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                7.-12. 2022. 

08.10.2022. 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 12 центара из читаве Србије. ЦСУ 
Кикинда организује акредитоване програме у 
Кикинди али и широм Србије. Од ове школске 
године тржишту образовања ЦСУ Кикинда нуди 
33 акредитована програма уз стално понуду 
актуелних конференција, трибина, студијских 
путовања. У понуди су и акредитовани програми 
за запослене у јавној управи. 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. ЦСУ 
Кикинда учествује и у пројектима па је тако један 

од најзначајних пројеката у овој години 
„Опремање центра ИТ опремом „у вредности од 
5,7 милиона динара у оквиру „Програм расподеле 
инвестиционих средстава у Министарству просве-
те, науке и технолошког развоја за 2022. годину“ . 
Набављена је нова опрема за савремени рад на 
стручном усавршавању. Годишњица ЦСУ Кикинда 
је и  Слава ЦСУ Кикинда, Свети Сергеј Радо-
њешки, која је обележена у присуству свештеника, 
представника локалне управе, чланова УО и НО, 
запослених а присутне је поздравио директор ЦСУ 
Кикинда Дејан Карановић. 
 

 

 
Летњи камп ЦСУ Кикинда 

 
Од 4. до 8. јула у ЦСУ Кикинда је реализован Лет-
њи камп за децу од 8 до 12 година. У 8 сати почи-
њао је час рекреативног пливања на отвореним ба-
зенима СЦ „Језеро“. Час је реализовао Томислав 
Бартолић а о деци су уз професора водили рачуна 
и Лазар Трипиновић Попов и Сузана Лисулов. 
После шетње до ЦСУ Кикинда, следила је ужина а 
затим од 10 сати радионице у просторијама Цен-
тра. Са децом су радионице реализовале Елеонора 
Волаш Цибула и Гордана Булатовић.  Уз креатив-
ну употребу различитих материјала, говорило се о 
рециклажи и коришћењу еколошких материјала. У 
„Врту знања“ говорило се о обновљивим изворима 
енергије и рационалном коришћењу природних 
ресурса.  
 

Годишњица рада  Центра за стручно усавршавање у Кикинди 
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СЕМИНАРИ 

Актуелности у образовном систему  
Републике Србије 

 
 
Врњачка Бања 5.-7. октобар 2022. 
Мрежа РЦ и ЦСУ Србије, традиционално у 
Врњачкој Бањи, организује акредитовани обра-
зовни скуп. Ове године, од 5. до 7. октобра кон-
ференција „Професионална подршка руководио-
цима установа у образовању – Актуелности у 
образовном систему Републике Србије“, одржа-
на је по шести пут. Конференцију је отворио 
председник УО Мреже РЦ и ЦСУ Србије, Дејан 
Томић, који је уз уводно обраћање представио и 
рад Мреже и значај рада 13 центара у Србији на 
подизање квалитета образовања и васпитања. О 
„Лидерству у образовању“, говорио је др Милан 
Пашић, помоћник министра просвете. Јасмина 
Јовановић, помоћница министра просвете гово-
рила је о редовном наздору у школама, Данијела 
Ковачевић Микић из ШУ Чачак о педагошко -
инструктивном раду директора и вредновању 
наставе. „У сусрет новим стандардима постиг-
нућа за крај основне и средње школе“, говорила 
је Елизабета Каралић, ЗВКОВ, „Правилник о 
стручном усавршавању запослених у образова-
њу“, представила је Сузана Деретић, ЗУОВ. 
„Лиценца: стандарди компетенција за директоре 
(портфолио)“ тема је о којој је говорио Богољуб 
Лазаревић из Министарства просвете а о 
„Менаџменту квалитета у образовању“ говорила 
је др Марија Ранђеловић већница из Ниша. ЦСУ 
Кикинда су на конференцији представљали ди-
ректор Дејан Карановић и саветник за стручно 
усавршавање и напредовање Томислав Барто-
лић. 

Организација, евалуација и вредновање активног часа физичког и здравственог 
васпитања 

 
03.12.2022. 
У ЦСУ Кикинда је одржан акредитовани програм 
стручног усавршавања 1075 „Организација, евалуа-
ција и вредновање активног часа физичког и здрав-
ственог васпитања“. Циљ семинара је подизање пе-
дагошке компетенције наставника у организацији 
часа физичког и здравственог васпитања. Учесници 
су остварили 8 бодова стручног усавршавања из 
области физичко васпитање.  Реализаторке семина-
ра су биле Маријана Ђукић, Јелена Игњатић и 
Антонија Нађ Косановић. 
 

 

Знање у рукама 
 
03.12.2022. 
У ЦСУ Кикинда је одржан акредитовани програм 
стручног усавршавања 533 „Знање у рукама“. 
Циљ семинара је стицање и унапређење методич-
ких вештина наставника и стручних сарадника 
основних и средњих школа за развој предузимљи-
вости и предузетништва код ученика у циљу 
практичне примене наученог у реализацији наста-
ве орјентисане ка исходима. Реализатори семина-
ра су били Хелена Милошевић Момчилов и Не-
над Прибак а учесници су остварили 8 бодова за 
стручно усавршавање из области општа питања 
наставе. 
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СЕМИНАРИ/ПРОЈЕКТИ 

 
Саветовање наставника који предају на 

српском језику у Румунији 
 
4.-6. новембра 2022. Бребу Ноу 
У организацији Савеза Срба у Румунији и теорет-
ске гимназије „Доситеј Обрадовић“ из Темишвара, 
одржано је саветовање наставника који предају на 

српском језику у Румунији. Сарадња са ЦСУ Ки-
кинда је настављена па су реализаторке Наташа 
Глигић и Данијела Ивановски одржале семинар 

530 „За наставника лако, да може свако“, док је 
саветница за стручно усавршавање, Гордана Була-
товић представила рад ЦСУ Кикинда. Циљ семи-

нара је оспособљавање наставника за коришћење 
и употребу дигиталних алата у реализацији часа, 
израду дигиталних материјала и подизање квали-
тета реализације часа у складу са стандардима 

наставе и учења.  

Студијско путовање у Будимпешту 
 
29.09.-01.10.2022. 
Центри за стручно усавршавање Кикинда, Сомбор и Шабац и РЦ Кањижа, организовали су студијско 
путовање, посету  Образовном центру „Никола Тесла“ у Будимпешти у чијем саставу је српско заба-
виште, основна школа и гимназија. Директорица др Ластић Јованка одржала је предавање уз презента-
цију на ком је представила рад ове значајне образовне институције, која из године у годину привлачи 
све више ученика из региона. Присутни су имали прилику и да сазнају како се мењао образовни систем 
Мађарске, које место имају припадници националности и какав је статус ове школе у читавом образов-
ном систему северног суседа. Политика уписа, положај ученика, педагога и запослених били су инте-
ресантни директорима образовних институција из Србије, па су постављали и додатна питања. Највећи 
утисак свакако оставља све већи број ученика који желе да се упишу у ову школу. Студијско путовање 
обухватало је посете старом делу Будимпеште, уз упознавање историјских места, посету Сентадреји и 
крстарење Дунавом. 
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Семинари/пројекти 

Препознајмо и победимо агресивност у 
себи 

05.10.2022. 
Трибина «Препознајмо и победимо агресивност 

у себи» са каталошким бројем 781 и у 
организацији ЦСУ Кикинда, реализована је за 
запослене у основним и средњим школама у 

Кикинди. Приоритетна област је унапређивање 
стручних - предметно методичких, педагошких 
и психолошких знања запослених у образовању. 

Циљ скупа је упознати учеснике трибине са 
узроцима, начинима испољавања и 
могућностима превладавања агресивности у 
себи. Ауторка је магистар психологије,високи 

педагошки саветник,  Бранка Граховац. Трибина 
је реализована у сали КЦ у Кикинди а полазни-
ци су остварили 1 бод обавезног стручног уса-

вршавања.  

Договор пред почетак нове школске 
године 

 
26.08.2022. 
У ЦСУ Кикинда је одржан састанак директора 
основних и средњих школа са територије града 
Кикинде.  Тема састанка је била припрема шко-

ла за почетак нове школске године. Састанку је 
присуствовала и чланица градског већа задуже-
на за образовање, Валентина Мицковски . 

Стручно усавршавање у образовању 
 
08.09.2022. 
У ЦСУ Кикинда је одржан састанак са пред-

ставницима школа са територије града Ки-
кинде. На састанку је анализиран нови Ката-
лог сталног стручног усавршавања и нови 

правилник о стручном усавршању. У наред-
ном периоду у сарадњи са школама биће ода-
брани програми из актуелног каталога и пре-

дложене теме за акредитацију стручних ску-
пова.  

 
Актив стручних сарадника  

 
27.09.2022. 
Стручни сарадници, педагози и психолози, из 
основних школа са територије града Кикинде, 
окупили су се данас у ЦСУ Кикинда. Повод је 
био одлазак у пензију колегинице Љиљане 
Гаврилов, дугогодишњег стручног сарадника у 
основној школи „Ђура Јакшић“.  
 

https://skupovi.zuov-katalog.rs/index.php?action=page/program/view/&id=781#autor4242
https://skupovi.zuov-katalog.rs/index.php?action=page/program/view/&id=781#autor4242
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АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТИ/ОБУКЕ 

Предавање за средњошколце 
4. новембар 2022. 
Центар за стручно усавршавање Кикинда 
организовао је предавање  за ученике 
кикиндских средњих школа, доц.др Зорана 

Голушина, дерматовенеролога «Полно 
преносиве инфекције, како их препознати и како 
се заштитити». Предавање је одржано у великој 

сали Културног центра. Доктор Голушин је 
причао на популаран и доступан начин, како би 
се средњошколци што боље упознали са овом 

увек актуелном темом, како би могли што боље 
да препознају полне болести и да се заштите.  

Асертивном комуникацијом до успеха 
 
29.08.2022. 
«Асертивном комуникацијом до успеха» је 

акредитовани програм стручног усавршавања 
под бројем 96, који је реализован у ЦСУ 
Кикинда за запослене у гимназији «Душан 

Васиљев». 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. 

Обука за наставнике у ЦСУ Кикинда 
 
9.-10.12.2022. 
У ЦСУ Кикинда је одржана обука „Примена ре-

ферентног оквира компетенција за демократску 
културу“. Ово је дводневна обука од национал-
ног значаја, коју је организовало Министарство 

просвете са циљем да се запослени у школама 
информишу о компетенцијама за демократску 
културу и њихову имплеметацију у образовно -

васпитни процес. Реализаторке обуке су биле 
Зорана Лепедат и Драгана Крстић. На обуци је 
учествовало 35 наставника из основних и сред-
њих школа СБО. 

Наставници страних језика 
16.11.2022. 
Наставници страних језика из школа са тери-
торије града Кикинде одржали су састанак у 
ЦСУ Кикинда. Говорило се о занимљивим 
начинима обележавања Европског дана јези-
ка, размењена су искуства са вебинара и оста-
лих облика стручног усавршавања којима су 
присуствовали наставници.  Представљени су 
и примери виртуелних пројеката који су реа-
лизовани кроз активности током прошле 
школске године.  

Уплату котизације за серти-
фикат можете извршити на 
текући рачун 840-31173845-
76 позив на број 35-215 у 
износу од 200 динара или пу-
тем мобилне апликације ске-
нирањем кода. 
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ОБУКЕ ЈУ/АКТИВНОСТИ 

Напредно коришћење MS Word, 
PowerPoint и веб алата за повећање 
компетенција просветних радника 

 
 
17.12.2022. 
У ЦСУ Кикинда је реализован семинар са 
каталошким бројем 375 «Напредно коришћење 
MS Word, PowerPoint и веб алата за повећање 

компетенција просветних радника». У 
рачунарској учионици реализатори су били 
Душан Којић, Мастер, Центар за стручно 
усавршавање Шабац и Александар Бркић, 

Мастер, ОШ „Јеврем Обреновић“ Шабац. Циљ 
програма је стицање знања, овладавање 
вештинама и формирање вредносних ставова 

просветних радника, који доприносе развоју 
напредне информатичке писмености неопходне 
за даљи рад у систему образовања и васпитања. 

Полазници су остварили 8 бодова за стручно 
усавршавање. 

 
Обука за нови систем обрачуна  

плата 
 
 
14.09.2022.  
 
Пројекат ИСКРА као нови систем за обрачун 
плата у јавном сектору, почео је са применом 

1. јануара ове године а ова радионица је 
осмишљена да припреми запослене за нови 
начин обрачуна плата кроз практичну презен-

тацију. Предавачи су представили осим рада 
на новој платформи САП система (Пројекат 
ИСКРА), и начин уношења података и обра-
чун зарада на примерима учесника. Предавање 

је организовао ЦСУ Кикинда за запослене у 
јавном сектроу града Кикинде а у великој сали 
Културног центра Кикинда. Предавачи су би-

ли стручни консултанти Семинара Србије, 
Драгица Вићентијевић, Соња Дубовац и Дра-
ган Тошић. 

Безбедност на интернету -  
напади хакера 

 
10.11.2022. 
У ЦСУ Кикинда је предавање за ученике Техничке 
школа одржао  професро кикиндске гимназије, Љу-

бомир Замуровић. „Безбедност на интернету -
напади хакера“ је више него актуелна тема која је 
уз то и врло интересантна. Говорило се и о дарк ве-

бу, врстама хакерских напада али и о томе да су 
најпознатији хакери углавном у затвору. 
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Активности /пројекти 

3 Д штампач у ЦСУ Кикинда 
 
Један од експоната у ЦСУ Кикинда је и 3Д 

штампач. Наставници могу ученицима да пред-
ставе општи принцип рада тродимензионалног 
штампача који је у теорији једноставан и јасан. 

Програм за 3Д моделовање ствара објекат или 
његов део, датотека се шаље на обраду специја-
листичким програмом, дигитални модел се дели 

на стотине хоризонталних трагова, наводећи 
путању носача за штампање. Растопљени мате-
ријал се наноси на основних слој по слој, ства-

рајући потпуно опипљив предмет. Овога пута 
лудају. 

 
Магична 3Д оловка 

 
 

21.12.2022. 
 
У Мејкерс спејсу Научног клуба ЦСУ Кикин-
да, одржана је радионица „Магична оловка“ у 
оквиру пројекта који се реализује у сарадњи 
са Центром за промоцију науке. Учесници су 
били ученици четвртог разреда ОШ „Свети 
Сава“ из Кикинде а радионицу је реализовао 
Дејан Лазић. Учесници су имали прилику да 
науче како се користи 3Д оловка и да са њом 
цртају у све три димензије, да стварају пред-
мете јер из оловке „цури“ пластика односно 
ПЛА филамент.  
 

Европска ноћ истраживача 2022. 
године у Кикинди 

 
 
26. септембра до 30. септембра 2022.  
Током манифестације у Научном клубу ЦСУ 
Кикинда реализоване су следеће радионице: 
Случајна башта, аутори и реализатори др 
Милорад Степанов, сликар и стручни 
консултант и  мр Надежда Мироковић, биолог
- ботаничар. 
Ки-Еџплорер научна шетња,  предавач и аутор 
ове научне шетње Мирослав Грујић, професро 
географије из ОШ «Свети Сава» 
Лабораторија звука -„Три боје звука“ , 
„Музички таласи“  и „Господин Пи“,  Ауторке 
Ина Лепар и Олга Мандић, професорке 
Током Европске ноћи истраживача 440 
учесника је прошло кроз радионице.  

 
Састанак Актива директора основних и сред-
њих школа са територије  града Кикинде са 
представницима локалне управе пред почетак 
нове школске године. 

Нова опрема у ЦСУ Кикинда, захваљујући про-
јекту реализованом  са Министарством просве-
те у вредности од 5.7 милиона динара. 
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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! 

 

 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.  

Развој Е -управе 
25.10.2022. 
У организацији Националне академије за јавну 
управу у ЦСУ Кикинда је реализован акредито-
вани програм стручног усавршавања за запосле-
не у јавној управи. Назив програма је „Развој Е-
управе“ а реализатотр је био Милан Јосимов, 
шеф Одсека за квалитет електронских услуга, 
податке и заштиту података из Канцеларије за 
информационе технологије и електронску упра-
ву. Иначе, сви запослени у систему јавне управе 
у обавези су да се стручно усавршавају о чему 
се води евиденција . 

Обука кандидата за пописиваче 
05.-16.09.2022. 
У просторијама ЦСУ Кикинда у периоду од 5. до 
16. септембра одржана је обука за пописиваче. 
Обука је организована у свим градовима и 

општинама за преко 17 хиљада кандидата за по-
писиваче и то на 160 пунктова. Републички завод 
за статистику упутио је јавни позив свим заинте-

ресованим грађанима да се пријаве за посао попи-
сивача у Попису становништва, домаћинстава и 
станова 2022. који ће бити реализован у периоду 
од 1. до 31. октобра ове године. 

Обука за личне пратиоце 
22.-23.10.2022. 
У ЦСУ Кикинда је у организацији „Дечје срце“, 
хуманитарне организације за помоћ особама са 
сметњама у развоју, одржана обука  личних 

пратилаца за адекватно пружање подршке деци 
са сметњама у менталном развоју – деци са 
инвалидитетом је одржана током два дана. О-

бука личних пратилаца је услуга из домена со-
цијалне заштите као подршка деци док не напу-
не 18 година живота а говорило се о улози пра-
тилаца, комуникацији са децом, социјализаци-

ји, комуникацији са родитељима и вршњацима, 
процени могућности деце. 

Договор пред почетак нове школске го-
дине 

26.08.2022. 
У ЦСУ Кикинда је одржан састанак директора 

основних и средњих школа са територије града 
Кикинде.  Тема састанка је била припрема школа 
за почетак нове школске године. Састанку је при-

суствовала и чланица градског већа задужена за 
образовање, Валентина Мицковски . 


