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КАТАЛОГ УЏБЕНИКА 2016/17.

Филозофија

Уџбеници Издавачке куће „Klett” присутни су већ
годинама у школама, а према информацијама које
добијамо од професора и ученика можемо рећи да су
код многих постали омиљени. Тајна лежи у чињеници
да наши аутори, уредништво и графички дизајнери
креирању уџбеника приступају на најсавременији
начин. Такав приступ изискују нова времена и нове
генерације ученика.
Као што свако од вас својим ученицима градиво
излаже на свој, особен начин, тако и Издавачка кућа
„Klett”, пратећи у потпуности Наставни план и
програм, на особен начин припрема уџбенике.

ЗА УЧЕНИКЕ

Поштованe професорке и професори,
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РАЗРЕД

Филозофија
уџбеник

ЗА НАСТАВНИКЕ

Срдачан поздрав,

749 издања

Александар Рајковић,
главни уредник

Хрестоматија
филозофских
текстова

Приручник за
наставнике

Предности уџбеника
Филозофија:

3

издања

ÎÎ прегледна и јасна структура,
2004.

2016.

Графички приказ броја наслова Издавачке куће „Klett”
од 2004. до 2016. године

ÎÎ велики број пажљиво промишљених налога
за самосталан рад и истраживање,
ÎÎ разноврсни налози за саморефлексију и
повезивање филозофије са сопственим
искуством,
ÎÎ бесплатна хрестоматија филозофских
текстова.
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Уџбеник за четврти разред гимназије и средње стручне школе
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Аутор: Милош Јеремић
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Појмови се
шире објаш
њавају
у изgвојеним
боксовима.
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табела и
графикона

ÎÎ Уџбеник се састоји од 5 поглавља,
писан је према важећем Наставном
плану и програму, усклађен је са
Стандардима квалитета уџбеника
и први је уџбеник који је написан
према проблемском приступу.
ÎÎ Први пут се у уџбенику филозофије
прави веза са источњачком и
арапском филозофијом.
ÎÎ У специјално означеним боксовима
су издвојени непознати појмови,
занимљивости, текстови који
повезују филозофију са другим
предметима, цитати и биографије
филозофа.
ÎÎ На одређеним местима посебно
су изложени основни појмови из
логике, како би ученици повезали
претходно знање из трећег разреда,
али и како би се са њима упознали
они ученици који у свом школовању
нису имали предмет логика.
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Аутор: Милош Јеремић

128
страна

44

филозофска
текста

ÎÎ Први пут ученици уз уџбеник филозофије
добијају и бесплатну хрестоматију
филозофских текстова који прате
изложено градиво у уџбенику.
ÎÎ На почетку сваке целине дају се основне
напомене о текстовима који су одабрани,
као и основна упутства ученицима како
да читају текст.
ÎÎ Пре сваког текста налазе се питања која
ученика упућују да повеже филозофију
и сопствено искуство.
ÎÎ У специјално означеним боксовима
издвојени су непознати појмови,
додатна појашњења одабраних текстова
и биографије филозофа или важних
личности које се помињу у тексту.
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ÎÎ На крају сваког текста налазе се питања
која ученика мотивишу да промисли
о тексту, као и она која подстичу
ученика да размишља и самостално
филозофира.

ова уз уџбеник Филозофија за
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Приручник за
наставнике
Аутор: Милош Јеремић
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ÎÎ Приручник за наставнике
надовезује се на уџбеник
и представља збирку
предлога који олакшавају
организовање наставе и рад
са ученицима.
ÎÎ Приручник служи да помогне
наставнику да на једном месту
пронађе све што је потребно
у реализацији наставе
филозофије.
ÎÎ У том циљу предочени су
примери из методичке
литературе, као и примери из
дугогодишње наставничке
праксе.
ÎÎ Приручник нуди предлог
годишњег плана који
олакшава наставницима
планирање активности на
часовима.
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ÎÎ Осим савета за извођење
ефикасније и креативније
наставе, приручник садржи
питања за проверу и
практичну примену знања
ученика.

Сарађујте
са нама.
 чествујте у евалуацији
У
наших уџбеника.

saradnja@klett.rs
011/3348-372

Издавачка кућа „Klett” д.o.o.
Маршала Бирјузова 3–5, 11000 Београд, телефон: 011/3348-384, факс: 011/3348-385, имејл: saradnja@klett.rs, www.klett.rs

