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ПОЗИВ  УЧИТЕЉИМА И НАСТАВНИЦИМА 

 
СТРУЧНО  УСАВРШАВАЊЕ  У  ОБЛАСТИ  ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ, 

ОРГАНИЗОВАЊА  ПЕШАЧКИХ  И  ПЛАНИНАРСКИХ  ИЗЛЕТА 
 

„ ПЕШАЧЕЊЕМ И ПЛАНИНАРЕЊЕМ ДО ЗДРАВИЈЕГ ЖИВОТА“ 
фебруар - мај 2018. 

 
Организатор: Удружење војвођанских учитеља 
Подршка: Министарство просвете Републике Србије 
Сарадници:  

• Покрајински завод за заштиту природе 
• Национални парк Фрушка гора 
• Управа за заштиту животне средине Града Новог Сада 
• ПД „Нафташ“ Нови Сад 

 Удружење војвођанских учитеља годинама разноврсним активностима ради у 
пољу заштите животне средине и планинарства. 
 Већ неколико година припрема се извођење природњачког програма и ове године 
је Министарство просвете Републике Србије пружило потребну финансијску подршку 
за његову реализацију.  
 У плану је остваривање програма који ће групу од 30 учесника (учитеља, 
наставника) упознати са заштићеним  подручјима природе у Војводини, Фрушкој гори 
и Новом Саду и пружити им потребну подршку за држање изборног предмета Чувари 
природе, планинарске секције и компетентно извођење природњачких, пешачких и 
планинарских излета са ученицима и родитељима. 
 Програм се састоји из 4 дела и реализоваће га истакнути стручњаци: 
I  Обука 1: 3. фебруар 2018. 

• Упознавање заштићених делова природе Војводине, НП Фрушке горе и Новог 
Сада 

• Упознавање основа организовања пешачења/излета 
• Пешачки излет у граду  

II  Обука 2: 25. фебруар 2018. - Основна планинарска обука по програму 
Планинарског савеза Србије 
III Планинарски излет: 24. март 2018. - Фрушка гора 
IV Пешачки излет: 22 април 2018. 
Делиблатска пешчара или неко друго заштићено подручје 
 
Учесници ће добити: квалитетне јединствене обуке намењене наставницима, 
потврде (о обукама 1, 2, учешћу на излетима),  званични сертификат Планинарског 
савеза Србије о завршеној Основној планинарској школи, учлањење у планинарско 
друштво, планинарску карту Фрушке горе и  планинарски приручник. 
 Котизација учешћа: 1.500,00 динара на рачун Удружења војвођанских учитеља  
355-1049134-85    
Пријава: до попуне места редоследом пријављивања 
Попуњен образац пријаве (03) и евиденционог картона (04) послати на мејл 
uciteljivojvodine@neobee.net  
С поштовањем,   Координатор:  

Вера Стојшић-Гашпаровски 
063/523-748 

 23.1.2018. 


