
 

 

Учитељијада – Јагодина 2015.  

 

Девета по реду Учитељијада, у организацији Факултета педагошких наука из Јагодине, 

одржана је од 14. до 17. маја текуће године, у истоименом Граду. Поред домаћина ове 

спортске манифестације, учествовали су и сви остали учитељски и педагошки факултети из 

Србије, такмичивши се у шест спортских дисциплина, у обе категорије. Студенти су били 

смештени у Дому ученика средњих школа, док су се спортови одигравали на теренима 

Педагошког факултета, као и у спортској хали ЈАССА.  

Ова Манифестација званично је проглашена отвореном у пригодној атмосфери, где су 

присуствовали представници свих факултета, наставници, сарадници, велики број 

студената, као и студенти из Белгије (гости Учитељског факултета из Београда, на размени 

студената). Након уводних речи и поздравних говора проф. др Виолете Јовановић, декана, 

и Дарка Голубовића, председника Студентске организације Педагошког факултета из 

Јагодине, одржано је такмичење у беседништву. Представници свих факултета опробали су 

се у извођењу самостално написаних беседа на тему „Просвета – пут којим се ређе иде“ и 

„Ја и даље држим час“, где су својим наступима оставили добар утисак, како на жири, тако 

и на све присутне. У паузама такмичења, домаћин се потрудио и организовао пригодан 

музичко-забавни програм, приказавши разне таленте студената Факултета домаћина. 

Током наредна три дана, такмичари са свих факултета међусобно су се надметали у три 

екипна спорта (кошарка, одбојка и фудбал), као и у појединачним спортовима (стони тенис 

и шах). Уз велику борбеност показану на терену и велику подршку пружену са трибина, 

спортисти нашег Факултета остварили су запажене резултате.  

На крају свих одиграних утакмица и мечева, Учитељски факултет из Београда освојио је 

седам одличја:  



       1. место – шах (девојке); 

       1. место – шах (мушкарци);  

       2. место – кошарка (мушкарци); 

       2. место – одбојка (мушкарци); 

       2. место – одбојка (девојке);        

       2. место – стони тенис (мушкарци); 

       3. место – кошарка (девојке);       

 

У генералном пласману такмичења, Учитељски факултет из Београда освојио је одлично 

друго место.  

По завршетку Учитељијаде, за студенте нашег Факултета организована је посета 

манастирима Раваница и Манасија, као и излет до водопада „Велики Бук“ („Лисине“), на 

падинама Бељанице. 

 

 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

