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Друштва учитеља Београда

30. година ДУБ-а
Д

руштво учитеља Београда је компетентна и уважена
организација која тежи да кроз координирану сарадњу, креативност и стручност, афирмише учитељски позив и успешно и квалитетно делује на наставни процес
усклађен са савременим стандардима образовања деце.
Афирмација Друштва учитеља Београда се огледа кроз:
јачање ДУБ-а на локалном нивоу, промовисањe рада
ДУБ-а и појединаца, континуирану сарадњу и учешће
представника ДУБ-а у организацијама које подстичу
осавремењивање образовно-васпитног рада.
Данас Друштво броји 2110 чланова из 144 београдских
основних школа. Својим ангажовањем, креативношћу,
волонтерским радом битно утиче на развој и квалитет
образовања.

АКТИВНОСТИ ДУБ-а 2011.ГОДИНЕ
Друштво учитеља Београда перманентно брине о потребама чланова ДУБ-а: стручном усавршавању учитеља, развоју њихових професионалних компетенција
кроз организацију и реализацију акредитованих про
грама стручног усавршавања, стручних скупова, трибина, радионица и промоција примера добре праксе.
• Један од градова домаћина овогодишњих XXVII
Зимских сусрета учитеља Србије био је и Београд.
Сусретима је присуствовало 848 полазника из
Београда. Гости су нам биле колеге из Краљева.
Такође су присуствовала и остала Учитељска
друштва: Панчева, Опова, Беле Цркве, Горњег
Милановца, Ковина, Региона Срема...
• Одржано 9 бесплатних семинарa за 270 чланова
ДУБ-а (мај, 2011.) и 14 бесплатних семинарa за
365 чланова ДУБ-а (децембар 2011.)
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СЕМИНАРИ КОЈЕ ПОДРЖАВА ДУБ
• Комплексна метода у настави почетног читања и писања (Мирослав Маринковић и Горица Ивановић)
• Учитељи у свету линија, боја и облика
(Славица Младеновић и Снежана Илић)
• Чаробни свет музике – обука учитеља за рад са одељењским
хором (мр Гордана Илић)
• Алтернатива насиља (Јелисавета Вилотић, школски психолог,
прим. др Мирјана Радовановић, школски лекар и Невенка
Крагуљац, школски педагог)
• Ефикаснија организација рада у комбинованом одељењу
(Драган Богданов и Бранко Марковић)
• Награда и казна – педагошки избор или нужност
(Момчило Степановић)
• Школа родитељства (Јелисавета Вилотић, школски психолог,
др Мирјана Радовановић, школски лекар)
• Дефицит пажње и хиперактивност деце (Небојша Јовановић)
• Како открити и покренути даровите (Бојана Тановић, учитељ,
Невенка Јовановић, психолог и Весна Остојић учитељ)

ОСТАЛИ СЕМИНАРИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ДУБ-а
• Математика у малом
• Акциона истраживања у образовно васпитном процесу
• Да код учитеља свако учи радосно и лако
• Темaтски и интердисциплинарни приступ планирању наставе
• Како до интерактивног софтвера у настави
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„У свету линија, облика и боја“

„Комплексна метода у настави
почетног читања и писања“

„Чаробни свет музике“

• У сарадњи са ЦИП (Центар за интерактивну педагогију) и СУРС (Савез
учитеља Републике Србије) ДУБ (Друштво учитеља Београда) је одржало
14 трибина ''Сви у школу – будућност за све''; март–мај 2011.
• Одржане СТРУЧНЕ ТРИБИНЕ УЧИТЕЉА у 2011.
- Образовни стандарди за крај I циклуса обавезног образовања - април
2011. (190 полазника)
- Презентација примера добре праксе (мај, 2011. год.) (130 полазника)
- Оцењивање ученика у основном образовању и васпитању – новембар 2011. (260 полазника)
• Одржан XXV Сабор учитеља 4. и 5. јуна у Београду на коме су презенто
вани награђени примери добре праксе београдских учитеља (135 учитеља похађало Сабор о трошку ДУБ-а).
• Ажурирана електронска база података о члановима ДУБ-а
• Извршен је преглед програма за акредитацију, и послат на конкурс, за
Каталог 2012. (9 програма)

30. година ДУБ-а
НАГРАЂЕНИ ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ

1. Тања Вречко, ОШ „Младост“,
„Сабирање једноцифрених
бројева са прелазом преко 10“
- награда камера

2. Марија Симеуновић,
ОШ „Младост“, „Вода свуда око
нас“ награда фотоапарат

3. Биљана Секулић,
ОШ „С.Ј.Сирогојно“,
„Круг, квадрат, троугао“
- награда екстерна меморија
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ПРЕДВИЂЕНЕ АКТИВНОСТИ У 2012.
•	Спровођење истраживања о потребама чланова ДУБ-а
о стручном усавршавању
•	Организација и реализација семинара на основу резултата
истраживања
•	Даљи рад на бесплатним семинарима за чланове ДУБ-а
•	Организација и реализација округлих столова, трибина и осталих
видова стручног усавршавања на локалном нивоу
•	Формирање збирке примера добре праксе
•	Редовна изборна скупштина
•	Презентација примера добре праксе и индивидуалног
стваралаштва на стручним скуповима
•	Сарадња са невладиним организацијама и организацијама
цивилног друштва
•	Обавештавање чланства о актуелностима у образовању
•	Писање пројеката и програма стручног усавршавања
•	Учешће у стручним тимовима ЗВКВО, ЗУОВ, МП...
•	Организовање Зимских сусрета учитеља Србије и Сабора учитеља
у сарадњи са СУРС
•	Ажурирање сајта, базе података и чланских карата
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Учитељи ствараоци

ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ!
Посебну захвалност дугујемо школама - домаћинима које су подржале
наше активности: ОШ „Надежда Петровић“, ОШ „Свети Сава“ - Врачар,
ОШ „Стари Град“, ОШ „Краљ Петар Први“, ОШ „Дринка Павловић“,
ОШ „Лаза Костић“, ОШ „Стеван Дукић“, ОШ „Свети Сава“ - Младеновац,
ОШ „Вељко Дугошевић“, ОШ„Никола Тесла“ - Винча, ОШ „Момчило
Живојиновић“, ОШ„Кнегиња Милица“, ОШ „Бранислав Нушић“,
ОШ „Влада Аксентијевић“, ОШ „Бранко Ћопић“ ОШ „Душан Вукасовић
Диоген“, ОШ „Посавски партизани“

ДРУШТВО УЧИТЕЉА БЕОГРАДА
Дечанска 6/III, 11103 Београд 4
3245-385, 3239-697

www.drustvoucitelja-bg.org
dub@eunet.rs
drustvouciteljabg@gmail.com

