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„ЕКО УЧИТЕЉ“
У суботу 10. марта 2012. у Новом Саду одржан је стручни скуп
„Проблеми и могућности еколошког рада учитеља“ и прво овогодишње
окупљање секције „ЕКО УЧИТЕЉ“ Удружења војвођанских учитеља.
Секције „ЕКО
УЧИТЕЉ“ као еколошка мрежа активно ради већ
годинама. Она окупља учитеље који желе да:
1. дугорочно, систематично унапређују свој рад у области екологије,
2. унапређују свој рад у изборном предмету Чувари природе,
3. унапређују свој рад у области ваннаставних еколошких активности
(одељенских, школских и међушколских),
4. боље упознају и више користите постојеће еко ресурсе,
5. боље упознају Национални парк Фрушку гора и природу Војводине ,
6. успешно спроводе еко акције,
7. прате стручна предавања, изложбе, литературу, излете...
Секције „ЕКО УЧИТЕЉ“ има за циљеве:
•

•

•

давање снажне подршке еколошком раду учитеља за извођење
изборног предмета ЧУВАРИ ПРИРОДЕ, рад ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ, кроз
информисање, обучавање и упознавање разних еколошких садржаја из
локалне заједнице, упознавање Фрушке горе и могућности одрживог
коришћења тих ресурса,
чињење СТВАРНОГ и ЗНАЧАЈНОГ помака у развоју еколошке свести
становништва и упознавању и чувању природе у окружењу кроз везу
учитељ-ученик,
ТРАЈНИЈЕ ПОВЕЗИВАЊЕ (УДРУЖИВАЊЕ) учитеља еколога…
Након истицања значаја еколошког рада учитеља и секције „Еко
учитељ“, учесници скупа су имали прилику да се сретну са неким од
досадашњих сарадника Удружења војвођанских учитеља у области
екологије путем краћег приказа њиховог рада и упознавања
штампаних материјала, неопходне стручне литературе за успешан
еколошки рад наставника. Представили су се: Природњачко друштво
„Геа“ из Вршца www.gea.org.rs (годишњак бр. 11 и постери), HabiProt из
Београда www.habiprot.org.rs (приручник „Дневни лептири биодиверзитет Србије“), „Еко лист“ из Бачког Петровца www.ekolist.org
(еколошки часопис „Еко лист“), УГ „Питке воде“ из Новог Сада,
Планинарско друштво „Равничар“ из Бачке Паланке www.ravnicar.rs,
издавачке куће ЗУНС (“Чувари природе“ 1-4. р. уџбеници и
приручници, Календар природе 1-3.р., Читанка за природу и друштво
„Нераскидиве везе“ 2-3.р., Читанка за свет око нас „Везе и путокази“ 1-

2.р., „Наш Банат“ приручник за 3.р. М Бојанића, „Околинко“ Др Сјус),
Креативни центар (радне свеске „Школа у природи“ и „Школа у
природи Фрушка гора“, књига „Како спасти дрво“ и „Чувари природе 1“,
„Чувари природе 2“), Едука (приручник „Еколошко-природњачки
водич“ В. Матановић- З. Веиновић), Klett („Стварно зелена деца - 100
ствари које можеш да урадиш да спасеш планету“) и Нијанса
(приручник „Како да сачувамо свет око нас“ В. Матановић и еко
постер).
У оквиру излагања и размене искустава у области изборног
наставног предмета ЧУВАРИ ПРИРОДЕ посебно је истакнут његов
значај за развој еко свести нових генерација и неопходног обухвата
следећих садржаја:
•
Ђачкe заклетвe (Краљевина Србија, 1914.) и одељења,
•
Еко ресурса школе и места
•
Еко кутка учионице
•
Еко акција, изложби, паноа, билтена...
•
Теренског рада и истраживања
Наглашено је да се често у пракси настава овог изузетно важног предмета
реализује без одговарајућег плана, припреме и коришћења локалних еко
ресурса чиме се не остварује стварно, одрживо еколошко образовање
ученика.
ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА поред горе наведеног треба да има:
•
име, знак, песму,
•
да води рачуна о еко уређењу школе и школског круга.
Представљен је рад «Малог еколошког друштва –ЗМАЈ» из ОШ «Јован
Јовановић Змај» у Сремској Каменици.
Усвојен је ГОДИШЊИ ПЛАН рада секције „Еко учитељ“ који обухвата
информисање, предавања, организоване акције и теренски рад.
Представљен је ЕКО КАЛЕНДАР као незаобилазан садржај за планирање еко
акција.
У оквиру теме очувања здравља уследило је излагање: ЗА НАШЕ ЗДРАВЉЕ ПАЗИ ШТА КУПУЈЕШ!

«ЕКО УЧИТЕЉ» - ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ!
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