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Животот е составен од низа промени, оние кои се неизбежни и неопходни. Тие
со себе носат низа на можности, но носат и доза на загриженост. Една од поголемите
животни промени дефинитивно е студирањето. Донесувањето на одлука за тоа каде, на
кој факултет ќе студираме дефинитивно ја одредува нашата иднина. Но, тоа не треба да
нѐ плаши туку напротив да нѐ мотивира да го одбереме најдоброто за нас.
Кога дојде моментот јас да се одлучам каде да студирам, јас не се двоумев –
веднаш знаев што е најдобро за мене. Уште од мала возраст имав желба да бидам
наставник, професор – да работам со деца и таа желба и денес трае.
Секако дека секој од нас си поставува голем број на прашања. Како ќе се
снајдам? Дали ќе успеам да се прилагодам на новата средина? Какви ќе бидат
професорите? И јас си ги поставував истите прашања, но кога поминав одредено време
на Педагошкиот факултет ги добив сите одговори. Сфатив дека професорите се оние
кои кажуваат каде да гледаме, но не кажуваат што да видиме. Тие ни нудат шанса
самите ние да истражиме и сами да научиме. Дефинитвно ќе Ве поттикнат сами да
размислувате, сами да осознаете и сами да најдете одговор на Вашите прашања.
Во текот на досегашното студирање имав можност да посетам неколку
училишта и можам да Ви гарантирам дека на нашиот факултет практичната настава е
една од побитните фактори. Битна е затоа што не може сѐ да се научи од книга туку
треба и да се забележи и да се доживее. Учиме за важноста на еден наставник и за тоа
дека сѐ што ќе научиме станува наше богатство.
Знаењето дава можност да се направи промена. Запишувањето на
Педагошкиот факултет значи промена. Промена во иднината на нашето образование,
затоа што образованието е најмоќното оружје со кое ние, како идни професори можеме
да го промениме светот. Верувам дека доколку се одлучите за Педагошкиот факултет
нема да погрешите, затоа што само добро образованите луѓе се слободни луѓе, а добро
образование дефинитивно ќе стекнете тука.

