
Поштоване колеге учитељи, 
иако је ова школска година још сложенија од претходне учитељи вредно и креативно 
раде, а активности Удружења теку по плану. Позивамо Вас да улепшате себи ово тешко 
време учешћем на овогодишњим Методичким данима. 

 
13. МЕТОДИЧКИ ДАНИ УЧИТЕЉА ВОЈВОДИНЕ  

 
К О Н К У Р С 

 
До 15. децембра 2021. отворен je конкурс УДРУЖЕЊА ВОЈВОЂАНСКИХ УЧИТЕЉА (УВУ) 
са циљем:  

• указивања на веома успешан рад и достигнућа појединих учитеља и основних 
школа Војводине,  

• јавног промовисања њиховог рада и  
• подстицање свих учитеља и основних школа на даљи рад.  

 
Конкурсне категорије су:  

1.  ФОТО КОНКУРС за учитеље „Моја учионица и учитељ на послу“  
(У прилогу доставити биографију, фотографије величине најмање  3 мегапиксела, око 1 
мегабајт - обавезно у  jpg. формату и наслове фотографија). 
 (У прилогу доставити биографију, фотографије, текстове, презентације, радове...) 

2.  ПРИЗНАЊЕ «УЧИТЕЉ +» (вишегодишњи истакнут рад у некој области) 
(У прилогу доставити биографију, своју портретну фотографију, текстове, презентације – 
доказе вишегодишњег  рада у некој области) 

2.1. МЕДАЉА  «УЧИТЕЉ +» (успешан петогодишњи наставак рада у истој области 
oд добиjaњa признања „Учитељ +“), документација као за „Учитељ+“ 

3.  ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС за учитеље „Догађај из учитељске праксе“  
(У прилогу доставити биографију, текст писан ћириличким писмом, фонт аrial, величине 
12, наслови 14, проред 1,5 ). 

4.  КРЕАТИВАН УЧИТЕЉ – приказ наставних или ваннаставних активности  
(У прилогу доставити биографију, фотографије, текстове, презентације величине до 10 
МБ) 

5.  ЖЕЛИМ  ДА  ИЗЛОЖИМ  РАД  НА  ТЕМУ 
(У прилогу доставити фотографије, текст, презентацију) 

6.  Најактивније учитељско друштво чланица УВУ у 2021.  
(доставити годишња избештај рада друштва)  

 
ОПШТИ УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ  

• Учитељи који живе и раде на територији АП Војводине.  
• Број радова није ограничен. 
• Да рад није раније објављен и излаган. 
• Достављање радова на Конкурс искључиво електронском поштом на адресу: 

uciteljivojvodine@gmail.com  
• Попуњена пријава рада.  
• Достављена пријава и рад најкасније до 15. децембра 2021.  
• Презентације писанe ћириличким писмом у ppt формату.  
• Радови се не враћају и остају на располагању за потребе Удружења војвођанских 

учитеља.  



  Сви учесници конкурса ће бити обавештени путем е-поште о резултатима 
конкурса до 20. децембра 2021, а одабрани радови ће бити представљени на сајту 
Удружења војвођанских учитеља  www.uvu.rs  у оквиру манифестације „13. МЕТОДИЧКИ 
ДАНИ УЧИТЕЉА ВОЈВОДИНЕ“  27.12.2021. 
Пријава се може преузети и на сајту УВУ   www.uvu.rs  

 
Удружење војвођанских учитеља 


