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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 више од четврт века постојања објавио је око две сто-
тине 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, природе и друштва и математике, па књигама из информати-
ке, филозофије, етике и других граничних области везаних за образовање и 
васпитање. У издању Учитељског факултета објављени су и преводи књига 
иностраних, па и англосаксонских аутора. Факултет редовно објављује и 
часопис Иновације у настави који има висок научни рејтинг међу научним 
публикацијама код нас (категорија М24). Осим самосталних издања, Факул-
тет са другим угледним установама, као и издавачима припрема и заједнички 
објављује изузетно вредна научна дела. Објављивање монографија, уџбеника, 
стручних хрестоматија, разних приручника, али и друге литературе неоп-
ходне за успешно студирање једна је од основних обавеза наставника и са-
радника. Усвојен је и Правилник 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 
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Владимира Цветановића, проф. др Вука Милатовића и проф. др Александ-
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 многе значајне 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 истражи-
вања проф. др Зоне Мркаљ, итд. 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 Граматички 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 
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заједнички припремљен зборник − једне године у Новом Сончу, друге године 
у Београду. До сада је објављено преко десет таквих публикација у суизда-
ваштву 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-
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сане програме из књижевности. Изузетно важан део издавачке делатности 
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 доктор- 
ске и магистарске радове наставника и сарадника Учитељског факултета. 
До сада у овој едицији објављено је преко 30 књига. Све оне су прошле уо-
бичајену процедуру у академском поступку припреме и одбране тих радова 
− будућих књига − а некад су их препоручивали за штампу и угледни про-
фесори изван састава комисија за одбрану предметних тема. И таква вери-
фикација упућује на значај, научну поузданост и актуелност издања у еди-
цији Монографије. Зато је ова едиција 2017. добила специјално признање на 
Сајму књига у Београду. У образложењу награде, жири између осталог на-
води: „У престижној едицији Монографије Учитељски факултет из Београда 
представио се довршеним комплетом од 30 књига који представља издавачки 
подухват у домену универзитетске, односно научно-стручне литературе. 
Избором тема, научном артикулацијом постављених проблема, ова едиција 
је вредан допринос просветно-педагошкој мисли и стваралаштву. Она је ре-
зултат вишегодишњег плодног истраживачког рада ове високошколске уста-
нове”. 

Та оцена подстрек је издаваштву и у времену које долази, односно бу-
дућим настојањима да својим књигама и часописима у штампаној и диги-
талној форми Факултет 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 го-

дине 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 школовање учитеља започело тек 122 године касније осни-
вањем Учитељског факултета у Београду (1993), од тада је ова наставно- 
-научна установа постала саставни део Београдског универзитета и ње-
гове академске заједнице.

Поводом јубилеја четврт века од када је Учитељски фа-
култет  постао саставни део Београдског универзитета 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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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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2021
За издавача: проф. др Данимир Мандић, декан
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Дидактика расуђивања 1 – о темељним појмовима и предмету 
проучавања и Дидактика расуђивања 2 – о развоју наставе и 

дидактике кроз историју Вере Радовић представљају прва два дела 
трилогије. Док прва књига проучава кључне појмове дидактике, 
поставља их на своје место и прави фине разлике међу њима, али и 
детаљно разјашњава суверенитет дидактике као науке, друга књига 
прати развој дидактике кроз историјске епохе и кроз рад битних лич-
ности који су се бавили питањима наставе: од антике, све до савре-
мених „трендова“ у образовању и васпитању. Иако су садржински 
испреплетане и надовезују се једна на другу, динамике ових књига 
су у потпуности различите. Дидактика расуђивања I има дужа 
поглавља писана тако да одговарају и буду корисна различитим ни-
воима познавања дидактике као науке (од студената учитељских фа-
култета до професора педагогије), док друга књига због сложености 
проблема које проучава има комплекснију садржину подељену на 
краћа поглавља. Комплекснија садржина не подразумева одбацивање 
студента као читаоца, већ прати његов развојни пут и „дидактич-
ко сазревање“. Вредност ових монографија је управо у томе што 
чине редак покушај у смислу новог приступа повезивању актуелних 
теоријских погледа и трансфера истих у практичне покушаје, који 
нуде могућност за емпиријску валидацију датих и сопствених погле-
да, одређених аспеката учења и поучавања, дакле, личне дидактичке 
културе наставника на пољу Дидактике.
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Уџбеник ДИДАКТИКА – савремени токови Сефедина Шеховића 
и Филдузе Прушевић Садовић, плод је настојања аутора да у 

врло сажетој форми образложи врло комплексну проблематику и 
круцијалне проблеме као и да открије принципе и законе успешне на-
ставне делатности. Писана на једноставан и прегледан начин, јасним и 
лако разумљивим стилом, премда се ради о веома сложеној проблема-
тици. По обухватности разматраних тема (дидактичкоинформатичке 
иновације, настава на даљину, е-системи поучавања и учења) вредан 
је прилог дигиталној дидактици.  По актуелности теме, структурној 
композицији, дидактичком начину и стилу обраде, научној заснова-
ности, релевантности консултоване обимне литературе и аналитич-
ко-докуменционе грађе, функционално-практичној усмерености као 
и оригиналности појединих решења, ова књига представља значајан 
прилог студијској и инструктивној литератури. Уџбеник ДИДАК-
ТИКА – савремени токови је свакако вредан допринос који ће добро 
послужити, студентима наставничких факултета, наставницима и са-
радницима.
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Монографија Активни језички процеси и говор свакодневне 
комуникације Бојане Милосављевић прати развојне процесе, 

појаве и тенденције у српском стандардном језику, сагледане, у кон-
тексту бројних језичких и ванјезичких чинилаца. У њој се расправља 
о важним питањима књижевнојезичке норме, о односу према нор-
ми, према српском језику уопште – како појединаца тако и државе, 
о питањима говорне културе, као и других видова културе који се 
у вези са језиком и кроз језик манифестују. Књига настала из пера 
компетентног аутора, који је срећан спој лексикографа, научника и 
педагога, чита се као ваљано образложено, чињеницама поткрепљено 
научно дело, али и као васпитно штиво за будуће просветне раднике и 
младе нараштаје, а уза све то приступачно и веома занимљиво.
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У монографији Маријане Зељић Учење и поучавање математике – 
једнакост са више (не)познатих интегрисано је више тема у чијем 

средишту је настава математике у млађим разредима основне школе. 
Такође, разматрају се и кључни елементи ове наставе који суштински 
одређују њен квалитет и квалитет њених исхода. Уз разматрање основ-
них карактеристика наставе математике које подржавају математичко 
разумевање ученика, у овој монографији пружа се оквир унутар којег 
наставници могу да размишљају о сопственој пракси и поново раз-
мисле о томе шта значи подучавати за разумевање. Идеја о поучавању 
и учењу математике развија се кроз следећа поглавља: Природа мате-
матичког знања ученика; Алгоритамски и неалгоритамски (креатив-
ни) приступ у настави математике; Значај и улога репрезентација у 
настави математике; Комуникација  на часу математике; Стратегије 
решавања текстуалних задатака; Карактеристике ефекасне наставе 
математике.
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Уџбеник Увод у методику развоја говора Владимира Вукомановића 
Растегорца сабира на једном месту основна знања о развоју гово-

ра детета, о развоју ране писмености, о врстама текста и књижевним 
појмовима који се подразумевају као предуслов професионалног 
подстицања развоја деце у тим доменима. Присуство примера из соп-
ственог родитељског искуства и из живота аутора (уз могућност да 
се аудио-записи забележеног дечјег говора репродукују активирањем 
QR кода), даје рукопису тон личног и представља његово посебно 
обележје, при чему је то лично уведено на начин одмерен и рафини-
ран. Аутор је у студију уградио и део практичног искуства, што јој даје 
посебну вредност и издваја од сувопарних студија које су далеко од 
стварног детета и реалне вртићке праксе.
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Математика 1 је универзитетски уџбеник Јелене Грујић конци-
пиран према наставном плану и програму основних студија 

студијског програма за образовање учитеља за обавезни предмет 
Математика 1 на Учитељском факултету. Књига је подељена на девет 
глава: Елементи математичке логике, Елементи теорије скупова, Би-
нарне релације, Функције, Алгебарске структуре, Бројеви, Линеарне 
једначине и неједначине, Системи линеарних једначина и Увод у еу-
клидску геометрију. На крају сваке главе дат је одређени број задата-
ка за самостални рад и вежбу будућих читалаца. Циљ овог уџбеника 
јесте да будућим учитељима приближи математички језик (у чијој ос-
нови лежи тежња за прецизним изражавањем) и да код њих развије 
интересовање и ентузијазам за математику и за стицање нових знања 
који ће их оспособити да та иста знања што боље и успешније примене 
у школској пракси. Како су ови амбициозни циљеви остварени у овом 
уџбенику? У овом уџбенику, у свакој од поменутих глава третирају се 
основни објекти савремене математике на врло једноставан и конци-
зан начин који омогућује сваком студенту и читаоцу да лако усвоји 
сва потребна знања, па и у случају да им неке од ових тема нису позна-
те, или су им познате, али су имали одређене пропусте у свом знању.
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Уџбеник Миланке Џиновић и Милутина Тадића Завичајна геогра-
фија намењен је студентима основних академских студија сту-

дијског програма за образовање учитеља на Учитељском факулте-
ту у Београду, за изборни предмет Завичајна географија. Усмерен 
је на припрему наставника разредне наставе за рад на завичајној 
географској основи са тежиштем на настави ван школске учионице. 
Садржај уџбеника чини 14 поглавља – лекција са истом структуром: 
наслов, испод наслова кључно питање и кључни појмови, затим основ-
ни и помоћни текст са одговарајућим табелама и илустрацијама, и на 
крају рубрика „Активности” са разноврсним задацима за утврђивање 
и проширивање знања. У последњем поглављу дати су примери две 
једнодневне теренске наставе студената, будућих наставника, носила-
ца завичајно географског приступа настави у првом циклусу основ-
ног образовања. Изостављен је конкретан пример географског при-
каза неког завичаја да то не би било криво схваћено као шаблон који 
се може применити на простору Србије. Такав шаблон не постоји. 

Завичајна географија се не може посматрати изоловано од комп-
лексног проучавања завичаја, нити се може свести на једно полуго-
диште, једну школску годину или на један циклус основног образо-
вања. Завичајногеографски приступ треба да се провлачи кроз све 
видове наставе, током целог школовања. Да ли ће тако бити, највише 
зависи од самог наставника и његовог ентузијазма. 
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Књига Брак, деца, породица: много питања и понеки одговор Влајка 
Пановића, специјалисте медицинске психологије, одражава ауто-

ров саветодавни рад са родитељима и децом. Књига је конципирана у 
форми питања и одговора који покривају неке од најинтригантнијих 
тема које интересују (будуће) родитеље, али и питања која се спец-
ифично тичу мушко-женских односа. Књига има уводно поглавље и 
девет поглавља која покривају тематски распон од брака, породице, 
родитељства, деце до утицаја музике и стреса на све нас. Намењена 
је стручној јавности, лаицима, родитељима и студентима који ће 
се у пракси наћи пред многим питањима који ова књига покрива. 
Пановић у релацији традиционално – модерно, која се испоставља 
као есенцијална за целу књигу, бира пут између уз високо вредновање 
породице као такве.
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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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Практикум школске педагогије Наде Вилотијевић омогућује сти-
цање теоријских и практичних  знања и способности из ове на-

ставне дисциплине. Практикум је сачињен на принципима проблем-
ско-модуларне наставе: теоријска знања се практично примењују 
и након тога се остварује самоевалуација. Повратна информација 
прати сваки корак активности студента који увек зна на чему је, на 
време исправља грешке које учини, учи победнички, остварује по-
зитивни 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, ораганизациони модели рада школе, квалитет-
не иновативне школе, експерименталне школе, алтернативне школе, 
програмирање и вредновање рада школе, управљање, руковођење и 
вођење, образовни и школски системи 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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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 Методика упознавања околине 1 намењен је студенти-
ма треће године Учитељског факултета на смеру за образовање 

васпитача. Састоји се из три дела, од којих први део студент може 
непосредно да користи на самим вежбама. Други део се користи то-
ком реализације праксе у вртићима вежбаоницама, а трећи садржи 
детаљне  податке о предиспитним обавезама студената и полагању 
испита. Практикум може бити од помоћи да захтеви за реализацију 
активности током часова вежби буду јаснији, праћење и анализа рада 
студената прегледнији, припремање за полагање испита успешно, као 
и да неке занимљиве идеје истакнуте током часова вежби не ишчезну 
у заборав.
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Практикум из  информатике је  подељен у четири кључне обла-
сти, 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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Praktikum iz 
INFORMATIKE

UNIVERZITET U BEOGRADU

Danimir Mandić

Miroslava Ristić

Gordana Stoković
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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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Педагошки практикум Ивицe Радовановићa, Иванe Мрвош и 
Анђелe Ђуковић намењен је студентима свих факултета и ви-

сокошколских установа на којима се изучава студијска дисциплина 
Општа педагогија. Педагошки практикум, у много чему, има карактер 
радног материјала – радне свеске. Сваки студент ће у овом практику-
му решавати постављене задатке, одговарати на питања, анализира-
ти дате и наводити друге примере, анализирати литературу, вршити 
мања истраживања и друго. Практикум има, углавном, исту структу-
ру као и наставни програм Општа педагогијa која се изучава на фа-
култетима. Намера практикума је да допринесе продубљенијем сту-
дирању проблематике опште педагогије, као и развијању критичког 
педагошког мишљења студената.



41



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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Уџбеник Образовање на даљину намењен је студентима 
Учитељског факултета Универзитета у Београду за при-

прему испита из истоименог предмета, али и широј читалачкој 
публици. Резултат је вишегодишњег искуства аутора у примени 
информационо-комуникационих технологија у образовању. Ко-
рисници 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 елементима систе-
ма образовања на даљину, веб оријентисаним учењем, методи-
ком учења на даљину, програмским системима за реализацију 
образовања на даљину, као и безбедношћу, етиком и ауторским 
правима у систему образовања на даљину. На располагању је и 
широк спектар додатних образовних материјала, као важна под-
ршка овом издању: видеосеријал, 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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У књизи Безбедно кретање возова на Западном Балкану аутора 
Реље Јовановића и Данимира Мандића решавају се пробле-

ми из области употребе једног од система који спада у сам врх 
најсложенијих људских творевина, а то је воз. Аутори износе  
своје погледе, ставове и достигнућа у подручју стручних и науч-
них обрада проблема из железничке експлоатације, чији радови 
не могу бити обрађени, а да не садрже сегменте или системски 
безбедоносну ноту о удесима на железници. У књизи се обрађују 
експертизе најсложенијих удеса – исклизнућа возова и разни ре-
ални и потенцијални узроци исклизнућа возова, а то су напрсли-
не и ломови осовина колских, вратила/осовински склоп вучних 
возила те точкова кола и вучна возила. У том смислу наведене 
су битне експертизе (за привредне субјекте и надлежне органе) у 
Босни и Херцеговини, Србији, Црној Гори и Хрватској.
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Монографија Када научно постане научено: природно-научно 
описмењавање у теорији, истраживањима и наставној 

пракси  обраћа се стручној, као и широј јавности у тренутку 
када се питања одрживости еко-система на глобалном и у свим 
локалним нивоима драматично усложњавају, а афирмација 
образовања и развоја компетенција у области природнонаучних, 
технолошких и математичких дисциплина постаје универзално 
препознат стратешки циљ у образовању младих… Настава која 
подржава природно-научну писменост брише границе између 
предмета какве данас познајемо у нашој школи и оријентише се ка 
глобалним темама које се проучавају и истражују из различитих 
перспектива и различитим методолошким средствима. Налазе 
истраживања ауторке „читају“ из социо-конструктивистичке 
перспективе, што је, у извођењу методолошких импликација, 
омогућило богату, когнитивно подстицајну и разноврсну 
методолошку понуду, корисну за све професионалце који се баве 
образовањем деце, али и за све друге који су у комуникацију са 
децом.
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Поводом десетогодишњице смрти Вука Милатовића, профе-
сора Учитељског факултета и једног од наших најзначајнијих 

методичара српског језика и књижевности, Катедра за српски 
језик, књижевност и методику наставе српског језика и 
књижевности на Учитељском факултету у Београду организова-
ла је научни скуп Методика и поетика Вука Милатовића. Два-
десет и два учесника, са наших најзначајнијих факултетских и 
научних институција, сагледавало је његов наставни, научни и 
песнички рад. Њихови радови су распоређени у четири тематске 
целине, три које се односе на његов методички рад и четврта на 
тумачење његове поезије. Посебан блок садржи фотографије Вука 
Милатовића и фотографије са научног скупа (аутор фотографија 
је Милош Батрићевић). Зборник  Методика и поетика Вука 
Милатовића први је систематични и научни опис методичког 
становишта, студија и деловања Вука Милатовића.
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Уџбеник Le français de l’éducation намењен је извођењу наста-
ве француског језика струке првенствено на учитељским 

факултетима, али га могу користити и студенти других на-
ставничких факултета, као и сви они који се баве просветом, 
а који желе да употпуне или освеже своје знање француског 
језика. Осам наставних целина посвећено је актуелним тема-
ма везаним за образовање у франкофоним срединама, а на 
крају сваке предвиђен је рад на одређеном пројекту. QR кодо-
ви омогућавају гледање различитих видео садржаја и директан 
приступ сајтовима неких француских високошколских установа 
за образовање наставника. Посебна вредност уџбеника је дво-
смерни француско-српски и српско-француски речник у којем 
се могу наћи специфични термини везани за образовање, као и 
списак француских скраћеница из области образовања.
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Научни зборник Програмске (ре)форме у образовању и 
васпитању – изазови и перспективе резултат је Међуна-

родног научног скупа Програмске (ре)форме у образовању и 
васпитању – изазови и перспективе, одржаног на Учитељском 
факултету, у сарадњи са више научних институција из земље и 
иностранства. Међународни скуп био је усмерен на две основне 
подтеме које су се тицале нивоа и врсте образовања: на изучавање 
нових наставних планова и програма у основним и средњим 
школама (укључујући и образовање бу дућих наставника на 
факултетима) и на преиспитивање нових. Резултати пружају 
довољно интригантне и провокатив не закључке свима онима 
који се баве образовањем, те омогућавају даље унапређивање об-
разовних закона, политика и концепата. Зборник, у том смислу, 
може представљати не само корисно штиво већ и добар пример 
уд руживања бројних научних и образовних институција у више-
струки, раз нородни дијалог о смислу, сврси и мисији образовних 
процеса у данашњем времену.
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Уџбеник Географски појмови кроз огледе је конципиран пре-
ма наставном плану и програму основних студија студијског 

програма за образовање учитеља, за истоимени изборни пред-
мет, на Учитељском факултету. Првенствено је намењен студен-
тима на учитељским, односно педагошким факултетима, с тим 
да га у раду могу користити и наставници разредне наставе и на-
ставници географије.

Књига је подељена на три поглавља, од којих су прва два 
теоретска – Увод у географију и Експеримент: научни – демон-
страциони – школски, а трећи практични – Извођење географ-
ских огледа. У трећем поглављу су кроз пет потпоглавља детаљно 
приказани школски огледи применљиви у настави предмета из 
групе природних наука који су заступљени у оба циклуса ос-
новног образовања. Свако потпоглавље је посвећено једној гео-
сфери, односно појмовима научних дисциплина које проучавају 
процесе у тим геосферама: атмосфера, литосфера, хидросфера, 
биосфера и космос и земља. потпоглавља почињу репетиторијем 
одговарајућих географских појмова, односно, појмовима гео-
графских дисциплина које се баве проучавањем конкретне гео-
сфере (након репетиторија, следе описи појединачних огледа). 
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Књига Методика наставе математике представља универ-
зитетски уџбеник намењен студентима учитељских фалукте-

та. Садржи педагошке и психолошке основе наставе математике, 
а највећи део односи се на методичку трансформацију матема-
тичких садржаја који се обрађују у млађим разредима основне 
школе. У књизи се налази низ практичних ситуација са којима 
се сусрећу наставници практичари. После сваког поглавља дата 
су и питања и задаци за вежбу, којима се проверава способност 
примене стечених знања.
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Књига Вишње Мићић  Дете читалац и хронологија читања 
намењена је студентима учитељских факултета, васпитачима 

у предшколским установама и наставницима разредне наставе. 
Даје сликовите одговоре на имплицитно присутно питање: како 
створити читаоца? У њој се показује како једино континуиран 
рад води ка формирању читалачког искуства детета. Системском 
негом читалачког сензибилитета код деце кроз конструисање 
значења, успостављање хронолошких и нехронолошких одно-
са који конструисана значења преиспитују, деконструишу и 
поново конструишу, као и применом књижевних стратегија у 
приступању тексту, деци се пружа одговарајућа доживљајно-
сазнајна апаратура за будуће самостално индивидуално 
формирање читалачког искуства у чијем регистру ће се пронаћи 
различите могућности: дијалог са традицијом, евидентирање 
промена свести у читању културних кодова, критика вред-
ности и(ли) њихово превредновање, десентиментализација, 
депатетизација, идеализовање аспеката које изворни текст 
проблематизује, хумор и игра, увођење новог поетског програ-
ма, ерозија жанра, жанровске сеобе, читалачко интересовање за 
потпуно упознавање нечега што је само делимично сазнато или 
неки други вид ангажованог посредовања. На том се месту от-
крива практична утемељеност проблема који је уочен и узет у 
разматрање: шта чинити када се дете сусретне најпре са преоб-
ликованим мотивом, уместо са мотивом у његовом „изворном“ 
виду? И: какве то последице има на пријем текста?
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У студији Луткарска ћирилица Ана Миловановић бројним 
примерима из праксе показује како у Србији луткарска, па 

ни позоришна уметност у целини, нису нашле праву примену у 
настави. Наведени успели примери као изузеци само потврђују 
правило. Ова монографија обогаћује српску педагошку литера-
туру и омогућава свестраније образовање будућих учитеља и ва-
спитача, али учествује и у очувању националних вредности које 
се овде очитују у одбрани ћирилице од латиничног помодарства 
и њеног укључивања у уметничке токове као активног чиниоца, 
опредмећеног лутковитим ликом са својим разноврсним игров-
ним могућностима.
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Публикација Методика наставе природе и друштва 1 је креирана 
са основним циљем да студентима треће године основних студија 

учитељских факултета кроз самосталан рад омогући квалитетније и 
лакше овладавање садржајима студијског предмета Методика наста-
ве природе и друштва 1.

У овој публикацији обухваћене су бројне методичке теме, а неке 
од њих су: структура наставних предмета Свет око нас и Природа и 
друштво; дидактичко-методичке специфичности наставних средста-
ва у настави природе и друштва; варијације у методичком приступу 
приликом реализације огледа у настави природе и друштва; структу-
ра часа Света око нас и Природе и друштва; планирање различитих 
облика и модела наставног рада. Студенти се уводе у теоријске спе-
цифичности одређене теме и упућују се на литературу за њено даље 
изучавање. Посебна пажња посвећена је задацима који студента воде 
кроз процес активног изучавања наведених тема и оспособљавају га 
за самостално планирање и реализацију наставе природе и друштва.
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Практикум Методика развоја почетних математичких појмова 
Мирка Дејића, Јасмине Милинковић, Милице Ћебић и Оливере 

Ђокић намењен је студентима смера за васпитаче. Садржи вежбе и 
задатке за самостални рад студената. Радом на Практикуму студенти 
се припремају за практичну примену теоријских знања упућивањем 
на симулацију активности деце на предшколском нивоу и планским 
посматрањем активности на професионалној пракси. Ново, проши-
рено издање упућује читаоце на могућност коришћења компјутера у 
почетном математичком образовању.
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