
 

                        

 

 - Место Ваших нових сазнања  

Билтен 43 

                1-.6. 2022. 

Акредитовани скуп  «Развијање компетенција директора у циљу осигурања квалитета рада ОВ и ВО 
установа», реализован је у организацији ЦСУ Кикинда, ЦСУ Сомбор, ЦСУ Кањижа и ЦСУ Шабац и 
подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за унапређење образовања и 
васпитања. Саветовање је одржано у хотелу Термал у Врднику а након поздравне речи Дејана 
Карановића, директора ЦСУ Кикинда, присутне је поздравио Милан Ковачевић, заменик Покрајинског 
секретара за образовање. Прво предавање  „Стручно-педагошки надзор у делокругу рада школских 
управа и улога директора у осигурању квалитета рада школе„ одржао је  др Зоран Костић, посебни 
саветник министра , Министарство просвете, науке и технолошког развоја.  Јасмина Ђелић, начелник 
одељења за координацију рада школских  управа из Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја говорила је на тему „Национални оквир квалитета рада установа као основа за развој“. Другог 
дана говорили су представници ЗУОВ-а: „Искуства са испита за лиценту директора ОВ и ВО установа“ , 
Сузана Деретић и Драган Ракита а треће предавање је било  „Рад са родитељима – кључни аспекти и и-
зазови у раду“ и одржала га је Др Тања Шијаковић. Завршно предавање је било „Улога директора у 
развијању позитивне атмосфере – климе и стварању безбедног  окружења“  Директор Друге економске 
школе у Београду   Дејан Д. Недић а пример добре праксе представио је директор ОШ «Краљ 
Александар први» из Пожаревца, Горан Сегер. Добро припремљено саветовање било је гаранција да ће 
учесници и предавачи као и гости бити задовољни и да ће циљ саветовања у потпуности бити остварен. 
Учесници су остварили 2 бода за стручно усавршавање. 

Саветовање за директоре школа и установа 
11.-13.05.2022. 
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СЕМИНАРИ 

Асертивном комуникацијом до успеха 
 
19.03.2022. 
«Асертивном комуникацијом до успеха» је 

акредитовани програм стручног усавршавања 
под бројем 96, који је реализован у ЦСУ 
Кикинда. Мала група заинтересованих 

одушевљена је како самим семинаром, тако и 
реализаторкама, које су успеле да на 
интересантан начин приближе проблематику 

односа и асертивност у комуникацији. Циљ 
програма је оспособљавање наставника за 
примену асертивне комуникације као начина 
изграђивања ауторитета у раду са ученицима, 

родитељима и колегама а полазници су 
остварили 8 бодова за стручно усавршавање. 
Ауторка и реализаторка програма је Весна 

Узелац а семинар је реализовала са  Слађаном  
Станков. 

 
Искористи час 
 
07.05.2022. 
 
У ЦСУ Кикинда је у суботу, 7. маја, одржан акре-
дитовани програм стручног усавршавања са ката-
лошким бројем 395 „Искористи час“. Циљ семи-

нара је оспособљавање наставника за коришћење 
часа, као функционалне јединице наставе, 
подизање квалитета реализације часа у складу са 

стандардима наставе и учења. Подизање нивоа 
знања наставника о методама и поступцима за 
развијање мотивације ученика за учење. 

Реализатори семинара су Данијела Ивановски и 
Далибор Симоновић а учесници су остварили 8 
бодова за стручно усавршавање. 

Коришћење рачунара за припрему 
ефективније наставе 
 
05.02.2022. 
У ЦСУ Кикинда је на захтев запослених у 
Техничкој школи Кикинда, одржан семинар са 
каталошким бројем 318 „Коришћење рачунара 
за припрему ефективније наставе“. Циљ семи-
нара је унапређивање знања наставника за ефи-
касно коришћење рачунара као подршке у изра-
ди потребне документације и квалитетнијег и 
потпунијег извођења наставе. Приоритена 
област је унапређивање дигиталних компетен-
ција ученика и наставника и употреба информа-
ционо-комуникационих технологија у реализа-
цији образовно-васпитног процеса. Аутори и 
реализатори су Ивана Новаковић, Душан Којић 
и Ђорђе Шарчевић. Полазници су остварили 8 
сати стручног усавршавања. 
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СЕМИНАРИ/ПРОЈЕКТИ 

Безбедност деце на интернету 
 
Април 2022. 
У организацији ЦСУ Кикинда у Народном позо-
ришту у Кикинди, одржана су предавања за учени-
ке основних школа са територије града Кикинде о 
безбедности деце на интернету. Предавач је била 
Катарина Јонев Ћираковић, стручњак за сајбер без-
бедност, која годинама активно едукује децу, младе 
и родитеље о опасностима на интернету и друштве-
ним мрежама. Присутне су поздравили градоначел-
ник Кикинде, Никола Лукач и дирекотор ЦСУ Ки-
кинда, Дејан Карановић, као и чланица градског 
већа Валентина Мицковски. Током два дана, одр-
жано је 7 предавања, како би што већи број ученика 
био обухваћен а за децу из сеоских школа органи-
зован је превоз аутобусом. 
 

Како унапредити процес самоевалуације 
у области настава и учење? 
 
11.06.2022. 
Семинар „ Како унапредити процес самоевалуације 
у области настава и учење?“реализован је за запо-

слене у ССШ „Милош Црњански“ у ЦСУ Кикинда. 
Циљ програма је унапређивање компетенција уче-
ника, наставника и директора за самоевалуацију у 

наставном процесу. Реализаторке су Гордана Ми-
ловановић, Економска школа, Ваљево и  Маја Вра-
чар, дипломирани педагог – мастер, Зуботехничка 

школа Ваљево. Полазници су остварили 8 бодова 
за стручно усавршавање.  

О стручном усавршавању 
 
10.03.2022.           
У ЦСУ Кикинда је одржан састанак са представни-

цима школа са територије града Кикинде. Тема је 
била нови Правилник о сталном стручном усаврша-
вању који је објављен крајем прошле године. Уз 

анализу Правилника разговарало се о стручном уса-
вршавању наставника у току ове школске године.  

Пројекат „Лепота природе“ реализован је у Специјалном резервату природе „Засавица“. У пројекту су 
учествовала два НК, Кикинда и Шабац уз финансијску подршку ЦПН. Учесницима су презентовани по-

даци о самом резервату и диверзитету флоре и фауне а затим се прича наствила о истраживању алги о-
вог подручја, па је уследио обилазак плавог пашњака Ваљевац. Следила је вожња бродићем по Засави-
ци. 
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Семинари/пројекти 

Кикод клуб 
Јун 2022 
Пројекат  ЦСУ Кикинда, Пролећни камп 
„Кикод клуб“,  финансирао је Покрајински 
секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице. 
Циљ пројекта је организовано и стручно вођено 
слободно време ученика у ваннаставном перио-
ду, квалитетно осмишљавање времена и органи-
зација активности за ученике основношколског 
узраста кроз  упознавање са основним елемен-
тима програмирања на лак и забаван начин.  
Радионице су урађене у петом разреду у ОШ 
„Свети Сава“ као и у трећем разреду са учени-
цима ОШ „Свети Сава“ Кикинда, ОШ „Јован 
Поповић“, Кикинда, ОШ „Вук Караџић“ и ОШ 
„Ђура Јакшић“ у Кикинди. Неке од радионица 
реализоване су и у информатичком кабинету 
ЦСУ Кикинда.  
Коришћењем микробит уређаја, ученици су ра-
дили заједно на решавању проблемских задата-
ка и одмах су видели резултате сопственог рада. 
Са великим одушевљењем присуствовали су 
овим радионицама. Употребом различитих бло-
кова кода учили су основе програмирања и е-
лектронике. Примена микробита у свакоднев-
ном животу представљена је кроз различите 
програмске задатке на овим радионицама. Ради-
онице су реализовани професори Тања Радова-
нов и Арпад Пастор. 
 

Развијање социјалних вештина у школи 
 
25.06.2022. 
У ЦСУ Кикинда је за запослене у ССШ „Милош Црњански“ реализован семинар „Развијање социјал-
них вештина у школи“. Циљ обуке је стицање знања и умења наставника за развијање социјалних 

вештина код ученика. Реализаторке су биле Слободанка Гашић Павишић и Маша Ђуришић, полазници 
су остварили 8 бодова за стручно усавршавање. 

Примена индивидуализоване, про-
блемске, програмиране и егземпларне 
наставе у школи 
 
05.03.2022. 
Семинар са каталошким бројем 552, чији је циљ 
оспособљавање наставника да применом разли-
читих типова наставе и њиховим комбиновањем 
успешно решавају постављене образовно-
васпитне проблеме и захтеве савремене настав-
не праксе, одржан је у ЦСУ Кикинда. Полазни-
ци су остварили 8 бодова за стручно усавршава-
ње. Семинар су реализовали Бојан Грујић и  
Марина Пејчиновић,. 
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АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТИ/ОБУКЕ 

 
БанатБике 
 
30.05.2022. 
У ЦСУ Кикинда је одржана презентација пројекта 
„Банатска туристичка веза за бициклистичке руте 

(БанатБике)“ . Пројекат је финансиран средствима 
ЕУ, у овкиру прекограничне сарадње Србија – Ру-
мунија а у сарадњи са локалном самоуправом Сен-

та. Учесницима је представљен систем управљања 
квалитетом на локалним бициклистичким рутама. 
Укупна вредност овог пројекта је 297.990 ЕУР а 

период имплементације је 29.12.2020.-28.06.2022. 

СТРУЧНA ОБУКА: „МОГУЋНОСТИ 
ФИНАНСИРАЊА ПУТЕМ ЕУ 
ФОНДОВА“ 
 
07.-08.04.2022. 
 

ЦСУ Кикинда је у сарадњи са Фондом европски 
послови АП Војводине, организовала обуку 
„Могућности финансирања путем ЕУ фондова“. 
Полазници су били представници удружења грађа-
на и запослени у градској управи. Циљ обуке је да 
се полазници боље упознају са начином аплицира-
ња за средства из ових фондова а предавачи су би-
ли Сања Чутурилов Веселиновић и Тамара Гли-
шић Кривошијa. 
 

Обука пензионера за рад на рачуна-
рима 

Март/април 2022. 

Обука пензионера за рад на рачунару и ко-
ришћење интернета у свакодневном животу 

настављена је овог пролећа. Професор Арпад 
Пастор у рачунарској учионици ЦСУ Кикин-
да, током 20 часова, обучио је најстарије 

суграђане да користе интернет и рачунаре за 
комуникацију и побољшање квалитета живо-
та. За ову прилику Пастор је припремио и 

пригодна скрипта за све учеснике. Обука се 
реализује у сарадњи ЦСУ Кикинаа и Градској 
удружења пензионера Кикинде.  
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ОБУКЕ ЈУ/АКТИВНОСТИ 

Исправка уноса података у ЈИСП-у 
 
27.05.2022. 
У организацији ЦСУ Кикинда и Семинара Србије, 

предавач  Драган Тошић, дугогодишњи Матери-
јално финансијски саветник у Министарству про-
свете, одржано је обуку у просторијама ЦСУ Ки-

кинда. Велики број школа још увек није исправно 
унео податке у ЈИСП, па саветници за материјално 
финансијске послове не могу да одреде број извр-

шилаца за ову школску годину. Током радионице 
демонстриране су грешке а присутни су могли да 
понесу и своје електронске сертификате како би на 
лицу места извршили исправке. 

Млади предузетник 
 
27.04.2022. 
 

Пројекат Високе школе «Проф. др Радомир 

Бојковић» из Крушевца под називом «Млади 
предузетник» има за циљ да средњошколцима 
приближи област предузетништва и бизниса на 

оригиналан и њима разумљив начин. У ЦСУ 
Кикинда је одржана радионица у којој су 
учествовали ученици гимназије «Душан 

Васиљев», Економско трговинске школе и 
Техничке школе. Они су презентовали своје 
бизнис планове које су израдили уз менторску 
подршку њихових наставника и професора 

Високе школе. Финално такмичење биће 
одржано у мају а тада ће учестовати и ученици 
четврте кикиндске средње школе, средње 

стручне школе «Милош Црњански». Иначе 
Висока пословна школа «Проф. др Радомир 
Бојковић» из Крушевца, консултације са 

студентима одржава у просторија ЦСУ Кикинда 
од само оснивања Центра на обострано 
задовољство.  

ШТА СВЕ МОГУ КАЛКУЛАТОРИ ? 
-  У СУСРЕТ ДРЖАВНОЈ МАТУРИ 
 
Зрењанин, 22.1.2022. 
 
 
 

Бесплатна Обука за професоре средњих школа 
и гимназија који предају предмете у којима се 
користи калкулатор (математика, физика, хе-
мија, информатика...) одржана је у ОШ „Јован 
Цвијић“ у организацији Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја и Завод за 
вредновање квалитета образовања и васпита-
ња док је координатор био ЦСУ Кикинда.  О-
бука је трајала 4 сата а професори имају оба-
везу да ураде едукацију својих колега у шко-
лама. Сви учесници обуке добијају на поклон 
Касио калкулатор FX 991 EX који је преведен 
на српски језик. 
Препорука МПНТР и ЗУОВ-а је да се што ве-
ћи број наставника укључи у ову бесплатну 
обуку. 

О кредитним линијама 
 
30.03.2022. 
У ЦСУ Кикинда је одржана презентација кре-

дитних линија Развојног фонда Војводине. При-
сутнима су представљене кредитне линије за 
финансирање климатски одрживих пројеката. 
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Активности /пројекти 

  

Едукација у организацији Владе АП Вој-
водине 
 
01.-02.06.2022. 
Дводневна едукација Покрајинског секретаријата 
за социјалну политику, демографију и равноправ-
ност полова Владе АП Војводине „Поступање про-
фесиналаца/ки у раду са женама, жртвама сексуал-
ног и других специфичних облика насиља“, одр-
жана је у ЦСУ Кикинда. Полазницима се другог 
дана прикључила и помоћница покрајинског 
секретара, Ђенђи Селеши.  

Национални караван Алергија и ја 
 
17.03.2022. 
Национално удружење пацијената „Алергија и 

ја“ у ЦСУ Кикинда је започело Национални 
караван предавања о алергијама на храну, о 
интолерантности на храну, целијакији, екцему 

и атопији, анафилаксији. Идеја је да се пружи 
подршка пацијентима, али и подигне свест и 
едукује јавност о проблемима са којима се 

срећу они и њихове породице. Предавање је 
одржала др Андреа Ђуретић, специјалиста пе-
дијатријске имунологије и алергологије, др 
Биљана Мареновић, специјалиста дерматове-

нерологије и Снежана Шундић Вардић, пред-
седница Удружења „Алергија и ја“. За децу и 
родитеље су  организоване радионице. 

Обука за геронтодомаћице 
 
Мај 2022 
Центар за подршку и инклузију ХелпНет у са-

радњи са лиценцираним пружаоцем услуге по-
моћи у кући, Геронтолошким центром Кикинда, 
организовао је обуку за геронтодомаћице. У 

ЦСУ Кикинда учеснице су прошле акредитовану 
обуку за пружање услуга помоћи у кући, додат-
но су оснажиле своје капацитете на пољу основа 

пружања психосоцијалне подршке и превенције 
Ковид-19 и стекле сертификате. 
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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 

Није знање знати, већ је знање, знање дати! 

Опремање центра ИТ опремом 
април –јун  2022. 
Центру за стручно усавршавање Кикинда одобрена су средства из Програма приоритетних пројеката 
који се финансирају кроз расподелу инвестиционих средстава у Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја за 2022. годину. Вредност пројекта „Опремање центра ИТ опремом“ је 

5.718.000,00 динара а по речима директора ЦСУ Кикинда, Дејана Карановића овим средствима биће 
обновљена опрема у рачунарској учионици, биће набављена најновија верзија „паметне табле“, апарат 
за копирање, фото апарат, лап топови, што ће допринети савременијем и бољем начину рада свих ко-

рисника услуга ЦСУ Кикинда, као и запослених. 

Опрема купљена у оквиру пројекта из средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
за 2022. годину, стигла је у ЦСУ Кикинда и у наредном периоду, а до почетка нове школске године би-
ће у функцији и спремна за коришћење.  

 

 

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних са-
радника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. је у припреми и биће објављен 

најкасније у августу 2022. године. 
 

ЦСУ Кикинда ће у новом циклусу имати 33 акредитована програма и још 1 у                      
оквиру акредитованих програма Мреже РЦ и ЦСУ Србије.  


