
Учешће на Четвртој регионалној Конференцији ANN EХ YU 

 

Четврта регионална конференција наставника из држава са простора бивше Југославије (ANN EХ YU), 

одржана је од 26. до 29. маја, 2022. у Сарајеву.  

Конференција се реализује под називом “Свијет образовња брише границе”. 

 

 

 

ANN EХ YU је непрофитабилни пројекат образовних лидера са простора бивше Југославије који за циљ 

има да умрежи наставнике ентузијасте (васпитаче, учитеље, наставнике, професоре, стручне сараднике), 

а по први пут и директоре. Њихов иновативан рад покретач је и формалних образовних реформи за којима 

вапе све државе у региону. 

Конференција је присуствовало више од 200 наставника из Србије, Босне и Херцеговине, Македоније, 

Хрватске, Црне Горе и Словеније. 

Током боравка на Конференцији посетили смо сарајевске школе, а затим смо учествовали у амбијенталној 

радионици под називом “Укуси, мириси, звукови и додири Сарајева“ током које су присутни путем QR 

кодова усмеравани да се упознају са Сарајевом свим својим чулима, а након тога су све групе креирале 

један видео запис (да га поделе путем друштвених мрежа). Домаћини су за све ученике обезбедили и 

вожњу годнолом на Требевић. 

У вечерњим сатима организован је Сајам образовања на којем је учествовалао 37 школа. Тако је цео 

регион имао прилику да стекне увид у њихове школске, локалне, националне и међународне пројекте.  



 

 

 



 

 

На сајму образовања представљени су пројекти Арт/Еко караван, Арт/Еко Европа и производи радионице 

Циркуларна економија. 

Арт караван је пројекат који су школске 2013/14 покренуле Марина Чудов, професорка ликовне културе 

и Снежана Филиповић, професорка музичке културе. Кроз различите музичке и ликовне радионице, 

концерте и изложбе остварена је сарадња са гимназијама из Неготина, Крагујевца, Лознице, Чачка, 

Горњег Милановца, Лесковца, Краљева и Кикинде. 

Посебно смо поносни на велики број пријатељстава између ученика и наставника. Овај пројекат је и 

велика мотивација за ученике који могу да представе своје таленте и радове вршњацима широм Србије.  



Од школске 2018/19, Арт караван је добио још једну димензију – постао је Арт-Еко караван, у чијим 

програмима реализације учествују чланови биолошке секције „Врабац“, са Снежаном Перовић, 

професорком биологије.   

До сада је у овом пројекту учестовало преко 600 ученика ученика и 20 наставника. 

Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије није само образовна мрежа наставника и директора, 

већ је чувар мира у региону јер руши предрасуде који су настали у последњих 27 година. 

Трећег дана конференције проглашена је 4. генерација Најбољих наставника - њих 27 одабраних строгим 

критеријумима између више од двеста пријављених васпитача, учитеља, наставника, професора и 

стручних сарадника из шест држава са простора бивше Југославије.  

Титула носи симболични назив Најбољи Наставник, мада се под тим називом мисли на све оне који чине 

доуниверзитеско и универзитетско образовање, креирана по угледу на титулу Global Teacher Prize, највећу 

глобалну наставничку награду. 

Снежана Филиповић, професор музичког образовања, једна је од 27 најбољих наставника са простора 

бивше Југославије. 



 



 

 

 

02. 06. 2022.        Снежана Перовић и Снежана Филиповић 


