МЕТОДИЧКИ ДАНИ УЧИТЕЉА 2010.
Удружење војвођанских учитеља је и ове године организовало
МЕТОДИЧКЕ ДАНЕ УЧИТЕЉА.
Намера нам је била да:
• и ове године обележимо Светски дан учитеља,
• објединимо програме учитељских друштава на територији Војводине,
• истакнемо и наградимо најбоље колеге у нашој, учитељској професији,
• повежемо најактивније,
• подстакнемо колеге на електронски начин комуникације,
• подстакнемо на већу активност колеге и основне школе,
• истакнемо и наградимо најбоље основне школе Војводине...
У складу са намерама, током септембра, Удружење војвођанских учитеља је
подстакло своје чланове да разноврсним активностима (медијским наступима,
ликовно литерарним конкурсима «Моја учитељица», изложбама, трибинама,
представама...) организовано обележе 5. октобар - СВЕТСКИ ДАН УЧИТЕЉА.
Расписано је низ занимљивих конкурса за учитеље појединце и основне школе
Војводине како би се издвојили и истакли учитељи и школе који дају много
већи допринос развоју учитељске професије и образовању (од онога што им је
пука обавеза).
«МЕТОДИЧКИ ДАНИ УЧИТЕЉА» постају традиционална манифестација
учитеља Војводине у коју се сваке године укључује све већи број учитељских
друштава, основних школа и учитеља.
Признања и награде су добитницима свечано уручени након програма 5.
међународне учитељске конференције одржане у суботу 23. октобра 2010.
године у Новом Саду. Део награда у виду пригодних књига обезбедили су
МАТИЦА СРПСКА и КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР.

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА
-МЕТОДИЧКИ ДАНИ УЧИТЕЉА 2010-.

Удружење војвоћанских учитеља већ три године у назад на основу годишњих
извештаја рада бира и награћује годишњом плакетом најактивније учитељско
удржење Војводине. Добитник овогодишњег признања је Друштво учитеља Ковина
које од оснивања 2006. године постиже завидне резултате. Колегиница Мирјана
Бановић похваљена је и награћена за успешно вођење учитељског друштва
(Драуштва учитеља Ковин).
За показану активност похваљена су и следећа удружења учитеља: Друштво

учитеља Бечеја, Друштво учитеља Вршца, Друштво учитеља општине
Панчево и Друштво учитеља «Сима Томовић» Шид.
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Овогодишње добитнице признања «УЧИТЕЉ +» , за посебан допринос
развоју и јачању учитељске професије и унапређењу наставе су учитељице:
Биљана Бранков из ОШ «Жарко Зрењанин» из Избишта код Вршца (у области
ваннаставних активности) и Наталија Остојић из ОШ «Серво Михаљ» из
Зрењанина (у области физичке културе и драме).
За најуспешнији литерарни рад на тему «Догађај из учитељске праксе»
награђена је Весна Ђурековић из ОШ «23. октобар» из Голубинаца.
На фото конкурсу «Моја учионица» и «Учитељ на послу» за успешне
радове награђене су: АленкаОрешчанин и Марија Јапус из ОШ «Марија
Трандафил» из Ветерника, Наталија Остојић из ОШ «Серво Михаљ» из
Зрењанина, Сања Станковић, из ОШ «Прва војвођанска бригада» из Новог
Сада, Симона Радулашки и Татјана Марјанов из ОШ «Новак Радонић» из
Мола.
Иако мала и сеоска, ОШ «Жарко Зрењанин» из Избишта код Вршца
похваљена је и награђена као «ШКОЛА ЗА ПРИМЕР». У овој школи све врви од
честих ваннаставних активности и покретања целог села.
Догађај из учитељске праксе

ОСМЕХ
Била сам веома млада учитељица, тек завршених студија. Директор
школе ме је често позивао да мењам колегинице. На позиве сам се радо
одазивала иако су замене биле кратке. Имала сам прилику да уђем у готово
свако одељење. Са децом сам лако успостављала пријатељство.
Две недеље сам провела у првом два. Свима сам за дан научила имена.
Најслађи али и најзахтевнији. Увек пуни питања и нестрпљиви у изражавању
својих жеља и потреба. Свако дете у учитељу покушава да нађе родитеља или
другарицу. Некако сам увек успевала да те односе премостим.
Једно јутро сам ушла у учионицу. Осетила сам да је у њој влада нека
чаробна атмосфера. Сва деца су била окупљена у њеном десном углу поред
прозора.Брзо су сви потрчали ка својим местима али осмех није силазио са
њихових умиљатих лица. У жагору се могло назрети да нешто покушавају да
ми кажу.
Полако сам их стишала и затражила да ми испричају шта се догодило.
Милош је рекао да се заљубио у Јелену…Марко је рекао да се заљубио у
Јелену...Владимир је рекао да се заљубио у Јелену... Одједном је цело одељење
преплавила читава киша љубавних изјава упућених Јелени !!!
Изненађено сам их упитала да не би повредили сујету осталих лепих
девојчица: „Добро, децо. Јелена је веома лепа девојчица, али у одељењу их има
још. Зашто сте сви заљубљени баш у њу?“
„ОНА ЈЕДИНА ИМА ЗУБЕ“- заорило се.
(Весна Ђурековић, Голубинци)
ЧЕСТИТАМО СВИМ КОЛЕГАМА НА ПРИКАЗАНОМ УЧИТЕЉСКОМ РАДУ
И НА ДОСАДАШЊИМ ПОСТИГНУЋИМА!!!
Вера Стојшић Гашпаровски за
УДРУЖЕЊЕ ВОЈВОЂАНСКИХ УЧИТЕЉА
uciteljivojvodine@neobee.net www.uvu.rs
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