13
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Иницијално образовање и стручно усавршавање
У

Високој школи струковних студија
за васпитаче и пословне информатичаре “Сирмијум” у Сремској Митровици одржана је Прва међународна
научно-стручна конференција "Иницијално образовање и стручно усавршавање васпитача-стање и перспективе".
Поред ове високе школе, организатори скупа су Катедра за предшколско
васпитање Одељења за педагогију
Филозофског факултета у Београду и
Одељење за предшколско васпитање
Педагошког факултета у Марибору.
Конференција је акредитована и као
облик стручног усавршавања запослених у образовању.
- Намера организатора је да се кроз
критичко преиспитивање актуелних
питања, дилема, проблема и перспектива развоја иницијалног образовања и стручног усавршавања васпитача
допринесе променама у образовном
систему и унапређењу компетенција
васпитача деце предшколског узраста.
Окупили смо стручњаке из више земаља из окружења, професоре Учитељског факултета из Ријеке, представнике
Педагошког факултета у Марибору као и

Др Гордана Мијаиловић, директорка
професорке са Филозофског факултета у
Београду које су на смеру предшколског
образовања - рекла је др Гордана Мијаиловић, директорка Високе школе струковних студија за васпитаче и пословне
информатичаре “Сирмијум”.
Конференцију је отворила проф. др
Душица Ракић, заменица покрајин-

ског секретара за високо образовање и
научно-истраживачку делатност, а учеснике скупа су поздравили начелница
Градске управе за образовање Мирјана Пјевац, а на свечаном отварању
су говорили представници Удружења
васпитача Војводине, Педагошког факултета у Марибору у Словенији, јер
је ова катедра суорганизатор стручно
научног скупа.
- Tема конференције је веома важна тема за даље стручно усавршавање васпитача и наставника, а циљ је
да они размене своја знања и ставове,
да видимо перспективу наставника
и васпитача у 21. веку. Они осим тога
што морају да буду стручни морају да
се стално едукују, да буду идеал младих људи који се у периоди одрастања
и адолесценције и те како угледају на
своје наставника. Зато је важан утицај, да у комуникацији између деце и
васпитача они оставе утисак и тако да
млади стекну позитивне ставове о животу – рекла нам је уз остало проф. др
Душица Ракић.
Будући да је конференција међународног карактера и да су на њој уче-

Прва научно стручна конференција
ствовали представници сродних факултета из Словеније а предавачи били
из Хрватске и других земљаљ окружења била је ово прилика и за размену
искустава. Првој међународној конференцији "Иницијално образовање и

стручно усавршавање васпитача-стање и перспективе" у Сремској Митровици присуствовали су бројни предавачи, васпитачи, директори предшколских установа.
С. Ђаковић
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Унапредити сремско пчеларство
С

ремска Митровица била је домаћин 52. регионалног саветовања
асоцијације пчеларских организација
Мачванског, Колубарског и Сремског
округа, које је одржано у недељу, 19.
новембра први пут у Сремској Митровици. Домаћин и организатор овог скупа коме је присуствовало око стотину
пчелара било је митровачко Друштво
пчелара “Јован Живановић” уз подршку Агенције за рурални развој Града
Сремска Митровица.
Председник Асоцијације, Рајко Пејановић, известио је присутне о реализованим активностима у току 2017.
године и уручио захвалнице свима
који су помогли реализацију форума у
Сремској Митровици.

Петар Самарџић, директор
Агенције за рурални развој
Града Сремска Митровица

Томислав Костић, председник
Друштва пчелара
из Сремске Митровице

Према речима Петра Самарџића,
директора Агенције за рурални развој,
овакве трибине укључују бројне теме
из области пчеларства, а организују се
током године по регионима у којима
делују асоцијације пчелара.
- Ова тема је доста специфична и
комплексна, а с обзиром да је један
од данашњих панелиста био Радивој
Надлачки, саветник министра пољопривреде, шумарства и водопривреде, говорило се о мерама подршке и
подстицајима за развој пчеларства у
наредном периоду, са освртом на оно
што је урађено током ове и претходне године. Саветник министра је присутне упознао са динамиком исплате
субвенција у пчеларству, а такође је

говорио и о повећањима интензитета поврата и новинама у оквиру мера
подршке руралном развоју, а које се
тичу унапређења пчеларства. Међу
предавачима су такође били и професионални пчелари Драгорад Ковачевић из Црне Баре и Саша Јакшић из
Новог Сада. Они су у фокус ставили добру пчеларску праксу и говорили су о
начинима за повећање приноса меда,
односно повећању продуктивности
пчела, као и о узгоју селекционисаних
матица – рекао је Петар Самарџић, директор Агенције за рурални развој Града Сремска Митровица.
У име домаћина, Друштва
пче ла ра “Јо ван Жи ва но вић”
Срем ска Ми тро ви ца, председ ник То ми слав Ко стић
ре као је да се ова ква пре дава ња ор га ни зу ју два до три
пу та го ди шње.
- Ово предавање има едукативни карактер и намењена
је члановима асоцијације из
три округа, тако да данас у гостима имамо пчеларе и из Лознице, Шапца, Лучана, Ваљева
и других места. За нас који се
бавимо овим послом, веома
је значајна чињеница да смо
пре три године ушли у систем
Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Србије и да се сада водимо као пчелари. Захваљујући
тој промени сада имамо право
и на одређене субвенције и надамо се да ће се оне у наредном периоду повећавати. Град
Сремска Митровица има око
70 регистрованих пчелара, а
сви заједно имамо око 3.000 пчелињих
заједница и - што је веома битно, има

Велики број пчелара у Градској кући

Боре Берендика,
пчелар из Сремске Митровице

доста младих пчелара. Највећи проблем са којим се тренутно суочавамо
јесте то што на тржишту постоји доста
фалсификата меда који нам представљју нелојалну конкуренцију – рекао је
Томислав Костић, председник Друштва
пчелара “Јован Живановић” Сремска
Митровица.
Један од учесника овог скупа, члан
митровачког Друштва, био је и пчелар
из Сремске Митровице Боре Берендика, рекао је да пчелари још од 1981.
године, а последњих десет година, од
када је у пенизији, тиме се бави професионално и додао:
- Тренутно имам 152 кошнице. Селим пчеле од Цера до румунске границе, Баната, Бачке, Фрушке горе... Годишње произведем од две до пет тона
меда, у зависности од тога каква је година. На едукације као што је ова данашња редовно идем, јер је то прилика
да се ми пчелари сретнемо и разменимо искуства, чујемо нова достигнућа
у науци, поризводњи лекова, борби
против болести...
С. Михајловић
Фото: М. Милеуснић
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Зорица Ћирић – Суботић, Рума
- Кривицу сноси
друштво и породица унутар
њега. Лош утицај
на младе имају и
мреже као што је
фејсбук, свашта
се објављује и на
то бурно реагује.
Млади себи данас много тога допуштају и треба увести строге казне.

Јована Павковић,
Сремска Митровица
- Нисам много
паметна око тога, али видим да
ствари стоје лоше.
Свакако бих опасно кажњавала
родитеље, а такву
децу бих, ако су
основци аутоматски вратила натраг у исти разред.

Марио Милковић, Инђија

Наташа Миљановић, Шид

- Мислим да само
треба пооштрити казне па ће
се тада смањити
број случајева
насиља. Наравно
да све потиче из
породице и сматрам да родитељи морају више
да се баве васпитањем деце.

- Закони нису на
страни наставника
који треба да васпитају. Закони су им
везали руке, а без
адекватне казне нема васпитања. Неки
родитељи су помешали васпитање са
нељубављу, тако да
уопште децу не васпитавају.

Милијана Дмитровић Торма,
Сремска Митровица
- Повод вршњачком насиљу је у
пропадању културе, повод је у
томе што се не
посвећује довољно пажње култури. Библиотека се
труди да пружи
што адекватније садржаје јавности.

