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Никола Поткоњак 
                   

 

    БЕСЕЂЕЊЕ О ВАСПИТАЊУ И ПЕДАГОГИЈИ 
 

     Скуп су организовали Српска академија образовања и 

Педагошки музеј 

 22. јуна 2012 год. у просторијама Педагошког музеја, Београд, 

Узун Миркова 12. 

 

Скуп су отворили и поздравили присутне: председник 

САО Никола М.Поткоњак и домаћин, управник Педагошког 

музеја,  Немања Антовић. 

 

Скуп је имао три дела. 

 

Први део, којим је руководио академик Бошко Влаховић, 

био је посвећен представљању монографије Николе М. 

Поткоњака Педагогија у Срба, коју је штампала „Едука“ из 

Београда 2012. г. 

О монографији су говорили рецензенти: Младен 

Вилотијевић, Новак Лакета и Недељко Трнавац. 

О монографији је говорио и аутор Никол М. Поткоњак. 

 

Други део био је посвећен бесеђењу о васпитању и 

педагогији. Овим делом скупа руководио је академик 

Н.М.Поткоњак 

Одржане су следеће беседе: 

Никола Поткоњак,Чудесност и загонетност васпитања, 

Јован Ђорђевић, Хуманистичка педагогија, 

Драго Бранковић, Идентитет српске педагогије, 

Недељко Трнавац, О педагогији чији смо доказ, 

Грозданка  Гојков, Педагогија и постмодерна 

Драгомир Сандо, (Црквена) просвета између 

дидактичког (педагошког) материјалаизма и формализма, 

Ненад Сузић, Педагогија и технологија, 

Емил Каменеов, Педагогија као  утопија, 
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Младен Вилитијевић, Еманципаторско васптање. 

 

Трећи део био је посвећен обележавању јубиларних 

годишњица чланова САО. Овим делом скупа руководио је 

академик Младен Вилотијевић. 

Обележене су 90-годишњњице живота и рада академика 

Јована Ђорђевића и Владете Тешића. 

Слављеницима је упутио честитку председник САО 

Н.М.Поткоњак. 

О животном путу и раду Јована Ђорђевића у педагогији 

(интелектуално и друштвено-морално васпитање) и дидактици 

говорила је академик Грозданка  Гојков. 

О животном путу и раду Владете Тешића у општој и 

националној историји педагогијије говорили су: Јован Ђорђевић 

и Брана Јордановић. 

За сваког од слављеника, у издању Српске академије 

образовања, објављена је пригодна брошура која садржи њихову 

биографију и библиографију. 

 

 

 

У продужетку се објављују : 

1. речи рецензената и аутора монографије Педагогија у 

Срба, 

2.Одржане беседе и 

3. Пригодне рече и слављеницима Ј. Ђорђевићу и В. 

Тешићу. 

 

Рецензенти и аутор монографије  Педагогија у Срба 

 

Младен Вилотијевић 

 

Новак Лакета 

 

Недељко Трнавац 

 

Никола Поткоњак, Како оад парцијалних и једностраних 

до целовитог и јединственог приступа педагошкој науци 

 


