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Увод
Замислимо за тренутак један мисаони експеримент да сваки учесник у образовном процесу, а то су
наставник, ученик, родитељ, министар, треба да напишу шта је циљ образовања у трећој деценији 21.
века. Ту се намећу два кључна питања, да ли свако од њих заправо има одговор на ово питање, а
друго, ако и дају одговоре, колико ће они бити конзистентни и да ли ћемо моћи да нађемо пресек и
тако заиста одредимо циљ око којег су се сложили сви учесници. Наравно да је овакав индуктивни
приступ немогућ, па су циљеви образовања постављени у стратегијама, законима или другим актима
са којима се учесници у образовању у већој или мањој мери слажу или не, али који су обавезујући.
Разрада циљева образовања остварена је кроз исходе образовања који престављају јасне исказе о томе
шта се од ученика очекује да зна, разуме и шта је способан да покаже, односно уради након
завршеног одговарајућег нивоа образовања и васпитања. Они представљају основу за планирање,
праћење и вредновање образовања и васпитања. Како се остваривање циљева, односно исхода
обезбеђује укупним образовно-васпитним процесом на свим нивоима образовања и васпитања, кроз
све облике, начине и садржаје рада, у прилогу А наведени су избори циљева и исхода образовања
који ће у току радионице бити разматрани из угла наставе математике.
Наш образовни систем још увек почива на чврстој предметној настави и подели ученика у одељења
по принципу хетерогености. Такав приступ може бити препрека у реализацији појединих предмета,
као што су математика, матерњи и страни језик. Такође, приступ одређивања наставних садржаја по
предметима и разредима је доминантно раздвојен, односно након што су већ оформљени предлози
садржаја појединачних предмета приступа се повезивању и уједначавању међу предметима. Заиста је
тешко замислити да ће преко десет различитих делова слагалице, а које су произвеле реалтивно
независне групе, моћи да се сложе у праву слику. Међутим, уколико сваки предмет крене од
међупредметних компетенција делови слагалице ће добити заједнички именитељ јер, члан 12, Закона
о основама система образовања и васпитања каже:
Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним
компетенцијама је динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова
релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну
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примену. Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама,
развијају се кроз наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и
контекстима при решавању различитих проблема и задатака, неопходне су свим
ученицима за лично остварење и развој, као и укључивање у друштвене токове и
запошљавање и чине основу за целоживотно учење.
Наставни предмет МАТЕМАТИКА
Правилници о програму наставе посебно дефинишу циљеве и исходе за појединачне предмете који би
требало да буду у функцији општих. Тако је циљ наставе математике у основној школи дат у једној
реченици која гласи:
Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и
вештинама, развије основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове
према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и
примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из
свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова.
Неколико кључних речи/појмова који су предмет ове радионице су истакнути задебљаним словима.
То су појмови који су у великој мери повезани са међупредметним компетенцијама, што указује да је
остваривање циљева наставе математике дубоко повезано са развојем међупредметних компетенција.
Посебан акценат је стављен на развој мишљења и то је вероватно најважни образовни и васпитни
задатак наставе математике. У прилогу Б дате су кратке дефиниције различитих облика мишљења.
Без обзира на често субјективна мишљења да настава математике заиста обавља ову функцију,
поставља се питање како се то потврђује, односно на који начин меримо развој мишљења код
ученика.

Настава математике
У чланку (Thurston 1994) скенута је пажња на жалосно стање које влада у математичким кабинетима:
„Форме ради, причамо оно што ученице „треба“ да науче, док се ови боре са много
значајнијим проблемима, покушавајући да науче наш језик и да одгонетну наше мисаоне
процесе. Књиге то компензују дајући примере за решавање свих могућих типова домаћих
задатака. Професори компензују дајући домаће и контролне задатке који су много лакши
од материјала који се „прелази“ на курсу, а затим их оцењују на основу критеријума који
не изискују велико разумевање. Претпостављамо да проблем лежи у ученицима, а не у
комуникацији, сматрајући да ученици или нису довољно добри или нису довољно
заинтересовани. Посматрачи изван професије стоје у чуду пред овим феноменом али ми
математичари на то само слежемо раменима“.
То намеће следеће питање: да ли оно што предајемо/подучавамо на типичном курсу из математике
може уопште да се назове математиком?
У чланку (Mac Line 1994), аутор Сондрерс Меклејн предлаже следећи редослед у разумевању
математичких садржаја:
интуиција – проба – грешка - размишљање – предвиђање – доказ.
За разлику од овог, у настави математике је у великој мери заступљен типичан редослед:
предавање – меморисање (вежбање типских задатака) – тестирање.
Значајан број активних математичара слаже се са описом који нуди Меклејн, чинећи неизбежним
закључак да се математика коју практикујемо не подудара са математиком коју предајемо. Питања
која су дуги низ година отворена јесу:
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Може ли се математика коју подучавамо довести у склад са оном коју заиста практикујемо?
Можемо ли да пробудимо интерес за математику код ученика?

Мотивација
Недостатак мотивације ученика вероватно је један од кључних изазова са којима се срећемо у
наставном процесу, а посебно у настави математике. Узроци недостатка мотивације су веома
разноврсни, као што су и могућности иновација у настави такође разноврсне.
Не постоји универзално решење проблема мотивације и то, између осталог, због различитих
афинитета или жеља ученика. Са једне стране, имамо ученике који своју будућност виде у
професијама блиским математици, као што су техничке науке и природне науке, док са друга стране,
већи део ученика, себе замишља у професијама које су, по њиховом мишљењу, удаљене од
математике и за које им нису потребни знање и вештине који стичу кроз наставу математике.
Тренутно је наша настава математике, у којој доминира формализам, далеко више окренута првој
групи ученика иако они представљају мањи део ученичке популације. Важно је ускаладити наставни
план и програм који ће подржати што већи број ученика, а то обухвата ученике са будућим
каријерама из математике, природних наука и инжењерства, истовремено осигуравајући да су сви
други ученици опремљени математичким знањем које ће им бити потребно за употребу у другим
областима и свакодневном животу.
Доступност различитих информација путем интернета и велика интеракција између људи путем
друштвених мрежа јесте окружења данашњег ученика. Овакво окружење проузрокује да ученици
врло често имају већ нека знања и ставове о појединим, можда чак и о већини садржаја који се
обрађују у наставном процесу. Из тих ралога настава која занемарује постојање учениковог
предзнања или ставова не може лако остварити свој циљ.
Прикупљање информација о ученицима, а које се тичу њихових интересовања (хоби, спорт, музика,
кућни љубимци...) је такође добар начин да се добије оно што је потребно да их повежемо са темама
које обрађујемо. Ово јесте један облик индивидуализације наставе, који се ослања на коришћење
интересовања ученика. Најједноставнија реализација оваквог приступа јесте укључивање њихових
интересовања у текстове задатака и питања, (Willis 2010).
Ако од почетка школовања код ученика развијемо позитиван став према математици, повећавамо
шансе да ће касније бирати математичка занимања и да ће користити математику у доношењу одлука
у свакодневном животу. На тај начин стварамо критичну масу људи која верује да је математика
битна за развој друштва и за њихов лични развој.

Квази-реални и реални контекст
Математика омогућује младом човеку да анализира реалне ситуације и доноси одлуке засноване на
чињеницама. Кроз математику ученик учи да увиђа узрочно‐последичне везе међу различитим
појавама у свету који га окружује и доноси закључке користећи се математичким процесима. У
данашња времена, када се појединац сусреће са великим бројем информација, критичко мишљење
добија на значају, посебно када је потребно анализирати, односно проценити валидност и значај тих
информација.
Будући да су ученици обдарени необичном способношћу да распознају недовољно озбиљне или
вештачке задатке треба их мотивисати за учење дајући им задатке за које они сматрају да су
значајни. Зато је важно укључивати у наставу што већи број заиста реалних ситуација у односу на
квази-реалне ситуације. Под квази-реалном ситуацијом подразумевамо измишљени реални контекст,
тј. ситуацију која се готово сигурно никада није догодила. Примена оваквих задатака омогућује
ученицима да на једноставан начин увиде евентуалну примену, али их истовремено удаљава од
заиста правих примена математике у различитим професијама и личном животу.
У уџбеницима у великој мери доминирају задаци са квази-реалним контекстом. Примери задатака са
квази-реаланим контекстом:
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1. Правоугаоном спортском игралишту дужина је повећана за 30%, а ширина за 50%. За колико
процената се повећала његова површина?
а) 80%;

б) 95%;

в) 30%;

г) 150%;

д) 75%;

2. Ако 5 радника уради један посао за 14 дана, за колико дана би тај посао урадило 7 радника?
3. Три професора математике прегледају 60 тестова за два сата. Колико професора би
прегледало 90 тестова за један сат?
4. Пријемни испит у једној школи полагало је 400 ученика. Положило је 85%, а од њих, 15%
имају свих 20 поена. Колико ученика има 20 поена, а колико ученика није положило испит?
5. Ђорђе поједе теглу меда за 14 дана. Ђорђе и Вера заједно поједу теглу меда за 10 дана. За
колико би дана сама Вера појела теглу меда?
6. Ученик од куће до школе, возећи бицикл сталном брзином, стиже за 2 часа. У повратку му је
брзина мања за 3 km/h и стиже кући за 2 сата и 30 минута. Колико километара је школа
удаљена од ученикове куће?
7. Ако се помеша 30 t кафе чија је цена 200 дин/kg са 20 t кафе чија је цена 290 дин/кg, и на то
дода профитна стопа 25%, колика ће бити продајна цена кафе, ако је профит укалкулисан у
продајну цену и ако је ПДВ за кафу 18%?
8. Власник зграде направио је 44 стана исте површине на спрату дужине 18,5 m и ширине 15 m.
Ако површина ходника, лифта и степеништа заузима 16,5 m2, колика је површина једног
стана?
Свака од квази-реалних ситауација може се превести у реалну ситацију. Значај реалне ситауације
огледа се и у чињеници да ученик добије додатну тачну информацију о предмету који се посматра у
задатку.
За припрему задатака у реалном контексту важно је кренути од стварних података или ситуација. Као
пример наводимо: податке о потрошачким корпама у Републици Србији, јеловник у пицерији,
етикете на обући и одећи и цене у Универекспорту.
НАПОМЕНА: Анализа квази-реалних ситуација и припреме задатака и активности у реалном
комтексту биће разрађени на првом делу радионице.

Пример 1а: Састав потрошачке корпе
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Пример 1б: Састав потрошачке корпе који се односи на жито и производе од жита

Пример 2: Део јеловника Big pizza

Пример 3: Етикете на обући и одећи

Пример 4: Цене у Универекспорту

Међупредметне компетенције и настава математике
Закон о основама образовања и васпитања дефинише истих 11 међупредметних комептенција за крај
основног и средњег образовања и то су:
Опште међупредметне компетенције за крај
обавезног основног образовања и васпитања су:
1) компетенција за учење;
2) одговорно учешће у демократском друштву;
3) естетичка компетенција;
4) комуникација;
5) одговоран однос према околини;

Опште међупредметне компетенције за крај
средњег образовања и васпитања су:
1) компетенција за целоживотно учење;
2) комуникација;
3) рад са подацима и информацијама;
4) дигитална компетенција;
5) решавање проблема;
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6) одговоран однос према здрављу;
7) предузимљивост и оријентација ка
предузетништву;
8) рад са подацима и информацијама;
9) решавање проблема;
10) сарадња;
11) дигитална компетенција

6) сарадња;
7) одговорно учешће у демократском друштву;
8) одговоран однос према здрављу;
9) одговоран однос према околини;
10) естетичка компетенција;
11) предузимљивост и предузетничка
компетенција.

Стандарди општих међупредметих компетенција за крај средњег образовања дати су у (Стандарди
Општих Међупредметих Компетенција За Крај Средњег Образовања, 2013). Иако су дати само на
основном нивоу, ови стандарди дају довољно могућности и простора сваком наставнику да препозна
на који начин кроз свој предмет може да развија опште међупредметне компетенције код својих
ученика. Иако су неке од компетенција више везане за наставу математике, као што су решавање
проблема, рад са подацима и информацијама и дигитална компетенција, и преостале компетенције
заслужују да буду „увучене“ у наставу матемтике кроз различите садржаје или активности.
У овом делу навешћемо конкретне примере који ће бити предмет рада у другом делу радионице, а
који су у функцији развоја међупредметних компетенција. Важно је поновити да су ове компетенције
међусобно испреплитане, па је немогуће направити једнозначно пресликавање између предложених
задатака и компетенција. Ипак, разврставње је урађено на основу доминантног садржаја предложеног
примера. Изабране су међупредметне компетенције за које прва асоцијација није предмет
математика: одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос према здрављу,
комуникација

Одговорно учешће у демократском друштву
Део из описа компетенције из (Стандарди, 2013):
Уме да се удружује са другима како би ангажовано, толерантно, аргументовано и
критички заступао одређене ставове, интересе и политике поштујући права оних
који заступају супротстављене иницијативе, као и правила и процедуре за доношење
одлука.
Пример: изборни системи
Поставимо ученицима следећи задатак на који ће се надовезати разговор о већинском изборном
систему: Ученици једног одељења треба да изаберу једну од три понуђене опције за одлазак у
биоскоп. У одељењу је 26 ученика, а на часу је присутно 23. Како бисте организовали избор?
ВЕЋИНСКИ СИСТЕМ
Већински изборни систем је израз који у најширем смислу означава изборне системе у којима се
непосредно бирају инокосни функционери или појединачни чланови неког представничког тела
између више кандидата, а при чему се изабраним сматра онај који је освојио највише гласова односно релативну или квалификовану (апсолутну) већину.
ЈЕДНОКРУЖНИ ВЕЋИНСКИ СИСТЕМ (исподполовична већина, систем највећег броја).
Мандат осваја кандидат који освоји више гласова (релативну већину) од гласова који је
освојио било који од преосталих кандидата. Ако два кандидата имају исти број гласова често
пресуђује коцка.
ДВОКРУЖНО ГЛАСАЊЕ:
Први круг гласања – за освајање послачничког места потребна је апсолутна већина.
Апсолутни број гласова који је неопходан за избор у првом кругу може бити различит јер се
рачуна на различите укупне бројеве. Примери:
 укупан број бирача уписаних у бирачки списак (веома ретко се користи);
 укупан број изашлих на изборе;
6





укупан број изашлих на изборе уз додатни услов да на изборе, да би они били
пуноважни, мора да изађе најмање 50% +1 бирач од броја бирача уписаних у бирачки
списак (најчешће се среће);
у односу на број важећих листића;

Други круг гласања – у други круг улазе два (најчешће) или више кандидата са највећим
бројем гласова у првом кругу; мандат осваја кандидат који има већи број гласова у односу на
сваког другог кандидата; понекад се захтева, као општи услов валидности избора, да на
биралишта изађе најмање одређени врој бирача (нпр. 25% или 12.5%)

Поставимо ученицима следећи задатак на који ће се надовазати разговор о пропорционалном
изборном систему: У одељењу VIII1 је 25 ученика, у одељењу VIII2 су 23 ученика, а у одељењу VIII 3 је
18 ученика. Школа је добила 12 улазница за кошаркашку утакмицу репрезентације Србије. На који
начин бисте поделили улазнице по одељењима?
ПРОПОРЦИОНАЛНИ СИСТЕМ
Пропорционални или размерни изборни систем је израз који се користи за изборне системе, односно
методе избора за представничка тела у којима се уместо појединачних кандидата бирају кандидатске
листе, а тако освојена места (мандати) распоређују у складу с размером (постотком) гласова које је
одређена листа освојила у односу на укупан број свих гласова. Постоје различите методе којима се
израчунава размер гласова, односно решавају проблеми везани уз вишак/мањак и тзв. „пропале“
гласове. Те методе се своде на математичке обрасце за израчунавање изборног броја као основе за
расподелу мандата. Више од 100 година трага се за проналажењем оптималног модела који ће
најпрецизније изразити размеру између броја освојених гласова и броја додељених мандата. Током
овог раздобља развиле су се различите методе прерачунавања гласова у посланичке мандате. Бројни
математичари и истакнуте политичке личности показале су интересовање за њихово изучавање.
Најпознатији и најчешће коришћени модел је Д'Онтов систем који се примењује и у Републици
Србији.
Д'Онтов систем добио је име по свом проналазачу Victor Joseph Auguste D’Hondt (20
Новембер 1841 – 30 Маy 1902) белгијском адвокату, професору грађанског права на
Гент универзитету и математичару. Среће се и под називом такмичење листа или
систем најмањег заједничког делитеља. Први пут је примењен у Белгији 1899.
године.
Примена Д'Онтовог система налаже да се најпре израчуна бирачка маса сваке листе
(то је број гласова који је листа освојила у изборној јединици). Потпом се бирачка маса сваке листе
дели бројевима 1,2,3, … , 𝑁 (𝑁 је број посланичких места у изборној јединици). После резултата
добијених применом наведеног метода издваја се 𝑁 највећих бројева/количника. Мандати се
распоређују листама чији су колличници издвојени.
Пример (најједноставнији облик):
листа
a
b
c
d

бирачка
маса
100000
80000
30000
20000
230000

удео
гласова
43.5%
34.8%
13.0%
8.7%
100.0%
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Донтеов
удео
модел мандата
4
50.0%
3
37.5%
1
12.5%
0
0.0%
𝑁 =8
100.0%

Количници за одређивање броја мандата:
количници
s=1

s=2

s=3

s=4

s=5

s=6

s=7

s=8

a

бирачка
маса
100000

100000

50000

33333.33

25000

20000

16666.67

14285.71

12500

b

80000

80000

40000

26666.67

20000

16000

13333.33

11428.57

10000

c

30000

30000

15000

10000

7500

6000

5000

4285.714

3750

d

20000

20000

10000

6666.667

5000

4000

3333.333

2857.143

2500

листа

У неким случајевима се поставља законски праг (елиминациони критеријум) и било која листа која не
достигне тај праг неће му доделити ниједно место, чак и ако је добила довољно гласова да би у
супротном била награђена седиштем. Примери земаља које користе Д'Онтов метод са прагом су
Албанија (3% за поједине странке, 5% за коалиције две или више странака, ниједан праг се не
примењује за независне појединце); Данска (2%); Источни Тимор, Шпанија и Црна Гора (3%); Израел
(3,25%); Словенија (4%); Хрватска, Фиџи, Румунија, Танзанија и Србија (5%); Русија (5%); Турска
(10%); Пољска (5% или 8% за коалиције; али не важи за странке етничке мањине); Чешка Република
(5% за једну странку, 10% за двостраначке коалиције, 15% за коалиције 3 странке, 20% за коалиције 4
или више странака), Мађарска (5% за једну странку, 10% за двостраначке коалиције, 15% за
коалиције 3 или више странака) и Белгија (5%, на регионалној основи).

Одговоран однос према здрављу
Део из описа компетенције из (Стандарди, 2013):
Ученик прикупља информације о темама у вези са ризицима, очувањем и унапређењем
психофизичког здравља. Просуђује релевантне околности и, по потреби, доноси
одлуке и/или се укључује у активности значајне за превенцију болести и очување
здравља.
Пример: индикатори телесне масе

http://web.mef.hr/if/alati/racunala/skripte/i_mase.htm
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Пример: крвна слика

Комуникација
Део из описа компетенције из (Стандарди, 2013):
Уме јасно да искаже одређени садржај, усмено и писано, и да га прилагоди
захтевима и карактеристикама ситуације: поштује жанровске карактеристике,
ограничења у погледу дужине, намену презентације и потребе аудиторијума.
Ученик користи на одговарајући и креативан начин језик и стил комуникације који су
специфични за поједине научне, техничке и уметничке дисциплине.
Пример: разумевање новинских чланака
1. ...Овај напитак попијте барем једном недељно, не чешће од тога...
2. Бар још до јуна..
3. ...имао најмање бар три пута бројнију популацију
4. ...Сваком предузећу које редовно превози опасне материје потребно је најмање једно лице
које је одговорно за опасне материје.
5. Колумбијски градић Чинчина покушава да обори два Гинисова рекорда: један за највећу
шољицу кафе на свету, други за највећи број људи који ће ту кафу дегустирати.
Огромна шоља направљена је на лицу места, на градском тргу Чинчина, заједнице у срцу
планинског региона Колумбије. Може да прими око 20 тона једног од најомиљенијих
напитака којим многи започињу дан широм света.
„За први рекорд, највећу шољицу кафе, потребно је минимум 18,012 литара. За други,
потребно је најмање 739 људи да је попије“, наглашава Наталија Рамирез, представница
главног светсог тима за евиденцију рекорда.
Истичући локалну културу и значај произвођача земљорадника, организатор догађаја рекао је
да ће се још неколико дана сачекати до званичног проглашења рекорда, све док представници
Гинисове књиге детаљно не провере све чињенице.
http://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/511/zanimljivosti/3559492/koliko-ljudi-je-potrebno-da-bi-se-popilo-18012-litara-kafe.html

Пример: улога новинара
Ен, Барбара и Керол одлучиле су се за трку у базену.
Овај графикон приказује шта се догодило током трке на
50 метара.
Линије са ознаком Ен (Ann), Барбара (Barbara) и Керол
(Carol) приказују удаљености од почетне тачке за три
пливача у различито време током трке.
Замислите да сте радио коментатор за трку.
Опишите шта се дешава са сваким од такмичара током
сваке фазе трке.
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Замислите да сте новинар који има задатак да напише чланак на основу статистичких података за
Србију за 2018. годину који су дати на слици:
Током писања чланка морате се држати стварних података и сопственог тумачења слика
Пример: прецизност математичког језика




форумула и функција
коефицијент и параметар
облик броја

У раду (Uhl and Davis 1999), аутори наводе „Од ученика је боље тражити објашњења, не доказе: Речи
,,доказати“ и ,,показати“ најстрашнија су музика за ухо неискусног математичара. Реч ,,објаснити“ не
звучи тако страшно, будући да се за објашњења обично сматра да нису толико формална као докази.
С друге стране, ваљано објашњење обично садржи кључне идеје које су садржане и у формалном
доказу, те тако концентрисање на објашњење, уместо на формални доказ, не деградира математичко
разумевање. У ствари, формализам и разумевање обично не иду под руку: формализам обитава у
једном делу мозга, док разумевање прожима мозак, срце и душу“.


Докажи да је 5 једино решење линеарне једначине 5𝑥 − 6 = 3𝑥 + 4.

Закључак
Полазећи од чињенице да је 21. век донео велике промене у сврси и начину образовања, и да су нови
садржаји и иновативни начин рада постали потребни услови за квалитетно математичко образовање
важно је што пре са њима стићи до ученика. Из тих разлога су предложене следеће могућности:





ослањање наставе на учениково знање стечено кроз информални начин и ставове ученика
смањивање примера и задатака са квази-реалним контекстом и повећање заступљености
задатака са реалним контекстом користећи стварне податке и ситуације из учениковог
окружења;
одабир примера, задатака или активности који у значајној мери јачају опште предметне
компетенције.

Очекује се да примена све три наведене могућности у настави значајно повећају мотивацију ученика
за наставу математике и разумевање значаја математике у свакој професији и свакодневном животу.
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Прилози
(1) Циљеви и исходи
Циљеви образовања и васпитања
Члан 8.
Основни циљеви образовања и васпитања су:
1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог;
...
7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења;
...
9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних компетенција и стручних
компетенција у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада и развојем савремене науке и
технологије;
10) развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за
тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења;
...

(Закон о основама система образовања и васпитања)

Исходи образовања и васпитања
Члан 9.
Исходи образовања и васпитања представљају способност ученика да:
1) изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној форми;
2) прикупља, анализира, организујe и критички процењујe информације;
ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање;
...
7) уме да разликује чињенице од интерпретација;
8) примењује математичко мишљење и знање у циљу решавања низа проблема у свакодневним ситуацијама;
9) поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне технологије; одговорности према
свом животу, животу других и животној средини;
...

(Закон о основама система образовања и васпитања)

(2) Врсте мишљења
Апстрактно мишљење представља способност размишљања о објектима, принципима и идејама,
односно стварима које нису физички опипљиве. Коришћење метафора и аналогија, могућност
визуализације објеката, спровођење мисаоних експеримената само су неки облици апстрактног
мишљења. Жан Пијаже, швајцарски психолог који се бавио когнитивним развојем деце сматрао је да
је развој апстрактног мишљења последња фаза развоја мишљења. Сматра се да се овај облик
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мишљења јавља између једанаесте и шеснаесте године, али постоје индиције да развој апстрактног
мишљења почиње и раније, па се тако код изузетно надарене деце може испољити и знатно пре
једанаесте године. Када је реч о факторима који утичу на развој апстрактног мишљења, ставови су
подељени. Док једна група психолога сматра да је развој овог облика мишљења природан процес до
ког долази спонтано, други сматрају да се апстрактно мишљење јавља као последица комбинације
фактора који укључују искуство и образовање. Иако мала деца немају развијено апстрактно
мишљење, те због тога не могу разумети сложене појмове, она имају способност препознавања
одређених сложених елемената. Бајке и басне за децу комбинују конкретне чињенице са апстрактним
појмовима, па тако имају поуке које деца могу да препознају, иако им сами појмови као што су на
пример концепт добра и зла нису јасни.
Критичко и аналитичко мишљење често изазивају забуну. Аналитичко мишљење подразумева
могућност разумевања комплексних појмова и способност њиховог разбијања на разумљивије
компоненте односно једноставније принципе. Оно се може испољити и кроз систематично
прикупљање информација које доводе до закључака базираних на чињеницама. Са друге стране,
критичко мишљење значи да појединац може да разматра чињенице и доноси логички исправне
закључке као и да процени да ли је одређени закључак исправан или не. Ради бољег објашњења
размотримо један пример. Ако бисмо одлучили да испечемо колач аналитичко мишљење би нам
омогућило да идентификујемо потребне намирнице, мере и да разумемо процедуре прављења колача,
односно рецепт. Критичко мишљење би нам помогло да установима који је то критеријум који један
колач чини укусним, а затим поређење колача који смо направили са тим критеријумом.
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