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Од самог почетка свога рада Учитељски факултет је велику 
пажњу поклањао објављивању књига и часописа, а данас је 

значајан издавач стручне и научне литературе. Осим самостал-
них издања, Факултет сарађује са другим научним и наставним 
организацијама у земљи и иностранству. 

Објављивање уџбеника, стручних хрестоматија, приручни-
ка и практикума неопходних за успешно студирање једна је од 
основних обавеза наставника и сарадника. Факултет је до сада 
припремио и штампао више од седамдесет оваквих издања, а 
број се, сходно изменама и допунама Наставног плана и про-
грама, непрестано увећава. Међу њима овом приликом треба 
поменути тек неколико: Дидактика I–III  проф. др Младена 
Вило тијевића, Методика наставе математике проф. др Мир-
ка Дејића, Методика наставе природе и друштва и Педагошко-
методолошко утемељење методике разредне наставе проф. 
др Вељка Банђура, Дидактика проф. др Сефедина Шеховића, 
Стил понашања наставника проф. др Ивице Радовановића, 
Увод у психологију школског детињства проф. др Аурела Бо-
жина, Дете са посебним потребама у редовној школи проф. 
др Јасмине Ковачевић, Тумачење Библије проф. др Љубивоја 
Стојановића, хрестоматије Књижевност и Методика српског 
језика и књижевности проф. др Владимира Цветановића, 
проф. др Вука Милатовића и проф. др Александра Јовановића, 
Социологија образовања проф. др Ненада Кецмановића, 
Психологија личности проф. др Жарка Требјешанина и друге.

Едиција Монографије основана је 2007. године са циљем да 
објављује докторске и магистарске радове наставника и са-
радника Учитељског факултета. До сада су објављене књиге: 
доц. др Јасмине Милинковић, асс. мр Вере Радовић, асс. мр 
Валерије Јанићијевић, асс. мр Оливере Ђокић, асс. мр Зорице 
Јоцић, асс. мр Валентине Хамовић, асс. мр Маријане Зељић, 
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доц. др Зоране Опачић, асс. мр Зорице Веиновић, асс. мр Бојане 
Милосављевић, асс. мр Сање Благданић, доц. др Слађане 
Јаћимовић  и acc. мр Валентине Хамовић.

Као посебне монографије објављене су, у престижној Малој 
библиотеци Српске књижевне задруге, студије Наивна прича 
проф. др Петра Пијановића и Путописи српске авангарде доц. 
др Слађане Јаћимовић.

Током 2009. године покренуте су још две едиције: едиција 
Студије, у којој су објављење књиге: С речима и речником 
проф. др Милице Радовић-Тешић, Мотивација за учење –
тео рије, принципи, примена проф. др Биљане Требјешанин и 
Божанска деца – прилози психологији даровитости проф. др 
Аурела А. Божина, и едиција Академија у којој је штампана 
књига Разговори 1991-2004 Новице Петковића.

Факултет је организовао више научних и стручних скупо-
ва, а као њихов резултат објављено је десетак научних збор-
ника, међу којима су и: Иновације и традиција у образовању, 
Вредновање и рејтинг школе и Чиниоци и индикатори ефи-
касности и методе унапређивања основног васпитања и 
образовања (сва три заједно са Руском академијом образовања), 
Дидактичко-методички аспекти промена у основношколском 
образовању, Одрасли о даровитој деци и младима, Душан 
Радовић и развој модерне српске књижевности, Милан Ракић 
и модерно песништво, Постсимболистичка поетика Ивана В. 
Лалића, Поезија и поетика Јована Дучића, Модерни класици-
ста Јован Христић, Поетика Стевана Раичковића и Песниш-
тво и књижевна мисао Миодрага Павловића (са Институтом за 
књижевност из Београда).

Декан Учтељског факлтета
 проф. др Александар Јовановић 
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Монографија Учитељски факултет 1993–2008 прика-
зује на целовит и документован начин историјат 

образовања учитеља и образовних установа у Србији – од 
прве Учитељске школе до Учитељског факултета. У моно-
графији је посебан нагласак стављен на оно што Факултет 
данас јесте: модерна обра зовно-научна установа на којој 
савремена знања стичу будући професори разредне наставе 
(учитељи) и васпитачи. Њихово школовање у вертикали 
тече од основних студија, преко мастера до докторских 
студија.

Ова богато илустрована монографија садржи и поглавља: 
Организација Факултета, Руководни органи – декани и 
продекани, Наставници, Студијски планови, Научно-истра-
живачки рад, Издавачка делатност, Библиотека, Студент-
ски живот на Учитељ ском факултету, Евиденција о издатим 
дипломама о стеченом висо ком образовању и Списак сту-
дената који су одбранили специ јалистички, магистарски и 
докторски рад. 

Аутори ове монографије су наставници и сарадници 
Учитељ ског факултета. 
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 МЕТОДИКА

НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ

др Мирко Дејић ● др Милана Егерић

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУдр
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Књига представља универзитетски уџбеник намењен студен-
тима Учитељских фалуктета. Садржи педагошке и психо-

лошке основе наставе математике, а највећи део односи се на 
методичку трансформацију  математичких садржаја који се 
обрађују у млађим разредима основне школе. У књизи се нала-
зи  низ практичних ситуација са којима се сусрећу наставници 
практичари. После сваког поглавља дата су и питања и задаци 
за вежбу, којима се проверава способност примене стечених 
знања.
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ПСИХОЛОГИЈА ЛИЧНОСТИ Жарка Требјешанина омогу-
ћава студентима, али и сваком читаоцу који није психо-

лог, да се упозна са карактеристикама савремене психологије 
личности. Помаже и да се читаоци упознају с најпознатијим и 
најутицајнијим теоријама личности и с основним областима 
проучавања у оквиру психологије као научне дисциплине. По-
ред веома детаљног и веома информативног садржаја, књига 
доноси и регистар кључних појмова са сажетим одређењима 
и речник. Модеран дизајн и квалитетне илустрације додатно 
обогаћују доживљај читалаца с овом књигом.
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Намена ове књиге је популаризација математике. Она садржи 
преко 100 проблема математичке природе, за чије решавање 

није потребно класично математичко знање, већ комбинаторно-
логичко мишљење. Проблеме читалац не мора да решава сам, 
већ у друштву, при чему се осећа задовољство и развија такми-
чарски дух. Неки од проблема који се налазе у књизи су следећег 
типа: од дате фигуре, направљене од шибица, додавањем или 
уклањањем  неког броја шибица, добити другачију фигуру; дату 
фигуру треба поделити на делове једнаких површина додавањем 
неког броја шибица; од нетачних аритметичких једнакости тре-
ба направити тачну, премештајући неку од шибица...
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Практикум ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ 
је намењен студентима Учитељског факултета на смеру 

за васпитаче. Садржи низ вежби и задатака за самостални рад. 
Практикум прати садржаје који се налазе у истоименом прируч-
нику.

ЕЛЕМЕНТАРНИ 
МАТЕМАТИЧКИ 

ПОЈМОВИ
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Методика васпитно-образовног рада пружа методич-
ка упут ства васпитачима и стручним сарадницима 

у предшколским установама разрадом система препору-
ка, упутстава и оријентира за планирање, програмирање, 
спро во ђење, праћење и евалуацију васпитно-образовног 
рада. Овај ПРАКТИКУМ је намењен студентима који се 
при пре мају за одговорни позив васпитача у предшколским 
установама. Циљ је да се њиме  укаже на суштинске елемен-
те Методике васпитно-образовног рада кроз објашњења и 
за дат ке, захтеве и вежбе.
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Овај Приручник из ОСНОВА ДИДАКТИКЕ обухвата 
кључне дидактичке теме. У оквиру сваке теме Прируч-

ник води сту дента кроз процес самосталног учења. Након 
што уведе студента у одређену тему, Приручник га упућује 
на адекватну литературу за ту тему, ставља га пред одређени 
истраживачки задатак, помаже студенту да систематизује 
своје знање и на крају нуди студенту да кроз свој самостал-
ни стваралачки рад припреми стечена знања. 
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У едицији „Поетика српске књижевности за децу и мла-
де“ ове године објављен је зборник БУНТОВНИЦИ И 

САЊАРИ. Књижевно дело Гроздане Олујић. Зборник садр-
жи четири тематска блока са насловима: „Романи Гроздане 
Олујић“ (1), „Бајке Гроздане Олујић“ (2), „Књижевно дело 
Гроздане Олујић у настави“ (3) и „Биобиблиографски по-
даци“ (4). У њима су у интерпретативном и методичком 
кључу протумачена дела угледне наше списатељице која је 
за роман Гласови у ветру (2009) добила НИН-ову награду.

БУНТОВНИЦИ  
И САЊАРИ

Књижевно дело 
Гроздане Олујић

зборник радова
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ПЕСНИШТВО И КЊИЖЕВНА МИСАО МИОДРАГА ПАВЛОВИЋА

Настављајући добру сарадњу са Институтом за књи жев-
ност и уметност Учитељски факултет је и ове године 

са Инсти тутом, у веома афирмисаној едицији „Поетичка 
истраживања“, објавио два нова зборника. Њихови наслови 
су ПОЕТИКА СТЕВАНА РАИЧКОВИЋА и ПЕСНИЧКА И 
КЊИЖЕВНА МИ САО МИОДРАГА ПАВЛО ВИЋА. Аутори 
текстова у оба збор ника дали су нова и савременој науци о 
књижевности примерена тумачења свих битних аспеката 
двојице песника који су оставили неизбрисив траг у савре-
меној српској поезији.
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ПРОБЛЕМСКА 
НАСТАВА ПРИРОДЕ 
И ДРУШТВА 
И КВАЛИТЕТ ЗНАЊА 
УЧЕНИКА
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Гордана Мишчевић-Кадијевић
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ГОРДАНА МИШЧЕВИЋ-КАДИЈЕВИЋ

У књизи ПРОБЛЕМСКА НАСТАВА ПРИРОДЕ И ДРУШ-
ТВА И КВАЛИТЕТ ЗНАЊА УЧЕНИКА, у оквиру три 

модалитета, истражен је утицај кооперативне наставе при-
роде и друштва на квалитет постигнутих знања ученика. 
Теоријски оквири рада усмерени су ка историјском аспекту 
ученичке кооперације и покушајима њене разраде у виду 
различитих васпитно-образовних модела. Разматрања у ра-
довима различитих истраживача, који су се бавили коопера-
тивном наставом, детаљно су анализирана и класификована 
како би представљала основу за креирање примењеног про-
грама кооперативне наставе природе и друштва.
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У  области периодике Учитељски факултет издаје часопис 
«Иновације у настави». Уз редовне рубрике из теорије и 

праксе савременог образовања, часопис доноси и актуелне 
темате посвећене разним педагошким питањима. Сваке го-
дине изађу четири броја овог часописа.
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2009
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Монографија Милице Радовић–Тешић представља чит-
љив и прегледан лингвистички текст у којем се оства-

рује ауторкина намера да прикаже проблематику динамич-
ких процеса у лексици српског језика. Ова књига пред  ставља 
уџбеник за студенте лексикологије. Мање упућенима у ову 
област биће занимљиво штиво са корисним обавештењима 
и препорукама из области нормирања и стандардизовања 
лексике српског језика.
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Књига нуди сажет, систематичан и синтетички преглед 
неколико теоријских и истраживачких перспектива у 

области мотивације за учење и карактеристичних резул-
тата истраживања до којих се у оквиру њих дошло, уз 
осветљавање историјата развоја од настанка до садашњег 
времена и трасирање пута њихове примене у разреду. У 
оквиру сваке концепције и мотивације описани су и про-
грами за подстицање и корекцију мотивације за учење који 
су развијени на основу њених поставки.
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Монографија представља синтезу ауторовог вишего-
дишњег бављења проблемима даровитости. Она на-

стоји да одговори на суштинска питања у овом домену. То 
су: шта је даровитост; како се даровитост испољава; како се 
региструје и прилагођава; како даровиту децу васпитава-
ти и образовати, а да то буде на добробит друштва и њих 
лично. Аутор је своју комплексну студију даровитости до-
бро утемељио на савременим теоријским разматрањима 
и емпиријским истраживањима даровите деце, њиховог 
откривања, развоја и образовања.
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Путовања су битна одредница животне судбине Мило-
ша Црњанског, а мотив пута је стално место његовог 

књижевног опуса. Ауторка показује да су путописи овог 
писца сам врх у дугој традицији српског путописања. Пу-
тописи помажу бољем и потпунијем разумевању опуса 
нашег великог  писца. Они сведоче о јединству модерног 
књижевног сензибилитета и највише оданости култури 
којој припадају.
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Херберт Адолфус Харт (1907–1992) спада у ред нај иста- 
 кнутијих правних филозофа XX  века. Станковићева 

књига разматра и тумачи значај Хартове правне филозофије, 
а пре свега његовог главног дела са насловом Појам права 
(1961). Аутор истиче да је престижан статус Хартове фило-
зофије проистекао из језгровитог и богатог садржаја фило-
зофских списа, као и из низа његових критичких интер-
претација. 
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Ова хрестоматија, коју је сачинио проф. др Вук Мила-
товић, има за циљ да помогне студентима васпитачког 

смера на Учитељском факултету да упознају најрелевантнија 
сазнања из методике развоја говора. Текстови веома углед-
них аутора различитих научних профила пре свега су ин-
формативни, али и дубље пониру у сложену и интердисци-
плинарну материју проучавања говора деце предшколског 
узраста. 
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Књигу Управљање разредом аутори су наменили настав-
ницима, али и свима који се у име друштва и систе-

ма образовања баве наставником. Циљ ове књиге је да 
освет  ли улогу наставника као главног актера планирања и 
организације рада са ученицима као менаџера који им деле-
гира обавезе и одговорности, вреднује и контролише њихов 
рад. Аутори су посебну пажњу посветили значају психо-
лошких и педагошких аспеката наставника као менаџера у 
разреду, његовим способностима, знању, цртама личности, 
стилу понашања и акционој усмерености.



27

Овај уџбеник намењен је различитим образовним про-
филима у области педагогије и психологије, дидакти-

ке и методике наставе. Садржи текстове чија се основна 
терминологија среће у стручној литератури на енглеском 
језику, па је тако овладавање понуђеним вокабуларом и 
конструкцијама веома корисно за разумевање језичке грађе 
у поменутој литератури. Посебан значај ове књиге огле-
да се у брижљиво одабраним вежбањима која прате сваку 
лекцију.



28

Ослањајући се на савремена сазнања и искуства у обла-
сти образовања и васпитања деце до седам година, 

аутор ка врши методичку прераду математичких садржаја и 
указује на методичке путеве у раду са децом при усвајању 
тих садржаја. У књизи, поред теоријских поставки неопход-
них за боље разумевање математичких могућности пред-
школске деце, налази се и мноштво практичних примера за 
рад на развијању математичких појмова.
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Практикум се састоји из низа вежби, задатака и захте-
ва које би студенти током академске године, активно 

пратећи предавања и вежбе, требало да ураде. Задаци су 
тако формулисани да симулирају активности деце на пред-
школском нивоу и воде ка квалитетнијој припреми будућих 
васпитача. Намера аутора је да коришћење Практикума до-
принесе стицању трајнијих знања студената Учитељског 
факултета и омогући континуирано праћење и оцењивање 
њиховог рада. 
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Ово је заједнички зборник настао у сарадњи Учитељског фа-
култета у Београду и Високе државне школе у Новом Сончу 

(Пољска). Аутори радова у зборнику STUDENT IN CONTEM-
PORARY LEARNING AND TEACHING својим иновативним за-
мислима на теоријском и практичном нивоу разматрају разно-
родне аспекте савременог образовног система. Ти радови овај 
зборник чине корисним и подстицајним штивом за све оне који 
су укључени у процес образовања будућих васпитача и учитеља.  
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Промене у основношколском образовању у Србији, у сми слу 
евалуације њихових ефеката, али и могућности уна пре ђења 

концепције и стратегије њене реализације, предмет су истражи-
вања у два научноистраживачка пројекта Учитељског факултета 
у Београду (Промена у основношколском образовању – проблеми, 
циљеви и стратегије и Евалуација курикулума Учитељског фа-
култета и примена информационо-комуникационих технологија 
ради подизања нивоа квалитета наставе). У текстовима окуп-
љеним у овом тематском зборнику изложени су резултати рада на 
реализацији ових пројеката, али и резултати рада оних аутора који 
су се темама које наведени пројекти обухватају бавили изван њих.
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Књига Разговори 1991–2004 Новице Петковића (1941–2008), 
коју је приредио мр Драган Хамовић, значајна је по томе 

што садржи сведочења и коментаре једног од наших најврснијих 
књижевних зналаца. Отуда сваки његов исказ има посебну вред-
ност било да се односи на његов сопствени рад и гледишта, било 
да се тиче области коју је посвећено обделавао или епохе чији је 
савременик био. 
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Часопис Иновације у настави основан је 1983. године, а од 1993. 
његов издавач је Учитељски факултет. Од 2005. године изла-

зи – као часопис од националног значаја у категоризацији Мини-
старства за науку Републике Србије – у новом, редизајнираном 
облику. Часопис излази четири пута годишње, а објавио је више 
посебних тематских бројева из дидактичко-методичких наука.
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Поред својих издања у форми класичне књиге, Учитељски 
факултет је објавио и једно електронско – CD-издање са 

насловом Музика српских композитора за виолончело и клавир. 
Дела Дејана Деспића, Милоја Милојевића, Ивана Јевтића, Ми-
лана Михајловића и Исидора Бајића изводе Душан Стојановић 
(виолончело) и Радмила Стојановић (клавир).

Угодно читање и пријатно слушање наших издања!
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