Учитељијада 2014.
Овогодишња, осма по реду Учитељијада, одржана је од 15. до 18. маја на Златибору, у
организацији Учитељског факултета из Ужица. Поред домаћина, на овој спортској
манифестацији учествовали су и сви други учитељски и педагошки факултети из Србије
(Учитељски факултет из Београда, Учитељски факултет из Врања, Учитељски факултет из
Лепосавића, Педагошки факултет из Јагодине и Педагошки факултет из Сомбора).
Отварање Учитељијаде протекло је у пригодној атмосфери, уз присуство декана свих
факултета, професора, великог броја студената, као и гостију са педагошких факултета из
Словачке и Словеније. Након уводних речи и поздравног говора проф. др Радмиле
Николић, декана и Ненада Младеновића, студентског представника Учитељског
факултета у Ужицу, одржано је такмичење у беседништву. Представници свих факултета
опробали су се у извођењу индивидуално написаних беседа на тему „Дајте ми добре
учитеље и ја ћу вам препородити свет“. Александра Пантић, представница Учитељског
факултета из Београда, оставила је веома добар утисак и својим наступом највише
одушевила стручни жири и тако освојила прво место, доневши први трофеј Факултету.
Током вечери, студенти су имали прилике и да представе своје факултете и њихове
специфичности.
У наредна три дана, такмичари су се надметали у екипним спортовима (кошарка, одбојка
и фудбал), као и у појединачним спортовима (стони тенис и шах), у мушкој и женској
конкуренцији. Уз велику борбеност показану на терену и неприкосновену подршку
пружену са трибина, спортисти су бележили добре и лоше резултате. На крају свих
одиграних утакмица, Учитељски факултет из Београда остварио је врхунске резултате,

освојишви прво место у свеукупном пласману победника (пет првих, два друга и једно
треће место).
Приказ освојених места на Учитељијади 2014:
1. место – беседништво (генерално),
1. место – кошарка (девојке),
1. место – одбојка (мушкарци),
1. место – шах (девојке),
1. место – шах (мушкарци),
2. место – фудбал (девојке),
2. место – стони тенис (девојке),
3. место – фудбал (мушкарци).
Целокупна организација била је добро осмишљена и испланирана, али су ванредне
околности које су задесиле нашу земљу утицале да атмосфера не буде на највишем нивоу,
као и да се завршна церемонија не реализује до краја. Иако студенти – такмичари нашег
Факултета овогодишње Учитељијаде нису могли директно да помогну у одбрани од
поплава, међусобно су се организовали и прикупили одређену суму новца која ће се, уз
преостали новац који се налази у хуманитарном фонду Учитељског факултета, донирати
студентима Факултета који су директно угрожени непогодама.

