Студенти Учитељског факултета у Београду на сајму Дидакта2017 у Штутгарту

Студенти Учитељског факултета у Београду посетили су 16. фебруара 2017. године Сајам
образовања Дидакта2017 у Штутгару у Немачкој вођени идејом да се упознају са
иновацијама на пољу наставних средстава које нуде излагачи.

Слика1: Студенти Симона Кањевац и Урош Симић на платоу испред сајма Дидакта2017

Дидакта је један од највећих сајмова образовања у Европи током ког се
представљају најновија решења за организацију наставе и то у оквиру предшколског,
основношколског и средњошколског образовања па до целоживотног образовања. Тако су
се, ове године, могла пронаћи и средства за васпитавање која су намењена за рад са децом
са сметњама у развоју, као и родитељима тј. кућном васпитању.

Слика2: Штандови неких излагача на сајму Дидакта2017

Током боравка у Штутгарту, учесници путовања, студенти Симона Кањевац и
Урош Симић су имали прилике и да посете Српску допунску школу у Штутгарту у
области Баден-Виртемберг и да се упознају са радом у комбинованом одељењу које чине
ученици од првог до осмог разреда основне школе. Том приликом, одржан је час српског
језика и књижевности на коме су студенти са ученицима обрадили одломак из романа
„Мали Принц“ Антоана де Сент Егзиперија и разговарали о пријатељству, одговорности и
стрпљењу.

Слика3: Студенти на часу срспког језика и књижевности
(Наставна јединица: „Мали Принц“ Антоана де Сент Егзиперија, одломак)

Слика4: Студенти са одељењем Српске допунске школе у Штутгарту
и учитељицом Татјаном Бакић Поповић (горе десно)

Студенти су посетили и Храм Сабора Срба Светитеља и увидели његов социјални и
културни значај за православне вернике из Штутгарта.

Слика5: Православна црква у Штутгарту - Храм Сабора Срба Светитеља

Слика6: Унутрашњост Храмa Сабора Срба Светитеља

Циљ овог пилот студијског путовања на сајам Дидакта је био вишеструк: да задовољи
истраживачку знатижељу студената везано за наставна средства и друге иновације, да се
направи први корак ка чешћим студентским организовањем путовања овог типа, а тиме и
подстакне истраживачка делатност Центра за научно истраживачки рад студената
Учитељског факултета у Београду, чији су учесници путовања чланови.

Презентовање прикупљених садржаја и репортажа са путовања у Штутгарт ће се одржати
у среду, 19. априла 2017. године у 15h у амфитеатру у приземљу зградe Факултета у
Краљице Наталије 43.

Симона Кањевац и Урош Симић

Корисни линкови:
Сајам у Штутгарту:
http://www.messe-stuttgart.de/en/didacta/
Града Штутгарт:
http://www.stuttgart.de/en/
Штутгарту за туристе:
https://www.stuttgart-tourist.de/en
Српска Православна Црква Штутгарт:
http://spcstuttgart.de/novo/istorija/

