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Ове године организован је десети, 
јубиларни, сајам образовања, EDUfair, намењен 
превасходно ученицима завршних година средњих 
школа. Сајам се одржаo у Београду, у хотелу 
Metropol Palace, 8-9. марта, под покровитељством 
Министарства просвете и Скупштине града Београда. 

Будући студенти могли су да се упознају са 
студијским програмима факултета који се налазе 
у оквиру  Београдског  универзитета, као што је 
Учитељски факултет,  али и са програмима разних 
страних и приватних универзитета, академија и 
факултета. Штандови су били груписани тако да су у 
једном делу били факултети Београдског универзитета и приватни домаћи универзитети, факултети и 
високе школе (Мегатренд универзитет, Универзитет Метрополитан Београд, Универзитет Сингидунум, 
Универзитет UNION Никола Тесла, Висока школа модерног бизниса...). У другом делу били су страни 
излагачи (Accademia del lusso Milano, Harrow Col-
lege, New College Nottingham, University Wiener Neus-
tadt Austria, The University of Sheffield, CITY College...). 
Почасни гост овогодишњег Сајма образовања била је 
Велика Британија. 

Поред информативне, Сајам је садржао и 
едукативну компоненту која је остварена кроз пратећи 
програм у виду разноврсних радионица: „Ефикасно 
и убрзано учење у 21. веку”, „Брзо читање”, „Како 
написати матурски рад?”, „Управљање временом”, 
,,Невербална комуникација”...

 Појављивање Учитељског факултета на сајму 
образовања имало је за циљ да што већем броју 
заинтересованих средњошколаца пружи адекватне 
информације о пријемном испиту, студијским 
програмима и режиму студија. Промовисањем студија 
на овај начин, желели смо да повећамо број оних који 
би бирали Учитељски факултет након средње школе и 

Штанд Учитељског факултета

Студенти Учитељског факултета (Ненад 
Синђелић, Оља Сарић, Илија Тасић) са  
Вањом Удовичићем, капитеном наше 

ватерполо репрезентације,  
који је приликом посете штанду  

похвалио рад Факултета  
и истакао његов значај. 



тиме, посредно, омогућимо бољу селекцију будућих бруцоша. 
Све додатне информације, као и одговоре на разноврсна 

питања будућих колега, пружали су студенти завршне године основних 
студија (Јелена Јарановић, Оља Сарић, Илија Тасић) и мастер студија 
(Ненад Синђелић). 

Чињеница да се студенти нашег Факултета укључују у велики 
број ваннаставних активности (хор, позориште УФ-а, спортске секције, 
стручне екскурзије...) изузетно је привукла будуће колеге и уверила их 
да се на Факултету посебна пажња поклања самим студентима.

Велики број заинтересованих средњошколаца који су се 
распитивали о условима уписа и студирања на нашем Факултету, 
доказ су да млади учитељски и васпитачки позив и даље сматрају 
занимљивим, важним и изазовним. 


