ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ
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П

утовања су битна одредница животне судбине Милоша Црњанског, а мотив пута је стално место његовог
књижевног опуса. Ауторка показује да су путописи овог
писца сам врх у дугој традицији српског путописања. Путописи помажу бољем и потпунијем разумевању опуса нашег
великог писца. Они сведоче о јединству модерног књижевног сензибилитета и највише оданости култури којој припадају.
77

Х

ерберт Адолфус Харт (1907–1992) спада у ред најистакнутијих 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
филозофије проистекао из језгровитог и богатог садржаја
филозофских списа, као и из низа његових критичких интерпретација.
78

У

свом раду ауторка показује како су песници Васко Попа
и Душан Радовић као антиподи извршили обнову модерне српске поезије. Анализа њихових поетичких ставова
и песничких поступака, утицаја фолклора, надреалистичког наслеђа и игре, открива два модерна песника. Они своју
поезију приближавају до те мере да укидају границе и потврђују да је песнички израз недељив када треба изразити
аутентични поглед на свет.
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Ј

едан од начина на који се усвајање нових знања може побољшати је графичко представљање информација. Оно
би на јасан и прегледан начин требало ученику да пружи
увид у структуру одређеног наставног садржаја. У својој
монографији ауторка у средиште пажње ставља графички
представљене мреже појмова које приказују једну од варијанти графичких организатора информација.

80

онографија Развој грађанског друштва и образовање Иљаза
Османлића разматра и осветљава најважнија питања
развоја грађанског друштва и улогу образовања у овом процесу. При том указује на путеве и начине њиховог даљег развоја
и комплементарног деловања. Свестан чињенице да су проблеми данашњег света велики а њихови корени толико дубоки да
измичу свакој једноставној апсолвенцији, аутор у сагледавању
односа друштва и образовања користи разна теоријска исходишта.

М
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њига Зорице Ковачевић Инструкције за самостално учење
у уџбеницима за млађе разреде истражује основне облике
инструкција за самостално учење у уџбеницима за ниже разреде
основне школе и њихову функцију у процесу самосталног учења
ученика. Анализом дидактичке функционалности уџбеника,
односно анализом учесталости и природе инструкција за самосталан рад ученика, аутор даје значајан лични допринос теорији
наставе и учења.

К
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Гордана Мишчевић-Кадијевић

КООПЕРАТИВНА
НАСТАВА ПРИРОДЕ
И ДРУШТВА
И КВАЛИТЕТ ЗНАЊА
УЧЕНИКА

У

књизи КООПЕРАТИВНА НАСТАВА ПРИРОДЕ И
ДРУШТВА И КВАЛИТЕТ ЗНАЊА УЧЕНИКА, у оквиру
три модалитета, истражен је утицај кооперативне наставе
природе 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 радовима различитих истраживача, који су се бавили кооперативном наставом, детаљно су анализирана и класификована
како би представљала основу за креирање примењеног програма кооперативне наставе природе и друштва.
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М

онографија Јелене Врањешевић на изузетно продуктиван начин повезује три области од кључног значаја
за разумевање права детета: развојну психологију, социологију детињства и право. На основу темељног критичког
преиспитивања становишта карактеристичних за сваку од
ових области, ауторка умешно усклађује оне њихове аспекте
који доприносе разумевању могућности и ограничења права детета на партиципацију. Озбиљно истраживачки утемељени, интелигентно и компетентно протумачени, налази
емпиријског дела од великог су значаја и за образовну праксу. Књига Јелене Врањешевић представља јасан путоказ ка
ономе што би се могло назвати школа по мери детета.
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У

књизи се свеобухватно разматрају улога, значај и функција читанке као доминантног дела уџбеничког комплета, однос школских програма за млађе разреде основне
школе у оквиру предмета Српски језик и заступљеност тих
програма у читанкама. Ова монографија покреће бројна
актуелна питања модерне наставе. Показује на основу којих параметара наставници бирају одговарајући уџбенички
комплет. Књига анализира структуру читанки у сва четири
млађа разреда и разматра усмереност дидактичко-методичке апаратуре на читање, доживљавање и тумачење књижевноуметничког текста.
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О

ва књига представља значајан прилог разумевању појма педагошке комуникације, нове улоге ученика и наставника у том процесу, као и новог поља рада школског
педагога. Резултати до којих је дошла ауторка имају научни
и практични карактер. Емпиријска истраживања на којима се заснива ова књига показују да квалитет педагошког
комуницирања у значајној мери детерминише квалитет педагошке климе и интерперсоналних односа у школи, те да
постоје значајне могућности ангажовања педагога на плану
унапређивања комуникације између ученика и наставника.
86

књизи Измењена стања свести у религији аутор указује на
два феномена који се појављују као духовна баштина човечанства. Људи су хиљадама година уназад знали да постоји реалност другачија од наше свакидашњице. Та друга и другачија
реалност јесте тема коју аутор проблемски промишља. У својој монографији Миодраг Вуковић улаже ванредан интелектуални напор да упоредо представи измењена стања свести и све
важније религије света како би потврио полазну тезу да су измењена стања свести услов сваке религије, односно човека као
homo-extasis-a.
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