
Данас, када се релативно мали број педагошки, дидактички и методички образо-
ваних стручњака у нас бави школским неуспехом, а скоро нико дидактичким и мето-
дичким аспектима допунске наставе, овај прилог мр Радоја Стопића је, свакако, вео-
ма значајан и користан. Од његове прве књиге о допунској настави ће имати користи 
наука, а од ове друге и практичари, у чему је сврха свих наших научних истраживања 
и стручних анализа.

Одавно се зна да је најтеже писати практично корисна упутства.     

Проф. др Недељко Трнавац

Допунска настава − методички осврт са примерима представља књигу на коју 
се, у оквиру приручне литературе за наставнике, дуго чекало. Збир искустава које 
аутор нуди, многобројна решења наизглед непремостивих препрека у вези с органи-
зацијом допунске наставе која он даје, задовољавајући узорци истраживања са ре-
зултатима до којих се долази, мноштво прегледних табела и дијаграма, прилога, уз 
одговарајућу научну апаратуру и регистре имена и појмова, чине ову књигу додатно 
вредном. Надамо се да ће овај рукопис брзо заживети и као приручник за наставнике, 
те да ће многима бити инспирација за даље истраживање важног питања допунске 
наставе.       

Проф. др Зона Мркаљ

Методички осврт на допунску наставу је значајан допринос развоју сазнања  о 
овој проблематици и њеним методичким решењима у свим фазама (од припреме, ор-
ганизације, реализације и евалуације) и на основу тога може се рећи да је вредан 
прилог предметним методикама. Нарочито су значајне препоруке и модели допунске 
наставе у специфичној организацији рада школе, као што је комбиновано одељење, 
као и указивање на погрeшна поступања у практичној реализацији часова допунске 
наставе. Нарочиту пажњу завређује део који се односи на допунску наставу и обра-
зовни рачунарски софтвер, који практичним упутствима и решењима даје путоказ 
наставницима за организовање часова уз примену технике. 

Рукопис представља користан извор за наставнике који би унапређивали свој 
рад из ове области, за студенте наставничких факултета, као и за све оне који се баве 
истраживањем проблематике методичких области.

Доцент др Јелена Стаматовић


