
 
 
Са великом тугом вас обавештавамо да је др Љубица Продановић, сарадница и 
почасни члан Удружења војвођанских учитеља, 03. јула 2016. године  преминула, а 
07.07.2016. након комеморативног скупа одржаног  у малој сали Дечјег културног 
центра у Београду  и сахрањена  на Новом гробљу.  
 
Вишедеценијски предани и плодни педагошки рад др Љубице Продановић одставио 
је неизбрисив траг у српској педагогији, на генерацијама просветних радника и 
родитеља. Имали смо велику част да будемо њени познаници и сарадници.  
Учили смо од ње упијајући сваку реч из тог огромног искуства несвакодашњег 
учитеља и педагога. 
Њен ведар и позитиван дух трајно је обасјао и нас. Захваљујући баш њој сви смо 
стекли по једно огледалце у коме се свакодневно огледамо преиспитујући свој 
педагошки рад и знајући да иза сваког од нас остаје траг.  
 
Иако нас је Љубица Продановић физички напустила, живеће још дуго уз све оне који 
читају њене речи васпитавања, а поготово уз оне који су је и лично познавали 
неизмерно јој се дивећи. Живот иде даље а за великим људима као што је и др 
Љубица Продановић остају велика и трајна дела да обасјавају будућа покољења. 
 
Вечна слава и хвала нашој драгој др Љубици Продановић. 

 
 

Вера Стојшић-Гашпаровски 
за Удружење војвођанских учитеља 

јул 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
БИОГРАФИЈА   проф. Др ЉУБИЦЕ  ПРОДАНОВИЋ 

 
 
 Љубица Продановић (1927) рођена је у Београду, где је завршила учитељску школу 

(1947), Филозофски факултет- на одељењу за педагогију (1955) и докторирала на истом 

факултету на тему Педагошка функција породице у савременој настави (1964). 

 Од 1947. године радила је: у селу Иван Кула, косанички  срез у Србије у неподељеном 

одељењу (са сва четири разреда) и у нижој гимназији у Рачи куршумлијској (предавала 

неколико предмета). По завршеном факултету била је професор на Учитељској школи у Бања 

Луци. Од 1998. је асистент за дидактику на Филозофском факултету у Београду, и била је на 

вишемесечним студијама у САД (1959. године). После докторирања је руководила Центром 

за родитеље Дома Пионира у Београду; предавала педагогију и дидактику на Вишој 

педагошкој школи у Београду;  на Педагошкој академији за васпитаче предшколских 

установа у Београду   предавала је предмет Сарадња с родитељима; била је  виши стручни 

сарадник за разредну наставу у Републичком заводу за унапређивање васпитања и 

образовања, одакле  одлази у пензију  крајем  1984.  године. 

 Поред рада са децом и омладином (у школи и ван ње - у месту живљења, али и у 

летовалиштима и на зимовању),  сарађивала је са просветним радницима на њиховом 

стручном усавршавању у раду са ученицима, као и даљем напредовању у струци и 

родитељима у оквиру њиховог педагошко-психолошког образовања за живот у породици. 

   Свој инструктивни рад заснивала је на: педагошкој, дидактичкој и андрагошкој 

теорији, учествујући и у истраживачким пројекатима (као члан тима или самостално), и на 

позитивним искуствима  практичара. Поред теорије и праксе у нашој земљи, активно је 

учествовала у проучавању и унапређивању васпитно-образовног рада у допунској настави за 

децу наших грађана који су живели у иностранству (Француска, Аустрија,  Западна Немачка, 

Швајцарска, Шведска, Холандија). Резултате свога рада износила је на бројним стручним 

скуповима у нашој земљи и иностранству (конференцијама, саветовањима, конгресима, 

округлим столовима, трибинама...) . 

 Поред разноврсног директвог рада са младима, у  сарадњи с родитељима, просветним 

- друштвеним - културним радницима (сусрети, предавања на семинарима, саветовалишта, 

демонстрирања рада, учешћа на трибинама...), своја сазнања је заинтересованима преносила 

и индиректно (писаном речју или кобминацијом писане речи и других визуелних 

материјала). За остваривање својих идеја   налазила је најразличитије врсте контактирања са 

младима и одраслима, користећи сва савремена средства.  

Аутор је на стотине научно-популарних текстова у књигама, брошурама, зборницима, 

часописима, дневној и ревијалној штампи, радио и телевизијским емисијама, рубрикама на 

сајту интернета; сценарија и текстова за  дилафилмове, стрипове, подсетнике; креирала 



радне свеске, дидактички материјал, на стотине модела  наставних часова и друге прилоге 

којима се педагошко-дидактичко-андрагошка теорија може примењивати  у пракси. 

Своје вишедеценијско педагошко искуство  преточила је у приручнике за просветне раднике 

и родитеље. Издавачи њених приручника су били:  Савез учитеља Србије и издавачка кућа 

„Едука“ из Београда. 

Значајније књиге које је објавила самостално или као коаутор су:  

• Друштвено васпитање деце (1976),  

• Дете хоће, а ви? (4 издања, од 1976 - 2006),  

• У чему, кад, како...сарађивати с родитељима у предшколској установи (1980),  

• У чаму, кад, како... сарађивати с родитељима у основној школи (2 издања, 1982),  

• Проверите како васпитавате у породици (4 издања од 1978 - 2008),  

• Проверите како васпитавате у школи  (4 издања од 1978. до 2008),  

• Индивидуална сарадња с родитељима (3 издања од 1997 - 1982), 

• Сарадња просветног радника с родитељима (4 издања, од 1990.- 2009),  

• Директан рад учитеља у раду с ученицима у комбинованом одељењу (3 издања,од 1985 - 

2003),  

• Рад у паровима - наставни облик рада  (3 издања од 1981- 2009),  

• Родитељ и дете у основној школи (2000),  

• Осамостаљивање детета - ученика (2 издања, од 1993- 2008),  

• Допунска настава од 1. до 8. разреда основне школе- прилог методици наставе на 

српском језику у школама за децу  југослованских грађана  у иностранству (1995),  

• Детe (1980),  

• Настава на матерњем језику за децу југословенских грађана у иностранству - 

монографија допунске наставе од 1970.- 1995. (1995),  

• Дечја установа "Мира Симић", Аранђеловац, 1967.-1997. - монографија (1997),  

• Писма родитељима (4 курса дописног образовања родитеља од 1. до 4. разреда основне 

школе, од 1970 – 1974). 

 

2009. године Удружење војвођанских учитеља је др Љубицу Продановић прогласило за свог 

почасног члана. 

2010. године Удружење војвођанских учитеља предложило ју је за Светосавску награду 

Министарства просвете Србије. 

Јуна 2010. године у 83. години живота престала је да путује Србијом и да држи педагошка 

предавања.  

3. јула 2016. у 89. години живота др Љубица Продановић је напустила овај свет. 


