
ИЗВОД ИЗ БИБЛИОГРАФИЈЕ  РАДОВA* 
 

 

А. КЊИГЕ, И ПОСЕБНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 

 

# Репетиторијум  садржаја и методике наставе  у нижим разредима 

основне школе, Заводи за унапређивање васпитања и образовања 

Србије, Београд, 1969. год. 

 

# Вредновање педагошког рада, Просвета Београд, 1990. 

 

# Школска медијатека, Нова просвета, Београд, 1987. год. 

 

# Мултимедија центар школе, Савез педагошких друштава 

Југославије  и  

Издавачко предузеће  МЕРИТ, Београд. 1998. год. 

 

# Педагошка хрестоматија ( заједно са др Д. Франковићем), 

Стручна књига Београд, 1994.  

 

# Трансфер иновација у образовању, Научна књига , Београд, 

1990.   

 

# Управљање иновацијама у образовању, ЦУРО, Београд, 1996. 

год. 

 

# Путеви иновација у образовању, Стручна књига, Београд, 2001. 

год. 

 

# Наставник – изазови професионализације, ( заједно са  др. Н. 

Вујисић) Едука ,  

Београд, 2005. 

 

# Општа педагогија, (група аутора),  за студенте  педагошких 

факултета, Београдски универзитет, Учитељски факултет Београд, 

1995. год.  

 

# Педагогија – психологија, ( коаутор ) приручник, Просвета, 

Београд, 1997. год. 

 

# Вежбе из педагогије (коаутор) приручник за студенте педагогије, 

Београдски  универзитет, Учитељски факултет Београд, 1995. год. 

 



# Познавање природе и друштва, уџбеник за 3. разред основне 

школе у Републици Србији, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд, 1987 – 2002. ( шеснаест издања). 

 

#Познавање природе и друштва, уџбеник за 3. разред  специјалних 

одељења  основне школе у нРепу блици Србији, Завод за уџбенике и 

наставна средства, Београд, 1989. (више издања ). 

 

# Наш крај, регионални уџбеник  за 3. разред  основне школе, 

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1993. год. (више 

издања). 

 

# Математика –  уџбеник за  3. разред основне школе  у Републици 

Србији(коаутор) Издавачко предузеће ЕДУКА Београд, 2003. 

 

# Природа и друштво, уџбеник за 3. разред основне школе  у 

Репувлици Србији, Издавачко предузеће ЕДУКА Београд, 2004. 

 

# Репетиторијум тема и облика писменог и усменог изражавања 

ученика  у основној школи, Дечје новине, 1985. год. 

 

# Огледи о проверавању знања, ( коаутор), Дечје новине, Г. 

Милановац, 1966.  

 

# Педагошка енциклопедија (прилози), Завод за уџбенике и наставна 

срередства, Београд, 1989. 

  

# Педагошки лексикон ( прилози), Завод за уџбенике и баставна 

средства, Београд, 1997. 

 

# Методички подсетник за савремену организацију наставе природе 

и друштва у нижим разредима основне школе, Завод за 

унапређивање васпитања и образовања, Крушевац, 1966. год.  

 

 

 

 

  

 

 

 

2. РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У ЗБОРНИЦИМА И ЧАСОПИСИМА 

 



# Информациона и наставна технологија  као детерминирајући 

фактор савремене организације простора и опреме у модерној 

школи, Зборник радова  “Образовна и информациона технологија” 

В. Бањи, 21. и 23. априла 1989. год. ,  Педагошка академија за 

образовање учитеља, Београд, 1991. год. 

 

# Да ли је наш систем образовања способан за промене, 

саопштрње на 8. конгресу педагога Југославије, Зборник “ 

Образовање и људски фактор данас”, Педагогија, 1996, бр. 1-4. 

 

# Информатика и образовање, ( заједно са др Ђ. Надрљански), 

реферат на 9. конгресу Савеза педагошких друштава 

Југославије, Педагогија, br.  3-4. 

 

# Иновације и квалитет образовања, Међународна научна 

конференција на тему Систем квалитета у образовању према 

захтевима серије стандардаЈУС ИСО 9000, 

Београд, 16-18 maja 1996,  

 

# Тенденције и условљености иновирања школе, њених 

садржаја, метода и облика рада, Зборник “ Школа и учитељи у 

савременом друштву.” Саветовање 14. 15. и 16 јануара, 1993. год.,  

Савез учитеља Србије. 

 

# Успешно образовање и развој надарених захтева другоачије 

окружење и другачије педагошке приступе, Уводни реферат на  

Међународном научном симпозијуму Надарени између теорије и 

праксе, одржаном  на Оточцу код Новог места Република Словенија 

5. и 6. јуна 2001 године, Зборник, Педагошки факултет Универзитета 

Љубљана, Словеначко удружење ѕа надарене, Ново местои 

Високошколски центар Ново место, 2001. год. 

 

# Иновације и квалитет образовања, излагање на Међународној 

научној конференцији одржаној од 16 до 18. маја 1996. год. у 

Београду са темом Систем квалитетау  образовању, а у организацији 

Института Браћа Карић и Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд, 1996. 

 

# Савремени простор, инсталације и опрема битан услов за 

трансформацију школске библиотеке у медијатеку, Библиотечко- 

информацијски центар као фактор унпређивања васпитно- 

образовног процеса  у организацијама  васпитања и образовања, 



Зборник радова међурепубличког саветовања, Ријека, 10-11. 

маја1981. 

 

#Универзитетско образовање учитеља између традиционалних и 

нових приступа, Зборник, Учитељски факултет Јагодина.  

 

# Модел годишњег планирања рада одељењске заједнице 

ученика  у нижим разредима основне школе, Планирање и 

припремање васпитно- образовног рада у основној школи, Зборник 

радова центара за иновације и усавршавање наставника у Србији, 

градина, 1986. год. 

 

# Приступ планирању рада одељењске  заједнице у вишим 

разредима основне школе, Зборник, Градина, 1986. год.  

 

# Цвет, плод и њихова улога, пример савремене обраде садржаја 

познавања природе, Зборник награђених радова наставе познавања 

природе, хемије, географије и домаћинства у основној школи, Завод 

за основно образовање и образовање наставника Републике Србије, 

Београд, 1967. год. 

 

# Испаравање воде, Зборник награђених радова  Познавања 

природе, биологије и др.  на расписаном конкурсу, Завод за основно 

образовање и обраѕовање наставника Републике Србије, Младо 

поколење, Београд, 1968. год. 

 

# Падавине  и њихов постанак, Зборник награђених радова, Завод 

за основно образовање и образовање наставника републиуке Србије, 

Младо поколење, Београд, 1968. год. 

 

# Нове стратегије за школу у доба мултимедија, Зборник mediji v 

izobraževanju, mednarodni zdravstveni simpozij, pedagoška fakulteta 

univerze na primorsem Koper i Visokoškolsko središče Novo Mesto, 

2004 

 

# Успешно образовање и развој надарених захтева другачије 

окружење и педагошке приступе, Међународни научни скуп: 

Надарени између теорије и праксе, Ново Место 2003. године, 

Зборник, Педагошки факултет Универзитета у Љубљани. 

# Неке контроверзе у иновационим токовима образовања у нас, 
Зборник радова са Међународног научног скупа: Иновације и 

традиција у условима социјалних промена, Заједеница учитељских 

факултета Србије, Беогтрад1996. 



 

# Потребе савременог образовања захтевају нове прилазе у 

формирању учитеља, Округли сто о образовању учитеља, 

Учитељски факултет Јагодина, 1995. 

 

# Функције центара за дифузију наставних иновација,  Иновације 

у настави, 1992. бр.1- 2. 

 

# Центри за иновације функцији усавршавања наставника за 

примену савремене образовне технологије , Иновације у настави, 

1992, бр. 4.  

 

#Нужност и ограничености услова за подстицање стваралаштва 

ученика у основној школи, Настава и васпитање , 1970, бр.1-2. 

 

#Настава познавања друштва посматрана кроз једно 

испитивање, Настава и васпитање, 1970, бр. 1. 

 

# Истраживање садржаја и структуре знања ученика из 

математике у 4. разреду основне школе, Настава и васпитање, 

1967, бр3. 

 

# Управљање и руковођење школом и ув ођење иновација, 

Директор школе 1993, број 1. 

 

# Савремена организација школског система предпоставка брже 

обнове образовања, Иновације у настави, 1993, бр. 1.  

 

# Послови и радни задаци школског медијатекара, Педагошка 

стварност, 1985, бр.8. 

 

# Изазови савремених медија, Зборник Црногорске академије 

наука, Подгорица 2007. 

 

#Перспективе иновација и унапређивања образовне технологије, 

Учитељ, 1990, бр. 33|-34. 

 

# Неки елементи методологије и страегије увођења иновација у 

настаи, Учитељ, 1991, бр. 37-38. 

# Како основати школску медијатеку, Иновације у настави, 1985, 

бр. 2. 

 



# Иновације у савременој школској архитектури, Иновације у 

настави, 1984, бр.3  

 

# Главни правци и тенденције технолошке модернизације 

наставе и учења, Педагошка стварност,1979, број 3. 

 

# Мере подстицања за бржу технолошку модернизацију 

васпитно' обраѕовног процеса, Економика  школа, 1980,, бр.10. 

 

# На маргини једне пројекције иновација у технологији наставе 

и учења, Економика образовања, 1982, бр. 11. 

 

# Обим и карактер настојања за технолошком обновом наставе и 

учења  у основном образовању Крушевца, Настава и васпитање, 

1978, бр. 5. 

 

# Један покушај дугорочног пројектовања модернизације 

васпитно образовног процеса, Настава и васпитање, 1979, бр.2. 

 

#Центар за иновације у образовању Крушевац институционални 

оквир једног система за дифузију промена у образовању, 

Иновације у настави, 1983, бр. 1. 

 

#Усавршавање педагошких кадрова у функцији модернизације 

технологије васпитно образовног процеса, Настава и васпитање, 

1983. бр. 1-2 (Реферат на Првом конгресу педагога Србије). 

 

# Дијагностицирање проблема које треба  рењшити битна етапа 

у циклусу увођења датих педагошких иновација, Иновације у 

настави,1983, бр. 3-4. 

 

# Ставови и мишљења наставника  о променама у технологији 

наставе/ учења, Економика школа, 1979, бр. 2. 

 

# Образовање за коришћење медијатечких ресурса, Иновације у 

настави, 1989, бр.2.  

 

# Савремена наставна средства, планирање и приоритети, 
Настава и васпитање, 1984, бр. 4.  

 

#  Почеци и развој учења о дифузији иновација, Иновације у 

настави, 1992, бр. 3  

 



# Светски сајам школске опреме, Иновације  у настави, 1985, бр.1. 

 

# Увод у наставни час као иницијални покретач активности 

ученика у настави, Настава и вбаспитање, 1970, бр. 4. 

 

# Критерији оцењивања и понављање разреда у основној школи, 

Педагошка стварност, 1979, бр. 10. 

 

# Стање наставе познавања друштва посматрано кроз једно 

испитивање, Настава и васпитање, 1970, бр. 1.  

 

# Неки аспекти комплексног поступка у настави почетног 

читања, Настава и васпитање, 1868, бр. 3.  

 

# Проблеми вредновања педагошког рада у  систему 

награђивања према раду, Настава и васпитање, 1968, бр. 1.   

 

#Основи једне концепције за вредновање рада шкоила, 
Педагошка стварност, 1969, бр.9.  

 

#Целовито дело о учењу у процесу наставе, Лернер, Њ., 

Дидактичке основе наставних метода, Иновације у настави, 1983, 

бр. 3.  

 

# Академик Петар Мандић истакнути протагониста иновација у 

образовању, Иновације у настави,1989, бр. 3.  

 

# Чиниоци ширења иновација у настави,  Директор школе, 1992, 

бр. 4.  

 

#  Противуречности у програмској концепцијхи наставе 

Познавања природе и друштва, Настава и васпитање, 1987, бр. 3.  

 

# Шта је са унутрашњом реформом наше школе, Иновације у 

настави, 1986, бр3.  

 

# Педагошка академија спремна за улазак у 21. век, Иновације у 

настави1989, бр. 4. 

 

# Модернизација маставе у првом плану, Самоуправно васпитање, 

1985, бр. 4. 

 



# Неколико опаски и дилема поводом  потреба и могућим  

правцима реформе основног образовања у нас, ( Научно 

саветовање), Педагогија, 1998, бр. 3. 

 

# Држава и школа, саопштење на Округлом столу “ Држава и 

школа” одржаном у организацији СПДЈ, Београд,  Педагогијуа, 2000, 

бр. 1. 

 

# Педагошко психолошка служба у савременој школи, Иновације 

у настави, 1984, бр. 2.  

 

# Пример регионалног СИЗА вредан пажње, Иновације у настави, 

1984, бр. 2. 

 

# Поглед на Светски сајам школске опреме, Иновације у настави, 

1985. бр. бр. 1. 

 

# Уз Мали јубилеј часописа Иновације у настави, Иновације у 

настави, 1988, бр.1. 

 

# Уз 75. годишњицу проф. др Драгутина Франковића, Иновације 

у настави, 1988, бр. 4. 

 

# Актуелна подручја иновирања знања наставника у 

организацији центра за иновације, Иновације у  настави, 1992, бр. 

4 

 

# Информациона и наставна технологија као  детерминирајући 

фактор савремене организације простора и опреме  у новој 

школи, Иновације у настави, 1986, бр. 3. 

 

# Уводна реч на Округлом столу  “ Иновације у настави пут у 

будућност” (3. 04. 1993.), Иновације у настави, 1993, бр. 1-2. 

 

# Модеран организациони систем претпоставка брже обнове 

образовања,  излагање на округлом столу “ Иновације у настави пут 

у будућност ( 3. 04. 1993.), Београд, Иновације у настави, 1993, бр. 1-

2. 

 

# Пример једног педагошког прегалаштва, Иновације у настави, 

1993, бр. 3-4. 

 



# Школски миље у доба мултимедија, Иновације у настави, 1994, 

бр. 1-2.  

 

# Иновациона клима и иновације у образовању, Иновације у 

настави, 1994.  

бр. 3-4. 

 

# Образовање учитеља у Канади, Иновације у настави, 1996, бр.1. 

 

# Мултиопциона школска архитектура, Иновације у настави, 

1997, бр. 1. 

# Савремена инфо комуникациона технологија и образовање, 

Иновације у настави, 1997, бр. 3. 

 

# Квалитет и критерији квалитета  образовања, Иновације у 

настави, 1999,   

    бр. 2. 

 

# На крају једне деценије, Иновације  у настави, 1992, бр.4. 

 

# Школа  пред изазовима развима развоја, Васпитање и 

образовање, 1999, бр.1. 

ање, 2002, бр.3. 

# Стратегије педагошких иновација, Васпитање и образовање, 

2002, бр. 3. 

 

# Тенденције иновација у авременом образо0вању, Васпитање и 

образовање, 1994, бр. 5-6. 

 

# Проф. др ДРАГУТИН Франковић, Васпитање и образовање, 

2002, бр.2. 

 

# Проширене улоге наставника, Педагогија, 2004. бр. 3. 
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