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6. МЕТОДИЧКИ  ДАНИ  УЧИТЕЉА 
 

 На позив Удружења војвођанских учитеља широм покрајине је и ове 
године обележен Дан учитеља (изложбама ликовних и литерарних радова, 
предавањем старијих ученика млађима, дружењима...).  
 25. октобра 2014. одржан је традиционални стручни скуп учитеља 
Војводине „6. методички дани учитеља“ у сали  Покрајинског  завода за заштиту 
природе Војводине у Новом Саду, уз њихову подршку и подршку Паркинг сервиса 
Нови Сад и издавачких кућа   ЗУНС, Klett  и  БИГЗ Школство. 
 Скуп је отворио сјајан  наступ   новооснованог  Хора  просветних 
радника Новог Сада под искусним вођством Миодрага Мише Близанца позивајући и 
присутне да им се придруже.  У име организатора Удружења војвођанских учитеља 
присутне  је поздравила Вера Стојшић – Гашпаровски. 
 У првом делу програма низале су се занимљива излагања на различите теме: 
Предшколско образовање и први разред (Вера Стојшић-Гашпаровски, Нови Сад), 
Управљање и организација образовно/васпитног рада у болници (мр Јелица 
Сантрач, Суботица), Интердисциплинарни час «Алиса у земљи чуда»  (Милена 
Гмијовић, Бечеј), У посети српској основној школи у Батањи (Мађарској) (Марија 
Галечић и Нада Турчиновић, Рума), Припрема и учешће ученика на такмичењима 
(Вера Стојшић-Гашпаровски, Нови Сад), Представљање нове инвазивне 
животињске врсте у водама Војводине (ЗЗПВ), Извод из предавања Проф. др 
Минг - каи Чина (председник Савета ТИМС Проф. др Златко Аметовић и извршни 
директор Мирјана Димитрић) 
  У другом делу програма своје радове представили су најкреативнији 
учитељи: Хуманитарна акција (Даница Коцевска, Ветерник), Школски  
хуманитарни рад (Јасмина Луко,Зрењанин), Оригами уметност у школи (Драгана 
Бановић, Мол), Учење кроз игру (Душица Аџић, Сремска Каменица), Ваннаставне 
активности (Гордана Фодог, Ириг), Креативност у настави (Нада Кљајић, 
Баранда), Уређење учионице (Зора Миочиновић, Инђија), Стваралачки рад са 
децом (мр Наталија Остојић, Зрењанин) и Нека лампион обасја свет (Вера 
Стојшић-Гашпаровски, Нови Сад).  
  У трећем делу програма представљени су учитељи фотографи који су 
учествовали на овогодишњем фото конкурсу и стручни скуп су улепшали својим 
фотографијама из школског живота  (Александра Тадијин, Бојана Настић, Дајана 
Ратковић, Драгана Клевернић, Драгана Надрљански, Гордана Фодог, Јелена 
Мандић, Нада Кљајић, Оливера Андрић, Сања Станковић, Татјана Марковић, Вера 
Стојшић – Гашпаровски, Јасминка Шарчевић). Најуспешнији овогодишњи учитељи 
фотографи су награђени: Душица Аџић из Сремске Каменице - 1. место, Милена 
Гмијовић из Бечеја - 2. место и Татјана Марковић и Драгана Клевернић из Новог 
Сада - деле 3. место. 

 У четвртом делу програма прочитани су и награђени најуспешнији 
конкурсни књижевни радови из  учитељске  праксе „Плави капутић“ (Марије 
Барош из Сремске Митровице) и „Мали дечак“  (Наде Кљајић из  Баранде) који су 
јако растужили али и задивили све присутне.   
  У петом делу програма представљени су различити веома занимљиви 
хобији наших учитеља: Извиђачи (Јован Коцевски, Нови Сад), Планинарење 
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(Сања Станковић, Нови Сад), Сликарство (Нада Кљајић, Баранда) и Декупаж 
(Јелена Мандић, Банатско Карађорђево).   
 У шестом делу програма  колегинице Дајана Ратковић, Бојана Настић и 
Ђурђина Ђурђев из ОШ „Светозар Марковић Тоза“ из Новог Сада представиле су 
нам своју школу у категорији  ШКОЛА  ЗА  ПРИМЕР. Из свега виђеног можемо са 
сигурношћу закључити да ова школа својим учитељима стварно пружа потпуне 
услове за успешан рад. 
 Овогодишње  ПРИЗНАЊЕ  „УЧИТЕЉ +“ Удружења војвођанских 
учитеља поносно су понели  истакнути учитељи  Војводине: Зора Миочиновић 
(Инђија), за вишегодишњу креативност и успешан драмски рад, Нада Кљајић 
(Баранда), за вишегодишњи успешан књижевни  рад и Милош Пајевић (Банатски 
Карловац), за вишегодишњи успешан  рад у области музичке културе и сарадњ еса 
колегама. 
 По први пут је ове године учитељима који су испунили све услове (петогодишњи 
наставак рада у области за коју су добили признање 2009. године) потврђено 
признање „Учитељ +“ II  и додељен им медаљон овог признања за посебан, 
вишегодишњи допринос развоју и јачању учитељске професије и унапређењу 
наставе:  

• Сањи Станковић (Нови Сад) – за луткарски рад,  
• мр Јелици Сантрач (Суботица) – за рад учитеља у болничком одељењу,   
• Милени Гмијовић (Бечеј) – за методику практичних радова и  
• Вери Стојшић-Гашпаровски (Нови Сад) – за луткарство, организовање учитеља 
и струковни рад.  
У категорији  најуспешнијих учитељских друштава Војводине у 2013. 

години  представљени су и награђени:  
- Друштво учитеља Руме – ПЛАКЕТОМ 
- Друштво учитеља Вршца – ПОХВАЛОМ и  
- Друштво учитеља Бечеја – ПОХВАЛОМ.  

У пратећем програму стручног скупа учесницима су представљени: 
• Најстарији часописа за децу на балкану, «Невен» (1880. Ј.Ј.Змај) 
• Изложба фотографија са 20. Фестивала луткарства основних школа – ФЛУОШ 
• Изложба радова учитеља – слике Наде Кљајић и декупажи Јелене Мандић 
• Изложба минерала, кристала и накита у ЗЗПВ 
Након коктела и дугих разговора учесници стручног скупа су посетили  изложбу 
словеначких позоришних лутака у Галерији Рајка Мамузића чиме је овај дан био у 
потпуности испуњен чак до вечерњих часова и донео је нову радост, светлост и 
подршку колегама учитељима. Овогодишњи програм Методичких дана учитеља 
изведен је веома успешно. 
 

АПЕЛ  МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: 
 

Да деца у  предшколској установи: 
• Много играју, певају и причају, 
• Науче правилно да држе писаљке, 
• Не уче почетно читање и писање 
• Добију нове, дечије а не ђачке програме и уџбенике! 

 
Да би се настава унапредила у школи:  

• хитно   растеретити   наставне   програме како би наставници могли 
примењивати савремене наставне методе, 

• смањити  број  ученика  у  одељењу и 
• прописати  нормативе наставних  средстава (последњи је из 1992. године)!!! 

 


