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Оригиналност и научну компетентност аутора потврђује његово свеобухватно промишљање, зналачки методолошки и аналитички приступ
у структурирању и интерпретацији садржаја и истраживачких резултата, што одређује научну релевантност овог рукописа и његову употребну
вредност. Актуелност и прагматичност садржаја овог монографског дела
потврђује његову вредност у контексту даљег професионалног развоја наставника, тиме и система институционалног образовања и унапређивања наставног процеса, у складу са утврђеним европским и националним
стандардима професионалних компетнција наставника.
Проф. др Емина Копас-Вукашиновић
Богатство идеја и педагошка оштроумност којима се одликују стил и
писање др Предрага Живковића остављају траг у пажњи читалаца и наводе
на разноврсна промишљања приликом анализе рукописа Педеутолошки
огледи, чија је главна тема изложена и развијена кроз поглавља са врло
провокативним насловима. Оригиналост и критички приступ приликом
писања пружају потпуно нову перспективу доприносећи разумевању недовољно истражених аспеката идентитета наставника, чиме се унапређује
не само квалитет рада наставника већ и школа као места учења и развоја.
Доц. др Александра Анђелковић
Сама структура монографије према наведеним поглављима указује
на систематичност у приступу. Свако поглавље представља једну целину која обрађује конкретну проблематику, а свако следеће произлази из
претходног и наслања се на разматрања и закључке у њему отварајући
и објашњавајући нови проблем. Монографија има веома јасну и систематичну структуру и садржај. Због тога представља допринос и обогаћује
педагошку науку сазнањима из области која је веома актуелна и која је
изазов ауторима који се том проблематиком баве.
Доц. др Јелена Стаматовић

ISBN 978-86-7604-149-7

