УДРУЖЕЊЕ ВОЈВОЂАНСКИХ УЧИТЕЉА
НА 9. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ОБРАЗОВАЊА У НОВОМ САДУ
Почетбжком марта 2013. године на 9. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ
ОБРАЗОВАЊА у Новом Саду Удружење војвођанских учитеља се као излагач први
пут представило разноврсним тематским програмима током три сајамска дана.
Удружење војвођанских учитеља је овом приликом било суорганизатор
отварања јединствене изложбе „Мирослављево јеванђеље – препис“ на којој је
новосадски калиграф Светозар Пајић Дијак изложио део чувеног „Мирослављевог
јеванђеља“ које је са благословом преписивао средњовековним техникама током
седам година боравка у манастирима широм Србије.
28. фебруар осмишљен је као ДАН ЛЕПОГ ПИСАЊА /КАЛИГРАФИЈЕ кроз
изложбу о животу и делу чувеног калиграфа Захарија Орфелина, изложбу прелепих
калиграфских радова ученика и наставника са Основношколске калиграфске
колоније „На путу Захарија Орфелина“, изложбу радова ученика чланова
калиграфске секције учитељице Вере Стојшић-Гашпаровски из ОШ „Јован Јовановић
Змај“ из Сремске Каменице која је организовала и калиграфске радионице које су
биле изузетно занимљиве посетиоцима Сајма.
1. март је тематски обележен као сајамски ДАН ЛУТКАРСТВА. Постављене
су изложбе фотографија са Међународног фестивала луткарства основних школа
(ФЛУОШ) и организоване луткарске радионице.
Крајем дана, након успешно изведене луткарске представе „Бундевара“
учитељице Сање Станковић и њених ученика из ОШ „Прва војвођанска бригада“ из
Новог Сада, одржано је и традиционално предавање „Дете вам полази у школу“ за
родитеље, васпитаче и учитеље будућих ђака првака.
02. март је на бини Сајма образовања био посвећен представљању
новосадских основних школа под мотом „БУДИ НАШ УЧЕНИК“. ОШ „Јожеф Атила“,
ОШ „Никола Тесла“, ОШ „Душан Радовић“ и ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Сремске
Каменице су се разноврсним активностима у најлепшем светлу представиле
посетиоцима Сајма.
Истог дана организована су и два стручна скупа у Конгресном центру НС
сајма.
„Представљање и унапређење рада струковних друштава наставника“
окупило је неколико струковних удружења која су кроз веома занимљиву дискусију
дошла до следећих закључака:
• Положај струковних удружења је веома лош,
• Струковна удружења треба да се повежу и међусобно боље сарађују,
• Треба направити одређене кораке да се струковна друштва више уважавају
школском систему,
• Сваки наставник треба да је члан бар једног струковног удружења,
• Треба наставити са активностима повезивања струковних удружења.
На Годишњој скупштини Удружења војвођанских учитеља окупила су се
учитељска друштва и индивидуални чланови како би анализирали рад Удружења у
протеклој и планирали рад у текућој години. Чланови су упознали присутне са
разноврсним, занимљивим активностима које остварују у свом окружењу.
Удружење војвођанских учитеља је свој тродневни сајамски програм завршило
ОРИГАМИ РАДИОНИЦАМА које су држале Милена Гмијовић и Јелисавка Швоња из
Друштво учитеља Бечеја.
Овогодишњи излагачки деби Удружења војвођанских учитеља на НС сајму
образовања је прошао веома успешно и запажено. Утисци и резултати су сабрани и
већ је постављена основа излагачког програм за следећу годину.
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