Учитељски факултет на сајмовима високог образовања
(Панчево, Пожаревац, Београд, Чачак)
Крајем 2013. године и почетком 2014. године, Учитељски факултет Универзитета у
Београду учествовао је на сајмовима образовања широм Србије. Њихов заједнички
циљ јесте пружање информација ученицима завршних година средњих школа о
посебностима факултета, чиме им се пружа могућност лакшег избора
одговарајућег занимања и будуће професионалне оријентације.
Ученицима су на једном месту биле доступне неопходне информације о начину
полагања пријемног испита, програмима различитих државних и приватних
факултета, начинима студирања, као и евентуалним могућностима за
запошљавање након завршеног факултета.
Информације и додатна објашњења о Учитељском факултету Универзитета у
Београду заинтересованим ученицима пружали су студенти Факултета (Оља Сарић,
Ивана Стојков, Весна Јаковљевић и Илија Тасић – студенти мастер студија,
Александра Јанковић – студент четврте године и Марко Блануша – студент треће
године).

Панчево
5. децембар 2013. године

Пети по реду Сајам високошколског
образовања у Панчеву одржан је 5.
децембра 2013. године, у организацији
Уније студената Панчева и Уније
средњошколских
ученичких
парламената Панчева, а у сарадњи с
Канцеларијом за младе града Панчева.
Сајам је организован у централном холу
зграде Градске управе у Панчеву, где су
се налазили штандови свих присутних
факултета.
Студенти Учитељског факултета
(Марко Блануша, Оља Сарић и Александра Јанковић)

Сајам високошколског образовања организован је
као активност у оквиру пројекта „Панчевачки
каријерни инфо кутак – PanKIK – формирање
центра за развој каријере, као скупа услуга за
професионалну
оријентацију,
каријерно
информисање и саветовање младих у Панчеву“,
који је финансијски подржао и Секретаријат за
омладину и спорт Аутономне покрајине
Војводине. Томе у прилог сведочи и чињеница да
је поред информативног дела, Сајам укључивао и
једну радионицу „Жива библиотека“, која
функционише као и свака друга библиотека, само
су књиге живи људи. На тај начин, одређени
представници су заинтересованим ученицима, у
групама до осам људи, говорили о будућем
школовању.
У згради Градске управе у Панчеву

Пожаревац
7. децембар 2013. године

На иницијативу матураната Пожаревачке гимназије и Тима за каријерно вођење и
саветовање, Пожаревачка гимназија организовала је Сајам високог образовања
како би се матуранти школе, али и града Пожаревца и околине, упознали са
могућностима даљег образовања.
Организација овог Сајма имала је
нешто другачију концепцију од Сајма
високошколског
образовања
у
Панчеву.
Наиме,
презентација
факултета организована је у згради
Пожаревачке гимназије, тако што је
сваки факултет имао могућност да
свој програм рада и услове уписа
представи унутар засебних учионица.
На тај начин, пружила се прилика да
се са заинтересованим ученицима
организују и краћи разговори.

Око 15 факултета Универзитета у
Београду,
као
и
Универзитет
Сингидунум, одазвали су се овом
позиву, где је досадашња пракса
била да представници факултета и
високих школа долазе у другом
полугодишту.

Студенти Учитељског факултета
(Оља Сарић, Марко Блануша и Илија Тасић)
у разговору са заинтересованим ученицима

Београд – Земунска гимназија
2. фебруар 2014. године

Учитељски факултет Универзитета у Београду
био је у прилици да буде део скупа који је
организовала Земунска гимназија, чија је идеја
била да окупи факултете Универзитета у
Београду. Ученици – матуранти, и они који
планирају да упишу неки факултет, могли су да
се увере шта факултети нуде и начин на који то
презентују. Као и код Сајма у Пожаревцу,
презентација факултета организована је у
згради Гимназије, где је сваки факултет имао
могућност да свој програм рада и услове уписа
представи унутар посебних учионица.

Штанд Учитељског факултета

Шеснаест факултета Универзитета у Београду,
заједно са Универзитетом Сингидунум, били су
део овог скупа.

Студент Илија Тасић у разговору са
потенцијалним студентима
Учитељског факултета

Чачак
6. фебруар 2014. године

Туристичка организација Чачка, у сарадњи са
Министарством просвете, науке и технолошког развоја и
Националном службом запошљавања – филијала Чачак,
организовала је презентацију универзитета, факултета,
академија и високих школа Србије под називом „Индекс
2014“.
Десета година по реду, колико се организује „Индекс
2014“, обележена је присуством и Учитељског факултета,
који је по први пут учесник овог скупа. Манифестација је
одржана у холу Дома културе Чачак, где је сваки факултет
имао свој штанд на којем је могао презентовати садржај.
Заинтересовани студенти
за штандом Факултета

На Сајму је учествовало око четрдесетак
високошколских установа из целе Србије, како
државних, тако и приватних. Матуранти
средњих школа из Чачка и околине имали су
прилику да се сусретну са садржајима
различитих факултета више универзитета, што
им је у великој мери помогло да се упознају са
оним шта их очекује. Штанд Учитељског
факултета био је међу посећенијима.
Штанд Учитељског факултета
Универзитета у Београду

Лазаревац
14. март 2014. године
Удружење младих Лазаревца је 14. марта 2014.
године у Центру за културу организовало Сајам
образовања, други по реду, чији је слоган гласио
„Кад порастем бићу“. Сајам је организован уз
спонзорство Канцеларије за младе ГО Лазаревац и
уз подршку Канцеларије за младе из
Аранђеловца. У холу Центра за културу своје
програме представило је око четрдесет факултета,
међу којима су били и представници Учитељског
факултета. Циљ овог Сајма био је да се ученици
завршних година средњих школа упознају са што
више високошколских установа, али је акценат
стављен на факултете Универзитета у Београду.
Поред представника факултета, овом догађају
присуствовао је и проф. др Томислав Јовановић,
Министар просвете, науке и технолошког развоја,
који је овом приликом свечано отворио
манифестацију.

Студенткиње Учитељског факултета
(Ивана Стојков и Весна Јаковљевић)

Заинтересованост матураната за упис на Учитељски факултет била је велика,
ученици су се распитивали о припремној настави, као и у режиму студирања.

Након одржавања ових пет сајмова високог образовања, приметно је да
Учитељски факултет Универзитета у Београду, из године у годину, окупља све
већи број заинтересованих студената, што сведочи о томе да овај хумани позив
учитеља и васпитача има перспективу и у будућности.

