Добитници признања за школску 2017/2018. годину
Оливера Ивановић, васпитач, посвећена свом послу и тежњи ка сталном усавршавању,
унапређивању свог рада, као и целокупног рада у предшколској установи „Драгољуб Удицки” у
Кикинди, где ради. Активно учешће у многим програмима и пројектима, на различитим
конкурсима за децу, учешће на стручним сусретима васпитача, међународним
конференцијама васпитача, као и тимски рад на нивоу установе, допринели су томе да
Оливера Ивановић ове године буде једна од добитница овог признања.
Татјана Романов, наставник разредне наставе у основној школи „Свети Георгије” у Уздину,
због изузетних резултата које постиже у образовно-васпитном раду, због унапређивања
квалитета наставе и примене образовних иновација у наставном процесу, због истакнутих
резултата у поштовању принципа инклузивног образовања, индивидуализације и
диференцијације наставног рада, затим због пружања подршке и подстицања индивидуалног
развоја сваког ученика, а посебно због истраживачких напора с циљем подстицања читалачких
навика ученика, као и због сопственог стручног усавршавања и даљег образовања, заслужила
је да буде награђена овим престижним признањем.
Јудит Нађпал, наставник економске групе предмета у Економско-трговинској школи у Сенти,
због укупних изузетних резултата у образовно-васпитном раду у настави, имплементирања
савремених наставних стратегија, метода, облика рада и образовних иновација у наставни
процес, због истакнутих резултата у раду с даровитим ученицима, као и због квалитетне
реализације наставе и приступа допунској настави, те естетских и организационих решења
школског простора, због изузетне сарадње с родитељима и због сопственог стручног
усавршавања и унапређивања ефикасности и квалитета васпитно-образовног рада, заслужује
да буде сврстана међу носиоце признања.
Петер Тот, наставник графичарства у Школи за основно и средње образовање „Милан
Петровић” у Новом Саду, постиже изванредне резултате у области васпитно-образовног рада,
предано и посвећено ради са ученицима, квалитетно реализује наставу у оквиру наставних и
ваннаставних активности и изузетно добро сарађује с родитељима. Такође, успешно ради на
неговању међунационалне толеранције, развијању еколошке свести ученика, мотивисан је за
сопствено стручно усавршавање и професонални развој, те реализацију и развијање бројних
савремених програма у оквиру инклузивног образовања. На основу свега тога, заслужио је да
буде један од добитника овог признања.
За Основну школу „Јован Јовановић Змај” из Сремске Митровице с правом можемо рећи да
је школа 21. века. Оно што је за неке школе тек визија за наредне године, ова школа већ је
постигла – велики број талентованих и надарених ученика, учешће и бројна, висока постигнућа
на разним такмичењима, похвале, признања, дипломе... Будући да се једнака пажња
посвећује и образовним задацима и ваннаставним активностима, као и уређењу и опремању
школског амбијента, деца с радошћу долазе у ову школу, јер им пружа осећај задовољства и
сигурности.
Школу похађа преко 1.000 ученика и чине је матична школа у Сремској Митровици и издвојена
одељења у Шашинцима и Јарку. Сви подједнако учествују у бројним пројектима и
активностима.
Билингвална настава реализује се у школи још од 2011. године, а ове године почео је пројекат
„Чаробна интеркултурална мрежа пријатељства”, отворене су нове могућности за школу у
оквиру предстојећих Еразмус плус програма и стварају се услови за електронско учење путем
портала разредне и предметне наставе.
Поред добре опремљености и пријатног амбијента, највеће вредности ове школе јесу изузетни
и вредни ученици, као и посвећени и креативни наставници, који су заједно допринели томе
да се ова школа може назвати школом будућности.

