
ИЗДАЊА 2019. ГОДИНЕ 

 

Стакић Мирјана, Гласови српског језика (теоријско-методички аспект) 

Издавач: Педагошки факултет у Ужицу 

ISBN 978-86-6191-056-2 

„Монографија Гласови српског језика (теоријско-

методички аспект) представља солидан увид у једну важну 

граматичку и методичку тему, посебно значајну за усвајање 

гласовних система српског књижевног језика и коректан изговор 

свих гласова. Ова монографија је резутат обимног истраживачког 

рада и тежње да се актуелна тема предшколског и почетног 

школског рада, додатно теоријски проучи, објасни и дефинише, 

да се, када је настава граматике у питању, утврди шта су 

приоритети у раду са децом у предшколским установама и у 

млађим разредима основне школе, како би касније усвајање 

граматичких партија било и боље и квалитетније”.                     

(извод из рецензије) 

Проф. др Вељко Брбовић  

 

 

Ерић Миломир, Лавиринт времена – оглед о бергсонизму 

Издавач: Педагошки факултет у Ужицу 

ISBN 978-86-6191-057-9 

 

 

 

 

 

 



 

Шекељић Горан, Марковић Јован и Павловић Слободан, Физичко васпитање деце 

предшколског узраста 

Издавач: Педагошки факултет у Ужицу 

ISBN 978-86-6191-055-5 

 

Уџбеник Физичко васпитање деце предшколског узраста 

намењен је студентима студијског програма Васпитач на Педагошком 

факултету који ће им помоћи да усвоје и развијају своја знања из 

области физичког васпитања у предшколском узрасту.  

У овој књизи се налазе одговори на многа питања и дилеме 

који су теоријски утемељени и поткрепљени примерима из праксе. 

 

 

 

 

Василијевић Данијела и Судзиловски Данијела, Сарадња професора и студената – 

методички аспект 

Издавач: Педагошки факултет у Ужицу 

ISBN 978-86-6191-054-8 

  „Начин презентовања, за који су се одлучили аутори 

омогућава методичко сагледавање драмског приступа у настави 

природе и друштва и музичке културе из више углова, а пружа и 

информације о вредновању у оквиру шире друштвене заједнице. 

Рукопис је методички прилагођен предметима који се изучавају на 

учитељским и педагошким факултетима  на основним и мастер 

студијама, али може представљати валидну допуну информација 

учитељима из наставне праксе, како би што боље одговорили 

новим захтевима и изазовима”.    

(извод из рецензије) 

Проф. др Гордана Мишчевић Кадијеви 



Маринковић Снежана и Ерић Миломир, Појмови у настави природе и друштва 

(практикум) 

Издавач: Педагошки факултет у Ужицу 

ISBN 978-86-6191-053-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терзић Светлана, Руски језик за студенте Педагошког факултета 

(практикум) 

Издавач: Педагошки факултет у Ужицу 

ISBN 978-86-6191-058-6 

 

 

 

 

 

 



 

ИЗДАЊА 2021. ГОДИНЕ 

 

Бјекић Драгана и Златић Лидија, Психологија предузетништва: наставник у фокусу 

Издавач: Педагошки факултет у Ужицу 

ISBN 978-86-6191-064-7 

 

„Монографија Психологија предузетништва: наставник у 

фокусу представља прву обухватну научну публикацију из домена 

психологије  предузетништва на српском језику. Утемељена је на 

прегледу релевантне литературе о суштини предузетништва, 

специфичностима у оквиру различитих култура, као и ономе што има 

универзално  важење, па је од користи и у нашој средини. Свако 

поглавље је добро осмишљено, садржи кључне појмове и теоријски 

утемељена објашњења, а надаље их је могуће допунити и разрадити са 

више детаља. Јасан стил говори о искусним истраживачима и 

познаваоцима научне методологије и методике”.       (извод из 

рецензије) 

Проф. др Снежна Стојиљковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗДАЊА 2022. ГОДИНЕ 

 

Златановић-Марковић Валентина, Духовност у делу Исидоре Секулић 

Издавач: Педагошки факултет у Ужицу 

ISBN 978-86-6191-067-8 

 

 

 

 

Стаматовић Јелена, Методологија истраживања у васпитању и образовању 

Издавач: Педагошки факултет у Ужицу 

ISBN 978-86-6191-071-5 

 

Уџбеник Методологија истраживања у васпитању и 

образовању намењен је студентима учитељских и педагошких 

факултета, али и истраживачима практичарима који кроз 

истраживање праксе развијају свој прогесионални идентитет и 

унапређују свој рад. Уџбеник пружа основу за стицање знања из 

области методологије педагошких истраживања и има 

мотивациону функцију у односу на студенте да размишљају и 

развијају компетенције за креативно коришћење разултата других 

истраживања у процесу учења, као и примену истраживања у 

васпитно-образовној теорији и пракси. 

 

 

 

 

 

 

 


