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ГОДИШЊА СКУПШТИНА
ДРУШТВА УЧИТЕЉА НОВОГ САДА
август 2015.
»ДРУШТВО УЧИТЕЉА НОВОГ САДА«
ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Војводе Путника бр. 1, 21000 Нови Сад
021/544-029 064/86-34-050
drustvo_uciteljans@neobee.net
www.duns.org.rs

Мисија:
Друштво учитеља Новог Сада постоји због
информисања, окупљања, размене искустава
и стручног усавршавања учитеља ради
подизања квалитета наставе, веће
патиципације свих ученика и бољег живота
ученика у школама.
Визија:
Тежимо да информишемо, окупљамо,
обезбеђујемо перманентно и савремено
стручно усавршавање учитеља и подижемо
углед учитељског позива.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДУНС-а
у школској 2014/2015. год.
ОБЛАСТИ РАДА ДУНС-а:
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САЈТОМ www.duns.org.rs
ПРОФИЛ НА FACEBOOK-u
ТЕЛЕФОНСКИМ РАЗГОВОРИМА
ПУТЕМ МЕДИЈА (РТВ, ТВ Канал 9,
Новосадска ТВ, ‘’Просветни преглед’’...)

• „Здраво одрастање“

СЕМИНАРИ:

„ Вршњачком подршком и занимљивијом
наставом до ненасиља у школи“ (2 сем.)

1

10.10.2015

Стручни скупови:
Септембар 2014.

ТРИБИНЕ

«Плетемо мрежу да се сви повежу» - подршка
транзицији деце/ученика у образовноваспитном систему

ТРИБИНЕ
Октобар 2014.

за родитеље и стручне тимове за инклузивно образовање

«Плетемо мрежу да се сви повежу - подршка
деци из осетљивих група у образовноваспитном систему»

ТРИБИНЕ

ТРИБИНЕ
Новембар 2014.

«Сручњак за учење за сву децу»
Новембар 2014.

«Превенција
насиља –
безбедност у
школи и
окружењу»

Фебруар 2015.

«Учење кроз игру
(НТЦ систем учења)»
(БИГЗ, СУРС, ДУНС)

(Креативни
центар, СУРС,
ДУНС)

ТРИБИНЕ
Март 2015.

«Подршка
укључивању деце
из осетљивих
група у редован
образовноваспитни систем»

Регионална Конференција (АПВ)
Новембар 2014.

«УЧИТЕЉИ РЕГИОНА И ИНОВАЦИЈЕ У
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ ПРОЦЕСУ»

Март 2015.

«Инклузивно
образовање очима
родитеља»
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Учешће на Конференцијама, стручним
скуповима, семинарима, такмичењима:

Зимски сусрети
учитеља –
’’Дан стручног
усавршавања’’ –

- Учешће у организацији и реализацији општинског и
окружног такмичења из математике за ученике
млађих разреда

8 семинара (март 2015.)

- На трибини
„Лични пратиоци и педагошки асистенти”
•Промоције
издавачих кућа

- На Конференцији
„Активне школе” АПВ - Секрет. за спорт и омладину

- Округли сто
’’Приправништво и менторство – од законске
регулативе до праксе’’

- на 29. Сабору учитеља Србије

- На Регионалном консултативном састанку у оквиру
пројекта ’’Мониторинг и евалуација инклузивног
образовања’’ МПНТР

- Другој
учитељијади
Гуча
– август 2015.

Учешће у пројектима:
Пројекат „Oбрaзoвнa и сoциjaлнa
инклузиja крoз лoкaлнe aкциje“
ЦИП Центар у сарадњи са Фондациjом за
отворено друштво, Србиjа
Акција „Плетемо мрежу да се сви повежу“
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Успостављена је успешна сарадња са:
Акредитовани семинари у ЗУОВ-у за
школску 2014/15 и 2015/16 годину

• Градском управом за образовање
• Школском управом Нови Сад

‘’Вршњачком подршком и занимљивијом наставом до
ненасиља у школи’’

• Савезом учитеља Републике Србије – СУРС-ом и
локалним учитељским друштвима
• ШОСО ''Милан Петровић'' Нови Сад
• ОШ ‘’Петефи Шандор’’ из Новог Сада

''Обука наставника за рад са проблематичном децом''

• Центаром за помоћ особама у кризи ''Срце'' Нови Сад;
• Музејима: Музеј града Новог Сада; Музеј Војводине; Природњачки музеј

''Водич за управљање стресом и негативним
емоцијама код просветних радника''

• Позиштима: Позориштем младих
•

Савезом за школски спорт и олимпијско васпитања града Новог Сада
• Књижаром „Мала велика књига“

''Обука за радионичарски рад: Интерактивне методе
рада са групом''

• ТИМ Центром за истраживање и едукацију
• Новосадском мрежом за децу
• Издавачким кућама
• Медијима – РТВ, ТВ Канал 9, Новосадска ТВ, Просветни преглед...

РАД ДУНС-ових СЕКЦИЈА
Најактивнија секција је
• Дечји савез Новог Сада
Дечји савез Новог Сада је као секција Друштва учитеља
Новог Сада изузетно много допринео развоју ваннаставних
активности у школама, већем учешћу ученика у животу
школа, јачању међушколских веза, осмишљавању и
спровођењу градских акција...

Активности осталих секција:
• Туристичка
Едукативна шетња
нашим градом
фебруар 2015.

СТРУЧНО ПУТОВАЊЕ

ПУТЕВИМА РИМСКИХ
ЦАРЕВА
Сирмијум –
Виминацијум -Манасија
– Лесковац - Царичин
град (Лебане) –
Медијана – Ниш
април 2015.

- Летовање у Грчкој - Ситонија

• Незапослени учитељи

• Чланови ДУНС-а имају прилику да буду
благовремено стручно информисани

- ДУНС води базу података
- Упућивање на замене

РАД УСЛУЖНОГ ЦЕНТРА

• Учешћем на семинарима и стручним скуповима,
учитељи, чланови ДУНС-а, стичу потребне, обавезне
сате за стручно усавршавање и могућност
професионалног напредовања

• ДУНС-ов технички услужни центар и методичка
библиотека (читаонички) су били чланству на
располагању уторком, средом и четвртком,
у термину од 18,00 до 20,00 часова.
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Састанци Председништва и Извршног одбора се одржавају
једном месечно, а Надзорни орган ДУНС-а се састаје четири
пута годишње.
ЧЛАНОВИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА:
председништво – Зденка Рајковић,
Љиљана Обренов
Александра Матејић-Беба,
• Милица Панић
• Нина Станимиров Вериш
• Снежана Вучуровић
• Милана Продановић
• Љиљана Јовановић
• Снежана Петровић
• Слободан Вулетић

Надзорни одбор:
• Радмила Михалек
• Бранислава Ердељи
• Марија Перовић
Председница Скупштине:
• Снежана Станојев

ДУНС отворена и динамична
организација која прати савремене
промене у друштву, у образовању.
Свака промена у ДУНС-у је промена на
боље, а те промене уносе и учитељи
који долазе са новим идејама и са
довољно снаге и воље да у свему виде
само оно најбоље и то покажу својим
радом.

• Зденка Крчова

УЧЕСТВУЈТЕ У РАДУ СВОГ СТРУКОВНОГ
УДРУЖЕЊА
ЈЕР ЈЕ ТО СИГУРАН И НАЈКРАЋИ ПУТ ДО
ИНФОРМАЦИЈА И СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
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