
Састанак Удружења наставника немачког језика - секција за Ваљево, 21.11.2015. 

 

Дневни ред: 

 Извештај са сатстанка Председништва 

 Избор Председништва секције за Ваљево 

 Разно 

 

 Дана 26.09. 2015. одржан је састанак председништва Удружења наставника немачког 
језика у Београду. Једна од главних тема састанка била је како подстаћи наставнике 
немачког језика да се учлане у Удружење и да дају свој допринос тако што би 
извештавали о примерима добре праксе, иновацијама које су применили у настави и 
сл. Такође је било речи и о одржавању Скупштине Удружења која се планира за 
почетак октобра 2016. године у Сремским Карловцима.  

Интернет страница Удружења је осавремењенa, адреса је www.unnjs.org. 

На овој адреси могу се пронаћи разне информације о раду Удружења, као и линк за 
учлањење http://www.unnjs.org/uclanjenje.html. Позивају se све заинтересоване да пошаљу 
прилоге, идеје, извештаје са семинара или догађаја на којима су учествовали или 
организовали. Договорена је да чланарина на годишњем нивоу износи 500,00 динара и 
уплаћује се на жиро рачун 355-1058309-11 отворен код Војвођанске банке Нови Сад.  

Дат је предлог да се организују такмичења у виду Jезичке олимпијаде за све разреде у ОШ 
(од 5. до 8.) и све колегинице су радо прихватиле идеју и већ је начелно предложено на који 
би се начин спровела Oлимпијада и тим поводом заказан је састанак за 23.01.2016. године. 

 Досадашњи Управни одбор чиниле су: 

Душица Рајевац, председник  

Гордана Нешић, секретар  

Ивана Вујић, благајник  

За новог председника изабрана је Катарина Живковић, професорка немачког језика у 
Гимназији и у ОШ “Андар Сачић”. Остала два члана су остала непромењена. 

Договор је да мандат председника траје до почетка нове школске године. 

 У Технчкој школи постоји стална поставка посвећена Животи Филиповићу (1937-
2008), професору немачког и енглеског језика, писцу и преводиоцу, који је радио у 
Техничкој школи. Присутне колегинице обишле су ту поставку, као и кабинет 
немачког језика. 

 



Састанку су присуствовале: 

1. Соња Урошевић, професор немачког језика на Пословном факултету Сингидунум; 

2. Ивана Вујић, професор немачког језика у Медицинској школи и ОШ “Андар Сачић”; 

3. Сузана Симовић, професор немачког језика у Првој основној школи; 

4. Марија Петровић, професор немачког језика у Првој основној школи; 

5. Јелена Рајовић, професор немачког језика у ОШ “Андра Савчић” и  

6. Душица Рајевац, професор немачког језика у Техничкој школи. 

 

 

 

Душица Рајевац, 

професор немачког језика у Техничкој школи 

 


