
 
 
 
 
 
 
 

    ПОЗИВ НА СЕМИНАР 
 

За наставнике и наставнице математике 

25.2.2012. године у 10 часова 
у основној школи "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ", Кумановска 3, Крагујевац 

 
ИНТЕРАКЦИЈОМ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА ДО СЛОЖЕНИЈИХ 

ЗАХТЕВА У МАТЕМАТИЦИ 

јесте подршка да је улога наставника кључна у повећавању броја ученика мотивисаних за 
учење математике. Семинаром се кроз конкретне примере третира она врста дозиране 
наставникове информације која активира ученика и омогућава му да сам направи мали 
откривалачки корак. Истом циљу служи и рашчлањивање неке идеје на конкретним 
примерима тако да ученик уочава поједине инваријанте које му служе у решавању и 
сложенијих задатака. Важан део семинара чине они садржаји који подстичу радозналост 
ученика: самом својом природном необичношћу решења и необичношћу поступака. 
Различити начини решавања задатака са нагласком на визуализацију, омогућавају 
једноставније усвајање појмова и лакше стицање математичких знања. 
Известан број нестандардних задатака који третирају правило крајњег могу послужити као 
добар материјал за извођење додатне наставе, за ученике које желе више. 
Реализатори овог семинара у сарадњи са Издавачком кућом Школа Плус, чија 
литература прати поменуте циљеве и принципе, надају се да могу упознати ваше 
наставнике са поменутим садржајем а затим ће у току дискусије на ту тему доћи до још 
кориснијих предлога. Тиме би се служило једином циљу – да се, у складу са важношћу 
математичких знања у стратегији развоја нашег друштва, повећа број ученика који ће у 
довољној мери овладати математичким знањем.  
 
Аутори / реализатори програма: 
 Јован Ћуковић, Миланко Бабић 
Трајање програма у сатима и данима: 
 Један дан (8 сати) 
  
Семинар је акредитован од стране Завода за унапређивање наставе и налази се у Каталогу 
под редним бројем 044. 
 
 

 Молимо вас да учешће на семинару "Интеракцијом ученика и 
наставника до сложенијих захтева у математици" пријавите e mailom на 
matematika@skolaplus.com или позивом на телефон  011/3122-347 како 
бисте остварили право на бесплатну котизацију. 
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