоштовања 
компетенција међу запосленима.  
Предавачи су предочили методологију 
инспекцијског надзора у установама од стране 
просветне инспекције. Посебно је значајно било 
што је представљена комплетна документација 
потребна за верификацију делатности, општа 
акта установа, начини планирања, упис деце, 
контрола права детета и ученика, евиденција 
јавних исправа, процедуре при избору 
директора, исправност пријема у радни однос, 
контрола досијеа запослених. Предавачи су 
одговорили и на велики број питања, пре свега 
секретара школа. 

Исправка уноса у ЈИСП (јединствени 
информациони систем просвете) 

19.10.2021. 
 
За запослене у васпитно-образовним и образовно-
васпитним установама у Кикинди, (основним и 
средњим школама, стручној служби и 
предшколској установи), одржана је радионица на 
којој су практично представљени примери 
исправки грешака у јединственом 
информационом систему просвете који се уносе 
преко е-сертификата. Предавач је био Драган 
Тошић, саветник у Министарству просвете, науке 
и технолошког развоја. 

Електронски портфолио наставнка и 
ученика   11.12.2021. 

Циљ семинара „Електронски портфолио 
наставника и ученика“ који је реализован у ЦСУ 
Кикинда, је оспособљавање наставника за 
примену информационих технологија које 
омогућавају реализацију образовног процеса на 
даљину и повећавају квалитет наставе. Семинар 
је одржан у рачунарској учионици а полазници су 
остварили 8 бодова за стручно усавршавање. 
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Летње едукативне радионице 
Јул-август 
У Центру за стручно усавршавање Кикинда 
током летњег распуста одржавају се радионице 
намењене деци са сметњама у развоју. Мастер 
дефектолог, Сузана Радновић и дефектолог, 
Александра Благојевић, осмислиле су едукативно
- креативне радионице и са Желимиром Шево, 
мастер дефектологом и Иваном Илијин, 
професором физичког васпитања, кренуле су у 
реализацију. Ове радионице, едукативно – 
креативне су спортске, музичке, драмске са 
идејом да се даље осмишљавају у зависности од 
потреба групе, намењене су деци узраста од 3 до 
10 година која имају нетипично понашање. 
Радионицама пристуствују и деца типичног 
понашања, јер се на тај начин подстиче 
инклузија. Кроз вршњачко туторство, развијају се 
социјални капацитети деце са сметњама у развоју. 
План је да се и након летњег распуста наставе 
радионице у зависности од обавеза деце и 
ученика током школске године а да за родитеље и 
наставнике одрже предавања стручњака из 
области инклузије. 
 

 

Ликовно-едукативне радионице 
„Пластелин“ 

 
Јул- август 
И овога лета, деца узраста од 6 до 14 година, 

имају прилику да кроз ликоно-едукативне 

радионице „Пластелин“, уживају и упознају свет 

око себе. Циљ ових радионица јесте усвајање 

знања и развијање вештина из области визуелне 

уметности, кроз игру, покрет, систематско 

посматрање, експериментисање. Кроз ликовну 

уметност, усвајају знања из других области . 

Радионице осмишљава и води Сања Бикић, 

васпитачица и мастер учитељица, чији је мастер 

рад био „Учење путем визуелних уметности кроз 

интеграцију наставних садржаја као допринос 

учења за будућност“. Радионице се одржавају 

током распуста али и током школске године, 

пријава је обавезна, јер се због великог 

интересовања,  места брзо попуне.  

Компас за учење 
15.10.2021. 
 
У ЦСУ Кикинда је одржан семинар за запослене у 

ПУ „Драгољуб Удицки“. Семинар „Компас за 
учење“ је има циљ мотивисање васпитача, 
медицинских сестара-васпитача и стручних 

сарадника, као и обогаћивање репертоара 
њихових вештина да креирају подстицајне услове 
развоја за децу, пружајући подршку дететовој 

потреби за игром и учењем кроз истраживање. 
Ауторке семинара су Живка Комленац, ,ПУ 
"Јелица Станивуковић Шиља" из Шида, Весна 

Радуловић, професор педагогије, Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја и  Соња 
Миладиновић, професор педагогије, МПНТР. 
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АКТИВНОСТИ 

Ноћ истраживача 2021. у ЦСУ Кикинда 
20.-24.09.2021. 
 
У ЦСУ Кикинда је и ове године одражана  
манифестација „Ноћ истраживача“уз присуство 
више од 600 учесника. Овогодишња манифестација,  
под слоганом Европске ноћи истраживача „Озелени 
науком“. У периоду од 20. до 24. септембра, кроз 
радионице, заинтересовани наставници и ученици, 
бавили су се климатским променама, енергетском 
ефикасношћу, храном, заштитом животне средине и 
креативне индустрије. Координатор пројекта 
РеКонНеЦт Рестарт 3.0 Културни едукативни 
центар Нови Сад, док су партнери Универзитет у 
Новом Саду, Висока техничка школа струковних 
студија Суботица, Удружење научних 
комуникатора и Центар за промоцију науке. У 
Кикинди су одржане радионице „Толингерова 
музичка авантура“, „Хотел за инсекте“, „Упознај 
отворену лабораторију“, „Иноватори одрживих 
циљева: мора и океани“, „Руке у тесту“, „Дрво 
посади, свој град охлади“ као и изложба која је 
постављена у градском музеју „Интелигенција 
биљака“. Више о самим радионицама и 
реализаторима можете прочитати на сајту  https://
www.nocistrazivaca.rs/sr/ki-2021. 

Чаробни свет магнета 
05.11.2021. 
 
„Чаробни свет магнета“ је пројекат Центра за 

промоцију науке који је реализован у Научним 
клубовима у Кикинди и Лесковцу. Аутори и 
реализатори пројекта су Тања Олеар Гојић и 

Мирјана Тишма, педагошки саветници, професори 
разредне наставе у ОШ „Драган Лукић“ . Учесници 
се упознају са магнетима и магнетизмом и развијају 

способност логичког, апстрактног и дивергентног 
мишљења, кроз улогу малих истраживача и 
стваралаца. Кроз групни рад ученици пролазе кроз 

различите задатке и експерименте који их доводе до 
закључака о карактеристиикама магнета. Користећи 
функционална знања из физике и математике, 

учесници радионице граде своја уметничка дела са 
Геомаг магнетима.  

Креативна школица у ЦСУ Кикинда 
Трагом змаја, плес писања 

 
Уторком и четвртком, за предшколце и оне из 
нижих разреда основне школе, организују се 

занимљиве радионице које је осмислила и води 
Софија Јегарски. Овај прогарам има за циљ 
припрему за школу, подстицај за рану 

стимулацију интелектуалног, емоционалног, 
психомоторичког и социјалног развоја. Плес 
писања је метода ауторке Рагнхилд Оусорен, 

вежбања фине и грубе координације која се 
темељи на покрету, а резултира лежерним, 
читљивим, брзим и препознатљивим рукописом. 

Пријаве и све додатне информације код Софије 
на телефон 064/9177317. 
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Активности  

 
Ко је јурио Гагарина 

20.10.2021. 
 
Циљ пројекта „Ко је јурио Гагарина“ који се 
реализује уз финанскијску подршку ЦПН  је 

промоција и популаризација науке уз подизање 
научне културе и писмености учесника, 
развијање позитивног става према науци, 

развијање међупредметних компетенција, 
упознавање младих са добитима од свемирских 
технологија и истраживања свемира. Пројектни 

тим чине Зорица Маринковић, професор 
географије, Слађана Марковић, професор 
биологије, Тања Радованов и Горан Јовишић, 

професори информатике. Радионица у Кикинди 
реализована је у оквиру Научног клуба 
Кикинда, тема је била посматрање неба 

телескопом,  а присутни су били ученици 
основне школе. 

У понедељак, 15. новембра 2021. године, одржан је састанак директора и стручних сарадника Мреже 
РЦ и ЦСУ Србије поводом припрема за будућу акредитацију програма сталног стручног усавршавањa.  

Тема састанка били су услови и теме будућих програма које ће подржати Мрежа.  

#strucnousavrsavanje #seminar #akreditacija #autori #realizatori #teme #prioritetneoblasti #timskirad #mreza 

Центар за стручно усавршавање Кикинда на Конкурс за одобравање прогрма сталног стручног 
усавршавања наставника за период од 2002.-2025. послао је 27 програма самостално и још два у оквиру 
Мреже РЦ и ЦСУ Кикинда. Наши сарадници су просветни радници из установа широм Србије. У мају 
очекујемо резултатате које ће објавити ЗУОВ.  

Мрежа Регионалних центара и Центара за 
стручно усавршавање Србије 

 
Онлине састанци директора и стручних сарадника 
Мреже Регионалних центара и Центара за стручно 

усавршавање у образовању у Србији одржавани су 
повремено током године. Обуке, пројекти, програми 
сталног стручног усавршавања биле су само неке од 

тема о којима се дискутовало. Урађен је и заједнички 
програм стручног усавршавања за Конкурс ЗУОВ-а,а 
одређени су и семинари који ће бити заједнички за 

реализацију у оквиру Мреже. Заједничка активност је 
била и обука за писање пројеката, Конференција за 
директоре школа, реализација неких пројеката.    

#mreza #tim #saradnja #seminar #obuka #potrebe #skole 

https://www.facebook.com/hashtag/strucnousavrsavanje?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUW-ojK1AJi7tVkeDR0PJCFBkzvhhjAnIpHoVHhMynok8dEsTji24G6OQM-moD5QdfqlU4Kgzff89EZ90S60aA_fP6INbMLemGAStaQNjVafNVzt83PxFkHcJQGbLNXenbks7oSGsP1e8LBL7pimKAIDyAEwiaDaLWUVNPX_Zq9L0i1bevOJ
https://www.facebook.com/hashtag/seminar?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUW-ojK1AJi7tVkeDR0PJCFBkzvhhjAnIpHoVHhMynok8dEsTji24G6OQM-moD5QdfqlU4Kgzff89EZ90S60aA_fP6INbMLemGAStaQNjVafNVzt83PxFkHcJQGbLNXenbks7oSGsP1e8LBL7pimKAIDyAEwiaDaLWUVNPX_Zq9L0i1bevOJY06WESPBAIH-
https://www.facebook.com/hashtag/akreditacija?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUW-ojK1AJi7tVkeDR0PJCFBkzvhhjAnIpHoVHhMynok8dEsTji24G6OQM-moD5QdfqlU4Kgzff89EZ90S60aA_fP6INbMLemGAStaQNjVafNVzt83PxFkHcJQGbLNXenbks7oSGsP1e8LBL7pimKAIDyAEwiaDaLWUVNPX_Zq9L0i1bevOJY06WESP
https://www.facebook.com/hashtag/autori?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUW-ojK1AJi7tVkeDR0PJCFBkzvhhjAnIpHoVHhMynok8dEsTji24G6OQM-moD5QdfqlU4Kgzff89EZ90S60aA_fP6INbMLemGAStaQNjVafNVzt83PxFkHcJQGbLNXenbks7oSGsP1e8LBL7pimKAIDyAEwiaDaLWUVNPX_Zq9L0i1bevOJY06WESPBAIH-a
https://www.facebook.com/hashtag/realizatori?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUW-ojK1AJi7tVkeDR0PJCFBkzvhhjAnIpHoVHhMynok8dEsTji24G6OQM-moD5QdfqlU4Kgzff89EZ90S60aA_fP6INbMLemGAStaQNjVafNVzt83PxFkHcJQGbLNXenbks7oSGsP1e8LBL7pimKAIDyAEwiaDaLWUVNPX_Zq9L0i1bevOJY06WESPB
https://www.facebook.com/hashtag/teme?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUW-ojK1AJi7tVkeDR0PJCFBkzvhhjAnIpHoVHhMynok8dEsTji24G6OQM-moD5QdfqlU4Kgzff89EZ90S60aA_fP6INbMLemGAStaQNjVafNVzt83PxFkHcJQGbLNXenbks7oSGsP1e8LBL7pimKAIDyAEwiaDaLWUVNPX_Zq9L0i1bevOJY06WESPBAIH-aiK
https://www.facebook.com/hashtag/prioritetneoblasti?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUW-ojK1AJi7tVkeDR0PJCFBkzvhhjAnIpHoVHhMynok8dEsTji24G6OQM-moD5QdfqlU4Kgzff89EZ90S60aA_fP6INbMLemGAStaQNjVafNVzt83PxFkHcJQGbLNXenbks7oSGsP1e8LBL7pimKAIDyAEwiaDaLWUVNPX_Zq9L0i1bevOJY
https://www.facebook.com/hashtag/timskirad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUW-ojK1AJi7tVkeDR0PJCFBkzvhhjAnIpHoVHhMynok8dEsTji24G6OQM-moD5QdfqlU4Kgzff89EZ90S60aA_fP6INbMLemGAStaQNjVafNVzt83PxFkHcJQGbLNXenbks7oSGsP1e8LBL7pimKAIDyAEwiaDaLWUVNPX_Zq9L0i1bevOJY06WESPBAI
https://www.facebook.com/hashtag/mreza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUW-ojK1AJi7tVkeDR0PJCFBkzvhhjAnIpHoVHhMynok8dEsTji24G6OQM-moD5QdfqlU4Kgzff89EZ90S60aA_fP6INbMLemGAStaQNjVafNVzt83PxFkHcJQGbLNXenbks7oSGsP1e8LBL7pimKAIDyAEwiaDaLWUVNPX_Zq9L0i1bevOJY06WESPBAIH-ai
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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 

Фотографије власништво ЦСУ Кикинда 

Активности Научног клуба ЦСУ Кикинда 

Осети физику свим чулима 
28.10.2021. 
 
Радионица намењена ученицима „Осети физику 

свим чулима“ реализована је у Парку науке ЦСУ 
Кикинда. Кроз кратку шетњу кроз Парк науке 
ученици су стекли знања на занимљив начин, 

истраживачки и тимски ,а научили су и примену 
у пракси.  О сваком експонату говориле су 
реализаторке Ина Лепар, Бојана Пењин и Јована 

Степанчев.  

Мора и океани, интерактивна онлајн 
радионица 

22.09.2021. 
 
Шта је клима и како мора и океани утичу на њу, 
како промена климе утиче на мора и океане, 

могло је да се сазна на интерактивној онлајн 
радионици које су реализовале Тања Олеар 
Гојић, Мирјана Тишма и Ивана Павковић. 

Учесници су могли да се упознају са идејом 
„чистача мора“ из комплета Лего Ве До 2.0 као 
и да осмисле своје предлоге за решење 

проблема. Материјал је доступан на сајту ЦСУ 
Кикинда. ЦНЦ технологије у Мејкерс клубу ЦСУ 

Кикинда   

8.-10.12.2021. 

За ученике средње школе одржана је обука за рад 
на ЦНЦ машини. Обуку је осмислио и реализовано 
инжењер Небојша Миљевић, а реализована је 
током три дана у Мејкерс клубу ЦСУ Кикинда. 
Након уводног предавања о настанку и развоју 
ЦНЦ машина, нивоима управљања, ученици су 
имали прилику да науче како се управља 
машином, како се пише код за ЦНЦ машину и да 
виде како се пушта у рад. На мини моделу ЦНЦ 
рутера, ученици су имали могућност да сами 
напишу Г-код, мењају алат и пусте рутер у рад. 

Руке у тесту 
21.09.2021. 
 
У ССШ „Милош Црњански“, професорица 

Бранислава Крстин, представила је пекарски смер 
као врло атрактиван са иновираним планом и 
програмом а у оквиру „Ноћи истраживача“. Након 

едукативног дела, следило је практично 
представљање припреме производа од теста. 
Учесници су имали прилику да виде све фазе 

израде пецива од прорачуна и познавања 
рецептуре за израду пецива, до замеса, 
ферментације, обликовања теста, накнадне 

ферментације и печења и сервирања производа.  


