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Поштованe професорке и професори,

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.
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Предности уџбеника
Социологија и
Устав и права грађана:
ÎÎ прегледна и јасна структура,

3

издања

749 издања

Александар Рајковић,
главни уредник

2004.

РАЗРЕД

ЗА НАСТАВНИКЕ

Срдачан поздрав,

3–4.
ЗА УЧЕНИКЕ

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.

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
практичну примену стечених знања,
ÎÎ подаци систематизовани и представљени
табеларно и шематски.

3–4.
РАЗРЕД

СОЦИОЛОГИЈА

Уџбеник за четврти разред гимназије и
трећи разред средњих стручних школа
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Аутор: Владимир Вулетић
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ÎÎ Уџбеник се састоји од 21 поглавља,
писан је према важећем Наставном
плану и програму и усклађен је са
Стандардима квалитета уџбеника.
ÎÎ Пуно адекватних примера и
илустрација, систематизоване
табеле и прегледни додаци на
маргинама, цитати и биографије
познатих социолога издвојени у
посебне боксове допуњују материју
која се излаже.
ÎÎ На крају сваке лекције налази
се: Резиме – у коме су издвојени
најважнији елементи из
лекције; Проверите шта сте
научили – са питањима која служе
за проверу наученог градива;
и Истражите и анализирајте – са
питањима, препорукама и задацима
који би требало да подстакну
ученика да сам истражује и
открива одговоре на социолошка
питања.
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Уџбеник за четврти разред гимназије и четво
стручне школе и трећи разред трогодишње

РАЗРЕД

Аутор: Милан Гачановић

ови шире се
Важни ūојм
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ÎÎ Уџбеник се састоји од 4 поглавља,
писан је према важећем Наставном
плану и програму и усклађен је са
Стандардима квалитета уџбеника.
ÎÎ Примери из средстава јавног
информисања, цитати из различитих
правних докумената, фотографије,
илустрације, систематизоване
табеле и прегледни додаци на
маргинама олакшавају праћење
главног текста.
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ÎÎ На почетку сваке области наводе
се основне теме које се разрађују у
тексту, а пре сваке лекције налазе
се питања која ученика упућују
да повеже теме о којима ће се
говорити са сопственим искуством.
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Приручници за
наставнике
Аутор приручника за социологију:

Небојша Јовановић
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Аутор приручника за устав и права грађана:

Милан Гачановић

ÎÎ Приручници за наставнике
надовезују се на уџбенике и
представљају збирку предлога
који олакшавају организовање
наставе и рад са ученицима.
ÎÎ Приручници служе да помогну
наставнику да на једном месту
пронађе све што је потребно у
реализацији наставе социологије
и устава и права грађана.
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ÎÎ У том циљу предочени су примери
из методичке литературе, као
и примери из дугогодишње
наставничке праксе.

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

