
 

 

Учитељијада 2016. 

 

Јубиларна, десета по реду Учитељијада, скуп студената свих учитељских и педагошких 

факултета из Србије, у организацији Учитељског факултета Универзитета из Београда, 

одржана је од 13. до 15. маја 2016. године, у Доњем Милановцу. Поред домаћина, 

Учитељског факултета из Београда, учествовали су и: Педагошки факултет из Сомбора, 

Педагошки факултет из Врања, Факултет педагошких наука из Јагодине, Учитељски 

факултет из Ужица и Учитељски факултет из Лепосавића. Ове године, посебно 

задовољство представљала је чињеница да су се Скупу придружили и Педагошки 

факултет из Бијељине (Република Српска) и Учитељски факултет на мађарском наставном 

језику из Суботице, уз активно учешће студената у такмичењима.  

Сви учесници Скупа били су смештени у Доњем Милановцу (хотел „Лепенски вир“), док 

су се спортови играли на теренима испред хотела и у школској сали. 

Скуп је званично отворио проф. др Данимир Мандић, декан Учитељског факултета 

Универзитета у Београду и председник Заједнице учитељских и педагошких факултета 

Републике Србије. Присутнима су се још обратили и проф. др Далибор Стевић, декан 

Педагошког факултета из Бијељине, доц. др Јосип Лепеш, в. д. декана Учитељског 

факултета на мађарском наставном језику из Суботице и Ана Ђерић, студент продекан 

Факултета домаћина. Отварање Скупа започело је извођењем нумера вокалног ансамбла 

„Зора“, који чине студенти Учитељског факултета Универзитета у Београду, а под 

уметничким руководством наставника др Александре Стошић. 

Укупно је учествовало 228 учесника, док су се такмичења одвијала у пет спортских 

дисциплина, у обе категорије (кошарка, одбојка, мали фудбал, стони тенис, шах). 

Одиграно је 10 утакмица у малом фудбалу, 11 утакмица у кошарци, 13 утакмица у 

одбојци, 13 мечева у стоном тенису и 12 мечева у шаху. Такође, одржано је и такмичење у 

беседништву на тему „Библиотека је кућа у коју уђеш мали, а изађеш велики“.   

 

 

 



На крају свих одржаних такмичења, постигнути су следећи резултати: 

 мали фудбал (студенткиње) 

1. место  Учитељски факултет из Ужица 

2. место  Учитељски факултет из Београда 

3. место  Педагошки факултет из Сомбора 

 

 мали фудбал (студенти)  

1. место  Педагошки факултет из Сомбора 

2. место  Факултет педагошких наука из Јагодине 

3. место  Педагошки факултет из Бијељине 

 

 одбојка (студенткиње) 

1. место  Учитељски факултет из Београда 

2. место  Педагошки факултет из Сомбора 

3. место  Учитељски факултет из Ужица 

 

 одбојка (студенти) 

1. место  Учитељски факултет из Београда 

2. место  Факултет педагошких наука из Јагодине 

3. место  Педагошки факултет из Сомбора 

 

 кошарка (студенткиње) 

1. место  Учитељски факултет из Лепосавића 

2. место  Учитељски факултет из Београда 

3. место  Учитељски факултет из Ужица 

 

 кошарка (студенти) 

1. место  Учитељски факултет из Београда 

2. место  Учитељски факултет из Ужица 

3. место  Педагошки факултет из Сомбора 

 

 стони тенис (студенткиње) 

1. место  Факултет педагошких наука из Јагодине 

2. место  Педагошки факултет из Врања 

3. место  Педагошки факултет из Бијељине 

 

 стони тенис (студенти) 

1. место  Факултет педагошких наука из Јагодине 

2. место  Учитељски факултет из Београда 

3. место  Учитељски факултет из Ужица 



 шах (студенткиње) 

1. место  Учитељски факултет из Београда 

2. место  Учитељски факултет из Ужица 

3. место  Факултет педагошких наука из Јагодине 

 

 шах (студенти) 

1. место  Учитељски факултет из Београда 

2. место  Учитељски факултет из Лепосавића 

3. место  Учитељски факултет из Ужица 

 

 беседништво 

1. место  Учитељски факултет из Лепосавића 

     Факултет педагошких наука из Јагодине 

2. место  Педагошки факултет из Сомбора 

                 Педагошки факултет из Врања 

3. место   Учитељски факултет из Београда 

                 Учитељски факултет из Ужица 

 

У генералном пласману такмичења, Учитељски факултет Универзитета у Београду 

освојио је убедљиво прво место. Друго место заузео је Факултет педагошких наука из 

Јагодине, док је треће место припало Учитељском факултету из Ужица. 

 


