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Поводом 4. априла, Дана студената, по први пут на Учитељском факултету,
организован је Округли сто под називом Студенти УФ-а могу скупа. У улози
организатора нашли су се Ненад Синђелић, студент продекан, и Студентски
парламент Учитељског факултета. Предвиђене теме за дискусију биле су: режим
студија и наставни планови и програми, ангажованост студената Учитељског
факултета у ваннаставним активностима, као и критеријуми за одабир студената
при организовању разних видова активности на Учитељском факултету. Модератор
Округлог стола био је Ненад Синђелић, студент продекан, док је гост и учесник
била доц. др Зорана Опачић, продекан за наставу Учитељског факултета. Након
одржаног Округлог стола, уприличен је и пригодан коктел за све студенте.
Скуп је одржан у Црвеној сали Факултета, која је била испуњена до
последњег места. Дискусија је била врло жива, са активним учешћем присутних
студената, где су покренуте многе теме и питања, на које је врло концизно
одговарала доц. др Зорана Опачић, продекан за наставу. Чињеница да је време
предвиђено за рад Округлог стола премашено и да се успело говорити само о првој
теми показује да постоје реални проблеми који захтевају хитно и ефикасно
решавање. Показана је спремност студената да се активно ангажују у решавању
покренутих питања на основним и мастер студијама.
На Округлом столу пружена су уверавања да ће се за свако питање које
студенти активно покрену дати пуна подршка од стране руководства Факултета, од
Декана, преко продекана, стручних служби, до наставника и сарадника.
Присутни актери су се сложили да наредно окупљање буде у што скоријем
периоду, где би уводне теме биле оне које нису реализоване на првом Округлом

столу, уз неке нове које студенти буду предложили. Зато позивамо све
заинтересоване студенте да, уколико постоје очигледни проблеми, исте и предложе
за будуће окупљање, како би се на време ангажовали одговарајући саговорници и
учесници Округлог стола.
Надамо се да ће овакве и сличне манифестације, уз важност и озбиљност које
собом носе, ефикасно допринети постизању одређених позитивних промена у
интересу свих студената.

