ОДРЖАНИ 7. МЕТОДИЧКИ ДАНИ
УЧИТЕЉА ВОЈВОДИНЕ
Након октобарског обележавања Дана учитеља, недавно су у просторијама Покрајинског завода за
заштиту природе Војводине у Новом Саду одржани 7. методички дани учитеља Војводине.
Циљеви овог традиционалног стручног скупа Удружења војвођанских учитеља су развој учитељске
професије кроз:
1. Приказ нових тема и садржаја,
2. Представљање и награђивање креативних и истраживачких радова учитеља у области
наставног и ваннаставног рада, документарне фотографије, књижевног рада, хобија и
3. Представљање и награђивање рада учитељских друштава чланица Удружења војвођанских
учитеља.
Пратећи програми су били богати: Изложба литературе за изборне предмете (ЦНТИ,
издавачке куће «Клет» и ЗУНС, изложба радова у квилинг техници учитељице Милене
Гмијовић из Бечеја, изложба радова у пачворк техници учитељице Слађане Маринковић из
Панчева и изложба фотографија учитеља
фотографа са Конкурса «Моја учионица» и
«Учитељ на делу».
Одржавање стручног скупа подржали су Покрајински завод за заштиту природе, ЈКП
Паркинг сервис Нови Сад и издавачке куће: Матица српска, Прометеј «Клет» и ЗУНС.
У тематском делу скупа Љиљана Костић, музејски педагог Музеја Војводине из Новог
Сада, је присутне упознала са програмом «Музеј као учионица», мр Оливер Фојкар,
начелник одељења за промоцију, едукацију и односе са јавношћу Покрајинског завода за
заштиту природе, указао је на «Природне ресурсе Војводине у настави», Вера СтојшићГашпаровски из Новог Сада говорила је о историјској чињеници да је писмо српског језика
угрожено већ пуних 100 година, указано је да у Новом Саду тренутно раде четири приватне
основне школе које су различитог концепта али су све доста затворене, Аурелија Крајате из
Вршца упознала је присутне са радом учитеља румунске националне заједнице, Светлана
Мирчић Вукобрат, члан УО Друштва педагога физичког васпитања Војводине, говорила је о
значају појачаног рада у области физичког васпитања и кроз програме „Олимпијада мини
атлетике АПВ» и «Гимнастичке секције у нижим разредима основне школе“.
У делу програма посвећеном проблематици изборних предмета мр Милица Андрејевић из
Нове Пазове представила је Школски сабор народне традиције «Крачаг», др Слободан
Попов из ЦНТИ из Новог Сада изборни предмет Од играчке до рачунара, Мирослав Копања
из Шаховског савеза Војводине изборни предмет Шах, а Стеван Јокић, из Винче је послао
новости изборног предмета Руке у тесту.
Учесници стручног скупа упознати су са Збирком драмских текстова за школску позорницу
«Шарене сцене“ УГ БАЗААРТ из Београда.
Креативност учитеља приказана је кроз: приказ часа «Чардак ни на небу ни на земљи»
(Сања Станковић, Нови Сад) , Креативност у настави (Гордана Фодог, Ириг), Ђачка
успомена – СПОМЕНАР (Марија Барош, Ср. Митровица), Значај израде породичног
стабла (Вера Стојшић-Гашпаровски, Нови Сад), Вашар (Слађана Толанов, Змајево) , Свет
квилинга (Милена Гмијовић, Бечеј)
Са циљем подстицања учитеља да што квалитетније фотографишу свој педагошки рад
проглашени су најуспешнији УЧИТЕЉИ ФОТОГРАФИ:
1. место - Сања Станковић, Нови Сад и Милена Гмијовић, Бечеј
2. место - Вера Стојшић-Гашпаровски, Нови Сад
3. место - Биљана Јовановић, Нови Сад и Слађана Толанов, Змајево.
На изложби су били и успели фото радови колегиница: Марије Барош из Сремске
Митровице, Аурелије Крајете из Вршца, Гордане Фодог из Ирига, Оливере Андрић из
Чантавира и Слађане Маринковић из Панчева.
Књижевни рад учитеља огледао се кроз приче из учитељске праксе. Дина
Заварко из Новог Сада је освојила 1. место, а Снежана Шевић за текст „Савремени
мизантропи“ похвалу.

Креативан ваннаставни рад кроз необичне школске секције приказали су:
Дејан Анђеловић из Суботице (Музичка секција „Искончићи“), Душица Аџић из Сремске
Каменице (Луткарска секција), Слађана Маринковић из Панчева (Пачворк секција), Вера
Стојшић-Гашпаровски из Новог Сада (Калиграфска секција), Сања Станковић из Новог
Сада (Извиђачи) и Татјана Гленџа из Новог Сада (Планинарска секција).
Ове године признање „УЧИТЕЉ +“ додељено је Дејану Анђеловићу из
Суботице за вишегодишњи веома успешан етно музички рад са ученицима.
Анализом годишњих извештаја учитељских друштава Војводине (чланица УВУ) у
2014.години годишња плакета Удружења војвођанских учитеља је додељена Друштву
учитеља Руме као најактивнијем удружењу, а похвалнице су додељене Друштву учитеља
Вршца, Друштву учитеља региона Срема и Друштву учитеља Бечеја.
На самом крају стручног скупа за групу учесника уприличено је свечано полагање
учитељске заклетве, а све се завршило дружењем уз коктел.
Још једни Методички дани учитеља приказали су велико богатство, разноврсност и креативност
педагошког рада наших учитеља.
Вера Стојшић-Гашпаровски

