ОДРЖАНИ 8. МЕТОДИЧКИ ДАНИ
УЧИТЕЉА ВОЈВОДИНЕ
Након октобарског обележавања Дана учитеља, Удружење војвођанских учитеља је прошле
суботе (18.11.2016.г.) успешно реализовало 8. МЕТОДИЧКЕ ДАНЕ УЧИТЕЉА ВОЈВОДИНЕ.
Стручни скуп је одржан у свечаној сали Техничке школе „Милева Марић Ајнштајн“ у Н. Саду.
Циљеви овог традиционалног стручног скупа 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...
3. Пружање подршке најактивнијим и најкреативнијим учитељима и
4. Представљање и награђивање рада најактивнијих учитељских друштава чланица Удружења
војвођанских учитеља у прошлој години.
У уводном делу скупа учесници су пажљиво пратили теме «275 година од рођења
Теодора Јанковића Миријевског», «200 година учитељске школе у Сомбору» и «15 година
успешног рада Удружења војвођанских учитеља» Вере Стојшић-Гашпаровски, а онда је
пажња скупа усмерена на развој физичког васпитања у нижим разредима (Јасна Ђукић - Савез
за школски спорт Војводине, Анико Жирош Јанкелић - Гимнастички савез Војводине и др
Слађана Грујић -Рукометни савез Војводине). Уследио је ватрометни низ многобројних
занимљивих методичких излагања учитеља из наставе, ваннаставних активности, хобија...
Учесници су размењивали идеје, искуства, утиске... Најуспешнији излагачи су награђени
пригодним књигама издавачких кућа «Клет» из Београда и «Прометеј» из Новог Сада.
Посебну пажњу учесника скупа привукао је рад колегинице Наташе Коруга из Суботице која
већ четири године веома успешно уређује школски лист и руководи школском фото секцијом.
Са циљем подстицања учитеља да што квалитетније фотографишу свој педагошки рад и
ове године је расписан конкурс на коме је учествовало петнаест учитеља. Проглашени су
најуспешнији УЧИТЕЉИ ФОТОГРАФИ:
1. место – Ивона Поповић, Лаћарак
2. место – Оливере Андрић, Бачко Душаново
3. место – Душица Аџић, Сремска Каменица
На изложби су били и успели фото радови колегиница: Гордане Фодог (Ириг), рене Бијелић
(Сремски Карловци), Јасмине Туртуреа (Бела Црква), Јасминка Шарчевић (Тења, Република
Хрватска), Милене Гмијовић (Бечеј), Драгица Вуколић (Лаћарак), Слађане Хорват (Ириг),
Снежане Перовић (Кикинда), Снежане Шевић (Вуковар, Република Хрватска), Сунчице
Зељковић ( Лаћарак) и ван категорије Вере Стојшић-Гашпаровски (Нови Сад).Фотографије за
изложбу је израдио фото студио „CANON 2“ (Подземни пролаз) из Новог Сада.
За успешан књижевни рад из учитељске праксе похваљена је Драгице Вуколић из Лаћарка за
текст „Мала деца великог срца“.
Ове године ласкаво признање „УЧИТЕЉ +“ Удружења војвођанских учитеља
додељено је Јасмини Туртуреа из Беле Цркве за вишегодишњи друштвени активизам и
Наташи Коруга из Суботице за вишегодишњи успешан рад у области визуелних медија
(школске новине, фотографија).
Анализом годишњих извештаја рада учитељских друштава Војводине (чланица УВУ) у
2015.години годишња плакета Удружења војвођанских учитеља је додељена Друштву
учитеља Вршца као најактивнијем удружењу, а похвалнице су додељене Друштву учитеља
региона Срема (сремска Митровица), Друштву учитеља «Сима Томовић» из Шида, Друштву
учитеља Руме и Друштву учитеља Бечеја.
Веома занимљиви су били и пратећи програми скупа: изложбе апликација од коже учитељице
Аурелије Крајете из Вршца, изложба фотографија учитеља фотографа са Конкурса «Моја
учионица» и «Учитељ на делу», изложба дела радова наставника са 8 калиграфске колоније «На
путу Захараија Орфелина» и позив на конкурс 23. фестивала луткарства основних шккола –
ФЛУОШ.
На самом крају стручног скупа за групу учесника уприличено је свечано полагање
учитељске заклетве, а све се завршило дружењем уз коктел.
У наставку је одржана и скупштина Удружења војвођанских учитеља.
Још једни Методички дани учитеља Војводине приказали су велико богатство, разноврсност и
креативност педагошког рада наших најактивнијих учитеља.
Вера Стојшић-Гашпаровски

