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РЕЧ ДИРЕКТОРА 
 
У школској 2018/2019. години смо били пребукирани програмима стручног усавршавања које 
смо организовали у нашем седишту, а наши акредитовани програм су били тражени у целој 
Војводини, па и ван ње. Наша приоритетна циљна група, просветни радници су се, као и увек, 
одазвали у великом броју на обуке организоване током зимског распуста, што нам значи да 
наше програме стручног усавршавања оцењују корисним.  
Поред стручних програма, били смо домаћини многих разних састанака, форума, трибина и 
саветовања. Драго нам је што се наше услуге, просторни и технички услови квалификују 
адекватним за такве прилике и са задовољством можемо рећи да се такав вид сарадње из 
године у годину проширује са државним органима и установама јавног живота.  
О конкретним обукама и другим 
програмима ниже можете читати 
детаљније у хронолошком редоследу. 
Неколико догађаја ипак желим 
посебно истаћи, јер смо на њих 
посебно поносни. Регионални центар 
је успешно аплицирао на конкурс 
Нафтне индустрије Србије „Заједници 
заједно“ који је објављен 2018. 
године. Веома смо им захвални на 
финансијској подршци чија је намена 
изградња летње учионице у дворишту 
зграде Центра и припрема терена за 
постављање тродимензионалних 
експоната у едукативном парку у циљу 
стварања услова за амбијенталну наставу у склопу пројекта изградње научног парка. У периоду 
јануар-март израђена је потребна планска документација, набављене су све пратеће дозволе и 
решења за почетак изградње, спроведен је поступак јавне набавке и изабран је извођач. У 
међувремену смо објавили ликовни конкурс за све васпитно-образовне и образовно васпитне 
установе у нашој општини за израду идејних решења за предмете којима се видљиво и 
опипљиво могу представити науке односно научна достигнућа, јер смо желели да и будући 
корисници овог научног парка учествују у његовом формирању. Деца и ученици су се масовно 
одазвали. Њима свима се и овом приликом захваљујемо, као и њиховим наставницима који су 
их подржали у томе. Цртеже, скице и макете које су нам послали изложили смо у просторијама 
Центра, а најбољи радови су били награђени у оквиру свечаности. Изградња је започета 1. 
априла, а завршена је 20. јуна, како је то и планирано. Научни парк је свечано отворен, у 
присуству представника свих донатора. Овом приликом им се поново захваљујемо на подршци. 
Регионални центар у Кањижи је пуноправни члан Мреже Регоналних центара и Центара за 
стручно усавршавање Србије, који је успешно аплицирао на организовање и спровођење 
програма “Школе за 21. век” на основу меморандума о разумевању који је потписан између 
Министартсва просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и British Council (Лондон, 
Велика Британија). Нашој установи је поверена реализација обука директора и наставника 
основних школа за имплементацију Micro:bit програма на подручју Бачке и Срема. 
Организовали смо 20 семинара за 78 директора и 427 наставника.  
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Национална академија за јавну управу (НАЈУ) је у нашем Центру започела семинар за стручно 
усавршавање службеника у оквиру реформе јавне управе и драго нам је што се та сарадња 
наставља, наиме и даље смо домаћини тих обука.  
На завршетку још једне школске године, свим колегама просветним радницима желимо 
пријатан одмор током летњег распуста захваљујући им на великом одазиву на све наше обуке, 
корисницима наших услуга ваннаставне сфере што нас препознају по нашим квалитетима, а 
донаторима што пратећи наш рад сматрају да смо вредни пружању финансијске подршке за 
несметано функционисање, па и ширење наших услуга и капацитета.  
Нову школску годину планирамо исто тако богату програмима, и наравно радимо на томе да 
осмислимо нове садржаје на опште задовољсво свих наших корисника услуга. 

 

ЈАНУАР 
 
04. 01. 2019. 

 
 

Деца 21. века – изазови у образовању 
 

Каталошки број: 1137         К3, П3 
 

Аутори и реализатори: Слађана Ивковић Ивандекић и Силвиа Козма 
 

ОШ “Петефи Шандор” Хајдуково 

 
Обрађене теме: Савремено образовање – изазови и перспективе; Учити може свако, само је 
питање КАКО?; „ЧИПИКРИМИ“- учионица није (м)учионица; Савремена достигнућа ИКТ – у 
нашој учионици.  
Општи циљеви: Сензибилисање наставника за примену иновативних метода наставе/учења и 
двосмерне комуникације, у складу са захтевима савремених токова образовања.  
Специфични циљеви: Унапређивање рада просветних радника применом креативних метода 
које подстичу функционално размишљање и доводе до ефикасног учења; Оспособљавање за 
подстицање самодисциплинованог, самовођеног, самоконтролисаног процеса учења. 
Број полазника: 28 

 
08. 01. 2019. 

 
 

Сарадња и комуникација – кључ успеха  
у васпитно-образовном раду 

 

Каталошки број: 1115         К4, П3 
 

Аутори и реализатори: Татјана Варју Потребић, Кристина Телек и Лена Поша Варју 
 

Регионални центар, Кањижа 
 

Обрађене теме: Установа као део локалне заједнице; Радионица – “Установа и заједница”; 
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Просветни радник – кључ квалитета; Комуникација и сарадња; Асертивна комуникација; 
Невербална комуникација; Сарадња и 
комуникација са родитељима; 
Решавање сукоба. 
Општи циљеви: Оспособљавање 
учесника да свеобухватно сагледају 
потенцијалне могућности средине у 
којој се налази образовно-васпитна 
установа са циљем да се оне искористе 
у унапређењу васпитно-образовног 
рада у пракси.  
Специфични циљеви: Оспособљавање 
просветних радника да на асертиван 
начин комуницирају са децом, 
родитељима, колегама и локалном 

заједницом;   Сензибилисање и оспособљавање учесника да препознају и искористе могућности 
средине у образовно-васпитном процесу. 
Број полазника: 16 

 
09. 01. 2019. 

 
 

Унапређење наставног рада коришћењем рачунара – 
апликације „Облак“ 

 

Каталошки број: 1122         К4, П1 
 

Аутори и реализатори: Петер Естелецки и МСц Анита Вираг Киш 
 

Регионални центар, Кањижа 

 
Обрађене теме: Основни појмови – 
фајл, фолдер; Google сервиси; Google 
претраживач (претрага докумената, 
претрага слика и видео материјала); 
Рад са Google драјвом; Креирање и 
дељење докумената; Складиштење 
разних фајлова; Рад на заједничком 
документу; Квиз као алат за 
понављање градива.  
Општи циљеви: Развијање дигиталне 
писмености наставника са средствима 
којима се подстиче ефикасност 
наставног рада и школског часа. 
Специфични циљеви: Сензибилисање 

наставника за коришћење рачунара у свакодневном планирању и реализацији наставног 
процеса. Оспособљавање полазника за рад у виртуалном свету – ап. „Облак”. Смањење отпора 
код просветних радника према дигиталној технологији. Број полазника: 20. 
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10. 01. 2019. 

 
 

Деца 21. века – изазови у образовању 
 

Каталошки број: 1137         К3, П3 
 

Аутори и реализатори: Слађана Ивковић Ивандекић и Силвиа Козма 
 

Регионални центар, Кањижа 

 
Обрађене теме: Савремено образовање – изазови и перспективе; Учити може свако, само је 
питање КАКО?; „ЧИПИКРИМИ“- учионица није (м)учионица; Савремена достигнућа ИКТ – у 
нашој учионици.  
Општи циљеви: Сензибилисање наставника за примену иновативних метода наставе/учења и 
двосмерне комуникације, у складу са захтевима савремених токова образовања.  
Специфични циљеви: Унапређивање рада просветних радника применом креативних метода 
које подстичу функционално размишљање и доводе до ефикасног учења; Оспособљавање 
наставника за подстицање самодисциплинованог, самовођеног, самоконтролисаног процеса 
учења. 
Број полазника: 39 

 

 
10. 01. 2019. 

 
 

Дрво израсло до неба 
 

Каталошки број: 1129         К2, П3 
 

Аутори и реализатори: Мелинда Чонти и Ерне Чонти 
 

ОШ “Шаму Михаљ”, Бачко Петрово Село 

 
Обрађене теме: Дрво живота и варијације исте у приповеткама; Упознавање нивоа дрвета 
живота; Улога дрвета у приповеткама; Дрво у нашем животу – у фолклору, бајкама, предметима, 
природи, народној музици, екологији; Стварање заједничке приповетке; Квиз; Цртање дрвета у 
тимском раду; Дизајнирање мајице мотивом дрвета; Домаћи задатак: Обрада дрвета живота на 
школском часу и слање припреме за час, цртежа или слике о истом. 
Општи циљеви: Пружање практичног примера за обраду предметне тематике, како би се она 
приближила деци и ученицима кроз више наставних предмета који се надограђују; Стварање 
комплексне слике за просветног радника и за ученика о дрвету које расте до неба. 
Специфични циљеви: Упознавање различитих нивоа дрвета живота; Откривање путева међу 
световима у нашим животима. Упознавање нивоа и њихових карактеристика; Објашњење 
симболике дрвета живота; Стварање сопственог дрвета живота у бајци, у цртежима, у играма и 
песмама. Упознавање деце и нас самих преко бајке.  
Број полазника: 17 
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11. 01. 2019. 
 
 

Подстицање дечјег стваралаштва кроз старе занате 
 

Каталошки број: 1120         К2, П3 
 

Аутори и реализатори: Софија Јегарски, Бранкица Микалачки, Јолан Тот и Смиљка Булатовић 
 

Регионални центар, Кањижа 

 
Обрађене теме: Израда народне 
ношње; Труковање и вез; Рад са 
вуницом; Техника ткања. 
Општи циљеви: Стицање и усвајање 
нових знања и вештина кроз старе 
занате и оспособљавање за самостални 
рад и примену стечених знања у 
практичном раду са децом кроз 
стваралаштво и креативни рад.  
Специфични циљеви: Подстицање и 
развијање маште и креативности, 
истраживачке радозналости, иници-
јативе и самосталности. 

 Имплементација традиционалних културно образовних садржаја у наставне и ваннаставне 
садржаје; Очување и популаризација старих заната, народних рукотворина, традиције, 
фолклора и ширење културе; Стварање трајне потребе за стваралачким радом и допринос 
формирању личности у целини. Број полазника: 11 

 

Током целе године сваког понедељка и среде у Регионалном центру 

 
 

Релаксационе вежбе за просветне раднике и 
заинтересоване грађане 

 

Регионални центар, Кањижа 

 
Два дана у недељи редовито обезбеђујемо могућност за релаксационе телесне вежбе - 

промовишући и на овај начин здрав живот и значај физичке активности, доприносећи очувању 

и јачању физичких и психичких капацитета полазника. 

 

Током целе године сваког четвртка у Регионалном центру 

 
 

Класичан плес 
 

Регионални центар, Кањижа  
 

Недељно једном обезбеђујемо могућност љубитељима овог вида активног одмора за 
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одржавање менталне и физичке кондиције, уз помоћ професионалних инструктора са великим 

искуством. 

 

17. 01. 2019. 
 
 

Таблица множења 
 

Регионални центар, Кањижа 

 
Ученици 3. б разреда Основне школе 

„Ј. Ј. Змај“, увежбавали су таблицу 

множења у информатичком кабинету 

Регионалног центра, у оквиру 

интерактивног часа математике, уз 

помоћ своје учитељице, Ерике Ческо 

Кермеци. 

 

 
 
 
 

 
26. 01. 2019. 

 
 

Дрво израсло до неба 
 

Каталошки број: 1129         К2, П3 
 

Аутори и реализатори: Мелинда Чонти и Ерне Чонти 
 

Војвођански центар за методику, Зрењанин 

 
Обрађене теме: Дрво живота и варијације исте у приповеткама; Упознавање нивоа дрвета 
живота; Улога дрвета у приповеткама; Дрво у нашем животу – у фолклору, бајкама, предметима, 
природи, народној музици, екологији; Стварање заједничке приповетке; Квиз; Цртање дрвета у 
тимском раду; Дизајнирање мајице мотивом дрвета; Домаћи задатак: Обрада дрвета живота на 
школском часу и слање припреме за час, цртежа или слике о истом. 
Општи циљеви: Пружање практичног примера за обраду предметне тематике, како би се она 
приближила деци и ученицима кроз више наставних предмета који се надограђују; Стварање 
комплексне слике за просветног радника и за ученика о дрвету које расте до неба. 
Специфични циљеви: Упознавање различитих нивоа дрвета живота; Откривање путева међу 
световима у нашим животима. Упознавање нивоа и њихових карактеристика; Објашњење 
симболике дрвета живота; Стварање сопственог дрвета живота у бајци, у цртежима, у играма и 
песмама. Упознавање деце и нас самих преко бајке.  
Број полазника: 16 
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29. 01. 2019. 
 
 

Здравствено предавање: Болести локомоторног система 
 

Регионални центар, Кањижа 

 
 
Женски форум СВМ-а редовно 
организује предавања за 
заинтересоване грађане у 
области здравства. Овом 
приликом је др Марија Буш, 
лекар опште медицине говорила 
о узроцима, настанку, лечењу и 
последицама болести костију, 
зглобова и мишића.  

 

 
 

ФЕБРУАР 
 
02. 2019. 

 
 

Ликовни конкурс Регоналног центра 
 

Регионални центар, Кањижа 

 
Регионални центар за професионални 
развој у Кањижи објавио је ликовни 
конкурс у циљу што атрактивнијег 
дизајнирања Научног парка чија 
изградња је у току. Очекивали смо 
цртеже, ликовне радове, макете у вези 
са наукама, односно чији се садржаји 
уклапају у садржај овог парка који се 
гради у циљу промовисања наука и 
научних достигнућа. У дворишту наше 
установе ће се до овог лета изградити 
научни парк, а у склопу парка налазиће 
се и летња учионица окружена 
експонатима и презентацијама који ће 
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се израдити вечином од природних материјала како би се што боље уклопили у осмишљено 
природно окружење.   
Најбоље идеје, односно радови деце и ученика биће изложени као део елемената за 
визуализацију, односно презентацију научних области и резултата научних истраживања.  
Приликом свечаног отварања Научног парка организоваће се изложба од најуспешнијих радова 
и том ће се приликом уручити награде за најистакнутије ствараоце. 
Предложена тема: „Опипљива и видљива наука” 
Очекују се идејна решења, односно скице инструмената, реквизита за приказивање научне 
области или научног достигнућа, израђени техником и у димензијама по слободном избору, а 
који могу бити израђени индивидуално, у пару или у групи. 
Циљ: промовисање природних и друштвених наука; приказивање научних достигнућа помоћу 
интересантних, атрактивних, опипљивих предмета и средстава. Научни парк који ће се на овај 
начин осмислити и уобличити заједнички, допринеће упознавању и схватању значаја и суштине 
наука на најсавременији и наинтересантнији начин, путем личног доживљаја. 

 
08. 02. 2019. 

 
 

Са стресом је лако ако знаш како 
 

Каталошки број: 114         К4, П4 
 

Аутори и реализатори: мр Бранка Граховац и Бранка Бешлић 
 

Школа за основно образовање и васпитање одраслих “Свети Сава” Нови Сад 

 
Обрађене теме: Мој стрес; Антистрес технике; Синдром сагоревања на послу; Промените себе.  
Општи циљеви: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма 
превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања; Оспособљавање 
просветних радника за препознавање и суочавање са стресом и предупређивање досадашњих 
начина реаговања у стресним ситуацијама. 
Специфични циљеви: Упознавање са појмом стреса, симптомима и факторима који утичу на 
стрес; Унапређивање професионалних вештина за примену антистрес техника у личном и 
професионалном развоју, као и трансфер научених техника на препознавање и ублажавање 
стреса код деце; Упознавање учесника са синдромом сагоревања, узроцима настанка и фазама; 
Унапређивање професионалних вештина за прихватање и контролисање стреса као неминовног 
пратиоца савременог темпа живота (и његових последица).  
Број полазника: 19 

 

09. 02. 2019. 
 
 

Родитељи и просветни радници – партнери у 
унапређивању васпитно –образовног процеса 

 

Каталошки број: 1134         К4, П4 
 

Аутори и реализатори: Олга Ракић и Слађана Ивковић Ивандекић  
 

ОШ „Ј. Ј. Змај“, Суботица 
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Обрађене теме: Методе и средства породичног васпитања; Васпитни стилови породице и 
просветних радника; Повезаност-условљеност васпитне климе породице и васпитне климе у 
одељењу/групи; Начини усаглашавања, породичног и васпитног стила школе/вртића. 
Општи циљеви: Сензибилизација просветних радника за значај комплементарности васпитних 
утицаја породице и школе у развоју дечје личности. 
Специфични циљеви: Упознавање просветних радника са значајем породичног васпитања и 
његовој рефлексији на васпитни рад и развој деце; Разумевање узрочно-последичне 
повезаности између одређених облика понашања детета и васпитне климе у породици и у 
одељењу/групи; Оспособљавање за препознавање узрока неприлагођеног – „проблематичног“ 
понашања детета и примену одговарајућих васпитних метода и поступака у њиховом 

превазилажењу. Број полазника:18 

 
13. 02. 2019. 

 
 

Стручни актив стручних сарадника  
психолога општине Кањижа 

 

Регионални центар, Кањижа 

 
Наша установа обезбеђује простор и потребну опрему за састанке и рад стручних тела и актива 

у области образовања и васпитања. Драго нам је што се наша стручна сарадња употпуњује 

уступањем наших капацитета за њихов рад. 

 
21. 02. 2019. 

 
 

МУП Србије – Полицијска управа у Кањижи  
Предавање у области психологије 

 

Регионални центар, Кањижа 

 
Наша установа, како је то у свом програму од почетка јасно истицала, жели да сарађује са свим 
органима, организацијама и установама у локалној заједници па и ширег окружења. Наше 
просторне и инфраструктурне капацитете радо уступамо свим заинтересованим субјектима, а 
овом приликом је то било предавање организовано за запослене у редовима полиције и 
ватрогасне јединице наше општине. 

 
22. 02. 2019. 

 
 

Национална алијанса за локални развој - НАЛЕД 
 

Регионални центар, Кањижа 

Ова независна, нонпрофитна алијанса, основана 2006. године одржала је састанак користећи 
наше просторне и инфраструктурне капацитете, што је само још један у низу примера за 
сарадњу са ваннаставним организацијама и установама. 
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23. 02. 2019. 
 
 

На путу ка квалитетним  
образовно-васпитним установама 

 

Каталошки број: 1113         К4, П3 
 

Аутори и реализатори: Татјана Варју Потребић, Кристина Телек 
 

Регионални центар за стручно усавршавање,Кикинда 

 
Обрађене теме: Школе у Србији и школе у свету; Радионица “Моја установа”; Просветни радник-
кључ квалитета; Активности наставника ван учионице. 
Општи циљеви: Унапређење компетенције просветних радника да анализирају сопствени 
положај и положај установе у образовно-васпитном раду и да дефинишу професионалну 
будућност. 
Специфични циљеви: Оспособљавање просветних радника да ван учионице раде на 
унапређењу васпитно-образовног рада; Разумевање значаја сарадње са осталим партнерима и 
подизање свести о улози појединца у образовно-васпитном раду. 
Број полазника: 15 

 
 
23. 02. 2019. 

 
 

Дете са говорно-језичким манама  
у вртићу и основној школи 

 

Каталошки број: 1124         К4, П2 
 

Аутори и реализатори: Зита Дудаш и Анико Фехер 
 

Војвођански центар за методику, Зрењанин 

 
Обрађене теме: Фазе усвајања говора и језика; Говорно-језички поремећаји – развојна 
дисфазија, поремећај артикулације, дислалије и ринолалије, муцање, брзоплет говор, 
селективни мутизам; Утицај говорно-језичких поремећаја на школски успех; Могућности 
развијања говорно-језичких способности. 
Општи циљеви: Едукација учесника у препознавању говорно језичких сметњи и оспособљавање 
за пружање помоћи у васпитно-образовном раду деци која испољавају различите облике 
говорно-језичких поремећаја; Подизање компетенција и мотивације учесника за рад са овом 
децом. 
Специфични цељеви: Упознавање учесника са током усвајања говора и језика; Упознавање 
учесника са говорно-језичким поремећајима код предшколског и школског узраста; 
Оспособљавање и сензибилизација учесника за препознавање тешкоћа у домену развоја језика 
и говора; Давање конкретних примера, смерница, идеја и средстава за развијање језичких 
способности деце у групи и у разреду. 
Број полазника: 26 
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26. 02. 2019. 
 
 

МУП Србије – Полицијска управа у Кањижи  
Предавање у области психологије 

 

Регионални центар, Кањижа 

 
Ове недеље је по други пут организовано предавање за запослене у редовима полиције и 
ватрогасне јединице наше општине. Драго нам је што можемо изаћи у сусрет свим 
заинтересованим органима, установама и организацијама са нашим просторима и савременом 
опремом. 

 
26. 02. 2019. 

 
 

Предавање у области здравства: Шта је грип? 
 

Регионални центар, Кањижа 

 
Женски форум СВМ-а редовно 
организује предавања за заин-
тересоване грађане у области 
здравства, у просторијама наше 
установе. Овом приликом је др 
Изабела Бика говорила о 
инфлуензи, о њеним симптомима 
и како да је разликујемо од обичне 
прехладе. 

 
 

 
МАРТ 

 
02. 03. 2019. 

 
 

Иновативне методе развијања личности деце 
 

Каталошки број: 1127         К3, П4 
 

Аутори и реализатори: Моника Ческо, Анико Фехер и Моника Мачаи 
 

Војвођански центар за методику, Зрењанин 

 
Обрађене теме: Развој личности и важност васпитања у развоју; Коме је потребна помоћ? 
Методе развијања личности; Где могу добити помоћ педагог и родитељ? 
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Општи циљеви: Оспособљавање просветних радника да свеобухватно и благовремено делују на 
емоционални развој деце у складу са изазовима и могућностима 21. века. 
Специфични циљеви: Систематизација постојећег знања учесника о развоју личности; 
Упознавање са могућностима и системима развијања способности и личности деце; 
Карактеристике деце са посебним потребама и њихов положај у друштву; Представљање 
примера добре праксе помоћу мреже стручњака и пратеће литературе. Број полазника: 25 

 
02. 03. 2019. 

 
 

Са стресом је лако ако знаш како 
 

Каталошки број: 114         К4, П4 
 

Аутори и реализатори: мр Бранка Граховац и Бранка Бешлић 
 

ПУ „Драгољуб Удицки” Кикинда 

 
Обрађене теме: Мој стрес; Антистрес технике; Синдром сагоревања на послу; Промените себе.  
Општи циљеви: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма 
превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања; Оспособљавање 
просветних радника за препознавање и суочавање са стресом и предупређивање досадашњих 
начина реаговања у стресним ситуацијама. 
Специфични циљеви: Упознавање са појмом стреса, симптомима и факторима који утичу на 
стрес; Унапређивање професионалних вештина за примену антистрес техника у личном и 
професионалном развоју, као и трансфер научених техника на препознавање и ублажавање 
стреса код деце; Упознавање учесника са синдромом сагоревања, узроцима настанка и фазама; 
Унапређивање професионалних вештина за прихватање и контролисање стреса као неминовног 
пратиоца савременог темпа живота (и његових последица). Број полазника: 30 

 
05. 03. 2019. 

 
 

Седница надзорног одбора 
 

Регионални центар, Кањижа 

 
На дневном реду надзорног одбора Регионалног центра за професионални развој запослених у 
образовању у Кањижи, обављен је преглед средстава набављена прошле године, проверен је 
инвентар Установе и размотрене су нове инвестиције у вези са изградњом Научног парка. 

 
06. 03. 2019. 

 
 

Седница управног одбора 
 

Регионални центар, Кањижа  
 

Управни одбор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у 
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Кањижи одржао је своју 2. седницу на чијем дневном реду је био Извештај о пословању 
установе у 2018. години. 

 
07. 03. 2019. 

 
 

Од развојног плана школе преко пројекта ка стварању 
подстицајне средине за учење и развој 

 

Каталошки број: 1131         К4, П3 
 

Аутори и реализатори: Добривој Мартоноши и Татјана Мартоноши 
 

ОШ ”Ђура Јакшић” Перлез 

 
Теме програма: 1.Увод 2. План укључивања школе у националне и међународне пројекте 
Развојног плана; 3. Апликациона форма 4. Буџет и извори финансирања 5. Спровођење пројекта 
и извештавање. 
Општи циљеви: Оспособљавање учесника за унапређивање Плана укључивања школе у 
националне и међународне пројекте Развојног плана школе, са циљем побољшања квалитета 
рада школе; Оспособљавање у области писања предлога пројекта и њиховог спровођења. 
Специфични циљеви: Оспособљавање учесника за израду Плана укључивања школе у 
националне и међународне пројекте Развојног плана школе уз унапређивање Годишњег плана 
рада школе; Оснаживање и оспособљавање за формирање и рад тима за праћење и израду 
пројеката; Оспособљавање за писање предлога пројеката и њихову реализацију и евалуацију; 
Унапређивање професионалног развоја наставника и стварање подстицајне средине за учење и 

развој ученика. Број полазника: 32 

 
07. 03. 2019. 

 
 

Паметна кутија 
 

Регионални центар, Кањижа 

 
Ученици 3. б разреда ОШ „Ј. Ј. Змај“ у Кањижи, уз помоћ своје учитељице Ерике Ческо Кермеци, 
у кабинету за информатику Регионалног центра интерактивно су увежбавали и проверили своја 
знања из математике, географије, историје и матерњег језика. 

 
09. 03. 2019. 

 
 

Деца 21. века – изазови у образовању 
 

Каталошки број: 1137         К3, П3 
 

Аутори и реализатори: Слађана Ивковић Ивандекић и Силвиа Козма 
 

Војвођански центар за методику, Зрењанин  
 

Обрађене теме: Савремено образовање – изазови и перспективе; Учити може свако, само је 
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питање КАКО?; „ЧИПИКРИМИ“- учионица није (м)учионица; Савремена достигнућа ИКТ – у 
нашој учионици.  
Општи циљеви: Сензибилисање наставника за примену иновативних метода наставе/учења и 
двосмерне комуникације, у складу са захтевима савремених токова образовања.  
Специфични циљеви: Унапређивање рада просветних радника применом креативних метода 
које подстичу функционално размишљање и доводе до ефикасног учења; Оспособљавање за 
подстицање самодисциплинованог, самовођеног, самоконтролисаног процеса учења. 
Број полазника: 28  

 
13. 03. 2019. 

 
 

Стручни актив стручних сарадника  
психолога општине Кањижа 

 

Регионални центар, Кањижа 

 
Наша установа обезбеђује простор и потребну опрему за састанке и рад стручних тела и актива 

у области образовања и васпитања. Драго нам је што се наша стручна сарадња употпуњује 

уступањем наших капацитета за њихов рад. 

 
14. 03. 2019. 

 
 

Посета ученика из града Тата (Мађарска) 
 

Регионални центар, Кањижа 

 
Гости локалне самоуправе, ученици 7. разреда и њихови настаници из града Тата (Мађарска) су 

посетили нашу установу, како би се упознали са нашим радом. Организовали смо им 

информатичко предавање које им се допало и рекли су да би се овде радо вратили. Било нам је 

изузетно драго што смо их могли угостити и да су се лепо осећали код нас. 

 
14. 03. 2019. 

 
 

Са стресом је лако ако знаш како 
 

Каталошки број: 114         К4, П4 
 

Аутори и реализатори: мр Бранка Граховац и Бранка Бешлић 
 

ОШ „Васа Стајић“, Мокрин 

 
Обрађене теме: Мој стрес; Антистрес технике; Синдром сагоревања на послу; Промените себе.  
Општи циљеви: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма 
превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања; Оспособљавање 
просветних радника за препознавање и суочавање са стресом и предупређивање досадашњих 
начина реаговања у стресним ситуацијама. 
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Специфични циљеви: Упознавање са појмом стреса, симптомима и факторима који утичу на 
стрес; Унапређивање професионалних вештина за примену антистрес техника у личном и 
професионалном развоју, као и трансфер научених техника на препознавање и ублажавање 
стреса код деце; Упознавање учесника са синдромом сагоревања, узроцима настанка и фазама; 
Унапређивање професионалних вештина за прихватање и контролисање стреса као неминовног 
пратиоца савременог темпа живота (и његових последица). 
Број полазника: 30 

 
 
15 - 16. 03. 2019. 

 
 

Школе за 21. век 
 

Регионални центар, Кањижа 

 
На основу меморандума о разумевању који је потписан 07.02.2019. године између 
Министартсва просвете, науке и технолошког развоја РС и British Council (Лондон, Велика 
Британија), објављен је конкурс за организацију и реализацију програма “21 Century School”, на 
који је Мрежа Регионалних центара успешно аплицирала. Регионалном центру у Кањижи, као 
члану Мреже, поверена је реализација обука на подручју Бачке и Срема.   
Овом приликом је семинар 
одржан за директоре 
основних школа.  
Општи циљ: Подршка развоју 
способности критичког миш-
љења и вештина решавања 
проблема и програмирања у 
току редовних и 
ваннаставних школских 
активности. 
Специфични циљ: Детаљније 
представљање Micro:bit 
програма; Размена идеја и 
мишљења о најефикаснијим 
начинима његовог 
спровођења; Детаљне 
информације о улози директора у пружању подршке у спровођењу овог програма на нивоу 
школе у виду делотворних алата и приступа који су им неопходни да би осигурали ефективно 
учење вештина критичког мишљења и решавања проблема у својим школама, укључујући 
мапирање и препознавање вештина критичког мишљења и решавања проблема у оквиру 
целокупног наставног плана и програма и у оквиру стратегија за планирање, праћење и 
унапређивање наставе и учења.  
Број присутних: 21 
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18. 03. 2019. 
 
 

УНК - “Златно перо” такмичење ученика у писању састава 
 

Регионални центар, Кањижа 

 
Удружење новинара Кањиже сваке године традиционално објављује литерарни конкурс на 

теме у вези са револуцијом 1848/49.  

Свечаност поводом уручења награда за најбоље саставе се одржава сваке године у 

просторијама РЦ. Поносни смо, што смо домаћини овог лепог и увек масовног догађаја, јер нам 

је један од циљева да пружимо достојанствену атмосферу за тако лепе прилике. 

 
18 - 19. 03. 2019. 

 
 

Школе за 21. век 
 

Регионални центар, Кањижа и Сомбор 

 
На основу меморандума о разумевању који је потписан 07.02.2019. године између 
Министартсва просвете, науке и технолошког развоја РС и British Council (Лондон, Велика 
Британија), објављен је конкурс за организацију и реализацију програма “21 Century School”, на 
који је Мрежа Регионалних центара успешно аплицирала. Регионалном центру у Кањижи, као 
члану Мреже, поверена је реализација обука на подручју Бачке и Срема.  Овом приликом је 
семинар одржан за директоре основних школа. 
Општи циљ: Подршка развоју способности критичког мишљења и вештина решавања проблема 
и програмирања у току редовних и ваннаставних школских активности. 
Специфични циљ: Детаљније представљање Micro:bit програма; Размена идеја и мишљења о 
најефикаснијим начинима његовог спровођења; Детаљне информације о улози директора у 
пружању подршке у спровођењу овог програма на нивоу школе у виду делотворних алата и 
приступа који су им неопходна да би осигурали ефективно учење вештина критичког мишљења 
и решавања проблема у својим школама, укључујући мапирање и препознавање вештина 
критичког мишљења и решавања проблема у оквиру целокупног наставног плана и програма и 
у оквиру стратегија за планирање, праћење и унапређивање наставе и учења. 
Број присутних: Кањижа 21; Сомбор: 26. 

 
 
19. 03. 2019. 

 
 

Презентација јавних позива/конкурса 
 

Регионални центар, Кањижа 

 
Филијала у Кикинди Националне службе за запошљавање организовала је презентацију јавних 
позива и конкурса, односно програма и мера активне политике запошљавања за послодавце. 
Драго нам је што смо били у прилици да наше капацитете уступимо тако значајном сусрету, јер 
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то такође потврђује да смо препознати у 
широј јавности као поуздани партнери за 
одржавање тако важних програма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 - 23. 03. 2019. 
 
 

Школе за 21. век 
 

Бачка Топола, Суботица, Апатин, Сомбор, Оџаци, Кула 

 
На основу меморандума о разумевању који је потписан 07.02.2019. године између 
Министартсва просвете, науке и технолошког развоја РС и British Council (Лондон, Велика 
Британија), објављен је конкурс за организацију и реализацију програма “21 Century School”, на 
који је Мрежа Регионалних центара успешно аплицирала. Регионалном центру у Кањижи, као 
члану Мреже, поверена је реализација обука на подручју Бачке и Срема.  Овом приликом је 
семинар одржан за наставнике основних школа. 
Општи циљ: Подршка развоју способности критичког мишљења и вештина решавања проблема 
и програмирања у току редовних и ваннаставних школских активности. 
Специфични циљ: Детаљније представљање Micro:bit програма; Размена идеја и мишљења о 
најефикаснијим начинима његовог спровођења; Детаљне информације о улози наставника у 
пружању подршке у спровођењу овог програма на нивоу школе у виду делотворних алата и 
приступа који су им неопходна да би осигурали ефективно учење вештина критичког мишљења 
и решавања проблема у својим школама, укључујући мапирање и препознавање вештина 
критичког мишљења и решавања проблема у оквиру целокупног наставног плана и програма и 
у оквиру стратегија за планирање, праћење и унапређивање наставе и учења. 
Број полазника: 236 

 
23. 03. 2019. 

 
 

Дете са говорно-језичким манама  
у вртићу и основној школи 

 

Каталошки број: 1124         К4, П2 
 

Аутори и реализатори: Зита Дудаш и Анико Фехер 
 

Регионални центар, Кањижа 
 

Обрађене теме: Фазе усвајања говора и језика; Говорно-језички поремећаји – развојна 
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дисфазија, поремећај артикулације, дислалије и ринолалије, муцање, брзоплет говор, 
селективни мутизам; Утицај говорно-језичких поремећаја на школски успех; Могућности 
развијања говорно-језичких способности. 
Општи циљеви: Едукација учесника у препознавању говорно језичких сметњи и оспособљавање 
за пружање помоћи у васпитно-образовном раду деци која испољавају различите облике 
говорно-језичких поремећаја; Подизање компетенција и мотивације учесника за рад са овом 
децом. 
Специфични цељеви: Упознавање учесника са током усвајања говора и језика; Упознавање 
учесника са говорно-језичким поремећајима код предшколског и школског узраста; 
Оспособљавање и сензибилизација учесника за препознавање тешкоћа у домену развоја језика 
и говора; Давање конкретних примера, смерница, идеја и средстава за развијање језичких 
способности деце у групи и у разреду. 
Број полазника: 26 

 
23. 03. 2019. 

 
 

Музичке игре као део одрастања и учења 
 

Каталошки број: 949         К1, П1 
 

Аутори и реализатори: Маријана Милошевић Симић и мр Силвана Грујић 
 

ПУ “Вукица Митровић“, Лесковац 

 
Обрађене теме: Музика и ум; Утицај музике и музичких игара на развој интелигенције; Развој 
ритма, координације, моторике и меморије кроз игру; Корелација музичког образовања са 
осталим опште образовним програмима; Значај активног слушања; Дечја песма у свакодневном 
раду; Музичка игра као облик неформалног учења; Различите игре за различите нивое музичке 
писмености; Интеграција неформалног учења у образовно-васпитне установе. 
Општи циљ: Подизање компетенција полазника за разумевање и подстицање музичког развоја 
деце и ученика; Оспособљавање за примену неформалних метода учења музике кроз игру, што 
доводи до бољих резултата како у музичком, тако и у општем образовању. 
Специфични циљеви: Подстицање полазника на богаћење свакодневних музичких активности; 
Развијање вештина и способности васпитача и наставника у планирању, креирању и извођењу 
музичких игара; Овладавање вештинама свирања телом; Подстицање на неформално музичко 
образовање и развој музичког потенцијала деце различитог узраста применом игре у 
свакодневном раду; Осмишљавање концепта примене музичке игре у васпитно-образовном 
процесу; Оспособљавање полазника за индивидуализацију наставних садржаја, применљиву на 

дете сваког узраста и способности. Број полазника: 25 

 
26. 03. 2019. 

 
 

Научни парк – свечана додела награда 
 

Регионални центар, Кањижа 
 

Захваљујући успешној апликацији нашег Регионалног центра, Нафтна индустрија Србије (НИС) 
подржава изградњу Научног парка у Кањижи са 5 милиона динара. Помоћу ових средстава, 
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изградиће се летња учионица у дворишту седишта Центра и припремиће се простор за 
постављање експоната.  

Како би га будући посетиоци и 
корисници што више осећали својим, 
одлучили смо да и они учествују у овом 
пројекту на својствен начин – да га 
заједно креирамо. Зато смо под називом 
“Изградимо заједно Научни парк у 
Кањижи” објавили ликовни конкурс за 
децу и ученике наших предшколских и 
школских установа у општини за израду 
идејних решења експоната. Одазвало се 
147 деце и ученика са 69 радова уз 
помоћ 22 наставника и веома нам је 
драго да су нам радове слали са читаве 
територије наше општине.  

Тродимензионални експонати у склопу парка биће израђени на основу цртежа пристиглих на 
овај конкурс. Циљ нам је да створимо услове за амбијенталну наставу како би корисницима и 
посетиоцима на јасно видљив, опипљив начин, путем личног доживљаја приближили науке. 
Овог датума смо објавили резултате конкурса и уручили награде за најуспешније радове. 

 
26. 03. 2019. 

 
 

Предавање за грађане: Бицикл с мотором - да или не? 
 

Регионални центар, Кањижа 

 
Женски форум СВМ-а организовао је предавање за грађане који је одржао Балаж Бајтаи о 
коришћењу све популарнијег, али са аспекта безбедности у саобраћају и ризичног електричног 
бицикла. 

 
28 - 30. 03. 2019. 

 
 

Школе за 21. век 
 

Регионални центар, Кањижа 

 
На основу меморандума о разумевању који је потписан 07.02.2019. године између 
Министартсва просвете, науке и технолошког развоја РС и British Council (Лондон, Велика 
Британија), објављен је конкурс за организацију и реализацију програма “21 Century School”, на 
који је Мрежа Регионалних центара успешно аплицирала. Регионалном центру у Кањижи, као 
члану Мреже, поверена је реализација обука на подручју Бачке и Срема.  Овом приликом је 
семинар одржан за наставнике основних школа. 
Општи циљ: Подршка развоју способности критичког мишљења и вештина решавања проблема 
и програмирања у току редовних и ваннаставних школских активности. 
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Специфични циљ: Детаљније представљање Micro:bit програма; размена идеја и мишљења о 
најефикаснијим начинима његовог спровођења; Детаљне информације о улози наставника у 
пружању подршке у спровођењу овог програма на нивоу школе у виду делотворних алата и 
приступа који су им неопходна да би осигурали ефективно учење, вештине критичког мишљења 
и решавања проблема у својим школама, укључујући мапирање и препознавање вештина 
критичког мишљења и решавања проблема у оквиру целокупног наставног плана и програма и 
у оквиру стратегија за планирање, праћење и унапређивање наставе и учења. 
Број полазника: 29 

 
30. 03. 2019. 

 
 

Са стресом је лако ако знаш како 
 

Каталошки број: 114         К4, П4 
 

Аутори и реализатори: мр Бранка Граховац и Бранка Бешлић 
 

ПУ Зрењанин 

 
Обрађене теме: Мој стрес; Антистрес технике; Синдром сагоревања на послу; Промените себе.  
Општи циљеви: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма 
превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања; Оспособљавање 
просветних радника за препознавање и суочавање са стресом и предупређивање досадашњих 
начина реаговања у стресним ситуацијама. 
Специфични циљеви: Упознавање са појмом стреса, симптомима и факторима који утичу на 
стрес; Унапређивање професионалних вештина за примену антистрес техника у личном и 
професионалном развоју, као и трансфер научених техника на препознавање и ублажавање 
стреса код деце; Упознавање учесника са синдромом сагоревања, узроцима настанка и фазама; 
Унапређивање професионалних вештина за прихватање и контролисање стреса као неминовног 
пратиоца савременог темпа живота (и његових последица). 
Број полазника: 30 

 
30. 03. 2019. 

 
 

Сарадња и комуникација – кључ успеха  
у васпитно-образовном раду 

 

Каталошки број: 1115         К4, П3 
 

Аутори и реализатори: Татјана Варју Потребић, Кристина Телек и Лена Поша Варју 
 

Регионални центар, Кикинда 

 
Обрађене теме: Установа као део локалне заједнице; Радионица – “Установа и заједница”; 
Просветни радник – кључ квалитета; Комуникација и сарадња; Асертивна комуникација; 
Невербална комуникација; Сарадња и комуникација са родитељима; Решавање сукоба.  



 

 

БИЛТЕН 
јануар – јун 2019. 

Општи циљеви: Оспособљавање учесника да свеобухватно сагледају потенцијалне могућности 
средине у којој се налази образовно-васпитна установа са циљем да се оне искористе у 
унапређењу васпитно-образовног рада у пракси. 
Специфични циљеви: Оспособљавање просветних радника да на асертиван начин комуницирају 
са децом, родитељима, колегама и локалном заједницом; Сензибилисање и оспособљавање 
учесника да препознају и искористе могућности средине у образовно-васпитном процесу. 
Број полазника: 12 

 
30. 03. 2019. 

 
 

Деца 21. века – изазови у образовању 
 

Каталошки број: 1137         К3, П3 
 

Аутори и реализатори: Слађана Ивковић Ивандекић и Силвиа Козма 
 

ОШ “Стеван Сремац”, Сента 

 
Обрађене теме: Савремено образовање – изазови и перспективе; Учити може свако, само је 
питање КАКО?; „ЧИПИКРИМИ“- учионица није (м)учионица; Савремена достигнућа ИКТ – у 
нашој учионици.  
Општи циљеви: Сензибилисање наставника за примену иновативних метода наставе/учења и 
двосмерне комуникације, у складу са захтевима савремених токова образовања.  
Специфични циљеви: Унапређивање рада просветних радника применом креативних метода 
које подстичу функционално размишљање и доводе до ефикасног учења; Оспособљавање за 
подстицање самодисциплинованог, самовођеног, самоконтролисаног процеса учења. 
Број полазника: 26 

 
  

31. 03. 2019. 
 
 

Са стресом је лако ако знаш како 
 

Каталошки број: 114         К4, П4 
 

Аутори и реализатори: мр Бранка Граховац и Бранка Бешлић 
 

ПУ Зрењанин 

 
Обрађене теме: Мој стрес; Антистрес технике; Синдром сагоревања на послу; Промените себе.  
Општи циљеви: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма 
превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања; Оспособљавање 
просветних радника за препознавање и суочавање са стресом и предупређивање досадашњих 
начина реаговања у стресним ситуацијама. 
Специфични циљеви: Упознавање са појмом стреса, симптомима и факторима који утичу на 
стрес; Унапређивање професионалних вештина за примену антистрес техника у личном и 
професионалном развоју, као и трансфер научених техника на препознавање и ублажавање 
стреса код деце; Упознавање учесника са синдромом сагоревања, узроцима настанка и фазама; 



 

 

БИЛТЕН 
јануар – јун 2019. 

Унапређивање професионалних вештина за прихватање и контролисање стреса као неминовног 
пратиоца савременог темпа живота (и његових последица). 
Број полазника: 23 

 
 

АПРИЛ 
 
01. 04. 2019. 

 
 

Научни парк 
 

Регионални центар, Кањижа 

 
Започета је изградња Научног парка у 
дворишту иза зграде Регионалног 
центра. Финансијска средства за овај 
пројекат су нам додељена на основу 
успешног аплицирања на конкурсу 
„Заједници заједно“, Нафтне индустрије 
Србије који је објављен 2018. године. 
Овим је спектар услуга Регионалног 
центра обогаћен још једним драгоценим 
садржајем који није само атрактиван и 
шири туристичку понуду нашег града, већ 
да тиме даље доприносимо 
ваннаставним могућнистима. У оквиру 
овог парка изградиће се летња учионица 

и биће постављени тродимензионални експонати у окружењу пуној разноврсним биљкама, 
такође у служби едукације посетиоца. 

 
04 - 06. 04. 2019. 

 
 

Школе за 21. век 
 

Регионални центар, Кањижа 

 
На основу меморандума о разумевању који је потписан 07.02.2019. године између 
Министартсва просвете, науке и технолошког развоја РС и British Council (Лондон, Велика 
Британија), објављен је конкурс за организацију и реализацију програма “21 Century School”, на 
који је Мрежа Регионалних центара успешно аплицирала. Регионалном центру у Кањижи, као 
члану Мреже, поверена је реализација обука на подручју Бачке и Срема.  Овом приликом је 
семинар одржан за наставнике основних школа. 
Општи циљ: Подршка развоју способности критичког мишљења и вештина решавања проблема 
и програмирања у току редовних и ваннаставних школских активности. 



 

 

БИЛТЕН 
јануар – јун 2019. 

Специфични циљ: Детаљније представљање Micro:bit програма; Размена идеја и мишљења о 
најефикаснијим начинима његовог спровођења; Детаљне информације о улози наставника у 
пружању подршке у спровођењу овог програма на нивоу школе у виду делотворних алата и 
приступа који су им неопходни да би осигурали ефективно учење, вештине критичког мишљења 
и решавања проблема у својим школама, укључујући мапирање и препознавање вештина 
критичког мишљења и решавања проблема у оквиру целокупног наставног плана и програма и 
у оквиру стратегија за планирање, праћење и унапређивање наставе и учења. 
Број полазника: 40 

 
05. 04. 2019. 

 
 

Иновативне методе развијања личности деце 
 

Каталошки број: 1127         К3, П4 
 

Аутори и реализатори: Моника Ческо, Анико Фехер и Моника Мачаи 
 

ОШ „Кокаи Имре“, Темерин 

 
Обрађене теме: Развој личности и важност васпитања у развоју; Коме је потребна помоћ? 
Методе развијања личности; Где могу добити помоћ педагог и родитељ? 
Општи циљеви: Оспособљавање просветних радника да свеобухватно и благовремено делују на 
емоционални развој деце у складу са изазовима и могућностима 21. века. 
Специфични циљеви: Систематизација постојећег знања учесника о развоју личности; 
Упознавање са могућностима и системима развијања способности и личности деце; 
Карактеристике деце са посебним потребама и њихов положај у друштву; Представљање 
примера добре праксе помоћу мреже стручњака и пратеће литературе.  
Број полазника: 30 

 
10. 04. 2019. 

 
 

Седница управног одбора Регионалног центра 
 

Регионални центар, Кањижа 

 
На трећој седници управног одбора Регионалног центра за професионални развој запослених у 
образовању у Кањижи, разматрала се тачка дневног реда у вези са реизбором директора 
установе. 

 
11. 04. 2019. 

 
 

Презентација јавних позива/конкурса 
 

Регионални центар, Кањижа 
 

Филијала у Кикинди Националне службе за запошљавање организовала је презентацију јавних 
позива и конкурса, односно програма и мера активне политике запошљавања за послодавце. 



 

 

БИЛТЕН 
јануар – јун 2019. 

Драго нам је што смо били у прилици да наше капацитете уступимо тако значајном сусрету, што 
такође потврђује да смо препознати у широј јавности као поздани партнери за одржавање тако 
важних програма. 

 
 
11. 04. 2019. 

 
 

Са стресом је лако ако знаш како 
 

Каталошки број: 114         К4, П4 
 

Аутори и реализатори: мр Бранка Граховац и Бранка Бешлић 
 

ПУ Зрењанин 

 
Обрађене теме: Мој стрес; Антистрес технике; Синдром сагоревања на послу; Промените себе.  
Општи циљеви: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма 
превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања; Оспособљавање 
просветних радника за препознавање и суочавање са стресом и предупређивање досадашњих 
начина реаговања у стресним ситуацијама. 
Специфични циљеви: Упознавање са појмом стреса, симптомима и факторима који утичу на 
стрес; Унапређивање професионалних вештина за примену антистрес техника у личном и 
професионалном развоју, као и трансфер научених техника на препознавање и ублажавање 
стреса код деце; Упознавање учесника са синдромом сагоревања, узроцима настанка и фазама; 
Унапређивање професионалних вештина за прихватање и контролисање стреса као неминовног 
пратиоца савременог темпа живота (и његових последица). 
Број полазника: 28 

 
13. 04. 2019. 

 
 

Климатске промене и њихов утицај  
на природу и друштво 

 

Каталошки број: 1119         К1, П3 
 

Аутори и реализатори: др Арпад Бордаш и Золтан Сепеши 
 

Регионални центар, Кањижа 

 
Обрађене теме: Систем атмосфера-океан-литосфера; Утицај гасова стаклене баште на климатске 
промене; Палеоклиматске промене; Урбана клима; Анализа климатских сценарија за 21. век; 
Обновљиви извори енергије и њихова примена; Друштвено-економски аспекти климатских 
промена.  
Општи циљ: Упознавање учесника са узроцима климатских промена које су се дешавале у току 
Земљине историје као и могућим променама које се очекују до краја 21. века; Важност 
климатски свесног основношколског и средњешколског образовања. 



 

 

БИЛТЕН 
јануар – јун 2019. 

Специфични циљеви: Оспособљавање учесника за разумевање глобалних климатских промена 
с почетка 21. века; Схватање физичких 
и хемијских процеса који се 
одигравају у атмосфери и океанима; 
Упознавање узрока глобалних 
промена током историје и процеса у 
систему атмосфера-океан-литосфера; 
Предочавање локалних климатских 
промена и њихових утицаја на 
средину и друштвене токове; 
Истицање важности науке и научних 
достигнућа у планирању одрживог 
економског развоја у будућности. 
Број полазника: 13 

 
15 - 17. 04. 2019. 

 
 

Национална академија за  
јавну управу – обука службеника 

 

Регионални центар, Кањижа 

 
У оквиру спровођења Општег програма за запослене у јединицама локалне самоуправе, 
Национална академија за јавну управу (НАЈУ) организовала је тродневну обуку за представнике 
општинских управа Кањиже, Суботице и Инђије на тему примене прописа Општи управни 
поступак. 
Обрађене теме: Искуства у примени новог Закона о управном поступку; Подела искустава у вези 
са најбољим примерима из праксе; Дигитализација података и електронска размена података 
између државних органа и локалне самоуправе. 
Општи циљ: Стручно усавршавање службеника у оквиру реформе јавне управе за пружање 
боље, ефикасније и брже услуге грађанима и привреди; Унапређење ефикасности управног 
поступања и превазилажења постојећих проблема у примени нових законских решења у 
погледу рокова, достављања, основних начела поступања, одговорности државних органа и 
службеника. 
Специфични циљ: Унапређење знања и вештина службеника за вођење управног поступка и 
решавање у правним стварима.  
Број полазника: 22. 

 
16. 04. 2019. 

 
 

Од развојног плана школе преко пројекта ка стварању 
подстицајне средине за учење и развој 

 

Каталошки број: 1131         К3, П3 
 

Аутори и реализатори: Добривој Мартоноши и Татјана Мартоноши 
 



 

 

БИЛТЕН 
јануар – јун 2019. 

ОШ “Јосиф Маринковић“, Нови Бечеј 
 

Теме програма: 1.Увод 2. План укључивања школе у националне и међународне пројекте 
Развојног плана; 3. Апликациона форма 4. Буџет и извори финансирања 5. Спровођење 

пројекта и извештавање. 
Општи циљеви: Оспособљавање учесника за унапређивање Плана укључивања школе у 
националне и међународне пројекте Развојног плана школе, са циљем побољшања квалитета 
рада школе; Оспособљавање у области писања предлога пројекта и њиховог спровођења. 
Специфични циљеви: Оспособљавање учесника за израду Плана укључивања школе у 
националне и међународне пројекте Развојног плана школе уз унапређивање Годишњег плана 
рада школе; Оснаживање и оспособљавање за формирање и рад тима за праћење и израду 
пројеката; Оспособљавање за писање предлога пројеката и њихову реализацију и евалуацију; 
Унапређивање професионалног развоја наставника и стварање подстицајне средине за учење и 
развој ученика.  

Број полазника: 15 

 
 
24. 04. 2019. 

 
 

Састанак за сеоске поверенике 
 

Регионални центар, Кањижа 

 
Предавачи из Сегедина су одржали састанак са сеоским повереницима на тему будућих планова 
и до сада обавељеног посла. 

 
 
30. 04. 2019. 

 
 

Здравствено предавање – Канцер дојке 
 

Регионални центар, Кањижа 

 
Женски форум СВМ-а редовно организује предавања за заинтересоване грађане у области 
здравства. Овом приликом је Беата Хармат, студент пете године Медицинског факултета 
Универзитета у Сегедину  говорила о карциному дојке, о ризичним о групама, раном откривању, 
мамографији и начинима лечења. 
Едукација и информисање грађана је изузетно значајна, поготово у вези са здравственим 
питањима. Посебно нам је драго што у томе учествујемо обезбеђивањем адекватних 
просторних и техничких услова.   
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МАЈ 
 
03. 05. 2019. 

 
 

“X Faktor” - избор кандидата 
 

Регионални центар, Кањижа 
 

Телевизија RTL Klub Мађарска се определила за нашу зграду за одржавање једног од избора 
кандидата који ће ући у ужи круг музичког такмичења. 

 
09 - 11. 05. 2019. 

 
 

Школе за 21. век 
 

ОШ “Север Ђуркић” Бечеј 

 
На основу меморандума о разумевању који је потписан 07.02.2019. године између 
Министартсва просвете, науке и технолошког развоја РС и British Council (Лондон, Велика 
Британија), објављен је конкурс за организацију и реализацију програма “21 Century School”, на 
који је Мрежа Регионалних центара успешно аплицирала. Регионалном центру у Кањижи, као 
члану Мреже, поверена је реализација обука на подручју Бачке и Срема.  Овом приликом је 
семинар одржан за наставнике основних школа. 
Општи циљ: Подршка развоју способности критичког мишљења и вештина решавања проблема 
и програмирања у току редовних и ваннаставних школских активности. 
Специфични циљ: Детаљније представљање Micro:bit програма; Размена идеја и мишљења о 
најефикаснијим начинима његовог спровођења; Детаљне информације о улози наставника у 
пружању подршке у спровођењу овог програма на нивоу школе у виду делотворних алата и 
приступа који су им неопходни да би осигурали ефективно учење, вештине критичког мишљења 
и решавања проблема у својим школама, укључујући мапирање и препознавање вештина 
критичког мишљења и решавања проблема у оквиру целокупног наставног плана и програма и 
у оквиру стратегија за планирање, праћење и унапређивање наставе и учења. 
Број полазника: 29 

 
14. 05. 2019. 

 
 

Здравствено предавање: Стрес – део наше свакодневнице 
 

Регионални центар, Кањижа 

 
Женски форум СВМ-а редовно организује предавања за заинтересоване грађане у области 
здравства.  
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Овом приликом је Кристина Телек, дипломирани психолог, директор Центра за социјални рад у 
Кањижи одржала предавање о стресу.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 – 17. 05. 2019. 

 
 

Школе за 21. век - Менторска посета 
 

Регионални центар, Кањижа 

 
На основу меморандума о разумевању који је потписан 07.02.2019. године између 
Министартсва просвете, науке и технолошког развоја РС и British Council (Лондон, Велика 
Британија), објављен је конкурс за организацију и реализацију програма “21 Century School”, на 
који је Мрежа Регионалних центара успешно аплицирала. Регионалном центру у Кањижи, као 
члану Мреже, поверена је реализација обука на подручју Бачке и Срема.  Овом приликом је 
одржано саветовање наставника-ментора основних школа, који су у одржали презентације у 
трајању од 10 минута и говорили о искуствима имплементације Micro:bit програма у својим 
школама. 
Број полазника: 40 

 
17. 05. 2019. 

 
 

Примена иновативних комуникацијских технологија 
 

Каталошки број: 1133         К1, П1 
 

Аутори и реализатори: Станиша Бањанин, Добривој Мартоноши и Татјана Мартоноши 
 

ОШ “Стантић Милан Уча”, Кумане 

 
Обрађене теме: Увод; Разлози за примену иновативних технологија у комуницирању и процесу 
образовања; Савремени облици комуникације и њихова примена у наставном процесу; Израда 
и значај интернет презентације; Учење на даљину; Завршна активност. 
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Општи циљеви: Унапређење компетенција наставника за примену савремених информационо 
комуникационих технологија у настави; Оснаживање наставника за употребу иновативних 
комуникација у сврху унапређења квалитета наставе. 
Специфични циљеви: Оснаживање наставника да применом стреаминг технологије унапреде 
квалитет наставе. Оспособљавање наставника за примену интернет комуникација и база знања 
које се налазе на интернету у наставном процесу. 
Број полазника: 21 

 
17. 05. 2019. 

 
 

Стручни актив стручних сарадника  
психолога општине Кањижа 

 

Регионални центар, Кањижа 
 

Наша установа обезбеђује простор и потребну опрему за састанке и рад стручних тела и актива 

у области образовања и васпитања. Драго нам је што се наша стручна сарадња употпуњује 

уступањем наших капацитета за њихов рад. 

 

21. 05. 2019. 
 
 

УдруЖене - СНС 
 

Регионални центар, Кањижа 

 
Удружење жена Цвет Тисе је једна од цивилних организација које су добитнице донације у 

склопу пројекта УдруЖене од компаније Телекома Србија. Поводом ове теме и овог пројекта 

одржана је презентација за жене из Кањиже у Регионалном центру, са циљем да се женско 

предузетништво што више развије у нашој општини. 

 

23. 05. 2019. 
 
 

КЛЕТТ друштво за развој образовања и Друштво 
физичара Србије - Саветовање 

 

Регионални центар, Кањижа 

 
У оквиру пленарне седнице и радионице одржано је саветовање у Регионалном центру на којем 
се говорило о актуелним законским новинама; о планирању наставе и учењу физике усмерене 
на остваривање исхода и развијање предметних и међупредметних компетенција; о 
реализацији наставе и учења физике уз активно учешће ученика на часу; о интерактивној 
имплементацији дигиталних материјала у настави физике. 
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25. 05. 2019. 
 
 

Са стресом је лако ако знаш како 
 

Каталошки број: 114         К4, П4 
 

Аутори и реализатори: мр Бранка Граховац и Бранка Бешлић 
 

ПУ “Полетарац” Стара Пазова 

 
Обрађене теме: Мој стрес; Антистрес технике; Синдром сагоревања на послу; Промените себе.  
Општи циљеви: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма 
превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања; Оспособљавање 
просветних радника за препознавање и суочавање са стресом и предупређивање досадашњих 
начина реаговања у стресним ситуацијама. 
Специфични циљеви: Упознавање са појмом стреса, симптомима и факторима који утичу на 
стрес; Унапређивање професионалних вештина за примену антистрес техника у личном и 
професионалном развоју, као и трансфер научених техника на препознавање и ублажавање 
стреса код деце; Упознавање учесника са синдромом сагоревања, узроцима настанка и фазама; 
Унапређивање професионалних вештина за прихватање и контролисање стреса као неминовног 
пратиоца савременог темпа живота (и његових последица). Број полазника: 30 

 
28. 05. 2019. 

 
 

Workshop - Interreg - IPA - Пречистач 
 

Регионални центар, Кањижа 

 

Гизела Шоти, координатор ИЦР-а у Кањижи за пројекте и цивилну сферу, одржала је радионицу 

у вези са пречистачем за који су додељена финансијска средства из европског фонда IPA-

Interreg. 

 
 

ЈУН 
 
04 - 05. 06. 2019. 

 
 

Школе за 21. век - Менторска посета 
 

Регионални центар, Кањижа 

 
На основу меморандума о разумевању који је потписан 07.02.2019. године између 
Министартсва просвете, науке и технолошког развоја РС и British Council (Лондон, Велика 
Британија), објављен је конкурс за организацију и реализацију програма “21 Century School”, на 
који је Мрежа Регионалних центара успешно аплицирала. Регионалном центру у Кањижи, као 
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члану Мреже, поверена је реализација обука на подручју Бачке и Срема.  Овом приликом је 
одржано саветовање наставника-ментора основних школа, који су у одржали презентације у 
трајању од 10 минута и говорили о искуствима имплементације Micro:bit програма у својим 
школама. Број полазника: 40 

 

12. 06. 2019. 
 
 

“Еуробот 2019.” - Предавање и презентација 
 

Регионални центар, Кањижа 

 
Били смо домаћини презентације и 
предавања у вези са такмичењем 
“Еуробот 2019”, где су присутнима 
представљена државна и европска 
такмичења из роботике и област 
мехатронике, која је све популарнија 
и актуелнија научна грана. Посебно је 
истакнут успех Факултета техничких 
наука Универзитета у Новом Саду на 
овогодишњем светском такмичењу, 
што потврђује квалитет 
високошколског образовања у Србији 
и да она има будућност. Арпад 
Плетикосић и Андреј Чилаг, студенти поменутог факултета на смеру мехатронике били су део 
осмочлане групе која се такмичила на првенству и они су присутнима и приказали два робота 
која су израдили за то такмичење.  
Циљ предавања и презентације је била популаризација смера мехатронике у кругу 

заинтересованих средњошколаца. 

 

23. 06. 2019. 
 
 

Етикетирање као облик дискриминације у учионици 
 

Каталошки број: 25         К3, П4 
 

Аутори и реализатори: Бранка Бешлић, Ксенија Лишчевић, Миланка Пејовић и Слађана Ерор 
 

ОШ „Иван Горан Ковачић”, Суботица 

 
Обрађене теме: Уводна активност; Дискриминација, етикетирање у учионици; Етикетирање – 
поруке које шаљемо, рефлексија.  
Општи циљеви: Развијање способности препознавања етикетирања у властитој пракси и 
предупређивање досадашњих начина промишљања о ученицима и њиховим особинама као 
нечему што је тешко мењати.  
Специфични циљеви: Разумевање могућих видова дискриминације и утицаја дискриминативног 
реаговања наставника на развој личности ученика и њихова достигнућа; Подршка развоју 
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личности ученика кроз јачање селф цонцепта; Промена парадигме од етикетирања до 
препознавања потребе за подршком. Број полазника: 28 

 

24 - 29. 06. 2019. 
 
 

Камп “Тиса” 
 

Регионални центар и обала Тисе, Кањижа 

 
Удружење просветних радника 
општине Кањижа, уз подршку 
Регионалног центра, и ове године је 
организовало едукативно-забавни 
камп “Тиса”, на обали реке, за ученика 
5. и 6. разреда основних школа наше 
општине. Њих 40 је учествовало у 
занимљивим и радионицама и 
разноврсним програмима. Циљ овог 
кампа је да се кроз игу и забаву богати 
знање учесника из матерњег језика, 
екологије, историје, географије и 
локалне историје.  Тема кампа је била 
река Тиса, њена флора и фауна, њено 

природно и грађено окружење, географски положај, као и река Тиса у поезији, прози и музици.  
Свакодневно су биле организоване спортске активности – стони тенис, фудбал, бадмингтон и 
одбојка, на радост свих учесника. Организована је шетња за посету знаменитости са аспекта 
локалне историје, а такође су одржане и неизоставне радионице за развијање вештина у 
области ручног рада (оригами, низање перли итд.). Пловидба реком се ученицима веома 
допала, као и битка бројкама, купање у базену, гађање стрелом, диско, ноћни лов на благо и 
печење сланине на логорској ватри. 
Организована је екскурзија на Бергелову хумку у Трешњевцу, посећене су знаменитости Тотовог 
села и средњевековна ветрењача у Орому. Камп се завршио програмом за родитеље који је 
приказан уз логорску ватру. 
Програме и радионице су осмислили и реализовали одани просветни радници којима су радо 
помогли средњошколци, који су у раније и сами били учесници кампа. 

 

25. 06. 2019. 
 
 

Школе за 21. век - Менторска посета 
 

Регионални центар, Кањижа 

 
На основу меморандума о разумевању који је потписан 07.02.2019. године између 
Министартсва просвете, науке и технолошког развоја РС и British Council (Лондон, Велика 
Британија), објављен је конкурс за организацију и реализацију програма “21 Century School”, на 
који је Мрежа Регионалних центара успешно аплицирала. Регионалном центру у Кањижи, као 
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члану Мреже, поверена је реализација обука на подручју Бачке и Срема.  Овом приликом је 
одржано саветовање наставника-ментора основних школа, који су у одржали презентације у 
трајању од 10 минута и говорили о искуствима имплементације Micro:bit програма у својим 
школама. 
Број полазника: 40 

 
25. 06. 2019. 

 
 

Са стресом је лако ако знаш како 
 

Каталошки број: 114         К4, П4 
 

Аутори и реализатори: мр Бранка Граховац и Бранка Бешлић 
 

ПУ “Полетарац” Стара Пазова 

 
Обрађене теме: Мој стрес; Антистрес технике; Синдром сагоревања на послу; Промените себе.  
Општи циљеви: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма 
превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања; Оспособљавање 
просветних радника за препознавање и суочавање са стресом и предупређивање досадашњих 
начина реаговања у стресним ситуацијама. 
Специфични циљеви: Упознавање са појмом стреса, симптомима и факторима који утичу на 
стрес; Унапређивање професионалних вештина за примену антистрес техника у личном и 
професионалном развоју, као и трансфер научених техника на препознавање и ублажавање 
стреса код деце; Упознавање учесника са синдромом сагоревања, узроцима настанка и фазама; 
Унапређивање професионалних вештина за прихватање и контролисање стреса као неминовног 
пратиоца савременог темпа живота (и његових последица). 
Број полазника: 30 

 
25. 06. 2019. 

 
 

Са стресом је лако, ако знаш како 
 

Каталошки број: 114         К4, П4 
 

Аутори и реализатори: мр Бранка Граховац и Бранка Бешлић 
 

ПУ “Полетарац” Оџаци 

 
Обрађене теме: Мој стрес; Антистрес технике; Синдром сагоревања на послу; Промените себе.  
Општи циљеви: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма 
превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања; Оспособљавање 
просветних радника за препознавање и суочавање са стресом и предупређивање досадашњих 
начина реаговања у стресним ситуацијама. 
Специфични циљеви: Упознавање са појмом стреса, симптомима и факторима који утичу на 
стрес; Унапређивање професионалних вештина за примену антистрес техника у личном и 
професионалном развоју, као и трансфер научених техника на препознавање и ублажавање 
стреса код деце; Упознавање учесника са синдромом сагоревања, узроцима настанка и фазама; 



 

 

БИЛТЕН 
јануар – јун 2019. 

Унапређивање професионалних вештина за прихватање и контролисање стреса као неминовног 
пратиоца савременог темпа живота (и његових последица). 
Број полазника: 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двојезично издање Билтена Регионалног центра подржава  

Фондација „Бетлен Габор“ из Мађарске. 
 
 


