
 

ОДРЖАНИ  5. МЕТОДИЧКИ  ДАНИ  УЧИТЕЉА  ВОЈВОДИНЕ 
 

Сваке године петог октобра, учитељске организације широм света, а 

последњих десетак година и у Србији, обележавају Светски дан учитеља 

(World Теаchers’ Dаy), покрећући читав низ активности намењених 

обезбеђивању неопходне и гарантоване будућности долазећих генерација. 

Светски дан учитеља значајан је симбол свести, разумевања и 

поштовања свега онога што се огледа кроз суштински допринос учитеља 

образовању и развоју. Зато га обележавају учитељске организације широм 

света у преко 100 земаља.  

УНЕСКО оправдано сматра да напредак и опоравак друштва почиње 

управо од 30 милиона учитеља широм света, да би се до 2015. године 

остварио светски образовни план – КВАЛИТЕТНО  ОБРАЗОВАЊЕ  ЗА  СВЕ! 

Удружење војвођанских учитеља је у оквиру обележавања 

овогодишњег Дана учитеља пријавило на листу УНЕСКО своје већ 

традиционалне активности (медијску кампању, позив учитељима 

широм Војводине да обележе свој дан тематским часовима, ликовно-

литерарним радовима, наставом коју држе старији ученици, дружењем 

учитеља и организацијом  5. МЕТОДИЧКИХ ДАНА УЧИТЕЉА 

ВОЈВОДИНЕ). 

  12. октобра 2013. Удружење војвођанских учитеља је (пети пут заредом) 

организовало МЕТОДИЧКЕ  ДАНЕ  УЧИТЕЉА  ВОЈВОДИНЕ. Стручни скуп су 

подржале издавачке куће Клет, БИГЗ, Креативни центар, ЗУНС као и 

Паркинг сервис Нови Сад. У великој сали Скупштине Града Новог Сада 

најактивнији учитељи и учитељска друштва Војводине су са великим 

занимањем пратили добро осмишљен, испланиран и  организован  програм. 

   Намера  нам је била да укажемо на тренутно највеће проблеме у раду 

учитеља и да истакнемо учитеље који дају много већи допринос развоју 

учитељске професије и образовања ученика (од онога што им је обавеза) у 

основним школама Војводине. 

 Током дана низала су се излагања: Нови Закон о основном образовању и 

васпитању, Правилник о стручном усавршавању, Нацрт закона о 

уџбеницима, Информација о  Удружењу Просветна комора Србије, 

Марија Монтесори, Монтесори метод и литература (Вера Стојшић-

Гашпаровски), Рад учитеља националних мањина (Аурелија Крајете, 

Марјена Корош), Ђачки туризам (Вера Стојшић-Гашпаровски), Настава 

физичког васпитања у млађим разредима (мр Славица Бобић), Рад 

школе по школским сменама (Марија Галечић), Приказ студијског 

путовања учитеља Руме у Словенију (Сања Мандић - Нада Турчиновић, 

Марија Галечић),  III Дечији ОРИГАМИ  камп у Бечеју  (Милена Гмијовић),  

Летњи школски еко камп у Сремској  Каменици, Фестивал луткарства 

основних школа – ФЛУОШ и Калиграфска колонија «На путу Захарија 

Орфелина» (Вера Стојшић-Гашпаровски).   

 

Представљени су и награђени аутори најбољих  радова на Конкурсу 

«Методички дани учитеља 2013»:  
 

1. Добитница признања «УЧИТЕЉ +» , за посебан допринос развоју и јачању 

учитељске професије и унапређењу наставе: 

Ката Нађ Варга из ОШ «Сечењи Иштван» из Суботице - за вишегодишњи 

успешан ликовни педагошки рад 



 

 

2. Добитница  ДИПЛОМЕ  за најбољи текст о раду учитеља: 

Даница Коцевска из ОШ «Михајло Пупин» из Ветерника 
 

3. Добитник ПОХВАЛНИЦА  за текст о раду учитеља: 

 Слободан Блажин из ОШ «Јосиф Маринковић» из Новог Бечеја  
 

4.  Добитница  ПОХВАЛНИЦА за активност учитеља националних мањина: 

 Аурелија Крајете из ОШ «Јован Стерија Поповић» из Вршца 
 

5. Добитнице ПОХВАЛНИЦА  за  креативност у  наставном раду: 
 

Гордана Фодог, Ириг -  „Изборни  предмет  НАРОДНА  ТРАДИЦИЈА“ 

Марија Барош, Ср. Митровица -  «Примена ppt. презентације на часу П и Д – БАРЕ» 

Сања Станковић, Нови Сад -  «Дан Јована Јовановића Змаја у 3. разреду» 

Јелисавка Швоња, Бечеј – Рад креативног тима у ОШ «Здравко Гложански»  

Јован Коцевски, Нови Сад -   

«Корелација  наставних  садржаја  са активностима  извиђача» 

Милена Гмијовић, Бечеј – Дечји оригами камп 

Вера Стојшић – Гашпаровски, Нови Сад – Летњи школски еко камп  

у ОШ «Јован Јовановић Змај» у Сремској Каменици 
 

6. Добитница ДИПЛОМЕ  за  најуспешније радове на фото конкурсу је: 

Вера Стојшић - Гашпаровски из ОШ «Јован Јовановић Змај»  

из Сремске Каменице 

Добитнице ПОХВАЛНИЦА  за  успешне радове на фото конкурсу: 

1. Гордана Фодог из ОШ «Доситеј Обрадовић» из Ирига 

2. Нада Турчиновић из ОШ «Душан Јерковић» из Руме 

3. Милена Гмијовић из ОШ «Здравко Гложански» из Бечеја 

4. Сања Стефановић из ОШ «Прва војвођанска бригада» из  Новог Сада 
 

7. ДРУШТВО  УЧИТЕЉА  ВРШЦА је заслужило годишњу плакету УВУ као   

НАЈАКТИВНИЈЕ УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ 

члан Удружења војвођанских учитеља у 2012. год. 
а председница удружења Марија Селеши похвалницу за вишегодишњи 

успешан рад. 

Друштво  учитеља  Бечеја и Друштво  учитеља  Руме су заслужили 

похвалнице  за  активност у 2012. години. 

 

У оквиру програма стручног скупа уприличене су и две промоције: 

1. Представљена су одлична дрвена дидактичка средства („Коцкица“ из 

Суботице www.kockica.co.rs) намењена првенствено за индивидуални рад. 

2. Представљено је дигитално појачало гласа Lautstark (www.lautstark.rs) 

изузетно корисно техничко средство неопходно за заштиту гласних жица 

онима који много говоре.   

У пратећем делу програма учесници су могли да погледају: 

• Изложбу  фотографија  учитеља   фотографа са Конкурса  

«Моја учионица» и «Учитељ на делу» 

• Изложбу радова са 5. Калиграфске колоније  

«На путу Захарија Орфелина»  

• Изложбу радова Оригами клуба и 3. Дечјег оригами кампа Друштва 

учитеља Бечеја 

 

Вера Стојшић-Гашпаровски 


