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ОДРЖАНИ  3. МЕТОДИЧКИ  ДАНИ  УЧИТЕЉА 
 
 

Светски  ДАН  УЧИТЕЉА  се  на иницијативу УНЕСКО-а обележава  од 

1994. године са циљем да скрене пажњу на велику важност и проблеме 

учитељске професије. 

 Овогодишњи  Дан  учитеља  посвећен  је  родној  равноправности  у  

образовању јер  широм  света  још  увек  постоје  школски  системи  у  

којима  су  девојчице  неравноправне  у  односу  на   дечаке. 

Што  се  наше  земље  тиче,  полна  неравноправност  се  огледа  у  томе  

што  је  од  потпуно  мушког  занимања  у  последњих  чердесетак  

година   због  све  лошијег  материјалног  положаја  учитељско  

занимање    постало  готово  у  потпуности   женско  занимање.   

 Учитељи  Војводине  су 5. октобар - Дан  учитеља  обележили  низом  

активности (изложби, трибина, гостовања, дружења)  широм  

Војводине, а круну  чини  стручни  скуп «3. методички  дани  учитеља» 
 
 Удружење војвођанских учитеља већ шест година обележава светски 

Дан учитеља, а трећу годину организује МЕТОДИЧКЕ  ДАНЕ  УЧИТЕЉА.   

 

Намера  нам је да: 
• и ове године обележимо 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 активе учитеља, 

• истакнемо и наградимо најбоље основне школе Војводине... 

 
У складу са намерама, почетком августа, Удружење војвођанских учитеља је 

расписало низ занимљивих конкурса за учитеље појединце, активе учитеља 

и основне школе Војводине како би издвојило учитеље, групе учитеља и 

школе које дају много већи допринос развоју учитељске професије и 

образовања ученика (од онога што им је обавеза) у основним школама 

Војводине. 

 

 Стручни скуп «3. методички  дани  учитеља»  одржан је 8. октобра 2011. 

године у свечаној сали Скупштине Града Новог Сада. Програм је отворила 

поздравним речима мр Јелица Сантрач потпредседница Удружења 

војвођанских учитеља. Проглас Светског дана учитеља и о учитељима данас 



говорила је Вера Стојшић – Гашпаровски председница Удружења 

војвођанских учитеља.  

     Велики део програма је био посвећен обележавању десетогодишњице 

постојања и успешног рада Удружења војвођанских учитеља и рада 

учитељских друштава чланица УВУ. 

     Уприличена је и додела захвалница свима који су значајно допринели раду 

УВУ или га подржавали. Посебно је истакнута успешна вишегодишња 

сарадња са Удружењем васпитача Војводине. 

 Сваке године Удружење војвођанских учитеља анализира и вреднује 

рад учитељских друштава - својих чланица. У претходној години 

најактивнији су били Друштво учитеља Бечеја, Друштво учитеља Вршца и 

Друштво учитеља Панчева којима су уручене похвалнице за активност. 

Годишњу плакету као најактивније учитељско удружење Војводине у 2010. 

години са поносом је ове године понело Друштво учитеља Руме.  

 У оквиру хуманитарне акције Удружења војвођанских учитеља «Књиге 

за Дечији кутак Суботичке болнице» Олга Мајић је у име издавачке куће 

«Креативни центар» из Београда уручила дар мр Јелици Сантрач учитељици 

болничког одељења. 
 

РЕЗУЛТАТИ  КОНКУРСА 
-3. МЕТОДИЧКИ  ДАНИ  УЧИТЕЉА  -  

  
 

1. Добитник ЗАХВАЛНИЦЕ за учешће на конкурсу литерарних радова је: 

Слободан Блажин (ОШ «Јосиф Маринковић» из Новог Бечеја) 

  

2.  Добитник  ПОХВАЛНИЦА за  неговање  народне  традиције: 

 ОШ «Петро Кузмјак» из Руског Крстура - Марија  Шанта, Ана Винаи и 

Љубица Њаради  (радови «Стари занати»,  «Бербер» и «Млеко и прерада  

млека»)  
 

3. Добитници признања «УЧИТЕЉ +» ,  

за посебан допринос развоју и јачању учитељске професије 

    и унапређењу наставе, су учитељи: 
 

1.  Марија  Барош из ОШ «Бошко Палковљевић Пинки» из Ср. Митровице 

 - за стваралачки књижевни рад  

2.  Слободан  Блажин из ОШ «Јосиф Маринковић» из Новог Бечеја  

- за успешан  рад у области музичке културе 
 

4. Добитнице ПОХВАЛНИЦА  за  креативан рад су: 

1. Мирјана  Бановић (ОШ «Петар Кожић» из Дубовца/Ковина)  

    за ученичка досијеа са стандардима 

2. Милена Гмијовић (ОШ „Здравко Гложански“ из Бечеја)  

    за  Дечији оригами камп и рад «Стари занати – ПЕКАР» 

3. Вера Стојшић-Гашпаровски (ОШ «Ј. Ј. Змај» из Сремске Каменице)  

    за лепо писање-калиграфију и  Калиграфску колонију 

4. Весна Ђурековић (ОШ „23. октобар“ Голубинци)  

    за драмски рад и рад „ Свадбени обичаји“ 

5. ЕКО учитељи (ОШ «Душан Јерковић» Банатски Карловац) 

    за еко активности - радови „Излет“ и „Еко школа“ 

 



5. Добитнице ПОХВАЛНИЦА  за  успешне радове на фото конкурсу су: 
 

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

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

3.  Сања Станковић из ОШ «Прва војвођанска бригада» из  Новог Сада 

4.  Вера Стојшић - Гашпаровски из ОШ «Ј. Ј. Змај» из Сремске Каменице 

 

6. Добитнице ЗАХВАЛНИЦА за учешће на фото конкурсу су: 

1. Нина Станимиров Вериш из ОШ «Прва војвођанска бригада» 

 из  Новог Сада 

2. Мр Јелица Сантрач из ОШ «Иван Милутиновић» из Суботице 

 

7. Добитнице ПОХВАЛНИЦА  као најактивнија група  учитеља: 

Нада Турчиновић и Марија  Галечић (ОШ «Душан  Јерковић» из Руме) 

 

8. Добитнице ЗАХВАЛНИЦА   за учешће на конкурсу најактивнијих група  

учитеља: 

1. Данијела Цветковић (ОШ «Душан  Јерковић» из Банатског Карловца) 

 

2. Ивана Матовић, Снежана  Радовановић и Александра Лазић  

    (ОШ «Душан  Јерковић» из Банатског Карловца) 

 

9. Добитник  годишње плакете Удружења војвођанских учитеља као 

најактивније учитељско друштво Војводине у 2010. години је: 

ДРУШТВО  УЧИТЕЉА  РУМЕ 
 

ЧЕСТИТАМО  СВИМ  КОЛЕГАМА  НА  УСПЕШНОМ  ПРИКАЗУ  РАДОВА  И  

ПОСТИГНУТОМ  УСПЕХУ! 
 

Пратећи програми  током скупа «3. методички  дани  учитеља»  су били: 

• Изложба  фотографија  учитеља   фотографа, 

• Изложба  ученичких  радова  на  тему  «Моја учитељица», 

• Изложба радова са «1. дечијег оригами кампа»,  

• Изложба стручне литературе из изборних предмета Креативног 

центра, 

• Изложба радова са 3. калиграфске колоније «Ученици калиграфи 

на путу иЗахарија Орфелина» - 2011. 

Стручни скуп су  подржали: Скупштина Града Новог Сада,  Матица српска, 

Креативни центар и  Паркинг сервис НС.                                          

 

Након програма и  коктела група учесника је наставила факултативни програм 

одласком у Сремске Карловце где су посетили изложбе «Буквари и букварска 

настава код Срба» Педагошког музеја из Београда, Ризницу  Патријаршијског 

двора, као и изложбу «Вез по писму-писмо по везу» Музеја Града Новог Сада у 

Музеју Сремских Карловаца.   
 
 

Надамо се да ће «МЕТОДИЧКИ  ДАНИ  УЧИТЕЉА» као  традиционална 

манифестација учитеља Војводине и даље сваке године укључивати све већи 

број учитељских друштава и учитеља. 
 

 Вера Стојшић-Гашпаровски, Нови Сад 


