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Постоји неколико разлога који су утицали да 
Издавачка кућа Едука покрене библиотеку Педаго-
шка раскршћа, и овом приликом поменућемо само 
неке од њих.

Прво, већ познате друштвене противречности, 
условљене савременим брзим развојем, нарочито су 
присутне у земљама транзиције, међу којима је и 
наша. Мењају се околности у којима стасавају деца 
и млади. Јављају се нови фактори васпитања и мења 
се систем вредности. Сведоци смо афирмације не-
гативних вредности, чиме се погоршавају услови 
за васпитно деловање на младе. Питања моралног 
васпитања и развијања етичне личности као да се 
потискују у други план. Маргинализују се и педаго-
зи и педагогија, а уместо њих у помоћ се све чешће 
призивају школски полицајци. Економска криза и 
беспарица нарочито погађају непрофитне делатно-
сти као што је образовање. 

Друго, на тржишту научне и научнопопуларне 
литературе у нас се већ годинама само спорадич-но 
појави понеки наслов из области педагошких наука, 
односно филозофије и праксе савременог образова-
ња. У исто време траже се брже промене у образо-
вању и квалитетнији исходи овог рада.

Треће, један од кључних подстицаја за покрета-
ње библиотеке Педагошка раскршћа јесте потреба 
да се допринесе даљем усавршавању педагошких 
радника у образовним организацијама у правцу 
оне, у свету признате и присутне, филозофије и 
праксе образовања, те оних педагошких идеја на 
темељу којих овај издавач настоји да конципира и 
даље развија своје уџбенике и друге изворе знања. 
То су идеје о изграђивању мислеће, свесне, активне, 
креативне, хумане, моралне, критички усмерене, 
самосталне личности, односно идеје о иновативној 
школи, о парадигми у оквиру које се решавају пи-
тања новог квалитета образовања. Реч је о виђењу 
циља образовања као оспособљавања младих за жи-
вот, за умеће и рада и живљења; као пута ка еман-
ципацији личности кроз стицање њеног идентитета 
и самоостваривања.

Главни уредник, проф. др Бошко М. Влаховић
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Питер Мекларен је познат по својим радови-
ма и ангажовању у области критичке педагогије, 
критичке писмености, социологије и антрополо-
гије образовања, културолошкихстудија, критич-
ке етно-графије и марксистичке теорије. Био је 
предавач и директор Центра за образовање и 
културолошке студије на универзитету Мајами 
и професор на Одсеку за постдипломске студи-
је у области образовања и информација на Ка-
лифорнијском универ-
зитету у Лос Анђелесу. 
Његови радови и поли-
тички активизам често 
су га водили у Латинску 
Америку, на Карибе, у 
Европу, Средњи исток и 
југоисточну Азију. Кри-
тичком педагогијом се 
бави не само као тео-
ријом и филозофијом 
образовања него и као 
друштвеним покретом 
који је оријентисан на 
праксу, на начин на који је то дефинисао њен 
утемељивач, Пауло Фреире. То је Анри Жиру об-
јаснио као „покрет у образовању, вођен страшћу 
и принципима, који помаже ученицима да ра-
звију свест о слободи, да препознају ауторитарне 
тенденције и повежу знање и моћ са способно-
шћу да делују конструктивно”.

Мекларенове најновије књиге су Револуцио-
нарни мултикултурализам: Педагогије супрот-
стављања за нови миленијум, Критичка педаго-
гија и култура предаторства: супрот-стављене 
политике у постмодерно доба, Школовање као 
ритуална представа: ка политичкој економи-
ји образовних симбола и гестова, као и Живот у 
школама: увод у Критичку педагогију у основа-
ма образовања.

Питер Мекларен

ЖИВОТ У ШКОЛАМА
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Живот у школама – увод у критичку педаго-
гију у основама образовања, темељни је Мекла-
ренов текст, више пута објављиван и превођен. 
Аутор, са себи својственом бескомпромисно-
шћу, износи причу о сопственом путовању 
кроз поље образовања: од либералног хумани-
сте који је наглашавао неопходност реформе, 
до хуманисте марксистичке провенијенције 
који се залаже за револуционарну праксу. Је-
згро књиге чини ранији ауторов школски днев-
ник Повици са ходника – нови приградски гето, 
у којем је, на почетку свог предавачког рада, 
описао праксу у школи из социјално најзапо-
стављенијег дела Торонта. Књига је покренула 
јавну образовну дебату у Канади, али то није 
задовољило њеног аутора, који је бивао све не-
задовољнији овим покушајем да разуме и дру-
гима пренесе своја школска искуства: „Мој је 
дневник пре свега био један опис догађаја, без 
теоријског оквира који би читаоцу помогао да 
боље схвати околности које сам се трудио да 
опишем”. Отуда је текст Меклареновог школ-
ског дневника годинама касније реинтерпрети-
ран са теоријског становишта критичке педаго-
гије, поставши део ширег пројекта који се бави 
критичком анализом образовања и наставе, из 
перспективе дијалектичке супротстављености 
рада и капитала. Аутор није рачунао на то да 
ће, у годинама које долазе, ова књига постати 
својеврсни педагошки класик, једно од најва-
жнијих дела критичке педагогије уопште.
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Књига познатог критичког педагога Питера 
Мекларена на узбудљив и неочекиван начин 
враћа нас изворним начелима критичке педа-
гогије. Кроз култне ликове револуционара Че 
Геваре и педагога Паула Фреиреа, Мекларен 
бескомпромисно подсећа читаоца да пут про-
мене личности, могућ кроз образовање, има 
смисла једино ако доводи до промене света 
око нас. Циљ образовања отуда мора бити ра-
звијање критичког става према друштвеним 
односима. У фокус Мекларенових разматра-
ња враћа се презрени и одбачени појам класне 
борбе, призивајући наду да свет либералног 
капитализма није и једини могући. Одбацују-
ћи помодну неосетљивост неких постмодерни-
стичких теорија према стварности друштвених 
односа, аутор призива теорију образовања која 
ће бити начињена од крви и меса: од виђења 
света оних који су живели борбу за ослобођење 
− Фреиреа и Чеа. Док о Фреиреу прича топло, 
као о драгом пријатељу и учитељу, аутор Ел Чеу 
прилази са осећањем аутентичног духовног 
сродништва, услед чега читаоца, без обзира на 
академски карактер текста, до краја књиге не 
напушта заводљива мелодија револуционарне 
химне ”Hasta siempre, comandante”.

Питер Мекларен

ЧЕ ГЕВАРА, ПАУЛО ФРЕИРЕ И 
ПЕДАГОГИЈА РЕВОЛУЦИЈЕ
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„Мада ова књига неће разоткрити никакве нове 
мистерије у вези са Чеовим животом или смрћу, 
ипак обећавам да ћу формирати нов контекст у 
коме се може поново проценити његово наслеђе – 
један ‘педагошки’ контекст за процену начина на 
који је живео живот – што је, на крају крајева, и 
најзначајнија лекција коју нам је оставио да о њој 
размишљамо и на њу се угледамо.

Фреире је успео да надживи Чеа за преко триде-
сет година, а свет је бољи захваљујући ономе што 
је успео да постигне на свом дугом и мукотрпном 
путу ка ослобођењу. Мало је људи који су људски 
дух унапредили толико успешно као ова два човека. 

Фреире и Че били су непоколебљиви у свом ста-
ву да суштина успеха образовања и културних 
процеса усмерених ка ослобођењу није у томе да 
ослободе људе од окова, већ да их колективно при-
преме да се сами ослободе. Фреиреов приступ био је 
систематичнији, па је успео да разради формалне 
и неформалне услове за успешно остваривање тог 
педагошког сусрета. Револуционарна педагогија 
заснована на лидерству инспирисаном Гевариним 
и Фреиреовим радом поставила би ослобођење од 
расног, класног и родног тлачења као главни циљ 
образовања за нови миленијум. Тако замишљено 
образовање било би посвећено социјалној правди и 
преобликовању друштвеног живота на основу де-
мократских социјалистичких идеала.”

Петак,
11. октобар 2013. 
у 12 часова

Арт биоскоп „Museum” 
у Етнографском музеју
Узун Миркова 2
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Анри Жиру је један од водећих савремених 
теоретичара критичке педагогије. Објавио је 
преко педесет књига и преко триста члана-
ка у научној периодици. Добитник је многих 
награда и признања за свој рад. Рођен је у 
Провиденсу на Род Ајленду. Предавачки рад 
отпочео је на Универзитету у Бостону, након 
чега је предавао на неколико универзитета у 
Сједињеним државама. Од 2004. ради на Мек-
мастер универзитету у Хамилтону, у Канади. 
Својим радом допри-
нео је различитим об-
ластима: не само кри-
тичкој педагогији, већ 
и студијама културе и 
медија. Његов рад ос-
лања се на разноврсне 
традиције мишљења, 
од Маркса до великог 
бразилског педагога 
Паула Фреиреа, или 
до познатог пољског 
социолога Зигмунта 
Баумана. Кроз своје де-
ловање Жиру неуморно заговара концепт ради-
калне демократије, подсећајући непрекидно на 
потребе рањивих и маргинализованих слојева 
друштва. Циљ његовог залагања је образовање 
које ће код ученика развијати свест о слободи, 
запажање ауторитарних тенденција у друштву 
и моћ спајања знања са способношћу за преду-
зимање конструктивне акције. Међу најпозна-
тије књиге овог аутора спадају: Идеологија, 
култура и процес школовања (1981), Теорија и 
отпор у образовању (1983), Скривени курикулум 
и морално образовање (1983), Узнемирујућа за-
довољства: учење о популарној култури (1994), 
Напуштена генерација: демократија и култура 
страха (2004), Универзитет у ланцима (2007), 
О критичкој педагогији (2011) и друге.

Анри Жиру

О КРИТИЧКОЈ ПЕДАГОГИЈИ
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Књига из пера једног од најзначајнијих 
критичких педагога данашњице, Анрија Жи-
руа, представља осврт на тридесетогодишњи 
академски рад овог аутора. У есејима наста-
лим у распону од три деценије, аутор са не-
променљивом страшћу подсећа на суштински 
значај образовања у демократском друштву, 
проницљиво ширећи виђење домета критичке 
педагогије изван учионице. Одбацујући схва-
тање педагогије као обичне вештине, технике 
и непристрасног метода помоћу којих на-
ставник предаје унапред прописано градиво, 
аутор се залаже за образовање чији циљ неће 
бити само налажење добро плаћеног посла, 
већ стварање критички настројеног појединца 
без којег је опстанак демократског друштва 
немогућ. Критикујући самозадовољни поглед 
на образовање као на лично право појединца 
а не јавно добро, Жиру нам открива етичку и 
политичку страну педагогије која ће доприне-
ти саосећању и разумевању Другог и постати 
вид практиковања слободе; педагогију која је 
део једног незавршеног пројекта чији је циљ 
изградња смисленог живота за све ученике; 
педагогију која ће обезбедити услове за сти-
цање знања и вештина потребних да се увиди 
ограниченост правде у демократском друштву.
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Пeтaр Jaндрић диплoми-
рao je физику нa Прирoд-
нo-мaтeмaтичкoм фaкул-
тeту Универзитета у Зaгрeбу 
2003, мaгистрирao eдукaци-
jу нa Morau House School of 
Education Универзитета у 
Eдинбургу 2007. и дoктoри-
рao инфoрмaциoне науке нa 
Филoзoфскoм фaкултeту

Универзитета у Зaгрeбу 2011. Рaдиo je нa 
вишe висoкoшкoлских устaнoвa у Хрвaтскoj 
и Вeликoj Бритaниjи. Зaпoслeн je кao виши 
прeдaвaч нa Teхничкoм вeлeучилишту у 
Зaгрeбу. Учествовао je у рaду прoгрaмских oд-
бoрa брojних стручних и научних кoнфeрeнци-
ja, тe у дoнoшeњу eврoпских образовних стaн-
дaрдa из пoдручja грид-рaчунaрствa; сарaдник 
је у низу oбрaзoвних прojeкaтa у Хрвaтскoj и 
Вeликoj Бритaниjи.

Oбjaвиo je двaдeсeтaк стручних и научних 
рaдoвa из пoдручja e-oбрaзoвaњa.

Дaмир Бoрaс диплoми-
рao је нa Eлeктрoтeхнич-
кoм фaкултету 1974. и дoк-
тoрирao нa Филoзoфскoм 
фaкултeту Универзитета у 
Зaгрeбу 1998. Нa Филoзoф-
скoм фaкултeту у Зaгрeбу, 
Oдсeк зa инфoрмaционе нау-
ке, ради као дeкaн и рeдoвни 
прoфeсoр. Oбjaвиo je вишe 
oд пeдeсeт научних и стручних рaдoвa, књигa и 
срeдњoшкoлских и висoкoшкoлских уџбeникa. 
Одржao је многа прeдaвaњa по позиву и саопште-
ња нa стрaним и дoмaћим научним скупoвимa 
из пoдручja инфoрмaционих и комуникaционих 
наука, прoгрaмирaњa, рaчунарске oбрaдe тeкстa и 
jeзикa, лeксикoгрaфиje и eнциклoпeдикe.

Петар Јандрић, Дамир Борас

КРИТИЧКО Е-ОБРАЗОВАЊЕ
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Књига која на оригиналан и свеж начин ак-
туализује чувену Сајерову изреку да „ништа није 
толико практично као добра теорија”. Критичкa 
тeoриja e-oбрaзoвaњa ниje пуки oпис ствaрнoсти, 
већ oслoбaђajућa прaксa; скуп принципa и идeja 
кoje je мoгућe упoтрeбити у сврху усмeрaвaњa 
прaксe, a с циљeм прoмoвисањa eмaнципaциje 
и друштвeнe трaнсфoрмaциje. Књига даје лу-
цидан теоријски одговор на практична питања, 
са пуном свешћу да је свaки oбрaзoвни прoцeс 
снaжнo укoрењeн у кoнтeкст, пa рeшeњa кoja 
oдгoвaрajу другима чeстo ниje мoгућe дoслoв-
нo прeузeти. Писано под утицајем богатих ис-
кустава аутора, ово дело нас подсећа да се e-
oбрaзoвaњe мора сaглeдaти нa aпстрaктниjем 
тeoриjскoм нивоу, кojи ћe нaс припрeмити нa 
инфoрмисaнo дoнoшeњe oдлукa у рaзличитим 
кoнтeкстимa. Сaдржaj књиге тeмeљи се нa извoр-
нoм научном истрaживaњу, и у тoм смислу она 
је нaмeњeнa свимa кojи прaтe нajнoвиja дoстиг-
нућa у пoдручjу e-oбрaзoвaњa, док су структу-
рa пoглaвљa и стил прeзeнтaциje прилaгoђeни 
упoтреби у нaстaви, штo књигу чини пoгoднoм 
као додатну литературу зa предмете из пoдручja 
e-oбрaзoвaњa у висoкoшкoлским установaмa. 
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Ноам Чомски (1928), 
лингвиста, филозоф, 
професор на Катедри 
за лингвистику и фи-
лозофију Масачусет-
ског технолошког ин-
ститута (МИТ), аутор 
је више од осамдесет 
књига. Његови ориги-
нални научни радови 
из области лингви-
стике цитирају се и 
о њима се дискутује 
већ пет деценија, а 
имају утицаја и на филозофију, социологију, 
биологију и когнитивне науке. Широм света 
читају се његови бројни чланци о политици и 
међународним питањима. Живи у Лексингтону 
у Масачусетсу.

О погрешном образовању - једина књига која 
обједињује текстове Ноама Чомског фокусира-
не на проблеме савременог образовања јесте 
интелектуално провокативно штиво једног од 
најнавођенијих мислилаца у историји, и је-
диног живог аутора на листи најцитиранијих, 
на којој се налазе имена попут Платона, Ше-
кспира или Фројда. Ово дело представља не-
заобилазан избор текстова о месту и смислу 
образовања у контексту социјалне, економске 
и политичке динамике савременог света.

Чомски широко заснива разумевање обра-
зовних потреба, почевши од измењене улоге 
школа у данашњем друштву до предлога нових 
модела образовања; луцидно укрштајући гло-
балне технолошке промене којима доминирају 
примат и одговорност медија са демократском 
улогом образовних установа.

Ноам Чомски

О ПОГРЕШНОМ ОБРАЗОВАЊУ
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Бранећи мисао да истински демократско 
друштво не може да опстане у свету који се 
убрзано мења уколико се приступ образовању 
драматично не реформише, аутор надахнуто 
уочава да се „право учење дешава у процесу 
откривања истине”. Ауторова критика начина 
на који тренутни школски систем „погрешно 
образује”, и његови предлози за промену пред-
стављају темељну литературу за наставнике, 
родитеље, људе запослене у школској админи-
страцији и све оне који брину о будућности на-
раштаја којима остављамо овај свет у наслеђе.

Према Чомском, образовни процес смис-
лен је само уколико значи практиковање 
слободе: „Добар наставник зна да ученицима 
може да помогне на најбољи начин тако што 
ће им дозволити да сами пронађу истину.”
Читалац ове књиге позван је да учини то исто.
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Пауло Фреире (1921–1997) био је један од 
најутицајнијих филозофа образовања дваде-
сетог века и заговорник критичке педагогије. 
Материјалне потешкоће у детињству учиниле 
су га осетљивим за проблеме обесправљених 
друштвених слојева, и читав његов рад, и тео-
ријски и практични, био је прожет дубоком ем-

патијом за социјално ускра-
ћене. Завршавајући правни 
факултет у родном Брaзилу, 
Фреире је упоредо изучавао 
филозофију, феноменоло-
гију и психологију језика, 
напослетку осмишљавајући 
познате и утицајне пројекте 
за описмењавање одраслих. 
Фреиреов рад на описмења-
вању који је широко подржа-
вала држава прекинут је вој-
ним пучом 1964, након чега 
Фреире проводи неко време 
у затвору, а потом године у 
егзилу, најпре у САД, а за-
тим у Швајцарској. Повра-
так у Бразил 1980. Фреире 
користи да настави свој рад 
на описмењавању и социјал-

ном оснаживању обесправљених. Током 1968. 
излази његова Педагогија обесправљених, која га 
високо позиционира међу модерне филозофе 
образовања. Фреиреове идeје постају утицајне 
широм света, налазећи многе поштоваоце и из-
учаваоце и данас.

Пауло Фреире

ПЕДАГОГИЈА ОБЕСПРАВЉЕНИХ
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Педагогија обесправљених припада канону 
дела из филозофије образовања, високо пози-
ционирајући свог аутора у ред најзначајнијих 
педагошких мислилаца двадесетог века. Обја-
вљена је први пут 1968. на португалском, да 
би већ 1970. доживела енглеско издање, које 
је омогућило ширење Фреиреових идеја ван 
граница Бразила. Заснована на ауторовом раду 
на описмењавању одраслих, осветљена марк-
систичким аналитичким апаратом и прожета 
дубоком емпатијом, Фреиреова најпознатија 
књига сматра се темељним делом правца који 
се данас назива критичком педагогијом. Про-
тивуречности света у ком је Педагогија обеспра-
вљених написана до данас нису нестале, и даље 
захтевајући аналитичку пажњу која нас може 
довести до онога што Фреире назива „осве-
шћивањем”. Ово штиво је отуда много више 
од вредног канонског дела уписаног у историју 
мисли о образовању – оно данас има подједна-
ко велик значај за савремене, као што је имало 
за своје прве читаоце, усмеравајући пажњу на 
релевантна питања и стављајући читаоца у ак-
тивну позицију, у којој ће храбро промишљати 
свет, прихватајући спасоносно бреме слободе.



Образовање није припрема за живот,
образовање је живот сам.

Џон Дјуи

 



Библиотека 
Педагошка раскршћа

ЕDИЦИЈА 
ПРИМЕЊЕНА
ПЕDАГОГИЈА
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Дечји психијатар Стенли Гринспен је у сво-
јим књигама које се баве темом родитељства 
развио познати метод комуникације са децом 
млађег узраста под популарним називом „вре-
ме на поду”. У четрдесет година дугој каријери 
Гринспен је стекао углед првенствено захваљу-
јући својим истраживањима раног развоја деце, 
а затим и као аутор и предавач на Медицин-
ском факултету Универзите-
та Џорџ Вашингтон. Био је 
вођа покрета који је развија-
ње љубави у односима међу 
људима сматрао кључним 
за емоционални и интелек-
туални развој детета. Грин-
спенова мапа дечјег развоја 
призната је од стране Аме-
ричке академије педијатара 
као водич за педијатре који 
процењују развојне способ-
ности мале деце.

У књигама као што су 
Прва осећања (1985), Суштин-
ско партнерство (1989) и По-
литика игре (1993), Гринспен родитељима нуди 
мапу развојних периода кроз које пролазе деца 
од рођења до седме године живота, тврдећи да ро-
дитељи деци највише могу помоћи тако што ће 
пола сата дневно учествовати у њиховим играма. 
Ово „време на поду” учи децу како да стекну са-
мопоуздање, преузму иницијативу, како да стекну 
сигурност с којом ће моћи даље кроз живот.

Гринспен је употребу овог метода проши-
рио и на васпитање деце са проблемима у ра-
звоју, посебно деце са аутизмом. Бери Брезел-
тон, харвардски професор и познати педијатар, 
каже да је овај метод „значајан по начину на 
који нам помаже да допремо до деце у раним 
стадијумима њиховог развоја и дамо им шансу 
да развију свој потенцијал”.

Стенли Гринспен

РАЗВОЈ ЗДРАВОГ УМА



23

Високо на листи жеља многих родитеља на-
лази се нада да ће њихова деца бити успешни 
ученици који могу да савладају образовне изазо-
ве и са интересовањем посматрају свет. Исто 
тако, сви ми желимо да наша деца развију спо-
собност за топле односе и блискост и да имају 
много богатих и вредних искустава. Осим тога, 
желимо да наша деца имају свест о томе шта 
чини прикладно понашање, да имају осећај за 
исправно и погрешно и да умеју паметно да 
просуђују у непознатим ситуацијама. Свака-
ко желимо да имају добра осећања према себи 
и да показују упорност, флексибилност и кре-
ативност. Многи родитељи и стручњаци који 
раде са децом траже начине како „да подигну 
пречку” или да доведу коришћење дететовог по-
тенцијала до највишег нивоа, без поткопавања 
његове емоционалне виталности и добробити 
– истиче аутор у уводу.
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Осећање несигурности у савременом све-
ту данас се све више преноси и на децу, и то на 
сваком узрасту. Не само реални, лични животни 
догађаји него и виртуелни медијски преплављују 
трагичним збивањима породичне домове, који 
би требало да су темељ осећања сигурности и 
заштићености за дете, од његовог најранијег де-
тињства до адолесценције. Др Стенли Гринспен, 
један од светски најистакнутијих ауторитета за 
дечји емоционални развој, на основу богатог 
клиничког искуства, својом књигом даје непро-
цењиви допринос решавању овог проблема. Од-
ређујући емоционалне темеље сигурности, он 
упућује родитеље на начела која ће им помоћи 
у развоју вештина неопходних за изграђивање 
осећања сигурности код сопствене деце. 

Вредност Гринспеновог доприноса овом 
кључном питању огледа се понајвише у томе 
што он у својој књизи највећу пажњу посвећује 
самој природи отпорности и изграђивању пре-
цизних вештина помоћу којих ће се деца ус-
пешније суочавати са проблемима. И што је 
још важније, он овом књигом нуди путеве који 
ће указати на то како се изграђује сопствени 
унутарњи осећај сигурности, самопоуздања и 
отпорности.

Стенли Гринспен

СИГУРНО ДЕТЕ
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Ова је књига поуздан приручник за плани-
рање и спровођење индивидуалног васпитно-
образовног рада са децом која имају потешко-
ће у развоју. Ауторка се, са великим искуством 
у овој области, ослања како на теоријска знања 
и практична искуства стручњака за специјалну 
едукацију и рехабилитацију, тако и на драго-
цена практична знања учитеља који спроводе 
инклузивну наставу у редовној школи. Аутор-
кин напор да систематично представи једну 
разноврсну област уродио је књигом која на 
прегледан и приступачан начин, у неколико 
тематских целина, обрађује особености учени-
ка са сметњама у развоју и представља кораке 
неопходне у изради индивидуалног васпитно-
образовног програма. Приручник пружа по-
дршку наставнику у његовим свакодневним 
изазовима, водећи га кроз почетну процену 
ученика, преко пра-вљења плана подршке за 
ученика – који обу-хвата садржаје, циљеве, 
методе, средства и облике рада – до савета за 
подстицајно вредновање и оцењивање ученич-
ких постигнућа. Драгоцено искуство из нама 
блиске државе, која се суочава са сличним 
изазовима у свом образовном систему.

Ђурђица Иванчић

ДИФЕРЕНЦИРАНА НАСТАВА У 
ИНКЛУЗИВНОЈ ШКОЛИ
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Ерик Јенсен је познати стручњак чије је 
главно интересовање везано за процес учења. 
Као наставник је радио у основним и средњим 
школама, где је проучавао вештине читања и 
учења. Као доктор наука, постао је придружени 
предавач неколико универзитета и професор 
за образовање одраслих на калифорнијском 

универзитету у Сан Дијегу. 
Током 1988. године Јенсен 
је проглашен за најистакну-
тијег младог Американца.

Јенсен је један од осни-
вача највећег светског ака-
демског програма за тален-
те, који окупља око 55 000 
постдипломаца из шеснаест 
земаља

Средином осамдесетих 
је основао и „Тачку преок-
рета”, програм за наставни-
ке који се бави проблемима 
подучавања и учења, а који 
је заснован на научним от-
крићима о могућно-стима 
људског мозга. Јенсен је био 
оснивач и прве светске кон-
ференције која је повезала 

достигнућа неурологије са образовном прак-
сом. Његове најпознатије књиге су Подучавање 
с мозгом на уму („Teaching with the Brain in 
Mind”), Супер-подучавање („SuperTeaching”), 
Унапређивање мозга и подучавање са сиро-
ма- штвом на уму („Enriching the Brain and 
Teaching with Poverty in Mind”). 

Ерик Јенсен

ПОДУЧАВАЊЕ СА МОЗГОМ НА УМУ
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Треба ли да истакнем како су разумевање 
истраживања мозга и повезивање тих истра-
живања с учењем постали стандардни захтеви 
за учитеље и наставнике? Не морате да будете 
биолог или неуронаучник како бисте схватили 
кључне појмове. Немојте се везати за струч-
не термине или неуролошке процесе. У ствари, 
превише интересовања према биологији мозга 
могло би да вам одузме много драгоценог време-
на, у којем бисте могли да учините нешто ва-
жније: да радите у пракси на ономе што је по-
требно како би се променио начин образовања.

 Тај процес има три корака. Прво, почни-
те да боље разумевате мозак, научите кључне 
идеје и принципе. Друго, искористите оно што 
сте научили темпом којим ћете моћи највише 
да допринесете. И треће, крените према „ве-
ликој победи” и започните промене у школи и 
у окружењу. Све ово речено није мода или тзв. 
„дан за усавршавање учитеља”. Овакав начин 
промишљања требало би да буде дугорочна ми-
сао водиља у вашем свакодневном одлучивању: 
„Узимајући у обзир оно што знамо о мозгу и 
начину на који он учи, да ли ово што желим да 
применим користи ученицима при учењу?

ПОДУЧАВАЊЕ СА МОЗГОМ НА УМУ
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К. Џ. Симистер води потпуно 
нови програм о вештинама раз-
мишљања којим децу припрема 
за нагле промене и изазове с 
којима ће се суочити у свету, из-
ван контекста школских тестова 
и испита. 

 Успешност овог програма 
презентовала је на британским 
и међународним симпозијуми-
ма, као и у радионицама за децу, 
учитеље и родитеље. Ауторка 
има четрнаест година искуства у 
подучавању деце свих узраста у 
приватним и државним школа-
ма, диплому Економског факул-
тета (University of Cambridge) и 
магистеријум из области уна-
пређења школства (London’s 
Institute of Education).

Ауторка је неколико књига и радова, међу 
којима се истиче књига намењена учитељима 
под насловом Како научити дете да мисли и 
учи: Практични програм за цело школовање 
(„How to Teach Thinking and Learning Skills: 
A Practical Programme for the Whole School”). 
Чврсто верује да, уколико подучавамо децу 
да размишљају на свој начин, обезбеђујемо за 
њих будућност пуну могућности.

Једна од водећих ауторки у области обра-
зовања деце разматра тајне успеха и нуди нам 
прегршт маштовитих и, пре свега, забавних ак-
тивности, игара и вежби намењених деци свих 
узраста.

К. Џ. Симистер

НАУЧИТЕ СВОЈЕ ДЕТЕ 
ДА РАЗМИШЉА
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Прегледно и занимљиво изложене савете, 
предлоге и примере у овој књизи можемо да 
користимо у најразличитијим свакодневним 
ситуацијама: током јела, у колима, за време 
шетње, чак и у супермаркету.

На тај начин деца ће уживати у развијању 
кључних особина као што су предузимљивост, 
усредсређеност и истраживачки дух. Књига К. 
Џ. Симистер омогућава родитељима да на нај-
бољи начин одиграју веома важну улогу у не-
говању самосталне, самоуверене и креативне 
личности свог детета.

„Заснована на опажањима филозофа, књи-
жевника, научника и предузетника, ова књига 
представља скуп од 16 одлика које утичу не 
само на дететове резултате него и на његов 
успех кроз цео живот.”
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Наоми Алдорт је међу-
народно призната ау-
торка књига о васпитању 
деце. Поред тема везаних 
за васпитање беба, деце 
предшколског узраста и 
тинејџера, Наоми Алдорт 
се бави и различитим ас-
пектима родитељства и 
емоционалним потребама 
родитеља. 

Њена упутства не иду у правцу налажења 
мирних начина да се контролише дете, већ у 
правцу налажења начина васпитања без упо-
требе механизама контроле; она говоре о ро-
дитељској способности деловања из љубави, о 
томе како треба радити на томе да деца буду 
успешна и дају све од себе својом вољом, а не 
да би од старијих добила одобравање. 

Њени чланци и саветодавне колумне могу 
да се пронађу у издањима широм света, укљу-
чујући Mothering Magazine (САД), The Journal 
of Attachment Parenting International, McGraw 
Hillov универзитетски уџбеник, Byron Child (Ау-
стралија), Natural Parenting (Аустралија), The 
Mother (Велика Британија), Hand in Hand (САД), 
Life Learning Magazine (Канада), Taking Children 
Seriously (Велика Британија), Gentle Spirit, и дру-
ги. Њени чланци преведени су на немачки, хе-
брејски, јапански, шпански и холандски језик.

Стара је истина да подучавање мало вреди, 
уколико подучавајући некога не подучавамо 
и себе саме. Сходно томе, књига Наоми Ал-
дорт, заснована на богатом искуству предава-
ча, саветника, родитеља троје деце – полази 
од праксом потврђеног уверења да одгајајући 
децу, одгајамо и себе. Једна од свакако живот-
но најодговорнијих улога јесте улога родитеља, 

Наоми Алдорт

ВАСПИТАВАМО ДЕЦУ, 
ВАСПИТАВАМО СЕБЕ
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која се, по мишљењу ове успешне терапеут-
киње, најбоље остварује у садејству љубави и 
поштовања према детету, разумевању његових 
расположења, осећања и размишљања и умећа 
комуникације с њим. Тако се полазно погла-
вље „Промена парадигме” заснива на уверењу 
да треба делити живот са дететом чија дела не 
произлазе из страха него из радости и љуба-
ви. На љубави, као најважнијем родитељском 
осећању, и основној смерници у васпитању, 
заснована су и сва наредна поглавља. Осећање 
љубави је кључно полазиште у свим поступ-
цима, ситуацијама и смишљеним играма које 
ова ауторка препоручује како би се у детету 
развила и неговала здрава, емоционална, са-
мостална, самопоуздана личност. Да би се то 
заиста и остварило, ауторка прецизно описује, 
представља и објашњава животне ситуације у 
којима је неопходно: волети другог, али и не-
говати љубав према себи; ослободити се страха 
од недовољно љубави, али и страха од губит-
ка контроле; задржати доследност и разумети 
понашање детета; разликовати своје потребе и 
потребе детета; спречити „психологију жртве” 
и решавати проблем агресивности...
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Jеспер Јул је познати дански терапеут и ау-
тор бројних књига које се баве проблемом ро-
дитељства. У својој најпознатијој књизи Ваше 
компетентно дете (Your Competent Child, 1995), 
сумирајући двадесет пет година искуства рада 
са породицама, тврди да се данашње породи-

це, захваљујући деструктив-
ним тенденцијама у друштву, 
налазе на занимљивом раскр-
шћу јер се традиционални 
модели понашања као што 
су послушност, физичка и 
емоционална агресивност и 
конформизам налазе у фази 
трансформације. Јул се супро-
тставља многим претпостав-
кама традиционалне развојне 
психологије, као и владајућим 
методима и моделима педаго-
гије. Идеја неауторитарног ро-
дитељства, која се промовише 
у овој књизи, допринела је да 
ауторово дело буде преведено 
на тринаест језика. 

 Већ готово две деценије 
Јул ради на формулисању но-
вих парадигми у васпитању 

деце и родитељству те у начинима на које по-
кушавамо да подржимо развој деце и њихо-
ву социјализацију. Његов основни циљ је да 
инспирише, подржи и помогне родитељима 
и запосленима у образоваљу како би нове ге-
нерације деце одрасле социјално и ментално 
здраве, нудећи тако алтернативу агресивности 
и насиљу којима су деца била изложена у про-
шлости и којем су изложена и данас.

Јеспер Јул

КАКО ДА КАЖЕТЕ НЕ МИРНЕ 
САВЕСТИ
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Од 2007. године, Јеспер Јул је оснивач и 
вођа „Family Lab International”, организације 
која се бави организовањем семинара, преда-
вања и радионица за родитеље и породице.

Јул се супротставља многим претпоставка-
ма традиционалне развојне психологије, као и 
владајућим методама и моделима педагогије. 

У овој краткој књизи налази се јасан и по-
тврдан одговор на вечито питање како дете-
ту рећи „НЕ”, а не изгубити његову љубав и 
поверење. Јеспер Јул нас са скандинавском 
смиреношћу проводи кроз низ тако познатих 
а тако комплексних ситуација у којима је „НЕ” 
тачан и једини могући одговор. Књига која ће 
вам на најконкретнији начин помоћи да успе-
шно и једноставно, заједно са вашим дететом, 
савладате многе наизглед тешко савладиве 
препреке на путу дечјег одрастања и вашег 
родитељства.
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Јеспер Јул, међународно познати дански 
стручњак из области породичне терапије, у 
сарадњи са терапеуткињом великог искуства, 
Хеле Јенсен, написао је књигу за све оне који 
желе да развију своје педагошке компетенци-
је. Књига представља свеобухватан покушај 
заокруживања и описивања процеса у међу-
људским односима кроз које наставници и ва-
спитачи пролазе у раду са децом и младима. 
Писана је са темељним уверењем да ће циље-
ви различитих педагошких институција, школа 
пре свега, најбоље бити остварени уколико на-
ставник и васпитач брину о међуљудским од-
носима као о темељу заједничког живота. Како 
развијање квалитетних односа међу одраслима 
представља предуслов да деца изграде потреб-
не и примерене односе, књига на свеж и ориги-
налан начин показује пут напуштања културе 
послушности која је у прошлости обележила 
друштво и педагошке институције, залажући 
се за подстицање одговорног, а не послушног 
понашања. Проницљиво дело које није усме-
рено ни на једну страну у педагошком односу, 
него на однос сам по себи. 

Јаспер Јул, Хеле Јенсен

КОМПЕТЕНЦИЈА У ПЕДАГОШКИМ 
ОДНОСИМА – ОД ПОСЛУШНОСТИ 
ДО ОДГОВОРНОСТИ
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Хеле Јенсен је пси-
холог, специјалиста 
за психотерапију и 
коауторка Од послу-
шности до одговорно-
сти, ауторка, заједно 
са Елизабет Јенсен, 
књиге Дијалог са ро-
дитељима (Dialogue 
with Parents), аутор 
неколико чланака о 
управљању у учиони-
ци. Са групом аутора, 
творац је књиге Ем-
патија, оно што свет држи заједно (Empathy 
– what binds the World together). Са Јеспером 
Јулом ради на подучавању едукатора, породи-
ца и родитеља у различитим земљама Европе, 
у институцијама као што су DDIF, Deutsch – 
dänisches Institut für Familientherapie у Бер-
лину, као и у Internationale Gesellschaft für 
Beziehungskompetenz у Инсбруку. Председница 
је фондације „Childrens´s Wisdom of Life”.
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Финтан О’Риган је је-
дан од водећих стручња-
ка за проблеме учења и 
понашања у Великој 
Британији. Радећи као 
директор школе, постао 
је фасциниран утицајем 
васпитања, али и приро-
де на развој човека. Ово 
своје интересовање је 
применио на истражи-
вања поремећаја недос-
татка пажње код деце школског узраста. У овом 
периоду је непрестано радио са ученицима и ро-
дитељима, што му је помогло да стекне уравно-
тежен поглед на проблеме школе, наставника и 
породица када су у питању разлике у стиловима 
учења и понашања. О’Риганов модел учења и по-
нашања чини основу његовог приступа пробле-
му постизања краткорочног и дугорочног успеха 
у учењу јер „иако је тачно да нема два иста де-
тета, структурисани и флек- сибилни системи и 
стратегије ће водити ка успешнијим исходима”.

О’Риган је међународно признат презентер 
и консултант у областима понашања, учења и 
мотивације, како у оквиру образовања, тако и 
унутар медицинске науке. 

У Великој Британији се тренутно бави кон-
султантским радом за мрежу школа и предаје 
на универзитету Лестер, при Националној асо-
цијацији за децу са посебним потребама, као 
и на Институту за образовање. У исто време је 
и председник Европске алијансе за поремећаје 
пажње. Објављена дела укључују и више пута 
награђивану књигу Образовање деце са поре-
мећајем у пажње, Како подучавати и односити 
се према деци са поремећајима пажње (2001).

Финтан О’Риган

КАКО ПОМОЋИ ДЕЦИ 
СА ПРОБЛЕМАТИЧНИМ 
ПОНАШАЊЕМ
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„Ова књига је резултат многих искуста-
ва сакупљаних током последње две децени-
је. Као професор који предаје предмете из 
области природних наука нисам ни могао да 
прет-поставим да ће се моја пажња, уместо на 
школске предмете Хемију и Биологију, усме-
рити на биологију и хемију појединаца који-
ма сам предавао у учионицама” – духовито 
примећује О‘ Риган у уводу своје озбиљно и 
стручно написане књиге, у којој су на најсрећ-
нији и најуспешнији начин спојени његово бо-
гато искуство професора, директора школе и 
стручњака који се годинама бави стратегијама 
за помоћ деци с проблематичним понашањем. 

Међу све бројнијим расправама о непри-
мереном понашању деце у школама, у све-
ту и код нас, драгоцене су књиге, као што је 
ова, које настоје да опишу, класификују и 
дефинишу постојеће проблеме, а онда и дају 
поуздане стратегије и вештине за њихово ре-
шавање. Ни родитељима ни наставницима 
одавно више није довољно да само установе 
како деца не могу да уче, неће да уче, и није 
им до тога стало, или да о тој деци мисле као 
о несташној, непослушној, недовољно вредној 
и неамбициозној. Иза многих симптома, које 
овај стручњак прецизно описује, стоји велики 
распон поремећаја – од дисграфије, дислекси-
је, дискалкулије до хиперактивности, и мно-
гих других поремећаја. Аутор нам помаже да 
их препознамо, охрабрује нас у покушају да 
их разумемо, подржавајући истовремено обе 
стране – и ученичку и наставничку.
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Љубица Продановић, педагог, рођена је у 
Београду, где је завршила учитељску школу, 
филозофски факултет и одбранила докторску 
дисертацију. У току свог професионалног рада 
била је учитељица и наставник у основним 
школама Србије, професор Учитељске школе у 
Бањалуци, асистент на Филозофском факулте-
ту, професор Више педагошке школе у Београ-
ду и виши просветни саветник за разредну на-
ставу у Републичком заводу 
за унапређивање васпитања 
и образовања у Србији.

Учествовала је у струч-
ном усавршавању просвет-
них радника у планирању, 
остваривању и вредновању 
васпитно-образовних зада-
така у настави и школи, у 
земљи и иностранству.

Посебно је радила на со-
цијалном развоју ученика 
у току наставног процеса, 
улози наставника као васпи-
тача и сарадњи наставника са родитељима.

Поред бројних научно-популарних тек-
стова, аутор је или коаутор више књига, међу 
којима се, истичу: Друштвено васпитање деце, 
Проверите како васпитавате у породици, Дете, 
Рад у паровима, Сарадња с породицом, Дирек-
тан рад наставника (од првог до осмог разреда 
основне школе за децу југословенских грађана у 
иностранству).

Љубица Продановић

ПРОВЕРИТЕ КАКО ВАСПИТАВАТЕ 
У ШКОЛИ
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...Књига која је пред вама има елементе те-
орије и размене искустава у вашем стручном 
усавршавању у области остваривања васпит-
них задатака као учитеља, предметног настав-
ника или професора одељењског старешине и 
члана појединог стручног актива школе у којој 
радите.

Ваше васпитно деловање се огледа и у по-
ступцима у појединим ситуацијама у контак-
тима с ученицима, колегама и родитељима, на 
часу и ван њега.

Оно од чега се у том деловању почиње је-
сте тражење одговора на питање зашто је до 
те ситуације дошло и анализирање узрочно-
последичних веза. Познајући могуће узроке 
појединој појави у личном или заједничком 
понашању ученика, успешније ћете сагледати 
и своје могуће деловање.

Од многих ситуација у којима ћете се у 
току праксе наћи као наставник изабрали смо 
неколико десетина најчешћих, груписаних у 
седам поглавља, колико је и врста деловања 
као васпитача. Да ли ћете усвојити деловање 
које вам се препоручује на крају сваке анали-
зиране ситуације, ваше је лично и професио-
нално опредељење.
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Френк Грин је извршни директор Leigh 
Academies Trust, која у овом тренутку броји 
пет школа. Поседује више од двадесет годи-
на искуства у вођењу школа, посебно на пољу 

увођења технолошких ино-
вација, употребе рачунара и 
нових технологија. Од 2008. 
године његов начин руково-
ђења је признат и почиње 
да се примењује и у другим 
школама које претендују да 
постану академије. Труст 
који води, организује успе-
шне програме за обуку на-
ставника почетника. Франк 
Грин је успешно сарађивао 
са групом „Vision 2012”, која 
је касније променила име у 
„Визије будућности”. Обја-
вио је низ чланака на тему 
вођења школе и образовних 
институција, а затим и књи-
гу Директор школе у дваде-
сет првом веку. 

Френк Грин

ДИРЕКТОР У 21. ВЕКУ – БИТИ 
УСПЕШАН ПРЕДВОДНИК ШКОЛЕ
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У жељи да пренесе корисно искуство које 
је стекао у дугогодишњем раду, аутор износи 
збирку мисли и идеја о вештинама потребним 
да се буде директор школе. Без намере да буде 
свеобухватан у предмету о ком говори, он се 
концентрише на вештине које су данас најва-
жније, без наглашавања основних принципа 
директорског посла, који су потпуно исти као 
и они који важе за било ког доброг наставника. 

Водећи се претпоставком да су технике одр-
жавања доброг реда, дисциплине и лепог по-
нашања познате и вредноване од стране свих 
директора и оних који то настоје да буду, ау-
тор се више концентрише на чињеницу да се 
природа директорског посла – и, према томе, 
вођства – брзо мења. Сврха овог текста је отуда 
да покуша да пружи малу помоћ садашњим во-
ђама и онима који настоје да то постану, у про-
налажењу сопственог пута на овој тешкој стази.
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Др Оливер Хехлер, педагог и психотерапеут 
за децу и младе, научни је саветник на Одсеку 
за науку о образовању на Гетеовом факултету 
универзитета у Франкфурту.

Хехлер из педагошке и теоријске перспекти-
ве утемељује педагошко саветовање као облик 
педагошког деловања и развија аутентични 
педагошки модел саветодавне праксе. Његови 
истраживачки напори су усмерени ка пробле-
му трансфера саветовања у 
домену педагогије у домен 
образовне праксе тј. какву 
форму треба да има педа-
гошко тумачење општих и 
стручних знања и вештина.

Упркос чињеници да је 
педагошка мисао стара гото-
во две хиљаде година и томе 
да је образовање постало 
неизбежна антрополошка 
чињеница, статус професио-
налног едукатора је још увек 
неизвестан. Хехлер сматра 
да између теоријских теме-
ља педагогије који пружају 
извесна дисциплинска знања и практичног при-
ступа образовању мора бити изграђен одређен 
однос који ће обезбедити повезивање образов-
не антропологије и историје идеја са развојем 
образовних система и образовних активности. 
На овоме се заснива и употреба метода интер-
вјуа и дијалога на практичном нивоу реализа-
ције праксе саветовања. 

Оливер Хехлер

ПЕДАГОШКО САВЕТОВАЊЕ
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Књига признатог немачког педагога и те-
рапеута за децу и младе, пружа нам, из пе-
дагошке перспективе, могућност темељног 
разумевања саветовања као форме педаго-
шког деловања, развијајући изворни модел 
саветодавне праксе. Педагошка теорија пред-
стављена у овој књизи доживљава саветова-
ње као једно од васпитних средстава и тиме 
претпоставља разлику између педагогије као 
научне дисциплине и професије. У њој се на 
проницљив начин демистификује саветовање 
као поступак широког спектра, постајући пе-
дагошки за- сновано, високо специјализовано 
и делотворно средство самоваспитања. 
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 Азра Рађеновић је рођена 1962. у Сиску. Го-
дине 1980. је завршила ЦУО Владимир Мајдер 
у Сиску, а 1985. дипломирала је на Филозоф-
ском факултету у Загребу на смеру за педаго-
гију. Од 1986. године ради као педагог и ментор 
у основној школи у Сиску. Вишегодишња је во-
дитељка Актива стручних сарадника Сисачко-
мославачке жупаније.

Марина Смиљанић је рођена 1957. у Сиску. 
На Филозофском факултету у Загребу стекла 
је звање дипл. педагог. Од 1997. је запослена 
у основним школама у Сиску као стручни са-
радник, педагог. Посебно је ангажована као 
сарадник Центра за социјалну заштиту у вези 
са заштитом деце и младих и породичним ва-
спитањем.

Азра Рађеновић и Марина Смиљанић су 
Приручник за разредне старешине написале у 
намери да помогну разредним старешинама 
тако што им неће само пружити драгоцену 
подршку, и охрабрење него и дати неопходне 
смернице за веома захтевну и одговорну улогу, 
за коју, нажалост, не постоји посебан предмет 
током школовања наставника. Како саме исти-
чу у предговору: „Важност оспособљавања за 
разредно старешинство на наставничким сту-
дијама произилази из чињенице да су сви учи-
тељи разредне наставе уједно и разредне старе-
шине, а већина наставника предметне наставе 
преузима и послове разредног старешине, који 
су бројни и сложени.”

Азра Рађеновић, Марина Смиљанић

ПРИРУЧНИК ЗА 
РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ
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 Преносећи богато дугогодишње професи-
онално искуство стручних педагошких сарад-
ница, ауторке су овим приручником обрадиле 
елементе важне за доброг разредног стареши-
ну и ваљано вођено разредно старешинство: 
особине доброг разредног старешине, плани-
рање и програмирање рада, час разредног ста-
решине, административни послови, седнице, 
сарадња са родитељима, исхрана, социјална и 
здравствена заштита ученика, професионална 
оријентација, излети и екскурзије, дисципли-
на и педагошке мере, појава насиља у одеље-
њу и у школи, рад са ученицима са смет- њама 
у развоју – до кризних ситуација у школи. У 
Додатку се наводе конкретни примери у поје-
диним ситуацијама, обрасци, планови рада и 
активности, примери радионица за рад с ро-
дитељима итд.

Иако ауторке говоре о искуству у Хрват-
ској, оно се може потпуно применити и у на-
шој земљи јер, докле год и где год да постоји 
разредни старешина, он:

Мора да познаје закон, правилнике и прави-
ла која се односе на његову улогу, мора да познаје 
вештине комуникације (укључујући и оне ди-
пломатске), како би успешно повезао уче-снике 
у васпитно-образовном процесу: ученике, шко-
лу, и родитеље, мора да буде добар психолог и 
мудра и добра особа.
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 Наташа Вујисић Живковић рођена је 17. јуна 
1968. године у Ужицу. Основну и средњу школу 
завршила је у Београду. На Одељењу за педагогију 
и андрагогију Филозофског факултета у Београду 
дипломирала је 1994. године. На истом факултету 
магистрирала је 1999. године и одбранила доктор-
ску дисертацију 2004. године. 

Од 2006. године ради на Одељењу за педагогију 
и андрагогију Филозофског факултета у Београду 
у статусу доцента, а од 2012. године у статусу ван-
редног професора.

Објавила је неколико монографија, од којих 
издвајамо: Педагошко образовање учитеља – ра-
звијање васпитног концепта (2005), Шездесет 
година часописа Педагогија (2006), Трагање за пси-
холошком основом емпиријске педагогије: научни до-
принос Војислава Бакића проучавању деце (2011), 
Војислав Бакић и развој педагошке науке у Србији 
(2012).

У овом свом најновијем делу Наташа Вујисић 
Живковић одушевљава систематичношћу и на-
дасве оригиналношћу у начину излагања својих 
идеја. Почевши од више него оригиналног насло-
ва (јер се некадашњи надзорник морао огледати 
не само у стручном писању, него и у буквално „ја-
хачким” вештинама у сврху обиласка поверене му 
регије), њен рукопис је препознатљив, тако лаган 
за читање а тако пробитачан, конкретан, научно 
прецизан, духовно и литерарно врцав, једном реч-
ју – драгоцен како за педагошку науку тако и за 
допунско образовање читаоца, а при свему томе 
даје сјајан допринос разбијању честе предрасуде 

Наташа Вујисић Живковић

НА ПЕРУ И НА СЕДЛУ – НАДЗОР 
НАД ОСНОВНИМ ШКОЛАМА  
У СРБИЈИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 
XIX ВЕКА



47

наше педагошке науке да је текст тим више „нау-
чан” што је мање јасан и лаган за читање. Додуше, 
у овом случај од поменутог читаоца захтева со-
лидно предзнање из области националне историје 
педагогије. 

Ауторка је истраживану тему успела да учини 
узбудљивом, и то не само за доброхотног истори-
чара националне педагогије, већ и за свакога тео-
ретичара и практичара који се на било који начин 
бави домаћом школском проблематиком. При 
томе, ауторка је показала невероватну вешти-
ну „пливања” у мноштву архивских докумената 
(великим делом досад неискоришћених), као и 
у оквиру коришћења разних остварења аутобио-
графског и мемоарског карактера. 

Најдрагоценији закључак свакога ко прочита 
ову вредну студију јесте неумитно схватање да је 
мукотрпно формирање основношколског система 
у ослобођеној Србији прве половине XIX века у 
нераскидивој вези са концепцијско-институцио-
налним и сваким другим развојем управо и у пр-
вом реду – школског надзора и надзорника.

Проф. др Светозар Дунђерски
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Проф. др. Верена Каст (1943, Волф халден, 
Швајцарска) данас је једна од најугледнијих 
психотерапеуткиња на немачком говорном 
простору. Током школовања су њена интересо-
вања била посвећена психологији, филозофији 
и књижевности, да би се потом посветила ана-
литичкој психологији. Ради 
у својој пракси у Ст. Галену 
као јунговска аналитичарка 
и као дидактичка аналити-
чарка. Предаје на Јунговом 
институту у Цириху као и 
на универзитетима у Цири-
ху и Ст. Галену. Осим тога је 
и председавајућа у Интер-
националном аналитичком 
удружењу. Ауторка је број-
них стручних књига које су, 
као и Допуститe деци да оду 
и пронађите себе: одвајање 
од деце, постале бестселери.

Верена Каст

ДОПУСТИТЕ ДЕЦИ ДА ОДУ И 
ПРОНАЂИТЕ СЕБЕ − 
ОДВАЈАЊЕ ОД ДЕЦЕ
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Ово је прва књига Верене Каст која је пре-
ведена на српски језик.

Како се одвојити и пронаћи себе – централно 
је питање родитеља и деце која расту, сазре-
вају и напуштају кућу. Њима предстоји нова 
фаза у животу која са собом носи многостру-
ка позитивна и негативна осећања. У процесу 
одвајања од деце мешају се туга, бес, нежност 
и нада у будућност, као и осећање блиске по-
везаности. Сва та осећања могу код родитеља 
да доведу до плодне нове везе са децом и са 
животним партнерима. Ауторка показује како 
ова промена у животу може да буде позитивна 
и како се могу отворити нове могућности за 
један стабилни идентитет. Идентитет под ра-
зумева да је човек постао индивидуално биће, 
ослобођено комплекса родитеља, али и од за-
хтева заједнице, од друштвених норми и вред-
ности, посебно од очекиваних (задатих) улога. 
Идентитет, дакле, није представа о ономе што 
неко „мисли да треба да буде”, него оно што 
он јесте. За родитеље и за децу је централни 
задатак да науче како да се одвајају и како да 
себе поново открију. Верене Каст описује фазе 
и шансе тог процеса и нуди нове могућности 
за испуњен живот.
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Др Емилија Лазаревић, научна саветница 
у Институту за педагошка истраживања у Бео-
граду, поседује скоро три деценије дугу профе-
сионалну каријеру обележену не само научно-
истраживачким него и терапијским радом са 
децом која имају говорно-језичке проблеме, 

оштећење слуха и специ-
фичне сметње у учењу. 
Ауторка је и реализаторка 
акредитованих семинара 
за стручно усавршавање за-
послених у образовању, ко-
уредница књиге Нове улоге 
за ново доба: прилози за ре-
дефинисање образовне прак-
се, рецензенткиња бројних 
часописа и ауторка преко 
стотину научних радова у 
области инклузивног обра-
зовања, говорно-језичког 
развоја, говорно-језичких 
поремећаја и специфич-
них сметњи у учењу. Уче-
ствовала је у међународ-
ним пројектима и руководи 
пројектом „Унапређивање 

квалитета и доступности образовања у проце-
сима модернизације Србије”, који Институт за 
педагошка истраживања у Београду реализује 
уз подршку Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја.

Са великим искуством у овој области, кроз 
чврсту повезаност теоријских поставки и ис-
куства практичног рада, ауторка на система-
тичан, прецизан и исцрпан начин представља 
посебну категорију ученика са специфичним 
сметњама у учењу, подстакнута сазнањем да 
и поред типичних општих способности и аде-

Емилија Лазаревић

СПЕЦИФИЧНЕ СМЕТЊЕ У УЧЕЊУ
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кватних образовних услова, ова деца често 
испољавају тешкоће у овладавању основним 
школским вештинама, као што су читање, пи-
сање или рачунање и остварују нижа школска 
постигнућа. Књига је писана са намером да се 
из различитих перспектива, теоријских оквира 
и парадигми сагледају сва значајна питања у 
вези са којима постоје неслагања у овој обла-
сти у свету и код нас: питања теоријског одре-
ђења, дијагностичких критеријума, података 
о учесталости, процедуре третмана и едука-
ције. Посебна пажња је посвећена школском 
неуспеху ове деце, који представља проблем 
са којим се сусрећу не само ученици, њихови 
родитељи и наставници, већ и друштво у це-
лини. Како су се поремећаји читања и писања 
у нашој средини у порасту, ова разматарња су 
више него актуелна. Књига Емилије Лазаревић 
је намењена не само теоретичарима и истра-
живачима у области образовања, него и ширем 
кругу читалаца, најпре учитељима и настав-
ницима, те другим стручним лицима која су 
оријентисана ка практичном решавању проу-
чаваних проблема у школском и породичном 
контексту, као и родитељима деце која имају 
специфичне сметње у учењу.
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Дуго очекивано издање изворних покретача 
и аутора концепта изокренуте учионице конач-
но налази пут до домаћих читалаца. Књига је 
намењена првенствено наставницима, од ко-
јих многи у нашој средини већ примењују овај 
иновативни модел рада. Изокренута учионица 
подстицајни је извор за оне који траже начине 
да истински функционално уведу савремене 
технолошке предности у своју учионицу и по-
држе ученике у сталном напредовању. Модел 
настао из потребе двојице даровитих настав-
ника да побољшају свој рад убрзо је постигао 
популарност у читавом свету. Тако су се и пре 
превода ове књиге многи посвећени наставни-
ци у нашој средини окренули испитивању гра-
ница овог модела рада. Креативним изокрета-
њем елемената традиционалне наставе, аутори 
Џонатан Бергман и Арон Самс су у свом раду 
постигли изванредне резултате. Тако је настала 
и ова књига, са жељом да се поделе примери 
добре праксе, а наставници оснаже за промену 
и креативно промишљање свог позива.

Џонатан Бергман сматра да просветним 
радницима идеја водиља треба да буде питање: 
Шта је на мом часу најбоље за моје ученике? Он 
се управо тим питањем руководи, најбоље што 
уме, већ 25 година као наставник природних 
наука у средњој школи. Добитник је Председ-
ничке награде за изузетност у настави матема-
тике и природних наука за 2002. годину и био 
је полуфиналиста избора за најбољег наставни-
ка у Колораду 2010. године. 

Тренутно је координатор рада дигиталне 
учионице у школи Џозеф Сирс у Кенилворту, 
Илиноис. Отац је троје тинејџера и срећно оже-
њен женом свог живота. 

Џонатан Бергман, Арон Самс

ИЗОКРЕНИТЕ СВОЈУ УЧИОНИЦУ
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Арон Самс ради у образовању од 2000. го-
дине. Добитник је Председничке награде за 
изванредност у настави математике и природ-
них наука за 2009. годину и копредседавао је 
комитетом за ревизију академских стандарда 
за науку државе Колорадо. Редовно искључује 
све електронске уређаје да би проводио време 
са супругом и троје деце, и искрено препору-
чује „искључивање недељом” онима којима је 
тешко да се искључе и посвете онима који су 
им најважнији. Арон има диплому из биохеми-
је и мастер из педагогије, обе са универзитета 
Биола у Колораду. Тренутно ради у настави у 
Вудланд Парку у Колораду.
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Нејтан Мејнард је члан управе „Политех-
ничке академије Пердју” у Индијанполису и 
задужен је за питања атмосфере у школи. Ко-
аутор је BehaviorFlip-а, система управљања 
понашањем у школи заснованом на методи 
сучељавања који помаже изградњи и негова-
њу емпатије и одговорности. Нејтан је дипло-
мирао са темом бихевиоралне неурологије на 
Универзитету Пердју. Већ десет година помаже 
различитим типовима центара за едукацију да 
успоставе дисциплину кроз методу сучељавања 
и ради са маргинализованим групама. За свој 
рад у области помоћи младима са маргине дру-
штва или из социјално угрожених средина који 
су се нашли у казненом систему за малолетни-
ке награђен је наградом Саветник за питања 
омладине године. 

Бред Вајнстин члан је управе Политехнич-
ке академије Пердју у Индијанаполису и коау-
тор BehaviorFlip-а. Бред је особа која стоји за 
налога @teachergoals, једне од најпопуларни-
јих страница на друштвеним мрежама попут 
Twitter-а, Facebook-а, и Instagram-а намење-
ним размени искустава у области образовања. 
Радио је и као тренер и био директор наставе 
природних наука, а 2016. проглашен је На-
ставником године. Тада је предавао природне 
науке у средњој школи „Зајонзвил Вест” у Вајт-
стону, Индијана. Док је радио тамо био је један 
од првих наставника у САД који су увели та-
козвани „сат за генијалце”, време предвиђено 
националним образовним оквирима за додатни 
рад на природним наукама кроз пројекте које 
осмишљавају и воде сами ученици.

Нејтан Мејнард, Бред Вајнстин

ШКОЛА И ДИСЦИПЛИНА 
– 9 НАЧИНА СУЧЕЉАВАЊА 
У РАЗВИЈАЊУ КУЛТУРЕ 
ОДГОВОРНОСТИ И ЕМПАТИЈЕ
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Књига Школа и дисциплина не спада слу-
чајно у најпродаваније књиге за наставнике у 
свету. На иновативан и избалансиран начин 
она прилази проблему школске дисциплине, 
представљајући девет модела употребе прин-
ципа сучељавања који доводе до успостављања 
културе одговорности и емпатије. Аутори дају 
практичне савете и употребљиве стратегије у 
контексту ситуација из стварног школског жи-
вота. При томе су вођени императивом про-
мене у понашању који може довести до очу-
вања и изградње здравијих односа у школском 
колективу. Емпатија и одговорност, на који-
ма почива свака здрава социјална заједница, 
представљају окосницу васпитне стратегије 
која може помоћи наставнику да се избори са 
свакодневним изазовима свог позива. Како је 
књига у изворнику објављена пре свега неко-
лико месеци, овај наслов је најсвежији превод 
у библиотеци Педагошка раскршћа и предста-
вља прилику да домаћи читалац стекне увид 
у насавременију литературу за наставнике на 
свету. 
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Лиз Колб је клинички асистент професо-
ра на Универзитету у Мичигену у Ен Арбору, 
где будућим наставницима предаје на курсе-
вима образовне технологије. Ауторка је неко-
лико књига, између осталих Cell Phones in the 
Classroom: A Practical Guide for the K–12 Educator 
(ISTE 2011) и Help Your Child Learn with Cell 
Phones and Web 2.0 (ISTE 2013). Поред тога, Лиз 
је објавила бројне чланке и текстове о новим 
технологијама и образовању у истакнутим пу-
бликацијама, као што су Education Leadership, 
Scholastic, Edutopia, ISTE-ов Edtekhub, и Learning 
and Leading with Technology. Лиз је радила и као 
консултант и излагала на споредним и глав-
ним предавањима на конференцијама широм 
Сједињених Држава и Канаде. Била је један од 
оснивача годишње 4Т виртуелне конференције 
2011. године и води блог cellphonesinlearning.
com. Такође је оснивач Троструко Е – оквира за 
ефикасну наставу уз помоћ дигиталних техно-
логија. Бивша је наставница друштвених наука 
и рачунарске технологије. Тренутно живи у Ен 
Арбору у Мичигену.

Лиз Колб

УЧЕЊЕ И НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
– ВОДИЧ ЗА ПЛАНИРАЊЕ 
АУТЕНТИЧНИХ ЧАСОВА
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Књига Учење и нове технологије представља 
једну од последњих речи у овој области. Обраћа 
се превасходно наставницима, али и свима који 
су заинтересовани за сагледавање утицаја ин-
формационо-комуникационих технологија на 
савремену наставу. Ауторка критички преиспи-
тује изазове овог приступа, поставивши тезу да 
се учење уз помоћ технологије револуционар-
но не мења уз саму употребу неке технолошке 
алатке. То се догађа само онда када се доказа-
не наставне стратегије укрсте са технолошким 
средствима. У том смислу ова књига помаже 
наставницина да начине корак од произвољ-
не употребе технологије у својој учионици ка 
промишљеним путевима истинског доприноса 
подучавању. Књига нуди савете за побољшање 
искуства учења, уз повезивање наставе у учи-
оници са искуством свакодневног живота уче-
ника, нудећи делатне стратегије за употребу 
технологије. Писана са идејом доприноса ау-
тентичном искуству учења и подучавања, књи-
га Лиз Колб представља незаобилазно штиво за 
модерног наставника. 



58

Сугата Митра један је од најзначајнијих 
савремених мислилаца у области образовања. 
Пензионисао се на позицији професора едука-
тивних технологија на Универзитету Њукасл 

2019, а сада је незави-
сни истраживач, говор-
ник и аутор, глобално 
најпопуларнији по огле-
ду Киоск знања из 1999. 
године и говорима које 
је о том искуству одр-
жао на чувеној ТЕД 
платформи. Овај доктор 
физике, много позна-
тији по свом огледном 
промишљању образова-
ња, добитник је великог 
броја награда и носилац 
почасних доктората у 
многим земљама. Њего-
ва интересовања укљу-
чују дечје образовање, 
рад на даљину, самоор-

ганизацију система, когнитивне системе, ком-
плексне динамичке системе, физику и поље 
људске свести, чинећи га модерном ренесан-
сном личношћу и интригантним извором идеја 
у различитим 

Сугата Митра

ШКОЛА У ОБЛАКУ
– ХОРИЗОНТ БУДУЋНОСТИ 
ОБРАЗОВАЊА 
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Кад је поставио први компјутер у нишу у 
зиду усред сиротињске махале Калкаџи у Дел-
хију у Индији у последњој години ХХ века, 
физичар Сугата Митра није ни слутио какав 
ће глобални значај овај оглед имати за про-
мишљање образовања у ХХI веку. Деца су сло-
бодно могла да приступају компјутеру и да 
га користе за учење. Оглед је показао да деца 
могу спонтано да науче како да употребљавају 
компјутер без икакве формалне обуке. Митра 
је ово назвао минимално-инвазивним обра-
зовањем. Оглед је после спроведен више пута 
широм света, доневши свом творцу популар-
ност и међународно признање. Новац добијен 
уз награду чувене организације „TED” која је 
додатно промовисала његов рад, Митра је ис-
користио за отварање седам лабораторија за 
учење које је назвао Школе у облаку. У њима 
је испитивао учење у самоорганизованим си-
стемима као феномен у повоју. Резултати тог 
огледног пројекта изложени су у овој, по мно-
го чему револуционарној књизи. Они доводе 
у питање уврежене концепције наставних пла-
нова и програма, као и испитивања ученика и 
значења појма „знања” у ХХI веку, у ери ин-
тернета. Школа у облаку стога има потенцијал 
да буде пресудна књига о образовању наше са-
времености – Слободна деца Самерхила наше 
генерације, која се суочава са новим образов-
ним изазовима у којима је немогуће заобићи 
пресудан утицај технологије.
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Ауторка је магистар социјалног рада и соци-
јалне политике. Скоро четири деценије рада по-
светила је заштити деце и породице у областима 
предшколског васпитања, популационе полити-
ке, породично-правне и социјалне заштите. На 
пословима секретара за 
социјалну и дечју зашти-
ту у Београду, а затим 
помоћника министра за 
бригу о породици, уче-
ствовала је у креирању 
добрих пракси које по-
требе и добробит детета 
стављају у центар дру-
штвене пажње. Послед-
ње две деценије један је 
од креатора и носилаца 
реформских промена у 
систему заштите деце у Србији, с посебним ути-
цајем на развој хранитељства. Објавила је једана-
ест књига као аутор или коатор. Дугогодишњи је 
консултант Уницефа. 

Добитник је Прве награде за посебан до-
принос у систему социјалне заштите, Плакете 
Скупштине града Београда, годишње награде 
„Васа Пелагић” за врхунска остварења у обра-
зовању, и многих других признања.

Књига Родитељ из душе плод је зналачког 
укрштања теоријског знања и вишедеценијске 
праксе. Писана је разумљивим језиком и на-
мењена широком кругу читалаца: садашњим и 
будућим родитељима, старатељима/храните-
љима, васпитачима, педагозима и свима онима 
који учествују у процесу одрастања деце, њихо-
вог одгајања и васпитавања.

Добрила Грујић

РОДИТЕЉ ИЗ ДУШЕ – 
ВАСПИТАВАЈТЕ ДЕТЕ ТАКО ДА 
ОСТВАРИ МАКСИМУМ СВОЈИХ 
ПОТЕНЦИЈАЛА
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Обухвативши период од самог рођења па 
све до пунолетства и одвајања, ауторка је кроз 
брижљиво одабране примере из стручне праксе 
осветлила кључне тачке и указала на сву ком-
плексност одрастања на једној, и васпитавања 
на другој страни. Мрежом приказаних ситуа-
ција, и релација и односа који из њих произла-
зе, од почетка до краја је убедљиво аргументо-
вала професионални став потврђен успешном 
реализацијом програма „Дете у центру”. 

Стога је ова књига драгоцени и сигуран 
водич свима онима који желе да заиста до-
приносе ваљаном одгајању деце. Стављајући у 
први план чињеницу да васпитавање почива на 
љубави, на разумевању и поштовању личности 
детета, његових жеља и потреба – ауторка не 
запоставља ни сложеност позиције одраслих и 
њихове захтевне и одговорне улоге. 

Да би дете развијало сопствене способно-
сти, неопходна му је свесрдна и доследна по-
дршка одраслих. А да би израсло у личност 
коју одликују поштовање и одговорност и пре-
ма себи и према другима, потребно је савесно 
учествовање свих оних који му у томе помажу. 
То није увек лако, показује нам ова књига на 
упечатљивим и препознатљивим примерима, 
али нам притом нуди и путеве за разрешавање 
и превазилажење многих тешкоћа.



Библиотека Педагошка раскршћа

•	 Питер Мекларен: Живот у школама
•	 	Питер	Мекларен:	Че Гевара, Пауло Фреире и  

педагогија револуције
•	 Анри	Жиру:	О критичкој педагогији
•	 Јандрић,	Борас:	Критичко Е-образовање
•	 Пауло	Фреире:	Педагогија обесправљених
•	 Стенли	Гринспен:	Развој здравог ума
•	 Стенли	Гринспен:	Сигурно дете
•	 	Ђурђица	Иванчић:	Диференцирана настава у  

инклузивној школи
•	 Ерик	Јенсен:	Подучавање са мозгом на уму
•	 K.	Џ.	Симистер:	Научите своје дете да размишља
•	 Наоми	Алдорт:	Васпитавамо децу, васпитавамо себе
•	 Јеспер	Јул:	Како да кажете НЕ мирне савести
•	 	Јеспер	Јул,	Хеле	Јенсен:	Компетенција у педагошким 

односима – од послушности до одговорности
•	 	Финтан	Џ.	О’Риган: Како помоћи деци с проблематичним 

понашањем
•	 	Љубица	Продановић:	Проверите како васпитавате у школи
•	 	Френк	Грин:	Директор у 21. веку – бити успешан 

предводник школе
•	 Оливер	Хехлер:	Педагошко саветовање
•	 	Азра	Рађеновић,	Марина	Смиљанић:	Приручник за разредне 

старешине
•	 	Наташа	Вујисић	Живковић:	На перу и на седлу – надзор над 

основним школама у Србији у првој половини  
XIX века

•	 	Верена	Каст:	Допустити деци да оду и пронаћи  
себе – Одвајање од деце

•	 Ноам	Чомски:	О погрешном образовању
•	 Емилија	Лазаревић:	Специфичне сметње у учењу
•	 	Џонатан	Бергман,	Арон	Самс: Изокрените своју учионицу
•	 	Нејтан	Мејнард,	Бред	Вајнстин:	Школа и дисциплина  

– 9 начина сучељавања у развијању културе одговорности и 
емпатије

•	 	Лиз	Колб: Учење и нове технологије – водич за планирање 
аутентичних часова

•	 	Сугата Митра: Школа у облаку – хоризонт будућности 
образовања

•	 	Добрила	Грујић: Родитељ из душе – Васпитавајте  
дете тако да оствари максимум својих  
потенцијала Библиотека



Образовање је прогресивно откривање 
нашег сопственог незнања.

Вил Дјуран

 



Издавачко предузеће ЕДУКА д.о.о.
Змаја од Ноћаја бр. 10, 11000 Београд

Телефон/факс: 011/2629 903; 
3287 277; 3286 443

Имејл: eduka@eduka.rs 
Сајт: www. eduka.rs


