УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА
САЈМОВИМА ОБРАЗОВАЊА 2015.
Kao и претходних година, Учитељски факултет Универзитета у Београду радо се одазвао
позивима за учешће на сајмовима образовања широм Србије. То је била прилика да се
на једном месту, непосредним контактом са свим заинтересованима, како матурантима,
тако и запосленима или студентима различитих факултета, пруже неопходне
информације о условима уписа и начину студирања на Учитељском факултету.
Учитељски факултет су на одржаним сајмовима образовања представљали следећи
студенти: Александра Јанковић – студент мастер студија на студијском програму мастер
учитељ, Мила Јелић, Ана Илић, Ивана Шљукић и Немања Милошевић – студенти 4.
године на студијском програму за образовање учитеља Ана Ђерић, Мирзета Гицић,
Вања Вељача и Ива Аџић – студенти треће године на студијском програму за образовање
учитеља, Сања Штулић и Драгана Чачић – студенти четврте године на студијском
програму за образовање васпитача у предшколским установама, Војислав Милованчевић
– студент 3. године на студијском програму за образовање васпитача у предшколским
установама. Студентски представници Факултета били су расположени за пружање свих
потребних информација о условима и начинима уписа на Факултет, полагања пријемног
испита, припремној настави, образовним профилима, као и великом броју ваннаставних
активности које Факултет пружа својим студентима.

ЗЕМУН
Ове

године,

своје

представљање

ученицима

завршних година средњих школа, Факултет је
започео

на

Сајму

образовања

у

„Земунској

гимназији“, 7. фебруара 2015. године. Позиву се
одазвало 30 факултета са седиштем у Београду и
један факултет из Новог Сада, од којих 20 државних
и 11 приватних факултета. Сајму су, поред ученика
Гимназије домаћина, били присутни и ученици
других београдских гимназија и средњих стручних
школа. Представљање факултета било је сајамског
типа, презентацијом видео материјала, кроз разговор
са ученицима и родитељима и поделом промотивног
материјала. Презентери Факултета трудили су се да
заинтересованима пруже што више неопходних
информација

о

уписној

политици,

условима

студирања, студијским програмима и осталим релевантним информацијама. Такође,
давали су и корисне савете за припремање пријемног испита, на основу сопствених
искустава.

ЧАЧАК
Након тога, 12. фебруара 2015. године уследио је Сајам образовања „Индекс 2015“ у
Чачку, у организацији туристичке организације овог града, а у сарадњи са
Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Школском управом Чачка и
Националном службом запошљавања – филијала Чачак. Организатори су настојали да
ученицима који завршавају средње школе и који желе да наставе даље школовање
омогуће што стручнији, квалитетнији и лакши избор будућег занимања. За разлику од
претходног Сајма образовања, овде су се представиле и високошколске установе из
већег броја градова Србије (Београд, Нови Сад, Ужице, Крагујевац, Чачак, Ваљево). И
овога пута, Учитељски факултет је имао своје студентске представнике, који су се
потрудили да матурантима приближе начин студирања на Факултету и одговоре на сва
постављена питања.

БЕОГРАД
Овогодишњи, 12. по реду Међународни сајам образовања „Edufair 2015“ организован је
под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Града
Београда, а држава почасни гост била је Аустрија. У хотелу „Crowne Plaza“ у Београду,
6. и 7. марта 2015. године, средњошколци, али и сви остали присутни, могли су да добију
информације које ће им помоћи да одаберу будуће занимање од представника великог
броја високошколских установа.
Под слоганом Сајма „А шта ћеш ти да студираш?“, прилику да се представе
потенцијалним бруцошима, имали су и представници Учитељског факултета, који су се
потрудили да, на најбољи могући начин, прикажу све погодности студирања на
Факултету и да им помогну да се определе за будуће занимање учитеља или васпитача.
Такође, 30. априла 2015. године, Факултет је учествовао на манифестацији „Сајам
факултета“ – представљању факултета матурантима Филолошке гимназије, где су
приказане све предности и погодности које Факултет пружа, као и могућности које се
студентима стављају на располагање.

ПОЖАРЕВАЦ
Тим за каријерно вођење и саветовање ученика „Пожаревачке гимназије“, у сарадњи са
професорима грађанског васпитања, организовали су 13. марта 2015. године Сајам
високог образовања за ученике трећег и четвртог разреда средњих школа Браничевског
округа. Циљ манифестације био је да се ученицима завршних разреда средњих школа
пруже све потребне информације за њихову професионалну оријентацију. Како би
будућим бруцошима пружили могућност да лакше изаберу своје будуће занимање, на
овом Сајму своје студијске програме представило је око 20 државних и приватних
универзитета и факултета. Присутни су имали прилике да добију информације о
условима и начинима уписа на факултете, пропагандни материјал са основним
информацијама о упису, студијама, студентском животу, а у разговорима са
професорима и студентима могли су добити и одговоре на многобројна постављена
питања.

КРАЉЕВО
Последњи у низу сајмова образовања на којима је Учитељски факултет учествовао,
одржан је у Краљеву, 20. марта 2015. године, у ОШ „IV краљевачки батаљон“.
Манифестацију је организовао Савет за младе, уз подршку Националне службе за
запошљавање – Филијала Краљево, локалне самоуправе и Канцеларије за младе. Циљ
организовања овог Сајма био је пружање помоћи матурантима у Краљеву да одлуку о
даљем школовању и занимању донесу на основу својих способности и потреба тржишта
рада.
Бројни средњошколци и њихови родитељи имали су приликe да се упознају са
образовним профилима и програмима 22 факултета из целе Србије. Само представљање
Учитељског факултета, а и свих осталих, одвијало се кроз две активности: прво су
студентски представници одржали краћу презентацију у школској учионици за оне
ученике који су били заинтересовани за Факултет, а након тога је настављено сајамско
представљање Факултета, где су за штандом сви остали заинтересовани могли да добију
неопходне информације и материјале.

По завршетку одржаних Сајмова образовања у Београду, а и широм Србије, Учитељски
факултет Универзитета у Београду заиста се може похвалити великим бројем
заинтересованих средњошколаца, који су, било самостално, било уз помоћ студентских
представника Факултета, ближи одлуци да се определе за будућу професију учитеља или
васпитача. Још једном је показано да су ови сајмови изузетна прилика да се сваки
факултет представи на што бољи начин и да се директним контактом са одговарајућим
представницима доста тога може сазнати и разјаснити.

