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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 почело је у Кнежевини 
Србији 1871, оснивањем учитељске школе у Крагујевцу. За три 

године биће навршен век и по од тог оснивања које је изузетно зна-
чајно не само за просветну већ и за културну историју српског наро-
да. Код Срба је факултетско школовање учитеља започело тек 122 
године касније оснивањем Учитељског факултета 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.
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За издавача: проф. др Данимир Мандић, декан

2019
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Лексикон образовних термина (ЛОТ)  колективно је дело про-
фесора Учитељског факултета из Београда, као и дру-

гих 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 факултетима. 
У том смислу ЛОТ није само педагошки пошто, уз дидактику и све ме-
тодике, објашњава кључне термине из области као што су психологија 
и филозофија, социологија и антропологија, језик и књижевност, ма-
тематика и информатика, култура и уметност, затим историја и знања 
везана за природу и друштво. Лексикон образовних термина резул-
тат је рада 132 аутора који су обрадили, односно написали тексто-
ве за 1282 одреднице укупног обима око 130 ауторских 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 Лексикону постоје и 
упутне одреднице које омогућавају лаку и једноставну употребу ове 
корисне књиге. 
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Уџбеник Методика наставе српског језика и књижевности у 
разредној настави Вука Милатовића представља изузетно 

значајну књигу једног од најбољих наших методичара. У целовитом 
методичком систему аутор се бави свим битним питањима српског 
језика и књижевности у нижим разредима основне школе, али и на 
вишим нивоима образовног система. Смисао његовог приступа у 
томе је да настава постане активна, проблемска и стваралачка. Због 
свега овог, Методика наставе српског језика и књижевности је изу-
зетно вредна методичка књига. Студентима учитељских факултета, те 
наставницима разредне и предметне наставе поуздан је ослонац при 
формирању нових методичких приступа и подстицај за многа прак-
тична поступања у настави.
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МЕТОДИКА НАСТАВЕ
СРПСКОГ ЈЕЗИКА
И КЊИЖЕВНОСТИ

У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ВУК МИЛАТОВИЋ
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У књизи Информатичке основе интегративне наставе укратко али 
темељно анализиране су карактеристике традиционалне, репро-

дуктивне наставе и образложена предност информатичко-развијајуће 
наставе као нове, делотворније образовне парадигме. Теоријски и 
практично је разрађен иновативни модел интегративне наставе, 
утемељен на информатичкој технологији и вештачкој интелигенцији. 
Указано је на значај посебних интегративних електронских уџбеника 
који омогућују ученику да их на свој начин преструктурише, при-
лагоди својим могућностима, односно, да их индивидуализује. 
Такође је указано и на специфичност евалуације и самоевалуације 
у интегративној настави. Посебан прилог се односи на разраду и 
стицање информатичких компетенција неопходних за реализацију 
интегративног модела информатичко-развијајуће наставе.
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Нада Вилотијевић•Данимир Мандић
Ивко Николић•Младен Вилотијевић
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План и дневник рада директора школе је поуздан водич директо-
рима у ефикасној организацији рада школе. Садржи кратко упут-

ство – теоријске основе школског менаџмента, приказаног графички 
и текстуално, чиме је постигнуто да се на малом простору саопшти 
више корисних информација из школског менаџмента. План и днев-
ник директора школе садржи простор (рубрике) за годишње и месеч-
но оперативно планирање (дескриптивни и гантограмски), дневни 
план рада са назначеним приоритетом реализације планираних зада-
така. Планирање се темељи на Паретовом правилу: Шест „П” – Пра-
вилно Претходно Планирање Производи Повећану Продуктивност.
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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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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. На располагању је и широк 
спектар додатних образовних материјала, као 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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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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Хипермедији у настави и учењу.  Осавремењивање рада школа, 
засновано на стандардизацији компетенција наставника импера-

тивни 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 че-
тири међусобно повезана дела, у оквиру којих је обезбеђено јединство 
сазнајне концепције и прагматичког аспекта. Наиме, прво се презентују 
неопходна знања која су основа за изграђивање појединих елемента 
компетенције, а затим се врши одговарајуће вежбање у оквиру радио-
ничких активности. На крају се описују портали на глобалној мрежи 
које наставници могу користити у планирању и реализацији наставе, 
као и за ученике, којима се обезбеђује диференцијација и индивидуа-
лизација. 
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Управљање је доношење кључних, стратегијских одлука које су 
усмерене у правцу постизања далекосежних перспективних 

циљева. Оно се остварује доношењем одлука којима се реализују 
утврђени циљеви васпитно-образовне установе (школе или вртића). 
Управљање је високопрофесионална активност. 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 наставе и 3) Управљање развојним променама. Књига 
Управљање развојним променама у васпитно-образовним установама 
помаже студентима, али и стручњацима из праксе, да у овој области 
овладају потребним знањима и вештинама, односно да их употпуне и 
усаврше. 
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Критичка анализа актуелних проблема у образовању један је од 
предуслова њиховог решавања. Међународни зборник Odabrane 

teme iz oblasti savremenog obrazovanja (Chosen Issues of Education in the 
Modern Era), који заједнички издају Учитељски факултет Универзитета 
у Београду из Србије и Педагошки институт Државног универзитета 
примењених наука у Новом Сончу из Пољске, садржи ауторске и коа-
уторске радове који теоријско-аналитички, емпиријски и методоло-
шки утемељено третирају проблеме у образовању и предлажу могућа 
решења за њихово превазилажење. У десетом, јубиларном издању 
здружених високошколских установа своје место налазе: теорија 
симболичког интеракционизма и њене импликације на породични 
живот, дијагностичка истраживања усмерена ка антиауторитативној 
комуникацији у основношколском образовању, допринос одраслих, 
посебно учитеља и васпитача, у формирању педагошки подстицајног 
окружења, њихова осетљивост за развојне проблеме и посебне по-
требе ученика, као и ризике током одрастања, концепт квалитетног 
и ефикасног образовања са становишта студената и учење кроз игру 
у оквиру педагошког рада са најмлађима. Посебна пажња поклоњена 
је поучавању страних језика, који чине основну претпоставку за сав-
ремено образовање свих, па и будућих учитеља и васпитача. Дате су 
смернице за превазилажење актуелног незадовољавајућег положаја, 
посебно у области страног језика струке; на основу истраживања 
је указано на значај примене информационо-комуникационих 
технологија у академској настави језика струке и дати су примери до-
бре праксе, попут Модула енглеског језика (English Language Module) 
Учитељског факултета Универзитета у Београду. Узимајући у обзир 
ширину и дубину различитих перспектива са којих аутори разматрају 
актуелне проблеме у образовању, радови у овој монографији чине још 
један у низу драгоцених зборника на пољу педагошких истраживања.
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Студија Јелене Панић Мараш Певање и приповедање / путеви мо-
дернизма у српској књижевности за децу састоји се од укупно чет-

рнаест радова, који су тематски распоређени у пет целина. Тематски и 
проблемски, студија ставља у истраживачки фокус веома различита 
питања која своју суштинску рефлексију налазе у дечјој књижевности. 
Непосредно или посредно Јепена Панић Мараш сва та питања сагле-
дава у вертикали српске дечје књижевности. Она тече од класичног 
Змаја, наставља се у модерности Александра Вуча и Душка Радовића, 
бива затим продужена у делима њихових следбеника који су под 
утицајем духа нових поетика и сензибилитета модерних времена, 
па се завршава постмодерним „малим” романом Милорада Павића. 
На тај начин постављена историјско-поетичка вертикала не би мог-
ла да се изведе без два важна момента: један је теоријски, а други је 
критично-интерпретативни. У своме збиру ти моменти или видови 
чине „свето тројство” у проучавању књижевног текста уопште, дакле 
и оних дела која су пре свега намењена деци и младим читаоцима. 
Ауторка овом студијом показује модерни сензибилитет тумача и 
темељно познавање ове области. Уједно се описује лук модерног духа 
у књижевности за децу у 20. веку, почев од његовог успостављања у 
међуратном добу, преко обнове модернизма у другој половини века, 
до његовог преобликовања у нови, постмодернистички образац.
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Правопис и књижевнојезичка норма аутора Горана Зељића 
представља у исто време и ортографски (правописни) и ортоепски 

(акценатски) приручник. Књига је подељена на два дела. У првом делу 
објашњавају се појмови из нормативистике и уопште стандардизације 
српског књижевног језика, при чему се посебна пажња скреће на 
случајеве честих огрешења о правописна правила која се срећу у писаној 
пракси. Други део књиге чини речник правопсиних одредница које 
прате додатни коментари и потребна објашњења. Посебна вредност 
овог приручника је и у томе што су све одреднице у речнику акценто-
ване у складу са правилима акцентуације српског књижевног језика. 
Овај приручник је пре свега намењен студентима Учитељског фа-
култета, али његов садржај показује да може бити вредан свима који 
имају било какву недоумицу у вези са правописом или изговором 
појединих речи – ђацима, студентима, али и учитељима, наставници-
ма и многим другима.
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Практикум школске педагогије омогућује стицање теоријских и 
практичних  знања и способности из ове наставне дисциплине. 

Практикум је сачињен на принципима проблемско-модуларне наста-
ве: теоријска знања се практично примењују и након тога се остварује 
самоевалуација. Повратна информација прати сваки корак активно-
сти студента који увек зна на чему је, на време исправља грешке које 
учини, учи победнички, остварује позитивни резултат према мери 
својих могућности. Практикумом су обухваћене кључне области 
школске педагогије: предмет, задаци школске педагогије, њено место 
у систему педагошких наука, школа и типологија школа, ораганизаци-
они модели рада школе, квалитетне иновативне школе, експеримен-
талне школе, алтернативне школе, програмирање и вредновање рада 
школе, управљање, руковођење и вођење, образовни и школски си-
стеми код нас и у свету. Практикум подстиче студенте на самостални 
рад, да уче конструктивистички, да сами стварају знања по принципу 
„сам свој мајстор”.
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Практикумом се студенти активирају и мотивишу да самостално, 
корак по корак, применом проблемско-модуларне стратегије, 

уче решавајући самостално прво теоријске задатаке, а након тога сте-
чена теоријска знања практично примењују. На ,,излазу” самостал-
ног, проблемско-модуларног рада, студенти врше самоевалуацију, 
откривајући добре и слабе стране протеклог процеса учења што им 
омогућује корекцију остварених исхода у учењу. Практикум под-
стиче студенте да уче самостално, креативно. Уместо репродуктив-
не наставе и стицања знања у готовом облику у раду са студентима 
се примењују иновативни модели информатичко-развијајуће наста-
ве (модуларна, хеуристичка, пројектна и др). Практикум подстиче и 
упућује студенте да применом различитих модела креативне наставе 
на конструктивистичким основама стичу и евалуирају своја знања и 
способности.
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Садржај практикума Школско право и администрација Данијеле 
Костадиновић прати њену монографију Теоријско-правне основе 

школског законодавства. Практикум се бави врло актуелном пробле-
матиком и има велику употребну вредност. Уз текст, садржи велики 
број врло корисних и добро систематизованих података који буде ра-
дозналост 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 устано-
вама.
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Практикум из  информатике је  подељен у четири кључне облас-
ти, које су корисне за овладавање  основним информатичким 

појмовима. У првом делу су описани стандарди информатичких знања 
кроз седам модула у складу са светским стандардима дигиталних 
компетенција. Други део садржи практична упутства за овладавање 
софтверима за управљање рачунаром, обраду и уређење текста, 
креирање публикација различитог типа, рад са табелама и графико-
нима као и за креирање релационе базе података. Трећи део садржи 
упоришне тачке из теорије информатике артикулисане кроз питања 
за самосталан 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 електронска адреса 
за онлајн тестове и QR кодови како би студенти могли приступати 
додатним  наставним материјалима на мрежи. На крају приручника 
је појмовник и литература. Практикум може да послужи за инфор-
матичко описмењавање људи свих узраста. Писан је једноставним 
стилом како би га могли користити и они који се први пут сусрећу са 
информатичким појмовима.
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Практикум из образовне технологије намењен је студентима на-
ставничких  факултета који су стекли основну информатич-

ку 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 ефек-
тима који се могу постићи њиховим коришћењем.  У практикуму су 
дати примери изградње и ефикасне примене мултимедијалних обра-
зовних материјала као и интернет подржаних дидактичких ресурса 
(веб алата, QR кодова, мобилних апликација, образовних игара, веб 
портала) који су у функцији индивидуализације, диференцијације 
садржаја и колаборације у складу са способностима и предзнањима 
ученика. Питања из теорије образовне технологије, упутства и веж-
бе за практичан самостални рад имају за циљ да студенте активно 
укључе у решавање проблема, креативно размишљање и стицање 
знања и вештина за изградњу стимулативног и безбедног дигиталног 
васпитно-образовног окружења. Практикум је подржан QR кодови-
ма и  G+ платформом која обезбеђује дељење наставних материјала, 
сарадњу, комуникацију и евалуацију наставних активности. На крају 
практикума је појмовник и литература.
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Часопис Иновације у настави 
објављује прегледне и ориги- 

налне истраживачке радове из 
наука и научних дисциплина 
које третирају наставни про-
цес на свим нивоима васпитања 
и образовања у циљу његовог 
унапређења и модернизације. 
Осим научних радова, у часопису 
Иновације у настави објављујемо 
преведене радове, информативне 
прилоге и приказе (књига, рачу-
нарских програма, образовних со-

фтвера, научних пројеката, скупова и др.), као и стручне радове 
и информације. Учитељски факултет 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 тековине педагогије, њених дисциплина 
(дидактике и методика наставе појединих наставних предмета и/
или области) и сродних наука; ка подршци истраживачимa и прак-
тичарима у њиховим настојањима да усмеравају процес наставе ка 
задовољавању савремених васпитних и образовних потреба на-
ставника и ученика. Часопис је доступан професорима, наставни-
цима, сарадницима и студентима у библиотекама свих учитељских 
факултета и већине наставничких факултета у Србији и другим 
земљама. Часопис Иновације у настави се налази на листи науч-
них публикација Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, као и у међународној бази EBSCO.
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