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Од самог почетка свога рада, Учитељски факултет је велику пажњу 
поклањао објављивању књига и часописа, а данас је значајан изда-
вач стручне и научне литературе. Осим самосталних издања, Фа-

култет сарађује са другим научним, издавачким и наставним организа-
цијама у земљи и иностранству.

Објављивање монографија, уџбеника, стручних хрестоматија при-
ручника и друге литературе неопходне за успешно студирање једна је од 
основних обавеза наставника и сарадника. Факултет је до сада припре-
мио и штампао око стотину оваквих издања, а број се, сходно новим изда-
вачким плановима, непрестано увећава. Међу објављеним књигама овом 
приликом треба поменути тек неколико: Дидактика I–III проф. др Младе-
на Вилотијевића, Методика наставе математике проф. др Мирка Дејића, 
Методика наставе природе и друштва и Педагошко-методолошко уте-
мељење методике разредне наставе проф. др Вељка Банђура, Дидакти-
ка проф. др Сефедина Шеховића, 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, Тумачење Библије проф. др Љубивоја Стојановића, 
хрестоматијa Књижевност проф. др Владимира Цветановића, проф. др 
Вука Милатовића и проф. др Александра Јовановића, Социологија обра-
зовања проф. др Ненада Кецмановића, Психологија личности проф. др 
Жарка Требјешанина, Методика наставе српског језика и књижевности 
проф. др Вука Милатовића и друге. Едиција Монографије основана је 2007. 
године са циљем да објављује докторске и магистарске радове наставни-
ка и сарадника Учитељског факултета. До сада су објављене књиге: проф. 
др Јасмине Милинковић, доц. др Вере Радовић, доц. др Валерије Јанићи-
јевић, доц. др Оливере Ђокић, асс. др Зорице Јоцић, доц. др Валентине 
Хамовић, доц. др Маријане Зељић, проф. др Зоране Опачић, доц. др Зо-
рице Веиновић, доц. др Бојане Милосављевић, доц. др Сање Благданић, 
проф. др Слађане Јаћимовић, доц. др Дејана Вука Станковића, доц. др 
Гордане Мишчевић-Кадијевић, доц. др Зорице Ковачевић, доц. др Иља-
за Османлића, проф. др Миодрага Вуковића, доц. др Мирсаде Зукорлић, 
проф. др Зорице Цветановић, доц. др Јелене Врањешевић, доц. др Филдузе 
Прушевић Садовић.

Као посебне монографије објављене су, у престижној Малој библиотеци 
Српске књижевне задруге, а у сарадњи са Факултетом, студије Наивна при-
ча проф. др Петра Пијановића, Путописи српске авангарде проф. др Слађа-
не Јаћимовић и Поетика бајке Гроздане Олујић проф. др Зоране Опачић.
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Током 2009. године покренуте су још две едиције: едиција Студије, у 
којој су објављене књиге: С речима и речником проф. др Милице Радо-
вић-Тешић, Мотивација за учење – теорије, принципи, примена проф. др 
Биљане Требјешанин, Божанска деца – прилози психологији даровитости 
проф. др Аурела А. Божина и Лексикологија и граматика у школи (2012) 
проф. др Рајне Драгичевић, и едиција Академија у којој су штампане књиге 
Разговори 1991–2004 Новице Петковића и Изазови граничне књижевности 
Петра Пијановића. У 2011. години покренуте су едиције Мали принц, у којој 
је објављена књига Сабране бајке Гроздане Олујић, и едиција Појмовник у 
којој је објављен Граматички и лингвистички појмовник Милице Радо-
вић-Тешић. Као посебно издање објављена је монографија Уметност у 
општем образовању проф. др Невене Хаџи-Јованчић. 

Факултет је организовао више научних и стручних скупова, а као њи-
хов резултат објављено је десетак научних зборника, међу којима су и: 
Иновације и традиција у образовању, Вредновање и рејтинг школе, Чинио-
ци и индикатори ефикасности и методе унапређивања основног васпи-
тања и образовања (сва три заједно са Руском академијом образовања), 
Дидактичко-методички аспекти промена у основношколском образовању, 
и Одрасли о даровитој деци и младима. У оквиру пројекта Поетика српс-
ке књижевности за децу и младе организована су четири научна скупа и 
објављена четири зборника (о делу Душана Радовића, Гроздане Олујић, 
Моме Капора и Григора Витеза). У сарадњи са Институтом за књижевност 
објављен је већи број зборника о српским песницима ХХ века. 

Саставни део издавачке делатности на Факултету су зборници са 
научних скупова и часопис Иновације у настави који редовно изла-
зи четири пута годишње. Међу издањима су и објављени магистарски и 
докторски радови у едицијама Монографије и Студије. Објављен је и ве-
лики Лексикон образовних термина. Реч је о колективном ауторском делу 
на којем је ангажовано више од стотину аутора са Учитељског факулте-
та, али и професори са других факултета и института из целе земље. У 
овој години, објављена је књига Филозофија, политика и образовање која 
представља сабране филозофске списе проф. др Милета Савића, књи-
га Управљање развојним променама у васпитно-образовним установама 
проф. др Данимира Мандића и проф. др Младена Вилотијевића, Модели 
развијајуће наставе I и II проф. др Наде Вилотијевић и проф. др Младена 
Вилотијевића. Објављене су и студије Јасмине Милинковић Огледи о учењу 
и настави математике и Зоне Мркаљ Од буквара до читанки (методичка 
истраживања), као и друге монографије, уџбеници и друге публикације.
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Монографија Учи-
тељски факултет 

1993–2013. на целовит 
и документован начин 
приказује историјат об- 
разовања учитеља и 
образовних установа у 
Србији – од прве Учи-
тељске школе до Учи-
тељског факултета. У 
монографији је посебан 
нагласак стављен на 
оно што Факултет да-
нас јесте: модерна обра-
зовно-научна установа 
на којој савремена знања 
стичу будући професо-

ри разредне наставе (учитељи) и васпитачи. Њихово шко-
ловање у вертикали тече од основних студија, преко ма-
стера и докторских студија. Ова богато илустрована мо-
нографија, уз уводни текст проф. др Милета Савића, 
садржи и поглавља: Организација Факултета, Руководни 
органи – декани и продекани, Наставници, Студијски пла-
нови, Научно-истраживачки рад, Међународна сарадња, 
Издавачка делатност, Библиотека, Студентски живот, Еви-
денција о издатим дипломама о стеченом високом обра-
зовању и Списак студената који су одбранили специја-
листички, магистарски, мастер и докторски рад. Аутори 
ове монографије су наставници и сарадници Учитељског 
факултета.
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Уредник: проф. др Петар Пијановић
За издавача: проф. др Данимир Мандић, декан

2016
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Управљање је доношење кључних, стратегијских одлука које 
су усмерене у правцу постизања далекосежних перспек-

тивних циљева. Оно се остварује доношењем одлука којима 
се реализују утврђени циљеви васпитно-образовне установе 
(школе или вртића). Управљање је високопрофесионална ак-
тивност. Она тражи посебна знања и способности. Њима су у 
овој књизи посвећена три тематска круга која чине: 1) Развојне 
промене – иновације; 2) Развојне промене у концепцији наста-
ве и 3) Управљање развојним променама. Књига Управљање 
развојним променама у васпитно-образовним установама по-
маже студентима, али и стручњацима из праксе, да у овој об-
ласти овладају потребним знањима и вештинама, односно да их 
употпуне и усаврше. 
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Текстови сабрани у овој књизи приказују богато искуство 
у бављењу филозофијом Мила Савића. Главни проблеми 

савремене филозофије, вишезначан и неретко контроверзан 
однос политике и филозофије као и јасно изражена и прецизно 
саопштена дијагноза о стању образовних институција, мотиви 
који руководе покушаје њихових реформи, као теза о нужно-
сти рехабилитације хуманистичког образованог идеала који 
конкретно треба да буде ситуиран и реализован у социокултур-
ни контекст нашег друштва. Продорност Савићевих анализа, 
лакоћа у стилу писања, језгровитост, а често и контраверзност 
закључака чине његово дело оригиналним и релевантним како 
у данашњем социокултурном тренутку, тако и сваком новом 
и будућем суочавању са изазовима филозофије, политике и 
образовања.
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МОДЕЛИ
РАЗВИЈАЈУЋЕ 
НАСТАВЕ

I

МОДЕЛИ
РАЗВИЈАЈУЋЕ 
НАСТАВЕ

I

Младен Вилотијевић
Нада Вилотијевић
Младен Вилотијевић
Нада Вилотијевић

МОДЕЛИ
РАЗВИЈАЈУЋЕ 
НАСТАВЕ

II

МОДЕЛИ
РАЗВИЈАЈУЋЕ 
НАСТАВЕ

II

Младен Вилотијевић
Нада Вилотијевић
Младен Вилотијевић
Нада Вилотијевић
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Модели развијајуће наставе I–II. Основна сврха ове књиге 
јесте да подстакне стручњаке у институцијама, просвет-

не органе и наставнике да убрзају промене у карактеру настав-
ног процеса. Полазећи од става да је стање у школама преви-
ше стабилно и засновано на традицоналним методама, аутори 
сматрају да у школе треба унети динамику, па отуда приказују 
читав низ могућности да се настава унапреди и модернизује.
Књига има два тома. У првом су анализирана 23 модела 
развијајуће наставе који се у школама ретко користе, или ника-
ко не користе. Изражени модели могу се користити по читавој 
вертикали образовног система, а нарочито у основној и средњој 
школи. Други том садржи мале студије о хеуристичкој настави, 
теоријским основама интерактивне наставе и интегративној на-
стави Природе и друштва.
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Хипермедији у настави и учењу. Осавремењивање рада шко-
ла, засновано на стандардизацији компетенција наставни-

ка императивни је захтев Европске уније, а то је декларативно 
прихваћено и у релевантним документима о образовању у нашој 
држави. Ова књига је практични одговор на поменути захтев. 
Она је структурирана у четири међусобно повезана дела, у окви-
ру којих је обезбеђено јединство сазнајне концепције и прагма-
тичког аспекта. Наиме, прво се презентују неопходна знања која 
су основа за изграђивање појединих елемента компетенције, а 
затим се врши одговарајуће вежбање у оквиру радионичких  ак-
тивности. На крају се описују портали на глобалној мрежи које 
наставници могу користити у планирању и реализацији наста-
ве, као и за ученике, којима се обезбеђује диференецијација и 
индивидуализација. 
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ЕДИЦИЈА
СТУДИЈЕ

Јасмина Милинковић

ОГЛЕДИ О УЧЕЊУ
И НАСТАВИ
МАТЕМАТИКЕ
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Огледи о учењу и настави математике. Ово дело монограф-
ског карактера представља зналачки направљен избор из 

објављених радова ауторке при чему се теме надовезују једна на 
другу. Карактеристика тог низа је да се одређене идеје и кон-
цепти срећу на наизглед различитим местима, али то је заправо 
и природно, јер, иако се наставни процес мора сагледавати из 
више углова, он представља једну нераскидиву целину. Идеје 
које се као златна нит провлаче кроз књигу јесу интуиција уче-
ника и репрезентације у настави математике... Приказани су 
ранији и нови резултати ауторке и понуђене могућности њихове 
примене у теорији и пракси учења и наставе математике. По-
себна пажња посвећена је таквим могућностима примене у на-
шем образовном систему, што им може дати значајну употребну 
вредност приликом предузимања најављених корака у правцу 
његовог реформисања. 
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ЕДИЦИЈА
СТУДИЈЕ

Зона Мркаљ

ОД БУКВАРА
ДО ЧИТАНКИ
(МЕТОДИЧКА ИСТАЖИВАЊА)
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Од буквара до читанки: методичка истраживања. Књига 
др Зоне Мркаљ одликује се посебном, актуелном темати-

ком. Ово својство књиге утолико је важније што је, како ау-
торка истиче у Уводу, књига намењена наставницима разредне 
и предметне наставе, студентима учитељских и филолошких 
факултета који се припремају за наставнички позив и другим 
читаоцима заинтересованим за стручну предметност и мето-
дичку проблематику наставе књижевности и српског језика у 
основној и средњој школи. Студија др Зоне Мркаљ сачињена је 
из два дела под насловима: 1. О штиву намењеном ученику и 2. 
Улога књижевноуметничког текста у настави српског језика и 
књижевности. У првом делу разматрају се различити аспекти 
буквара, читанки, домаће лектире, образовних стандарда, чи-
тања, улоге одломка у читанкама, стваралачке активности у 
настави, итд. Ово су специфична методичка питања и кроз њих 
нас Зона Мркаљ води са пуно методичке доследности, али и ме-
тодичког опреза. У другом делу питања су усмерена на подручје 
иманентне методике, у чијем је средишту сам књижевни текст 
као основни методички путоказ, а ученичко разумевање текста 
једина је права потврда изабраног методичког пута.
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Горан Зељић

ЕДИЦИЈА
МОНОГРАФИЈЕ

МОРФОЛОШКО-
-СЕМАНТИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
БРОЈЕВА У
СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
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Морфолошко-семантичке карактеристике бројева у српс-
ком језику. У овој студији аутор обрађује важно и у 

српској граматичкој литератури не у потпуности сагледано 
питање статуса бројева као посебне врсте речи. Аутор му при-
лази синхронијски, ограничавајући корпус на језик савремених 
српских прозних писаца, допуњујући га грађом из штампаних 
и електронских медија. Ова студија је од несумњивог теоријс-
ко-методолошког значаја, а у њој је спроведена морфолошко-се-
мантичка анализа и класификација бројевних речи показала 
велику сложеност, делом као резултат историјског језичког 
наслеђа, делом као резултат синхронијских процеса који су се 
одразили на структуру бројних конструкција, њихову пара-
дигматичност, семантику, функционални распоред. Уједно, она 
је користан приручник у настави српског језика на филолошким 
и учитељским факултетима.
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Вишња Мићић

ЕДИЦИЈА
МОНОГРАФИЈЕ

СИНТАКСА
ПРОСТЕ РЕЧЕНИЦЕ
У РАЗРЕДНОЈ
НАСТАВИ
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Синтакса просте реченице у разредној настави. Књига др 
Вишње Мићић посвећена је синтакси, једној од најсложе-

нијих лингвистичких дисциплина. У њој се разматра методичка 
обрада најважнијих синтаксичких појмова. Спроведена је ква-
литативна анализа програмских одредница, уџбеника, ста-
тистичка анализа успешности ученика на тестовима знања, као 
и анализа појединих ставова наставника на ову тему. Уочени су и 
приказани најважнији проблеми које ученици имају приликом 
препознавања реченичних чланова, формирања, повезивања и 
развоја синтаксичких појмова кроз први циклус наставе, као и 
предлози за унапређење њихове методичке обраде. Књига може 
бити корисна стручњацима који састављају планове и програме 
за Српски језик и књижевност, наставницима, студентима учи-
тељских факултета и свима који су заинтересовани за питања 
школског образовања. 
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ЕДИЦИЈА
МОНОГРАФИЈЕ

Филдуза Прушевић Садовић

КОМУНИКАЦИЈА И
МЕДИЈИ У НАСТАВИ
ПРИРОДЕ И 
ДРУШТВА
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Комуникација и медији у настави природе и друштва. Мо-
нографија др Филдузе Прушевић Садовић разматра у наста-

ви увек актуелан феномен комуникације, као и улогу медија у 
њој. Иако се и у самом наслову, као и у добром делу свога рада, 
ауторка бави специфичностима наставе Природе и друштва, 
проблеми које разматра су примењиви на наставу свих предме-
та у нижим разредима основне школе. Ауторка тумачи и поку-
шава да сагледа везу између свих дидактичких, научно заснова-
них облика и метода наставног рада са начином остваривања 
комуникације у току учења и поучавања, бавећи се превасходно 
непосредном, вербалном комуникацијом. У књизи су иденти-
фиковане главне препреке за квалитетнију организацију наста-
ве Природе и друштва, начини комуницирања међу наставним 
факторима и описане су могућности за њено унапређивање.
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Књига Теорија књижевности у разредној настави представља 
резултат ауторкиног бављења истоименом темом у оквиру 

докторске дисертације, одбрањене на Учитељском факултету 
Универзитета у Београду. Избор теме, само на први поглед пре-
тенциозан, истраживања и научни докази које је ауторка спрове-
ла и извела, показују колико је комплексно питање савладавања 
наставних садржаја из теорије књижевности у млађим разреди-
ма основне школе.

Уз навођење ауторкиних завршних речи у последњем 
поглављу књиге: „основни циљ овог рада, заснованог на 
књижевнотеоријским, књижевноинтерпретативним и ме-
тодичким истраживањима, јесте да појача свест о настави 
књижевности као живом процесу и теорији књижевности 
као једном од битних чинилаца тог процеса”, закључујем 
ову рецензију, уз све похвале за предан, поуздан, комп-
лексан и доследан рад на проучавању насловне теме, након 
чега је уследила ова значајна методичка студија, која ће ге-
нерацијама будућих учитеља бити незаобилазни ослонац у 
раду, пре свега приликом припремања за интерпретирање 
књижевноуметничких текстова у школи.
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Основи педагошке дијагностике. Педагошка дијагностика, 
иако интегрални део васпитно-образовне делатности и 

битан чинилац ефикасније организације васпитно-образов-
ног рада, још није нашла своје право место и значај у нашој 
педагошкој теорији и васпитно-образовној пракси. Студија Бо-
рислава Д. Станојловића управо се бави важношћу и значајем 
педагошке дијагностике. Књига се састоји из два дела. Први 
део чине садржаји о теоријско-методолошким основама педа-
гошке дијагностике и чиниоцима неуспеха ученика у школском 
учењу. У другом делу књиге приложени су инструменти који се 
могу користити за прикупљање потребних података у процесу 
дијагностиковања, са конкретним упутствима за њихову при-
мену. 
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Методичке стратегије развоја дечјих потенцијала у савре-
меној предшколској установи. Студија др Драгане Богавац 

и др Александра Стојановића посвећена је савременом мето-
дичком васпитно-образовном раду у предшколским установама. 
Аутори уочавају потребу за променом улоге свих који су укључе-
ни у васпитно-образовни процес како би се свако дете развило 
у складу са својим потенцијалима, способностима, потребама 
и склоностима. С тим у вези заступају се идеја „методике омо-
гућавања“, као и креативнији облици учења. Студија доноси и 
емпиријско истраживање које су аутори спровели и у које су 
укључили васпитаче као главне испитанике. На самом крају дају 
се и препоруке за примену „методике омогућавања“ и начини на 
које васпитачи могу овладати њоме. Стога је ова студија погодна 
за многе укључене у васпитно-образовни процес, од васпитача, 
родитеља, студената, професора, али и доносилаца одлука.



30

Маријана Папрић • Вера Белокапић Шкунца
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Воспитываем, обучаем, играем: уџбеник руског језика 
за студенте Учитељског факултета аутора Маријане 

Папрић и Вере Белокапић Шкунца намењен је не само бу-
дућим учитељима и васпитачима, већ и свима онима који 
желе да се баве васпитно-образовним и просветним радом. 
Материјали уџбеника организовани су тако да се логички 
надовезују на знање руског језика стечено у претходном 
школовању, али га истовремено проширују, надограђују и 
продубљују елементима језика струке. Аутори су настојали 
да посредством руског језика приближе студентима њихо-
ву будућу струку, упознају их са проблемима предшколске 
и основношколске педагогије и психологије и оспособе да 
се самостално или уз помоћ речника служе стручном ли-
тературом на руском језику, читају, истражују, користе 
интернет ресурсе, сналазе у једноставним комуникативним 
ситуацијама, али и да учествују у стручним дискусијама, ко-
ментаришу и износе своје мишљење на руском језику. 



32



33

Књига Правне основе реформских образовних промена у 
Грчкој резултат је анализе правног система и промена у 

образовању до којих је дошло током деловања Болоњског про-
цеса као и правне основе реформских промена у Грчкој. Идеја 
за публикацију настала је за време ауторкиног рада на Аристо-
теловом универзитету у Солуну где је боравила као стипенди-
ста Владе Републике Грчке, у оквиру програма за постдокторска 
истраживања. Књига се састоји од неколико тематских целина: 
Образовни систем, Управљање системом образовања, Наставни 
кадар, Први степен образовања, Други степен образовања, Трећи 
степен образовања и Континуирано доживотно образовање. 
Образовни процес се стално модернизује и унапређује, не 
само као одговор на захтеве Европске уније чија је Грчка чла-
ница, већ зато што постоји свест на нивоу врха државе да је 
модернизација образовања пут у будућност. Сам наслов књиге 
говори о покушају анализе нових и актуелних трендова у об-
ласти образовања које, као и код нас, подразумевају доношење 
низа докумената који ће пратити основну идеју чији је циљ 
подизање квалитета образовања као императив за 21. век.
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Модерни трендови у настави и образовању. Овај зборник 
радова на енглеском језику објављен је у сарадњи са пољс-

ким колегама из Новог Сочија. Текстови у њему се баве важним 
и још увек отвореним питањима у области образовања и обра-
зовног система. Пажња се посвећује и разматрању дидактике у 
историјском и савременом контексту, као и релевантним пси-
холошким и педагошким аспектима дечјег развоја, а један део 
текстова бави се методичким аспектима поједних школских 
предмета. Разнородним темама се приступило и са теоријског 
и са практичног становишта, често уз емпиријска истраживања. 
Упркос њиховим специјалистичким усмерењима, сви текстови 
су важни за све који су укључени у образовање и васпитање, од 
научника до васпитача и учитеља.
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Практикум из Информатике је подељен у четири кључне  
области, корисне за оваладавање основним информати-

чким појмовима.  У првом делу су описани стандарди информа-
тичких знања кроз 7 модула у складу са светским стандардима. 
Други део садржи практична упутства за овладавање софтве-
рима за управљање рачунаром, обраду и уређење текста и рад 
са табелама и графиконима. Трећи део садржи упоришне тачке 
из теорије информатике артикулисане кроз питања за самоста-
лан рад студената. У четвртом делу практикума дата су питања 
са вишеструким одговорима која служе за иницијално и фи-
нално тестирање студената. У практикуму је дата и електрон-
ска адреса за on-line 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 информатичким појмовима.
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Практикум из образовне технологије је намењен студен-
тима наставничких факултета који су стекли основну 

информатичку писменост и потребно је да се оспособе за 
примену дидактичких медија и информационе технологије у 
подизању квалитета васпитно-образовног рада. Наведени су 
примери примене различитих медија, како раније генерације, 
тако и најсавременијих са педагошким ефектима који се могу 
постићи њиховим коришћењем. Наведени су примери приме-
не образовне телевизије, образовања на даљину, интернет под-
ржаних дидактичких ресурса у функцији индивидуализације 
и диференцијације садржаја у складу са способностима 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  
on-line тестове. На крају приручника је појмовник и литература.
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Садржај практикума Школско право и администрација 
Данијеле Костадиновић прати њену монографију Тео-

ријско-правне основе школског законодавства. Практи-
кум се бави врло актуелном проблематиком и има велику 
употребну вредност. Уз текст, садржи велики број врло кори-
сних и добро систематизованих података који буде радозна-
лост за истраживање у области васпитања и образовања. 
Услед садржајне разноликости, јасноће и практичности, 
једнако је корисно штиво свима који се баве образовањем и 
раде у образовним установама.
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The common axis of all the articles included in this volume is axiomatic dis-

course showing the relationship between the issues of education and reflection 

on values, which is the basis of quality education. The articles provide deep 

insights into family environment and the world of values, functioning of the val-

ues in the world of adults, and forms of professional support at different levels 

of education. These thematic threads are very important as they treat problems 

from a cognitive perspective at different levels of education, simultaneously al-

lowing the readers to notice the interrelationship between family, school and 

university. 

This monograph contains articles of both theoretical and practical nature. It can 

be a kind of contribution to further research on factors affecting the quality of 

education of all levels. The articles provide very interesting authors’ proposals 

for the interpretation of the source data. The greatest value of this monograph 

is the axiomatic context that combines all threads. It can be a starting point for 

further research and discussion on the basis of pedagogy, emphasizing ‘educa-

tion for/to value’. This collection of articles can be useful for students of ped-

agogy and teachers at different levels of education - both in planning research 

and its application in the classroom. Therefore, I recommend this monograph 

for publication. 
 

prof. Katarzyna Potyrała, PhD

This scientific monograph opens up new areas of study related to the quality of 

education systems, which is certainly a major issue. Continuous improvement 

of quality systems, which also refers to the field of education, should be a prior-

ity today for all who are involved in shaping the future of education. This implies 

regular identification of its downsides and the discovery of new structural ele-

ments that will eliminate weaknesses. Improvement of the quality of education 

is not an instantaneous, but a continuous and systematic activity.

The materials in this publication are divided into four sections: Theoretical and 

methodological approaches to education; Teaching methodology underlying 

quality education; Developing social values in children and students, and Infor-

mation Technologies in the service of quality child education. The authors have 

tackled a series of relevant issues in this field. They do not only focus on theo-

retical explanations, but include empirical research as well with elaborations 

on its possible pragmatisation. A structural analysis of the articles included in 

this book reveals that its texts represent a detailed cross section of educational 

problems from an early age to higher education observed through the prism of 

the quality dimension.   

Special value of this publication is reflected in a variety of approaches to these 

topical issues. Prospects of education are not only a challenge, but also a brave 

step towards new possibilites. 
 prof. D ragana Bogavac, PhD
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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 мо-
дернизације. Осим научних радо-
ва, у часопису Иновације у наста-
ви објављујемо преведене радове, 
информативне прилоге и прика-
зе (књига, рачунарских програ-

ма, образовних софтвера, научних пројеката, скупова и др.), 
као и стручне радове и информације. Учитељски факултет у 
Београду (као издавач) и међународни уређивачки одбор Ино-
вација у настави опредељени су ка истраживањима наставе 
и резултатима појединаца и тимова који у предшколским, 
школским, универзитетским и ваншколским установама при-
мењују тековине педагогије, њених дисциплина (дидакти-
ке 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 професо-
рима, наставницима, сарадницима и студентима у библио-
текама свих учитељских факултета и већине наставничких 
факултета у Србији и другим земљама. Часопис Иновације 
у настави се налази на листи научних публикација Мини-
старства просвете, науке и технолошког развоја РС, као и у 
међународној бази EBSCO.
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The common axis of all the articles included in this volume is axiomatic dis-

course showing the relationship between the issues of education and reflection 

on values, which is the basis of quality education. The articles provide deep 

insights into family environment and the world of values, functioning of the val-

ues in the world of adults, and forms of professional support at different levels 

of education. These thematic threads are very important as they treat problems 

from a cognitive perspective at different levels of education, simultaneously al-

lowing the readers to notice the interrelationship between family, school and 

university. 

This monograph contains articles of both theoretical and practical nature. It can 

be a kind of contribution to further research on factors affecting the quality of 

education of all levels. The articles provide very interesting authors’ proposals 

for the interpretation of the source data. The greatest value of this monograph 

is the axiomatic context that combines all threads. It can be a starting point for 

further research and discussion on the basis of pedagogy, emphasizing ‘educa-

tion for/to value’. This collection of articles can be useful for students of ped-

agogy and teachers at different levels of education - both in planning research 

and its application in the classroom. Therefore, I recommend this monograph 

for publication. 
 

prof. Katarzyna Potyrała, PhD

This scientific monograph opens up new areas of study related to the quality of 

education systems, which is certainly a major issue. Continuous improvement 

of quality systems, which also refers to the field of education, should be a prior-

ity today for all who are involved in shaping the future of education. This implies 

regular identification of its downsides and the discovery of new structural ele-

ments that will eliminate weaknesses. Improvement of the quality of education 

is not an instantaneous, but a continuous and systematic activity.

The materials in this publication are divided into four sections: Theoretical and 

methodological approaches to education; Teaching methodology underlying 

quality education; Developing social values in children and students, and Infor-

mation Technologies in the service of quality child education. The authors have 

tackled a series of relevant issues in this field. They do not only focus on theo-

retical explanations, but include empirical research as well with elaborations 

on its possible pragmatisation. A structural analysis of the articles included in 

this book reveals that its texts represent a detailed cross section of educational 

problems from an early age to higher education observed through the prism of 

the quality dimension.   

Special value of this publication is reflected in a variety of approaches to these 

topical issues. Prospects of education are not only a challenge, but also a brave 

step towards new possibilites. 
 prof. D ragana Bogavac, PhD
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Лексикон образовних 
термина (ЛОТ) ко-

лективно је дело про-
фесора Учитељског фа- 
култета из Београда, као 

 и других уважених са-
радника ангажованих 
на овом послу.  Они су 
заједно створили Лекси-
кон који је на савремен 
начин селектовао и 
сабрао, систематизовао 

 и протумачио све би- 
тне појмове из наука 

 које се изучавају на учи- 
тељским и другим нас-

тавничким факултетима. У том смислу ЛОТ није само педагошки 
пошто, уз дидактику и све методике, објашњава кључне термине из 
области као што су психологија и филозофија, социологија и антро-
пологија, језик и књижевност, математика и информатика, култу-
ра и уметност, затим историја и знања везана за природу и друшт-
во. Лексикон образовних термина резултат је рада 132 аутора који 
су обрадили, односно написали текстове за 1282 одреднице укупног 
обима око 130 ауторских табака. Ово монументално научно издање, 
рађено двостубачно у А4 формату, штампано је на квалитетном па-
пиру и у тврдом повезу. Осим главних текстова, уз које иде и се-
лективна литература, у Лексикону постоје и упутне одреднице које 
омогућавају лаку и једноставну употребу ове корисне књиге. 
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Деца на предшколском 
нивоу спонтано уче 

шта је горе, а шта доле, шта 
је иза, а шта испред. Срећу 
се са појмовима: лево, де- 
сно; у, на, ван; уочавају 
количину нечега; срећу 
се са бројањем; низови-
ма; мерењем. Увиђају шта 
личи на неку геометријс-
ку фигуру (квадрат, пра-
воугаоник, круг итд.) или 
геометријско тело (коцка, 
квадар, лопта итд.). Такође, 
одвајају предмете према 
неком својству и ређају 
их по разликама; деле на 
једнаке делове; уочавају 
ко има нечега више, а ко 
мање итд. Све набројано, 

иако представља „малу математику” са којом се деца срећу, наво-
ди нас на потребу организованијег рада у погледу развијања ма-
тематичких појмова на предшколском нивоу. Књига Методика 
развијања почетних математичких појмова, поштујући узрасне 
карактеристике деце, даје одговоре на питања КОЈЕ појмове деца 
треба да развију на предшколском нивоу и КАКО то да се уради. 
Аутор, што се ретко може наћи у литератури, разрађује методику 
развијања почетних математичких појмова за сваку годину живо-
та детета на предшколском нивоу. Књига је намењена студентима 
Учитељског факултета на смеру за васпитаче, али може корисно да 
послужи васпитачима у вртићима, родитељима, као и студентима 
који се школују за рад у настави на било ком нивоу. 
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Монографија др Алекса- 
ндра Тадића под насло-

вом Наставнички модели и 
 стратегије разредне дисци- 

плине тематски је усмерена на 
веома актуелан проблем пе- 
дагошке науке и праксе. Кључ- 
но питање у овом раду је шта 
„стоји иза“ постојећих мо-
дела и стратегија разредне 
дисциплине и какав је њихов 
међусобни однос. Уверења 
наставника о могућностима и 

 начинима успостављања и 
 одржавања разредне дисци- 

плине, као и њихови посту- 
пци у том смислу, сагледавају 
се са становишта целовите фи-
лозофије васпитања. Обавље-
ним емпиријским истражи- 
вањем утемељеним на кључ- 

ним поставкама различитих концепција васпитања и теорија учења,  
аутор је значајно допринео бољем разумевању самог концепта разредне 
дисциплине, дубљем сагледавању постојећих проблема у васпитној 
пракси и отварању нових могућности развоја и унапређења разредне 
дисциплине. У том смислу отвара се простор за нови поглед на разредну 
дисциплину који би превазишао многа редукционистичка становишта 
која су ближа техници него филозофији васпитања. Методолошки 
приступ и сами резултати веома су инспиративни и корисни за истра-
живаче, наставнике, школске управе, стручне сараднике, студенте педа-
гогије и свих наставничких факултета. 
Из рецензије доц. др Биљане Бодрошки Спариосу (Одељење за педаго-
гију и андрагогију, Филозофски факултет у Београду)
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На научном скупу Књи-
жевно дело Григора Ви-

теза, одржаном у част сто- 
годишњице песниковог ро- 
ђења на Учитељском факул- 
тету у Београду, у орга-
низацији Учитељског фа-
култета и Катедре за српску 
књижевност Филолошког 
факултета у Београду, саоп- 
штења је поднело шеснаест 
тумача књижевности из 
Београда, Новог Сада, Ки-
кинде, Загреба и Љубљане. 
Истоимени зборник садржи 
шеснаест радова, распоре- 
ђених у четири целине 
према врсти приступа, по- 

чев од уводног текста, испитивања песниковог дела у контексту књи-
жевности Срба у Хрватској, тумачења песникове поетике, анали-
зе појединачних збирки или посебних аспеката његове поезије, до 
песникове биографије и индекса имена. Овај скуп, и радови који су 
уследили, прво су систематско и организовано изучавање поезије 
и поетике Григора Витеза у нас. Његова поезија, у истој мери вредна 
када се сагледава у целини, као и у строгом антологијском избору, 
подједнако радује и тумаче и читаоце; његови програмски и ауто-
биографски текстови, у којима је без поетичке искључивости испи-
тивао најдубље везе поезије и детињства, откривају нам једног од 
најсамосвеснијих и најобразованијих стваралаца ове књижевности, 
а опет чврсто укорењеног у свој географски и културни завичај.
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Имплементација инова- 
ција у образовању и 

васпитању – изазови и ди-
леме је зборник радова  са 
међународног научног ску-
па одржаног на Учитељском 
факултету. Овај зборник на 

 622 стране осветљава неке од 
кључних проблема у оства- 
ривању иновација које нау- 
чна заједница сугерише  до-
носиоцима образовних по-
литика и практичарима. У 
зборнику се разматра теориј- 
ско концептуална основа за 

 имплементацију иновација у 
 образовању, анализирају се 
парадигме предшколског и основношколског васпитања и обра- 
зовања као и чиниоци и ефекти успешне примене разнородних 
образовних и васпитних иновација, извештава се о резултатима ме-
тодичких истраживања иновативне праксе предметних области и 
истраживања иновативних информационо-комуникационих техно-
логија у настави и васпитању, као и приступи и истраживања у обра-
зовању учитеља и васпитача.  Учитељски факултет је избором теме 
скупа као и избором радова препознао изазове примене иновација 
у образовним системима у региону који имају тенденцију инерт-
ности, али и некритичких примена решења из других образовних 
система. У зборнику је објављено 38 радова, 62 аутора из Аустрије, 
Пољске, Републике Српске, Словеније, Хрватске, Црне Горе и Србије.



49

У  области периодике Учитељски факултет издаје часопис Инова-
ције у настави. Уз редовне рубрике из теорије и праксе савреме-

ног образовања, часопис доноси и актуелне темате посвећене разним 
педагошким питањима. Сваке године изађу четири броја овог часопи-
са. Главни уредник часописа је доц. др Вера Радовић. 

Вол. 28

бр. 1

2015.

Учитељски факултет у Београду

4
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