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Сите ние во еден момент пристигнуваме до таа точка од животот каде
најчестото поставувано прашање е: Што и каде после средно?
Мечтаеме по професионално, модерно и применливо високо образование, а
тоа го нуди Педагошки факултет – Битола. Четиригодишните студии по насоката
Социјална и рехабилитациска педагогија вклучуваат квалитетна студиска програма,
исто така и пракса која се спроведува во текот на целите студии. Праксата како
најважен дел во студирањето, се изведува со посебно одбрани професионални
стручни лица кои ни ги разјаснуваат целосно дилемите во врска со нашето идно
работно место и се реализира во посебни стручни институции, како што се: Завод за
рехабилитација, Дом за доенчиња, Центар за социјална работа, Центар за ментално
здравје и многу други институции кои што се поврзани со оваа насока и исто така
многу важни за истата. Ако одлучите вашето студирање да го продолжите на оваа
насока ќе се соочите со фер, пријатно и транспарентно студирање, каде што
професорите се инспирирани и се залагаат за иновации, современа настава и многу
можности за проширување на знаењето преку обуки, презентации, семинари кои што
се реализираат надвор или во просториите на факултетот и се компатибилни за
одредени насоки.
Моето студирање на оваа насока беше едно од најпрекрасните искуства што
еден човек може да ги доживее, бев во свет на предизвици и можности, свет кој ти
овозможува да го развиеш својот иден, професионален живот. Четири години
поминати на оваа насока ги почувствував како четири дена, затоа што беше
неверојатно да се студира најпрво со голем број на талентирани и интелигентни
студенти кои што секогаш беа отворени за соработка и помош при учењето, додека
пак наставата беше динамична и секогаш го задржуваше вниманието кај сите студенти.
Тоа се должеше на врвниот професорски кадар. Професорите секогаш беа пријателски
расположени и секогаш беа тука да им помогнат на сите студенти доколку постоеше
некоја тешкотија во совладување на материјалот, но и да не` вклучат во проекти,
семинари, обуки или презентации кои овозможуваат поместување на границите на
нашите знаења.

