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

научне литературе. За четврт века постојања објавио је око две стотине књига 
у различитим областима научно-стручне и приручне литературе. У широком 
издавачком спектру највише је педагошко-дидактичких издања, затим књига 
из хуманистике и белетристике, али и капиталних дела на којима су радиле 
десетине аутора из свих универзитетских центара у Србији и из окружења. 
Ипак, превасходно је реч о издањима у подручју методика из најразличитијих 
дисциплина, потом монографијама у сфери педагогије, психологије, теорије 
књижевности и тумачења књижевних текстова, затим наставе језика, приро-
де и друштва и математике, па књигама из информатике, филозофије, етике 
и других граничних области везаних за образовање и васпитање. У издању 
Учитељског факултета објављени су и преводи књига иностраних, па и ан-
глосаксонских аутора. Факултет редовно објављује и часопис Иновације у на-
стави који има висок научни рејтинг међу научним публикацијама код нас. 
Осим самосталних издања, Факултет са другим угледним установама, као и 
издавачима припрема и заједнички објављује изузетно вредна научна дела. 
Објављивање монографија, уџбеника, стручних хрестоматија, разних при-
ручника, али и друге литературе неопходне за успешно студирање једна је од 
основних обавеза наставника и сарадника. У јуну 2013. усвојен је и Правил-
ник о издавачкој делатности који је целовито и системски регулисао издавање 
уџбеника и друге литературе на Учитељском факултету. 

Међу бројним издањима које је Факултет објавио треба поменути бар неке 
књиге. Ту су: Дидактика I−III проф. др Младена Вилотијевића, Методика 
наставе математике проф. др Мирка Дејића, Методика наставе српског је-
зика и књижевности у разредној настави проф. др Вука Милатовића, Методи-
ка наставе природе и друштва и Педагошко-методолошко утемељење мето-
дике разредне наставе проф. др Вељка Банђура, Стил понашања наставника 
проф. др Ивице Радовановића, Увод у психологију школског детињства проф. 
др Аурела Божина, Дете са посебним потребама у редовној школи проф. др 
Јасмине Ковачевић, Дидактика проф. др Сефедина Шеховића, Тумачење 
Библије проф. др Љубивоја Стојановића, хрестоматија Књижевност проф. др 
Владимира Цветановића, проф. др Вука Милатовића и проф. др Александ-
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ра Јовановића, Европски стандарди информатичких компетенција проф. др 
Данимира Мандића и проф. др Мирославе Ристић, Методика наставе при-
роде и друштва проф. др Наде Вилотијевић, Уметност у општем образовању 
проф. др Невене Хаџи Јованчић и Социологија образовања проф. др Ненада 
Кецмановића.

Као посебне монографије, а у сарадњи са Учитељским факултетом, 
објављене су у престижној Малој библиотеци Српске књижевне задруге сту-
дије Наивна прича проф. др Петра Пијановића, Путописи српске авангарде 
проф. др Слађане Јаћимовић и Поетика бајке Гроздане Олујић проф. др Зо-
ране Опачић. Током 2009. покренуте су две библиотеке: едиција Студије и 
едиција Академија. У првој су објављене књиге: С речима и речником Милице 
Радовић Тешић, Мотивација за учење − теорије, принципи, примена проф. 
др Биљане Требјешанин, Божанска деца − прилози психологији даровитости 
проф. др Аурела Божина, Лексикологија и граматика у школи проф. др Рајне 
Драгићевић и Од буквара до читанки: методичка истраживања проф. др 
Зоне Мркаљ. У едицији Академија штампане су књиге Разговори 1991−2004. 
проф. др Новице Петковића, Филозофија, политика и образовање проф. др 
Мила Савића и Изазови граничне књижевности проф. др Петра Пијановића. 
Током 2011. године покренуте су едиција Мали принц, у којој су објављене 
Сабране бајке Гроздане Олујић, и едиција Појмовник у којој је објављен Грама-
тички и лингвистички појмовник Милице Радовић Тешић. 

Учитељски факултет је организовао више научних и специјалистичких 
методичко-дидактичких скупова чији је резултет више од десет научних 
зборника. Међу њима су и књиге: Иновације и традиција у образовању, 
Вредновање и рејтинг школе, Чиниоци и индикатори ефикасности и ме-
тоде унапређивања основног васпитања и образовања (све три заједно са 
Руском академијом образовања), Дидактичко-методички аспекти промена 
у основношколском образовању, Одрасли о даровитој деци и младима и Имп-
лементација иновација у образовању и васпитању − изазови и дилеме. Фа-
култет остварује веома добру сарадњу са више од двадесет европских земаља, 
тачније са њиховим научно-образовним институцијама. У издавачком погле-
ду у том смислу издваја се сарадња са Педагошком школом из Новог Сонча у 
Пољској. Резултат те сарадње су тематски зборници посвећени различитим 
питањима савременог васпитања и образовања. Сваке године изађе по један 
заједнички припремљен зборник − једне године у Новом Сончу, друге године 
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у Београду. До сада је објављено десет таквих публикација у суиздаваштву 
Учитељског факултета и Педагошке школе.   

У оквиру пројекта Поетика српске књижевности за децу и младе органи-
зована су четири научна скула и објављена четири зборника (о делу Душа-
на Радовића, Гроздане Олујић, Моме Капора и Григора Витеза). У сарадњи 
са Институтом за књижевност и уметност објављени су зборници: Милан 
Ракић и модерно песништво, Поезија и поетика Јована Дучића, Постсимбо-
листичка поетика Ивана В. Лалића, Модерни класициста Јован Христић, 
Поетика Стевана Раичковића, Песништво и књижевна мисао Миодрага 
Павловића, Песничке вертикале Љубомира Симовића и О песмама, поемама и 
поезији Матије Бећковића.  

Студије попут књига Образовање на даљину проф. др Мирославе Ристић 
и проф. др Данимира Мандића, Методика информатичког образовања проф. 
др Драга Бранковића и проф. др Данимира Мандића посвећене су вези но-
вих медија и образовних процеса. Тим променама у образовном процесу 
посвећени су и уџбеници проф. др Данимира Мандића и проф. др Слобо-
дана Станојловића Хипермедији у настави и учењу, проф. др Младена Вило-
тијевића и проф. др Данимира Мандића Управљање развојним променама у 
васпитно-образовним институцијама, као и Модели развијајуће наставе I−II 
проф. др Наде Вилотијевић и проф. др Младена Вилотијевића. 

Утврђени Стандард о квалитету уџбеника и друге литературе садржи кри-
теријуме којих се наставници, односно аутори Учитељског факултета, као и 
утврђене процедуре у верификацији понуђених рукописа, стриктно придржа-
вају. Ти критеријуми и процедуре поштују се у прихватању и припреми за 
штампу различитих рукописа за уџбенике, делâ у области монографске лите-
ратуре, бројних приручних издања и периодичних публикација. Практично, 
за све кључне научне дисциплине које се изучавају на Учитељском факултету 
написане су, приређене и одштампане књиге које значајно помажу унапређи-
вању научног рада на Факултету, па и саме наставе. Реч је о књигама из ди-
дактике и методике (за разне дисциплине), психологије личности и развојне 
психологије, српског и страних језика, уметности и теорије књижевности, 
увода у књижевност и књижевности за децу и младе, математике, информа-
тике и менаџмента, природе и друштва, социологије образовања и основа 
школског законодавства, историје културе и белетристике која прати пропи-
сане програме из књижевности. Изузетно важан део издавачке делатности 
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на Факултету чине и часописи Иновације у настави (излази четири пута го-
дишње) и Методичка пракса (излази два пута годишње). Од јануара 2018. го-
дине Иновације у настави налазе се у престижној Ерих плус бази. 

Пре неколико година припремљен је и објављен (2014) велики Лексикон обра-
зовних термина. Реч је о колективном ауторском делу на припреми којега је било 
ангажовано више од стотину тридесет аутора са Учитељског факултета, али и 
професора са других факултета и института из целе земље. Аутори су написа-
ли укупно 1282 одреднице. Оне синтетишу појмове из наукâ које се изучавају 
на учитељским и другим наставничким факултетима. Као монументално лекси-
кографско дело, Лексикон је 2015. на Сајму књига у Београду добио награду за 
допринос науци. 

Пажњу научне јавности изазвао је још један колективни пројекат садржан 
у едицији Монографије која је основана 2007. са задатком да објављује докторс-
ке и магистарске радове наставника и сарадника Учитељског факултета. До 
2018. у овој едицији објављена је 31 књига. Све оне су прошле уобичајену 
процедуру у академском поступку припреме и одбране тих радова − будућих 
књига − а некад су их препоручивали за штампу и угледни професори изван 
састава комисија за одбрану предметних тема. И таква верификација упућује 
на значај, научну поузданост и актуелност издања у едицији Монографије. Зато 
је ова едиција 2017. добила специјално признање на Сајму књига у Београду. 
У образложењу награде, жири између осталог наводи: „У престижној едицији 
Монографије Учитељски факултет из Београда представио се довршеним 
комплетом од 30 књига који представља издавачки подухват у домену уни-
верзитетске, односно научно-стручне литературе. Избором тема, научном 
артикулацијом постављених проблема, ова едиција је вредан допринос 
просветно-педагошкој мисли и стваралаштву. Она је резултат вишегодишњег 
плодног истраживачког рада ове високошколске установе”. 

Та оцена, исказана уочи јубиларне, 25. годишњице Учитељског факултета, 
подстрек је издаваштву и у времену које долази, односно будућим настоја-
њима да својим књигама и часописима у штампаној и дигиталној форми Фа-
култет стално потврђује своју лидерску улогу међу сродним факултетима у 
Србији. 

Петар Пијановић
Јелена Панић Мараш
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Образовање учитеља у 
новом веку код нас по-

чело је у Кнежевини Србији 
1871, оснивањем учитељске 
школе у Крагујевцу. За три 
године биће навршен век и 
по од тог оснивања које је 
изузетно значајно не само за 
просветну већ и за културну 
историју српског народа. Код 
Срба је факултетско школо-
вање учитеља започело тек 
122 године касније осни-
вањем Учитељског факулте-
та у Београду (1993). У овој 
години обележава се четврт 
века од када је ова наставно- 

-научна установа постала саставни део Београдског универзитета и ње-
гове академске заједнице.

Поводом тог јубилеја објављена је Монографија Учитељског 
факултета која целовито представља садржај рада, програмске основе 
и изузетне резултате које је Факултет постигао у том периоду. О 
томе и перспективама образовања посвећен је уводни текст „Нова 
образовна парадигма – Васпитач и учитељ 21. века” проф. др Данимира 
Мандића, садашњег декана Учитељског факултета. У Монографији 
су приказани и студијски планови за оба смера – учитељски и 
васпитачки на сва три нивоа студирања које чине основне, мастер и 
докторске студије. Значајна пажња посвећена је, такође, историјату 
школовања учитељског и васпитачког кадра код Срба, затим данашњој 
организацији Факултета, научноистраживачком раду, међународној 
сарадњи, издавачкој делатности, библиотеци и студентском животу.



7

Уредник: проф. др Петар Пијановић
За издавача: проф. др Данимир Мандић, декан

2018
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Лексикон образовних термина (ЛОТ)  колективно је дело 
професора Учитељског факултета из Београда, као 

и других уважених сарадника ангажованих на овом послу. Они  
су заједно створили Лексикон који је на савремен начин селектовао 
и сабрао, систематизовао и протумачио све битне појмове из наука 
 које се изучавају на учитељским и другим наставничким факулте-
тима. У том смислу  ЛОТ  није само педагошки пошто, уз дидакти-
ку и све методике, објашњава кључне термине из области као што 
су психологија и филозофија, социологија и антропологија, језик и 
књижевност, математика и информатика, култура и уметност, затим 
историја и знања везана за природу и друштво.  Лексикон образов-
них термина  резултат је рада 132 аутора који су обрадили, односно 
написали текстове за 1282 одреднице укупног обима око 130 аутор-
ских табака. Ово монументално научно издање, рађено двостубачно 
у А4 формату, штампано је на квалитетном папиру и у тврдом повезу. 
Осим главних текстова, уз које иде и селективна литература, у Лекси-
кону постоје и упутне одреднице које омогућавају лаку и једноставну 
употребу ове корисне књиге. 
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Монографија Пројектна настава у ИКТ окружењу аутора 
Младена Вилотијевића, Наде Вилотијевић и Данимира Мандића 

представља додатни допринос бољем разумевању  иновација које се 
одвијају у савременој настави и образовању. У њој су свеобухватно и 
систематично анализирни појам и специфичности пројектне наставе.

Аутори пројектну наставу приказују са два аспекта – теоријског 
и практичног. У првом делу књиге представљен је појам пројектне 
наставе, њена филозофска заснованост и њен историјски развој. 
Након тeоријског објашњења приказане су пројектне скице тема 
пројектне наставе, а затим су дата и два детаљно разрађена модела 
дневника одвијања пројектне наставе. Књига обилује примерима који 
могу бити почетни корак у примени овог модела наставе. С обзиром 
на то да је пројектна настава постала обавезан део наставних планова 
и програма ова монографија биће неопходан приручник сваком 
учитељу, али и наставнику који озбиљно схвата свој позив.
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Оспособљавање за самостално учење Зорице Ковачевић представља 
оригинално научно остварење и вредан допринос васпитно-

образовној пракси, али и истраживачком раду.
Истраживања о оспособљавању деце за самостално учење ретка 

су и углавном су се односила на организацију и васпитно-образовне 
ефекте одређених облика самосталног рада ученика. Недостају цело-
витија проучавања дидактичко-методичких стратегија чији је циљ 
увођење деце у облике и технике самосталног учења, узимајући у 
обзир могућности и потребе деце на одређеним узрастима, захтеве 
које пред васпитно-образовни процес ставља савремено друштво и 
значај самосталног продуктивног рада деце у процесу њиховог оспо-
собљавања за самообразовање и саморегулацију властитог рада. По-
себна научна вредност ове књиге је у интегралном приступу и комп-
лексном сагледавању дидактичко-методичких стратегија у раду са 
децом предшколског и млађег основношколског узраста.

Монографија Оспособљавање за самостално учење, аутора Зо-
рице Ковачевић, представља корисну и добро конципирану књигу, 
која је на прегледан и информативан начин представила савреме-
на сазнања о процесу оспособљавања деце предшколског и млађег 
школског узраста за самостално учење. 
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Монографија Улога деце у очувању животне средине и/у одржи-
вом друштву: прилози васпитању и образовању за одрживи 

развој Зорице Веиновић представља вредан резултат ауторкиног 
вишегодишњег бављења питањима интеграције елемената образовања 
за одрживи развој у наставу природе и друштва.

У монографији је проблематизована веома значајна и актуелна 
тема којој је, нажалост, посвећено недовољно пажње у васпитно-обра-
зовном систему у нашој земљи. Одабрани проблем елабориран је 
прегледно и систематично, на теоријском и практичном нивоу. Тео-
ријски приступ проблему и практични предлози конципирани су 
тако да буду од помоћи пре свега предшколским васпитачима и учи-
тељима у планирању, реализацији и евалуацији циљева из области 
образовања за одрживи развој у раду са децом предшколског и млађег 
школског узраста. Разлоге за промишљање о улози деце у очувању 
животне средине и у одрживом друштву ауторка види и у чињени-
ци да се деца, посебно на предшколском и млађем школском узрасту, 
веома интензивно развијају и да се тај потенцијал може искористити 
тако да она постану чувари природе и одговорни чланови у одрживом 
друштву. 

Значај ове монографије је и у томе што може користити и креа-
торима образовних политика, ауторима уџбеника, истраживачима, 
односно свим потенцијалним доносиоцима и реализаторима одлука 
о правцима развоја образовања у контексту одрживости. 
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Монографија Хеуристичке математичке игре Александре 
Мандић представља резултат вишегодишњег теоријског и ек-

сперименталног проучавања проблема формирања елементарних 
математичких појмова код деце предшколског и раног школског узра-
ста. У првом делу студије, ослањајући се на досадашња истраживања 
у математици, педагогији, дидактици и психологији, ауторка проблем 
формирања математичких појмова сагледава са теоријског аспек-
та. У другом делу приказан је систем дидактичких математичких 
игара заједно са истраживањем утицаја њихове системске приме-
не на формирање и трајност менталних представа о аритметичким 
појмовима и на разумевање значења коресподентних математичких 
симбола.

Сам циљ дидактичких игара презентованих у монографији јесте 
да систематизују менталне представе у уму детета, уједначе опажајна 
искуства деце предшколског узраста, омогуће прелаз са конкретних на 
апстрактније начине мишљења и припреме их за школски период који 
је пред њима. Због тога, Хеуристичке математичке игре представља-
ју велики допринос унапређењу и иновирању научних сазнања у 
области методике наставе математике као и адекватном образовању 
и усавршавању и васпитача и учитеља.
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Методика наставе природе и друштва Сање Благданић и Вељка 
Банђура је универзитетски уџбеник који даје одговор на питање 

како организовати ефикасну наставу природе и друштва у данашњем 
времену. Уз уважавање досадашњих теоријских знања и искустава 
учитеља, као и текуће реформе образовног система у Србији, која 
помера тежиште са наставних садржаја на процес и исходе учења, 
уџбеник се бави питањима наставе природе и друштва која су значајна 
и актуелна за живот у савременом друштву, као што су теме локалног 
курикулума, одрживог развоја, елементарних непогода, ванучиони-
чких активности или виртуелне реалности (као извора знања). Могу 
се издвојити две димензије ове књиге. Прву димензију представљају 
основна дидактичко-методичка питања наставе, а друга се односи на 
специфичности методике наставе природе и друштва, односно на-
ставе природе и друштва. Основни текст књиге прати богата дидак-
тичко-методичка апаратура која овај универзитетски уџбеник чини 
интерактивним материјалом за учење.

Методика наставе природе и друштва показује учитељима како 
могу да помогну својим ученицима да разумеју значај наставе приро-
де и друштва за њихов свакодневни живот. Уџбеник је намењен сту-
дентима на учитељским, односно педагошким факултетима у Србији, 
али и учитељима који већ раде у пракси за унапређење и осавремењи-
вање њихових методичких знања.
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Сања Благданић
Вељко Банђур

ПРИРОДЕ И ДРУШТВА
МЕТОДИКА НАСТАВЕ
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Уџбеник Психологија образовања за васпитаче ауторке Невене 
Буђевац, писан је за студенте Учитељског факултета Универзи-

тета у Београду, са смера за образовање васпитача у предшколским 
установама. Ипак, нудећи релевантан избор нових и актуелних 
сазнања из области психологије образовања и посебно захваљујући 
приступачном и занимљивом начину излагања и јасној фокусирано-
сти на децу предшколског узраста, књига може бити корисна и васпи-
тачима који већ раде у вртићима и желе да освеже и унапреде своја 
знања, али и свима који се у свом професионалном раду баве децом, 
као и родитељима. 

Према избору садржаја, уџбеник покрива све значајне теме савре-
мене психологије образовања релевантне за рад са децом предшкол- 
ског узраста. Језик којим је уџбеник писан је врло питак, приступа-
чан, а истовремено и веома прецизан, и представља посебну врли-
ну овог уџбеника. С обзиром на то да кохерентан уџбеник у области 
психологије васпитања и образовања деце предшколског узраста није 
објављен на нашем простору око две деценије, ова књига представља 
вредан допринос психолошкој литератури.
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Психологија  
образовања
ЗА ВАСПИТАЧЕ

Невена Буђевац
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(Пре)обликовање детињства Зоране Опачић чине три тематске 
целине. Посматране издвојено, те целине су проблемски ра-

знолике, док у збиру чине веома сродан и компактан тематски кор-
пус. Наслови су тематских блокова у овоме рукопису: I. „Два и по 
века српске књижевности за децу и младе”, II. „Обликовање читаоца” 
и III. „Обликовање детињства”. Називи темата не упућују овде само 
на садржај будуће књиге, већ посредно маркирају и проблеме, одно-
сно разнолике књижевнонаучне дисциплине којима су ти проблеми 
интерпретативно постулирани. То значи следеће: први темат у ру-
копису представља критичку синтезу српског књижевног наслеђа за 
децу у континуитету који траје два и по века; други темат издваја један 
аспект тог корпуса посвећеног начину на који се књижевност прелама 
у свести детета обликујући, некад и програмирајући младог читаоца, 
док трећи темат кроз анализе показује како се тај процес обликовања 
контекстуализује и остварује у опусима једног броја српских писа-
ца различитих генерација и поетичких усмерења (И. Андрић, М. 
Данојлић, Р. Петров Ного, М. Капор, М. Одаловић, И. Коларов). Ра-
довима у сва три тематска блока ове научне монографије, ауторка 
даје у разним аспектима слојевиту слику кључних питања српске 
књижевности за децу и младе од њених почетака до данас. Акрибичан 
приступ тим питањима плод је ауторкиног изврсног знања књижевне 
материје, модерног сензибилитета и владања савременим методама 
тумачења литерарних текстова и феномена.
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Иако је састављена од засебних текстова, студија Певање на путу 
– мотиви путовања у српској поезији 20. века јесте целовита 

монографија прожета јединственом темом и ауторкиним поступком. 
Усредсређујући се на суптилна питања лиризовања путописног иску-
ства, на уочавање једва приметних асоцијативних и симболичких веза 
између спољашњег погледа и унутарњег доживљаја, Слађана Јаћимовић 
омеђила је један до сада непримећен, а битан ток у савременој српској 
поезији. Било да је реч о певању егзистенцијалног доживљаја туђег 
простора или завичајних предела и културног памћења које кроз њих 
просијава, реч је о мотивима изразитих значењских могућности који 
су у поезији наших најзначајнијих песника дали ванредне резултате.

Оно што даје додатну вредност овим есејима јесте ауторкин књи-
жевни поступак и њен стил. За Слађану Јаћимовић песнички текст 
јесте основни водич у тумачењима, а стилска лепота и прецизност 
описа њихова најбитнија својства.
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Слађана Јаћимовић
Певање на путу
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Књига Валентине Хамовић Поетика чистог даха усредсређује се 
на концепт наивне поезије Милована Данојлића, који у његовом 

књижевном систему има далекосежан поетички одјек. Теоријска по-
ставка концепта наивне песме образлаже се кроз Данојлићев преци-
зан опис природе и функције књижевности за децу. Може се рећи да 
се управо у поменутом теоријском дискурсу овога концепта, који се 
зачиње расправама и есејима с краја педесетих и почетком шездесетих 
година 20. века, први пут назире оно што се може назвати differentia 
specifica књижевности за децу у оквирима српске књижевности. Ау-
торка се бави терминолошким особеностима појма наивна песма са-
гледаног у књижевноисторијској и теоријској оптици, потом се усме-
рава на истраживање веза између Данојлићевог теоријског обрасца 
поезије за децу и саме поезије, кроз преглед његових песничких збир-
ки дечје поезије. У разматрање се потом уводи и Данојлићева проза 
о детињству, по одређеним особинама укључена у подручје наивне 
књижевности, у границама које је поставио сам аутор. 

Напокон, Валентина Хамовић закључује истраживање бавећи се 
сликом детињства у Данојлићевој поезији и прози, будући да се фе-
номен детињства и одрастања показује као кључно везивно ткиво ова 
два књижевна корпуса. 
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Валентина Хамовић

• НОВА ТРАДИЦИЈА • НОВА ТРАДИЦИЈА • НОВА ТРАДИЦИЈА •

Поетика  
чистог даха
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У монографији Упознавање предшколске деце са околином: специ- 
фичности методичког приступа основним садржајима Горда-

не Мишчевић Кадијевић теоријски се објашњавају, свеобухватно 
сагледавају и анализирају специфичности методичког приступа ос-
новним садржајима упознавања предшколске деце са околином. Фак-
торе који утичу на опажања и доживљаје о биљкама, животињама и 
природним појавама код деце предшколског и млађег основношкол-
ског узраста, ауторка представља уз помоћ оригиналних истраживања. 
Проблем анализира детаљно и тежи да начини свеобухватан при-
каз специфичности дидактичко-методичког приступа основним 
садржајима у упознавању предшколске деце са околином. Тежиште 
монографије налази се у теоријском расветљивању наведених питања, 
а затим и у њиховом истраживању у нашој средини, а посебна пажња 
је посвећена откривању и тумачењу дечјих алтернативних концепција 
и њиховом путу ка научно прихватљивим истинама. Монографија 
Упознавање предшколске деце са околином: специфичности методи- 
чког приступа основним садржајима значајна је како за васпитаче, тако 
и за учитеље и представља допринос педагошкој науци и наставној 
пракси у унапређењу раног развоја деце најмлађег узраста.
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У књизи Од народних тоналних основа до дур-мол система у на-
стави музичке писмености Александре Милетић налази се све-

обухватно сагледавање карактеристика српске народне музичке це-
лине, понирање до стваралачке формуле, али не на бази теоретисања 
него кроз конкретан приказ структуре народне мелодике и кроз кон-
кретан приказ онога шта то значи у домену звука. 

Што се тиче наставе музичке писмености, ова књига не доноси 
само могућности музичког описмењавања на традиционалном му-
зичком материјалу, већ српској музичкој традицији пружа још је-
дан ниво релевантности, актуелности и оживотворења. Преко уни-
верзалних методичких поставки у настави музичке писмености, 
приказана је могућност интеграције две музичко-теоријске парадигме 
у оквиру наставе музичке писмености – народног музичког система 
и класичног дур-мол система. Чврсто постављене методичке основе 
музичке наставе која прати смер „звук-слика-тумачење” применљиве 
су не само за циљну групу аутора – учитеље него за све оне који су 
учесници наставе почетног музичког описмењавања и без обзира на 
којем музичком систему та настава почива.
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Књижевно стваралаштво Срба на Косову и Метохији представља 
нераскидиви део српске књижевности. То потврђују и приповет-

ке у Антологији косовскометохијских приповедача 1871–1941, коју је 
Владимир Цветановић сачинио и у првом издању објавио у Српској 
књижевној задрузи пре четврт века. Ова Антологија садржи дваде-
сет шест приповедака деветорице аутора (Манојло Ђорђевић При-
зренац, Никодим С. Савић, Зарија Р. Поповић, Григорије Божовић, 
Петар Петровић, Јанићије Н. Поповић, Тома К. Поповић, Димитрије 
Фртунић, Велимир Ц. Парлић). Александар Јовановић је запазио да 
о њеном саставу и критеријумима, сврси и једном могућем нацр-
ту периодизације антологичар веома прецизно пише у свом пред-
говору. У приповеткама, као и у целом корпусу косовскометохијске 
књижевности, Владимир Цветановић открива не само уметничку 
вредност већ, једнако, дух једног колектива, његову свест о сопственој 
традицији, култури и потреби да, уз све невоље, одржи континуитет 
што му омогућава да траје и опстане на Косову и Метохији. 
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Монографија Структура и развој морфолошких и моторичких 
димензија предшколске деце, аутора Владана Пелемиша и Да-

нице Џиновић представља оригиналан допринос методолошким 
поставкама у научној области спорта и физичког васпитања са по-
себним освртом на антропометријска и моторичка мерења. Ауто-
ри имају богато искуство у ширем кругу области које су обухваћене 
у монографији. То тексту даје посебан квалитет у низу практичних 
детаља спровођења мерних процедура, њихове анализе, те препорука 
сугестија и информација. У рукопису су сакупљена досадашња знања 
и искуства из подручја морфолошких карактеристика и моторичких 
мерења предшколске деце и дата нека нова, а све то поткрепљено је 
примером из истраживачке праксе кроз сагледавање антрополошког 
статуса. Посебно треба истаћи резултате добијене истраживањем 
који показују да једино диференцирани програм физичког вежбања 
у овом узрасту прави квалитативне промене у структури антрополо-
шког статуса и даје добре резултате.

Вредност ове монографије јесте и у томе што упознаје читаоце са 
основном концепцијом, значајем и ефектима процеса телесног раста 
и развоја, те ће омогућити учитељима и васпитачима квалитетнији 
рад на пољу планско-реализацијских форми, као и изради или по-
кушају самосталног истраживачког рада у области телесног и мото-
ричког развоја и здравља деце.
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Као новинар и уредник са вишедеценијским искуством, образо-
ван на најбољој традицији српске и немачке журналистике, као 

и критичке социологије, Рељић у студији Буквар медијске писмености 
суверено и убедљиво афирмише теоријску алтернативу која инси-
стира на класичним вредностима слободе, једнакости и демократије, 
упоређујући тај систем са реалношћу која је препуна манипулација, 
кривотворења и замена теза. Слободан Рељић настоји да студенте 
Учитељског факултета упозна с феноменом медијске писмености, 
и стога не можемо а да се не надамо да ће такав приступ учинити 
да мноштво актера у процесу образовања боље разуме суштински 
друштвена дешавања, а поготово она у области медија и медијске по-
литике. 

Аутор не крије ангажовани став, који је снажно хуманистички, 
али и веома критичан према сваком облику манипулације, измештања 
садржаја, затрпавања небитним информацијама. У традицији српске 
ангажоване и критичке социологије,  др Рељић пријемчивим и слико-
витим речником, чини ову књигу привлачном, не само студентској, 
већ и широј публици.
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Књига драмских текстова Јадранке Барзут под називом Две дра-
ме састоји се од Предговора и два драмска текста: Вештица и 

годишња доба и Вештица и Сунце. Једночинке су умногоме засно-
ване на неопросветитељским начелима. У њима је поједностављен 
однос негативног и пожељног и олакшана идентификација мла-
дих гледалаца са позитивним јунацима, који се и именују по 
својим доминантним карактеристикама (Мрвица, Мудрица), на-
лик на текстове просветитељске епохе, односно отклон у односу 
на негативне јунаке, Вештицу и Смрду, чији је вредносни систем 
обликован доследном инверзијом (из њихове перспективе по-
зитивно се вреднују нехигијена, лоше оцене у школи, неетичко 
понашање и превртљивост), што представља главни извор ху-
мористичког дискурса (који се постиже и жаргонским говором, 
иронијским и сатиричним опаскама, досеткама, као и сталним 
обртима). Јадранка Барзут успела је да унутар такозваних намен-
ских текстова понуди оригинална драмска решења са чврстим, 
занимљивим заплетом и постмодернистичким елементима. У 
делу Две драме ауторка је показала завидну уметност у писању драм-
ских текстова за децу. 
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Часопис Иновације у настави 
објављује прегледне и ориги- 

налне истраживачке радове из 
наука и научних дисциплина које 
третирају наставни процес на свим 
нивоима васпитања и образовања 
у циљу његовог унапређења и 
модернизације. Осим научних ра-
дова, у часопису Иновације у наста-
ви објављујемо преведене радове, 
информативне прилоге и приказе 
(књига, рачунарских програма, обра-
зовних софтвера, научних пројеката, 

скупова и др.), као и стручне радове и информације. Учитељски фа-
култет у Београду (као издавач) и међународни уређивачки одбор 
Иновација у настави опредељени су ка истраживањима наставе и 
резултатима појединаца и тимова који у предшколским, школским, 
универзитетским и ваншколским установама примењују текови-
не педагогије, њених дисциплина (дидактике и методика наставе 
појединих наставних предмета и/или области) и сродних наука; ка 
подршци истраживачимa и практичарима у њиховим настојањима да 
усмеравају процес наставе ка задовољавању савремених васпитних и 
образовних потреба наставника и ученика. Часопис је доступан про-
фесорима, наставницима, сарадницима и студентима у библиотека-
ма свих учитељских факултета и већине наставничких факултета у 
Србији и другим земљама. Часопис Иновације у настави се налази на 
листи научних публикација Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС, као и у међународној бази EBSCO.
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Уџбеник Образовање на даљину намењен је студентима Учитељског 
факултета Универзитета у Београду за припрему испита из ис-

тоименог предмета, али и широј читалачкој публици. Резултат је 
вишегодишњег искуства аутора у примени информационо-комуни-
кационих технологија у образовању. Корисници ће у овом уџбенику 
наћи основне термине и значајне импликације који су у директној или 
индиректној вези са образовањем на даљину. Упознаће се и са еле-
ментима система образовања на даљину, веб оријентисаним учењем, 
методиком учења на даљину, програмским системима за реализацију 
образовања на даљину, као и безбедношћу, етиком и ауторским пра-
вима у систему образовања на даљину. Широк спектар додатних 
образовних материјала на располагању је и важна подршка овом 
издању: видео-серијал, мултимедијалне презентације и дигиталне 
публикације. Уџбеник је подржан G+ платформом (obrazovna.teh@
gmail.com) која обезбеђује дељење ресурса, сарадњу, комуникацију и 
евалуацију наставних активности.
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Савремени човек живи у информатичком друштву у коме 
су производња и коришћење знања битан чинилац општег 

развоја и образовања, друштвено-економског напретка и изградње 
међуљудских односа. Све то подстиче и чини неопходним развој ин-
форматике и информационих технологија. У том циљу оснивају се 
и банке научних и техничких информација, стварају се електронски 
комуникациони системи, специјализују се и усавршавају интерак-
тивне комуникације. Књига Европски стандарди информатичких 
компетенција на општем, али и на конкретном плану омогућава 
информатичарима, па и студентима учитељских факултета, цело-
вит увид у ову проблематику, конкретизујући те увиде стандардима 
компетенција прихваћених у Европи. У томе је стручно-образовна и 
употребна вредност ове књиге.
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Методика као интердисциплинарно подручје у науци ослања се 
на дидактичке законитости управљања наставним процесом и 

на научне основе конкретног садржаја. Богато коришћење и једног и 
другог садржаја обогаћује и унапређује методику. У структуру свога 
уџбеника Нада Вилотијевић је, поред бављења традиционалном ре-
продуктивном наставом, која је код нас још увек доминантна, угра-
дила и неке нове структуралне елементе. Они се пре свега односе на 
информатичко-развијајућу наставу, хеуристичке методе и сл. Та на-
става као нова наставна парадигма све више потискује традиционал-
но репродуктивну концепцију наставе, стављајући у центар наставног 
процеса самостални и креативни рад ученика. Уџбеник Методика на-
ставе природе и друштва Наде Вилотијевић намењен је студентима 
учитељских факултета који желе да унапреде наставу овога предмета 
и да иновирају своја знања из ове области.



47



48

Развој информационе и телекомуникационе технике, као и 
њено масовно коришћење у свим сферама друштва, створили 

су предуслове и за темељитије информатичко образовање младих 
људи. У последње време и код нас је сазрела идеја да информати-
чка знања нису привилегија специјализованих стручњака који се 
баве програмирањем, већ свих школованих кадрова који ће нове 
технологије користити у свом раду и свакодневним активностима. Уз 
потребна информатичка знања, потребно је да се млади, укључујући и 
студенте учитељских факултета, оспособе за рад, али и трансфер сте-
чених умећа у тој области. У вези са тим, актуелност књиге Методика 
информатичког образовања јесте у томе да студентима учитељских 
факултета и наставницима помогне да усаврше своја знања и 
квалитетније изводе наставу, да им олакша припрему садржаја, те до-
бар избор метода, облика и технологије наставног рада.
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Монографија Данице Џиновић и Владимира Пелемиша Кванти-
тативне и квалитативне карактеристике морфолошког и 

моторичког простора предшколске деце, ослањајући се на досадашња 
истраживања и методичку праксу физичког васпитања, разрађује 
систем у којем су физичке способности деце (од рођења до седме 
године) приказане и квантитативно и квалитативно. Њен први део 
представља увод, као и тематски огледи о динамици морфолош-
ког развоја предшколске деце, о развоју моторичких способности и 
праћењу дечјег физичког и моторичког развоја. Други део књиге чини 
прилог са основним упутствима како да студенти или васпитачи спро-
веду истраживања у физичком васпитању. Спроведено истраживање 
од помоћи је васпитачу да планира и методички организује физичко 
васпитање са децом и да на тој основи сачини аналитички извештај 
о резултатима праћења те активности. То ће му помоћи да формира 
стратегију организације и развоја специјалних програма за децу раз-
личитих узрасних нивоа и њихових индивидуалних способности.
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Монографија Оливере Ђокић Реално окружење у почетној наста-
ви геометрије (Простор као извор моделовања геометријских 

појмова – методички аспекти) представља вредан допринос теорији и 
пракси математичког образовања, значајну и назаобилазну референ-
цу у методичкој литератури. И теоријски и емпиријски део студије 
утемељени су на теоријским поставкама домаћих и међународних 
истраживања чијим је уобличавањем ауторка допринела дубљем и 
бољем разумевању саме природе геометријског резоновања код деце 
и кључним елементима заснивања почетне наставе геометрије, али 
истовремено отворила нове могућности развоја и унапређивања 
рада у овој области. Монографија је нарочито инспиративна за ис-
траживаче, учитеље, сараднике и све оне који се посредно или не-
посредно баве проблемима почетне наставе математике, пре свега, 
због чињенице што је ауторка кроз навођење бројних истраживачких 
радова, међународних трендова и пројеката указала на знатно ширу 
проблематику која се односи на почетну наставу геометрије.
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Монографија Образовни обрт: Ка савременим теоријама 
образовања у уметности и култури Ане Сарвановић има 

циљ да представи образовни обрт као новију тенденцију савреме-
не уметности којом уметност преузима поље образовања са идејом 
да га прошири и учини местом потенцијалности, са којег је могуће 
промишљати, критиковати и прекидати доминантни поредак неоли-
бералног капиталистичког система и успоставити другачији поредак 
који води ка еманципацији. Наиме, производњом малих, локалних, 
онтолошких знања, уметност преиспитује и проблематизује устаљене 
функције институција уметности, културе и образовања и доводи до 
стварања новог проширеног поља образовања, односно до уметни- 
чког образовања као платформе која нуди нове могућности окупљања, 
учествовања, преговарања, трансформација и рефлексија које се 
дешавају између окупљених актера различитих профила (уметника, 
кустоса, наставника, научника, филозофа, социолога, критичара, еко-
номиста и других) који чине равноправне саговорнике. Стога ауторка 
анализира, преиспитује и теоретизује образовни обрт у савременој 
уметности, критички сагледава друштвени, културални и економ-
ски контекст који је до њега довео, те разматра његове потенцијале, 
стално указујући на снажан еманципаторски карактер уметничког 
образовања. 



55



56

У студији Развијање социјалне компетенције ученика у школи Мир-
саде Зукорлић, разматра се школа у контексту развоја социјалне 

компетенције ученика, у оквирима који подразумевају да школа 
има и нуди могућност развијања аутентичне особе – бића. Као кре-
атору социо-емоционалне климе у одељењу, централна улога при-
пада наставнику који своју улогу у подстицању развоја социјалне 
компетенције ученика реализује кроз: израду наставног курикулу-
ма, ефикасно педагошко комуницирање, оспособљавање ученика да 
живе у заједништву итд. Посматрајући васпитнообразовни рад у шко-
ли као интерактивни, ауторка разматра и могуће стратегије развоја 
социјалне компетенције ученика у школи. Мишљења је да би оне до-
биле пуни смисао ако би се примењивале као саставни део васпитно-
образовних активности унутар одељења, јер се на тај начин избегава 
проблем деконтекстуализације социјалног понашања. Исто тако, ау-
торка заступа став да, ако се узме у обзир да се понуђене стратегије 
могу примењивати (процесуирати) кроз реализацију садржаја на-
ставних предмета, сасвим је оправдано очекивати да постану импера-
тив васпитнообразовног рада са ученицима.
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Практикум из Информатике је подељен у четири кључне  
области, корисне за оваладавање основним информатичким 

појмовима. У првом делу су описани стандарди информатичких 
знања кроз 7 модула у складу са светским стандардима. Други део 
садржи практична упутства за овладавање софтверима за управљање 
рачунаром, обраду и уређење текста и рад са табелама и графикони-
ма. Трећи део садржи упоришне тачке из теорије информатике арти-
кулисане кроз питања за самосталан рад студената. У четвртом делу 
практикума дата су питања са вишеструким одговорима која слу-
же за иницијално и финално тестирање студената. У практикуму је 
дата и електронска адреса за онлајн тестове. На крају приручника је 
појмовник и литература. Практикум може да послужи за информати-
чко описмењавање људи свих узраста и писан је разумљивим језиком 
како би га могли користити и они који се први пут сусрећу са инфор-
матичким појмовима.
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Практикум из образовне технологије је намењен студентима на-
ставничких факултета који су стекли основну информатичку 

писменост и потребно је да се оспособе за примену дидактичких 
медија и информационе технологије у подизању квалитета васпит-
но-образовног рада. Наведени су примери примене различитих 
медија, како раније генерације, тако и најсавременијих са педаго-
шким ефектима који се могу постићи њиховим коришћењем. На-
ведени су примери примене образовне телевизије, образовања на 
даљину, интернет подржаних дидактичких ресурса у функцији 
индивидуализације и диференцијације садржаја у складу са спо-
собностима и предзнањима ученика. Наведена су и питања са 
вишеструким одговорима која служе за иницијално и финално 
тестирање студената. У практикуму је дата и електронска адреса за  
онлајн тестове. На крају приручника је појмовник и литература.
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Дидактички практикум 
Сефедина Шеховића и 

Филдузе Прушевић Садовић 
омогућава студентима да раније 
стечена знања из педагогије и 
психологије кроз систем вежби 
повежу са студијем дидактике. 
Тиме ће проверити та знања, 
а кроз игролике и занимљиве, 
инспиративне и изазовне 
дидактичке садржаје откри-
ти сопствене стваралачке 
могућности. Овај Приручник, 
такође, омогућава студентима 
да са малим напором упознају 
савремена дидактичка учења. 

Упознавање са садржајима Дидактичког практикума, а посебно 
решавање постављених задатака, припремиће студенте да се успе- 
шно укључе у процесе савременог образовања и да те процесе предводе 
осмишљено и подстицајно. Уз деветнаест тематских вежби, Дидактич-
ки практикум на крају садржи Протокол за посматрање организације 
и структуре наставног часа, Протокол за посматрање комуникације у 
настави и Педагошке ситуације. Практикум доноси видљиве новине 
и утолико што на различитим нивоима даје примере иновативних мо-
дела наставе. Тиме се побољшава квалитет студија, олакшава учење и 
обогаћује процес припремања будућих студената учитељских факул-
тета.
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Дискурс о еротском посматра 
се, у овој студији, као сло-

жени књижевни, филозофски 
и религијски феномен чијим се 
изучавањем открива однос према 
метафизичком, према стваралаштву, 
феномену љубави, нагону ка бесмрт-
ности, односу према телу, слици 
жене. Он се транспонује и на друге 
феномене који су у тешњој вези са 
појмом љубави, попут појмова су-
пружинства (који је опет у вези са 
љубавништвом, а самим тим и са 
еротским), братства, синовства, се-
стринства итд. Ерос се, наводи Јелена 
Панић Мараш, доживљава не само у 
вези са чулним већ и знатно шире, 

као стваралачко узбуђење, а на својим највишим ступњевима, он прерас-
та у чисто метафизичко и религиозно стремљење ка идеалном, безлич-
ном и безобличном. Ауторка истиче доследност, чак оданост еротском у 
књижевном делу Милоша Црњанског. Биће да је оно једним делом инспи-
рисано самим духом времена и авангардним тенденцијама које еротско 
пуноправно уписују у своје уметничке изразе, а с друге стране и самим 
Црњансковим проучавањем еротских садржаја светске литературе. Стога 
појам еротског служи ауторки да, пратећи његову трансформацију у кон-
тексту суматраистичке, авангардне и поставангардне фазе у Црњансковој 
прози, открије његову еволуцију, те се стога његово уобличавање прати од 
Маске, Прича о мушком, Дневника о Чарнојевићу, па све до Романа о Лондо-
ну. Шире гледано, својим изучавањем дискурса еротског у књижевности 
Милоша Црњанског ауторка је успела и више – да прецизно покаже и 
протумачи најдубља поетичка начела Црњансковог књижевног дела.

ЗНАК • ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ

Јелена Панић Мараш
Eротско  
у романима 
Црњанског
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