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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 М23). Осим самосталних издања, Факул-
тет са другим угледним установама 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 резултaт 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 више од 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 скупа 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 је у овој едицији објављено више од 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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Предмет и проблем истраживања монографије Методички аспек-
ти превентивног вежбања деце Драгана Бранковића актуел-

ни су и значајни за теорију и праксу физичког васпитања. Уједно, 
монографија указује на неопходност познавања услова савременог на-
чина живота, физичке неактивности, дечје игре, као и на потребе пре-
вентивног вежбања деце. На научно утемељеним чињеницама, аутор 
наводи да садржаје програма превентивног вежбања ученика млађег 
школског узраста треба прилагодити према полу, узрасту, индивиду-
алним способностима и афинитетима. Истраживањем спроведеним 
у студији Драгана Бранковића утврђено је садашње стање и дате су 
препоруке за побољшање морфолошких карактеристика и развијању 
моторичких способности деце млађег основношколског узраста.
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Посебност и оригиналност студије Наке Никшић Музичко 
описмењавање на музичком матерњем језику новопазарског краја 

представља истраживање великог броја песама (1013) и говорних фор-
ми народног стваралаштва новопазарског краја и њихова евалуација 
са аспекта могуће примене у настави музичке писмености. Из мношт-
ва проучаваног материјала локалног народног музичког стваралашт-
ва, анализованог на основу критеријума које је ауторка утврдила, ода-
брано је 44 песама и 65 говорних форми као могућа полазна музичка 
грађа у почетној настави музичке писмености у млађим разредима 
основне школе новопазарског краја. Известан број песама је аутор-
ка прилагодила гласовним могућностима ученика основношколског 
узраста и методичким потребама наставе (транспоновање мелодије 
у основни тоналитет, упрошћавање/елиминисање мелизматике, не-
знатно модификовање текста односно првог слога у мелодијама које 
могу да преузму улогу модела у поставци основних тонова). Треба 
истаћи и методички приступ у састављању концептуалног оквира 
музичке грађе за поставку мелодијско-ритмичке проблематике и на-
рочито пажљив избор (13 од 65) говорних форми у којима су акценти 
скоро подударни акцентима стандардног/књижевног говора и ме-
тричким акцентима дводелне и троделне ритмичке врсте. Ово је по-
себно важно ако се има у виду да се, због различитог акцентовања 
и дужине изговарањеа слогова, говорни ритaм новопазарског краја 
знатно разликује од ритма стандардног говора.
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Човјек – свједочење о величини и паду Петра Мандића (реиздање, 
прво издање 1995. године, Научна књига, Београд) посвећено је 

суштинским одликама човека, као индивидуе и друштвеног бића. 
Уједно се прате и спољни утицаји и могућности управљања људима 
који утичу на обликовање човековог понашања. Ова студија се уједно 
може читати и као антроплошко штиво, социолошка студија, али и 
као есејистички текст који проблематизује савремени контекст који 
се прелама кроз човека и нарастајуће отуђење међу људима. Питање 
људског достојанства се анализира у различитим околностима – од 
мирнодопских до ратних, које га преламају кроз одређене интересне 
зоне. Посебно је важно нагласити сагледавање позиције човека из-
ложеног увредама, насиљу, смрти, статуса човека у медијима, статуса 
интелектуалца, као и питања деце у ратним сукобима. Отуда поновно 
издање ове студије актуелизује смисао човека и његовог постојања у 
савременом свету.
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Збирка решених задатака са елементима теорије из Математике II  
Зорана Видовића прави је пример једног академски написаног 

текста, са великим степеном прецизности у изражавању, добром 
организацијом текста, одличним техничким решењима. Посебну 
вредност ове Збирке поред учења чини и развијање математичког 
начина мишљења. Ту су и квалитативне промене у развоју матема-
тичког знања на универзитетском нивоу. Збирка је намњењена свим 
студентима који се школују за будуће учитеље јер прати програм 
предмета Математика II. Излагање је прецизно, на адекватан начин 
представљено у складу са научном облашћу, а аутор је водио рачу-
на и о томе како се пише математички уџбеник на нематематичким 
факултетима. Ниво захтева је прилагођен студентима и њиховим 
потребама. Приступ аутора испољава висок ниво компетентности и 
посвећености успешној реализацији наставе предмета, чему је овај 
уџбеник и намењен.
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Треће, допуњено издање уџбеника Енглески језик за студенте 
учитељских факултета Марине Цветковић, осим својом сав-

ременом проблематиком, разноврсношћу тема и избором аутора, 
одише и богатством приступа у раду са студентима. Концепцијска 
осмишљеност и избор вежбања студентима помажу да утврде раније 
стечена знања и вештине из области енглеског језика, али и да их до-
пуне новим практичним приступима, како самом језику, тако и раду 
са децом предшколског и раног школског узраста. Посебан акценат 
стављен је на обогаћивање фонда речи и морфо-синтаксичке струк-
туре. Читајући веома корисне и занимљиве текстове и вођени кроз пе-
дагошки добро утемељене задатке, студенти имају прилике да поступ-
но овладавају новом језичком грађом, а захваљујући интерактивном 
приступу вежбањима да утврђују и даље развијају своје компетенције 
на пољу језичких вештина. Уједно је студентима остављено доста про-
стора за размишљање у области струке, самосталан рад и креативност.
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Индивидуална комплексност и образовање Петра Мандића 
(реиздање, прво издање 1990. године, Научна књига, Београд) 

бави се изазовима педагогије у савременом контексту. Аутор посма-
тра педагошку функцију савремене образовне технологије, као и об-
разовну технологију у функцији индивидуализације наставе и само-
сталног учења. Пажња се усмерава и ка теоријама учења у функцији 
индивидуализације наставе и унапређивања школског учења, као и 
познавања и уважавања стилова учења у процесу доприношења ви-
шем нивоу и квалитету наставе и учења. Апострофира се важност 
индивидуализације наставе на који је потребно одговорити у савреме-
ном контексту. Сагледавају се начини идентификовања и образовања 
талената. Поновно објављивање монографије Индивидуална ком-
плексност и образовање може допринети решавању актуелних изазо-
ва нашег образовног система.
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Уџбеник Steps Up, чије су ауторке Наташа Јанковић, Зорица Савић 
Ненадовић и Марина Цветковић, осмишљен је првенствено за 

студенте прве године учитељских факултета, што не значи да се не 
може користити и у другим образовним институцијама које нуде на-
ставу енглеског језика општих намена (English for General Purposes). 
Уочљива је јасна структура у организацији лекција. Свака тема са-
држи прегледно распоређене одељке посвећене језичким структура-
ма и вештинама, типичним за наставу страних језика. Задаци унутар 
лекција тако су конципирани да представљају интеграцију ових еле-
мената и студента воде кроз низ вежбања усмерених ка проширивању 
знања и развијању флуентности у употреби језика. Уџбеник је у напи-
сан на енглеском језику, чиме се корисник подстиче да овај језик ко-
ристи што чешће. Овај уџбеник енглеског језика на веома ненаметљив 
начин наводи корисника да пожели да уђе дубље у свет енглеског 
језика, као и да научи више. Представљен материјал је обиман, али 
његова обрада не представља напор. Постигнута је права мера у рас-
подели материјала. Студенти учитељских факултета, којима је првен-
ствено овај уџбеник намењен, али и остали корисници, биће у прили-
ци да на јединствен начин прошире своје знање; иако постоји обиље 
доступних садржаја за учење енглеског језика, ретки су они код којих 
је толико очигледно да су засновани на огромном искуству аутора. 
Сваки корак код којег би корисник застао, ауторке су предвиделе, и то 
је осим квалитета и разноврсности једна од главних предности овог 
уџбеника.
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Књига Валентине Хамовић Читава једна младост прати један 
моћан ток развоја српске књижевности који тежи превладавању 

дихотомије „књижевност за одрасле“ и „књижевност за децу“ и 
тежи успостављању континуитета. За похвалу су иновативни уви-
ди у заузимању овакве истраживачко-научне позиције и због тога 
тумачење слике детета у српској њижевности 20. века. Студија је фо-
кусирана на хронотоп детињства и фигуру детета код најзначајнијих 
писаца новије српске књижевности, од Јована Дучића и Исидоре 
Секулић с почетка двадесетог века, преко Бранимира Ћосића, Бран-
ка Ћопића и Драгослава Михаиловића, до Владимира Кецмановића. 
Стогодишњи развојни лук српске књижевности показује неколико 
темељних тачака у обликовању слике детета – његово место у шко-
ли, породици и породичним околностима (Дучић, Исидора Секулић, 
Ћопић, Михаиловић, Данојлић, Одаловић), присутност у великим 
друштвеноисторијским ломовима какви су били Први и Други свет-
ски рат као и грађански ратови с краја 20. века (Бранимир Ћосић, 
Владимир Кецмановић) и обликовање архетипа детињства у инди-
видуалним поетикама (Милош Црњански, Мирослав Антић). На-
учна монографија Читава једна младост бави се битним поетич-
ким, тематским и интерпретативним питањима новије српске прозе 
и поезије. Сачињена од појединачних студија о ауторима и делима, 
ова књига опцртава стваралачки лук српске књижевности од почетка 
двадесетога века до савременог доба истичући важност фигуре детета 
за разумевање промена у нашој култури, друштву и уметности.
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У сарадњи са удружењем грађана Луткеф, Учитељски факул-
тет је објавио монографију Четврт века ЛУТКЕФ-а: Луткар-

ски едукативни фестивал (ЛУТКЕФ) 1996–2021, коју је приредила 
Ана Миловановић. Читајући историјату развоја овог необичног и 
јединственог фестивала сазнајемо да је мотив за настанак управо не-
достатак луткарског позоришта у вртићима и школама. Намера фе-
стивала је да „у сваком вртићу и у свакој школи, у целој земљи, оживи 
бар једна лутка и да свим васпитачима и учитељима покаже како деца 
могу, играјући луткама,  највише и најбоље да се изразе, сазнају, на-
уче, доживе и заволе“ (то су  били циљеви  које  је ЛУТКЕФ зацртао 
у свом Манифесту). У овој монографској публикацији откривамо да 
је за четврт века постојања анимирао децу (више од 7000), васпитаче, 
учитеље, педагоге (више од 700)... На фестивалу су припремљене 573 
луткарске представе, а Учитељски факултет је активан партнер, како 
у реализацији фестивала, тако и у припремним активностима.
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Социологија – контроверзе и изазови састоји се од збира текстова 
који је сачинио Иљаз Османлић распоређених у осам поглавља. 

У њему су размотрена најважнија питања развоја глобализације и 
демократизације друштва, карактеристике друштвених промена и 
њихова повезаност са образовањем.

Књига садржи радове наших познатих социолога, што омогућа-
ва упознавање различитих теоријских и истраживачких приступа и 
оријентација, њихово упоређивање и процењивање. Како су радови 
преузети у изворном облику, то су присутне и разлике у аналитичкој 
систематизацији, навођењу извора и интерпретацији садржаја.

Књига садржи низ тема и актуелних проблема који се проуча-
вају са социолошког аспекта, али њихова обрада и научно проучавање 
дају допринос њиховом потпунијем сагледавању и ширем разумевању 
друштва и друштвених појава. Корисно ће послужити не само сту-
дентима у савладавању студијског програма него и професорима и 
другим стручњацима који се баве проучавањем друштва.
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Метафизички простори детињства, поезија и поетика Миросла-
ва Антића пети је по реду зборник у едицији Поетика српске 

књижевности за децу и младе. Зборник је резултат научног скупа који 
је реализован на Учитељском факултету. У једном броју радова Ми-
рослав Антић је приказан првенствено као песник широког мотив-
ско-тематског круга и вредносног распона, чија је слава од почетка 
пратила његово дело, а неретко ишла и испред њега.  С обзиром на 
то да је готово од својих почетака Мирослав Антић присутан у школ-
ским програмима поједини радови су посвећен методичкој теорији 
и пракси. Текстови у зборнику битно доприносе изучавању поетике 
Мирослава Антића, детаљно аналитички тумаче његове најбоље пес-
ме и књижевно и методички показују којим својим песмама Миро-
слав Антић заслужује да буде школски писац, односно, шта би он то 
могао да каже о књижевности и свету младим бићима, а што им други 
писци не говоре. Зборник се објављује у години када се обележава 90 
година од рођења нашег истакнутог песника, прозног писца, режисе-
ра, сценаристе и сликара, чија су дела током његовог живота било из-
разито запажена (посебно култна збирка Плави чуперак), непосредно 
по свом објављивању одмах била укључивана у антологије, постала 
део школских програма и лектира, а уз то освојила и велики број 
књижевних награда. Чак и у постјугословенском периоду Антићеве 
песме опстале су у лектирама појединих бивших југословенских ре-
публика, што сведочи о њиховој иновативности и уметничкој вред-
ности. Радови у Зборнику осветљавају добар део разноврсног и из-
азовног Антићевог опуса, преиспитују га и самеравају у контексту 
развојног лука модерне српске књижевности.
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Практикум за реализацију вежби из Mетодике упознавања око-
лине 1 Гордане Мишчевић својим концептом и обрађеном те-

матиком представља синтезу практичних и теоријских сазнања о 
могућностима и начинима сарадње различитих учесника у васпит-
но-образовном процесу, као и партнерству са широм заједницом. 
Стручна је публикација намењена студентима учитељских факултета 
на смеру за васпитаче. Садржај рукописа је приказан у јасним и пре-
гледним целинама. Начин презентовања за који се ауторка одлучила 
омогућава студентима систематичан приступ планирању пројеката са 
децом у вртићу, прилике за испољавање креативности у раду, као и 
комплексно вредновање туђег и сопственог рада.
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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 су дати електронска адреса 
за онлајн тестове и QR кодови како би студенти могли приступати до-
датним  наставним материјалима на мрежи. На крају приручника на-
лазе се појмовник и литература. Практикум може да послужи за ин-
форматичко 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 налазе се појмовник и литература.
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Praktikum iz 
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Danimir Mandić

Miroslava Ristić

Gordana Stoković

UNIVERZITET U BEOGRADU
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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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Часопис Иновације у настави објављује прегледне и ориги- 
налне истраживачке радове из наука и научних дисциплина 

које третирају наставни процес на свим нивоима васпитања и 
образовања у циљу његовог унапређења и модернизације. Осим 
научних радова, у часопису Иновације у настави објављујемо 
преведене радове, информативне прилоге и приказе (књига, ра-
чунарских програма, образовних софтвера, научних пројеката, 
скупова и др.), као и стручне радове и информације. Учитељски фа-
култет у Београду (као издавач) и међународни уређивачки одбор 
Иновација у настави опредељени су ка истраживањима наставе и 
резултатима појединаца и тимова који у предшколским, школским, 
универзитетским и ваншколским установама примењују текови-
не педагогије, њених дисциплина (дидактике и методика наставе 
појединих наставних предмета и/или области) и сродних наука; ка 
подршци истраживачимa и практичарима у њиховим настојањима 
да усмеравају процес наставе ка задовољавању савремених васпит-
них и образовних потреба наставника и ученика. Часопис је до-
ступан професорима, наставницима, сарадницима и студентима 
у библиотекама свих учитељских факултета и већине наставнич-
ких факултета у Србији и другим земљама. Часопис Иновације у 
настави се налази на листи научних публикација Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС, као и у међународној 
бази EBSCO.
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Вла димир 
Вукомановић Раст егорац

У В О Д  
У  М Е Т О Д И К У 

Р А З В О Ј А  Г О В О Р А

Часопис Методичка теорија и 
пракса објављује оригиналне 

истраживачке радове, прегледне и 
стручне радове из наука и научних 
дисциплина које обрађују наставу и 
учење на свим нивоима образовања 
и васпитања с циљем унапређивања и 
иновирања наставног процеса. Осим 
научних и стручних радова у часо-
пису Методичка теорија и пракса 
објављују се и радови у рубрикама: 
прикази, културна историја, именик, 
дела, личности, вредности, преузе-

то из… Часопис објављују Заједница учитељских факултета Србије 
(издавач) и Учитељски факултет у Београду (извршни издавач). 
Међународна редакција Методичке теорије и праксе опредељена 
је ка научном и професионалном развоју који подразумева стално 
преиспитивање и развијање компетенција наставника на пословима 
образовања и васпитања ради ефикаснијег обављања наставног про-
цеса и унапређивања развоја ученика и њихових постигнућа. Часопис 
је доступан професорима, асистентима, наставницима, сарадницима, 
студентима у библиотекама свих учитељских факултета у Србији и 
Републици Српској и Универзитетској библиотеци Београда. Мето-
дичка теорија и пракса налази се на листи научних публикација Ми-
нистарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
(категорија М53).
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Вла димир 
Вукомановић Раст егорац

У В О Д  
У  М Е Т О Д И К У 

Р А З В О Ј А  Г О В О Р А
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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 
наставне делатности. Писана је на једноставан и прегледан начин, 
јасним и лако разумљивим стилом, премда се ради о веома сложеној 
проблематици. По обухватности разматраних тема (дидактичко-
информатичке 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 заснованости, релевантности консултоване обимне литерату-
ре и аналитичко-документационе грађе, функционално-практичној 
усмерености као и оригиналности појединих решења, ова књига 
представља значајан прилог студијској и инструктивној литератури. 
Уџбеник Дидактика – савремени токови је свакако вредан допринос 
који ће добро послужити студентима наставничких факултета, на-
ставницима и сарадницима.
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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 ефикасне 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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Вл а димир 
Ву комановић Ра с т ег о р а ц

У В О Д 
У  М Е Т О Д И К У 

Р А З В О Ј А  Г О В О Р А
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Математика 1 је универзитетски уџбеник Јелене Станковић кон-
ципиран према наставном плану и програму основних студија 

студијског програма за образовање учитеља за обавезни предмет Ма-
тематика 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 факултету у 
Београду, за изборни предмет Завичајна географија. Усмерен је на при-
прему 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 основни 
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 спе-
цифично 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 које 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.



63



64

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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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.
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