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Овим радом аутори учесницима представљају конкретна искуства у коришћењу
различитих савремених обликa сарадње са ученицима, која подразумевају примене
технологија, а која би унапредила развој формалних и примену неформалних облика
знања. Ради се о примени презентација: Sway, Google Slides, Adobe Spark, Canva, Nearpod,
за часове обраде новог градива, квизовa: Quizalize, BookWidgets, Topgrade, Google Forms,
Edmodo, Educaplay, за часове утврђивања, сарадничких платформи: OneNote, Linoit, Padlet,
Showbie, за часове вежбања, додатних часова и одељењских припрема ученика за писмене
провере знања, као и мапа ума: MindMaester и Mindomo, за часове систематизације.
Поред ове сарадње у оквиру једног одељења, биће представљени и видови сарадње са
ученицима других европских земаља на eTwinning платформи у раду на пројектима: Math
Coaching, Pi Day, Famous Female Mathematicians2, Geometry of Countries, а сада и на
пројекту Hidden World of Parabolas, као и конкретни алати и образовни софтвери који се
користе у раду на даљину.
Надамо се да ће колекција ИКТ подржаних часова математике и рачунарства и
информатике са математичких интернет страница https://matemamomenti.com и
https://informatickasekcija.wordpress.com учесницима семинара послужити у сврху
примене интеракција у свакодневном раду са ученицима.
(Напомињемо да је због планиране интеракције са учесницима и жеље да се прикаже
практична примена приказаних алата потребан интернет и одређени број рачунара.)
Кључне речи: ИКТ /НАСТАВА/САРАДЊА /ИНТЕРАКЦИЈА/ОБРАЗОВАЊЕ/
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Увод
“Настава математике једноставно мора да се изводи тако...”, често се може чути од
наставника чијих су наставника наставници подучавали овако, како се и даље подучава.
Сложићемо се да је питање мере изузетно важно. Традиционално предавање ће бити
незаменљиво док се усваја нови концепт, али упорни на овладавању вештинама, остаће
само мотивисани ученици. Потребна су и сумативна оцењивања, којим учимо ученика да
на крају наставне теме вреднује усвојено и упореди постигнуто у односу на исходе учења
за конкретну тему. Педагошки приступи су, делом и ранијe, подразумевали још и:
- интегрисано учење (да би се у току учења повезали садржаји и вештине из више
области);
- персонализовано учење (предавање и учење су прилагођени да би се одговорило на
индивидуална интересовања и аспирације ученика);
- вршњачка настава (ученик предаје ученицима);
- диференцирано предавање (активности на часу су осмишљене тако да се њима одговара
на више различитих стилова учења, способности и спремности за учење);
- окренута учионица (ученици се први пут упознају са новим материјалом изван учионице,
а онда час користе за дискусију, оповргавање и примену идеја и знања);
- колаборативно учење (међу вршњацима или са наставником);
- приступ заснован на пројекту (ученици се ангажују током учења кроз истраживање
стварних изазова и проблема);
- формативне процене (укључујући самооцењивање, да би се ученицима пружила прилика
да промишљају о свом учењу, константним праћењем и пружањем повратних
информација);
- сопствена научна истраживања (која осмишљавају и спроводе ученици);
- рефлексија (идентификација узрока).
Да би се одговорило на захтеве савремених педагошких приступа, чини се да је данашњем
наставнику поред ИКТ подршке, потребан и агент у настави, дело вештачке
интелигенције, за подршку у делу рутинског дела посла...
Образовање служи будућности. Пажљивим осмишљавањем своје наставе улажемо у оне
који ће сутра образовати нове генерације. Ученике је лако заинтересовати ако смо на то ми
мотивисани, а где мотива нема, ваља их измислити. Наши ученици освајају изузетно
много медаља на такмичењима, али се након Пиза теста и даље изводи закључак да свако
треће дете има нефункционална знања.
Данашњем наставнику, крај електронског дневника, који сваке године развија своје
програме наставе и учења, треба помоћи како да сачува енергију и време, да различитим,
новој генерацији блиским подстицајима, приближи садржаје и тајанствени пут сазнања
покаже ученику, подстакне самостално промишљање. Циљ овог рада је да наставнике
подстакне да употребом ИКТ-a и савремених наставних метода наставу математике учине
више интерактивном, на начин пријемчив за младе.

1

Ово је време ученика, представника генерације Z.
Године рођења

Уобичајен назив

1925.-1945.

Тиха генерација
(традиционалисти)

1946.-1964.

Генерација baby boom-a.

1965.-1980.

X

1981.-2002.

Y

2003.-

Z

Сл. 2. Ученици генерације Y и Z радо прихватају добру структуру часа.
Желе тачно да знају шта се од њих тражи, када ће се шта радити и
конкретну информацију шта се од њих очекује.
•

У току Државног семинара ДМС 2020, учесници могу и виртуално бити у контакту
са ауторима.За почетак позвани су да изнесу:
- своја очекивањa од овог семинара,
-искуства у коришћењу web 2.0 алата и програмских система.

Уз помоћ својих паметних телефона,
у сврху боље сарадње могу приступити
припремљеној интернет страници
pad.disroot.org , а за комуникацију у току
рада на страници:

•

За повратну информацију о
веб алатима са овог семинара,
које учесници желе да употребе
у раду са својим ученицима, за
завршетак обуке отворена
је страница на којој ће гласовима
потврдити који део обуке сматрају
применљим у својој наставној
пракси као сарадњу са ученицима,
или сарадњу ученика и наставника.
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Из садржаја

У раду ће бити представљене конкретне подршке за сарадњу у реализацији часова
математике са применом ИКТ алата:
I
•

На часовима обраде наставне једице:
Nearpod, Sway, Google Slides, Adobe Spark, Canva.
II

•

На часовима утврђивања, квизове:
Quizalize, BookWidgets, TopGrade, GoogleForms, Edukaplay.
III

•

•

На часовима вежбања, сарадничке платформе:
OneNote, Linoit, Padlet, Showbie
IV
На часовима систематизације:
Mindomo, MindMaester
V

•

AdobeSpark
oдељењска честитка II₇ .

Искуства са пројектном наставом:
Math Coaching, Pi Day, Famous Female Mathematicians 2, Geometry of Countries,
Exploding Dots, Hidden World of Parabolas.

Знатно више примера примене веб 2.0 алата може се наћи на наставним блоговима аутора.
Ради се о радним материјалима са часова математике и рачунарства ученика средњих
школа, као и са часова математике за ученике VII разреда основне школе.
Сви материјали су доступни на интернету:
https://matemamomenti.com и
https://informatickasekcijaprvetehnickeskole.wordpress.com/ .
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Сл.1. Преглед видова сарадње ученик - наставник и одабраних алата у примени.
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I Примери сарадње у току обраде наставне јединице

Sway MS Office у служби факторизације
квадратног тринома.

AdobeSpark

Google Slides за параметарски задате
квадратне функције

Вектори

AdobeSpark

Canva Еуклидов алгоритам

Nearpod
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Кавалијеријев принцип

Интерактивна лекција

Свака од приказаних презентација је основа за интеракцију на часовима обраде, а у
примеру GoogleSlides за параметарски задате квадратне функције, презентација је основа
за дискусију међу ученицима, у моделу изокренуте учионице, да би се на часу кроз питања
објаснило то што није било решено самостално. Интерактивне лекције подразумевају
повезану вербалну интеракцију са конкретним тест питањима.
Сарадња је остварена следећим облицима рада: колективни, групни (три до четири
ученика у групи), рад у пару, тандем, индивидуални и комбиновани.
Примењене наставне методе: метода усменог излагања, дијалошка, у дискусијама и
дебатама, хеуристички. Рад на тексту, коришћење илустрација-цртежа, метода
демонстрације, игровне активности, логичке игре и задаци затвореног типа, метода
решавања проблема.
Наставна средства: електронска табла, визуелна средства, фотографије, шеме, дијаграми,
настава уз помоћ рачунара и пројектора, као и помоћно техничка.
Наставни системи: проблемска настава, егземпларна настава, да ученици увиђају
сличности и разлике између садржаја, развијају моћ уопштавања, синтезе и анализе,
као и хеуристичка настава.
ЕDMODO електронска учионица омогућује да сваки ученик прати свој правац личног
раста и развоја индивидуалних могућности. При том подржава интеракцију и са
ученицима и са њиховим родитељима. На ЕДМОДУ се учење наставља и када се врата
класичне учионице затворе. Ученици могу накнадно испратити све приказане електронске
материјале и разјаснити детаље у међусобној интеракцији.

Marc Prensky у свом делу Дигитални урођеници, дигиталне придошлице, децембар 2005. /
V / ISSN 1333-5987 дели наставне садржаје на наслеђене и будуће.
“Будући садржаји углавном су, сасвим природно, дигитални и технолошки. И док
укључују софтвер, хардвер, роботику, нано технологију, геноме итд., укључују и етику,
политику, социологију, језике и остало што уз њих иду. Тај је будући садржај данашњим
студентима изузетно занимљив. Али, колико је дигиталних придошлица спремно то
поучавати? Kао наставници, требало би размислити како можемо поучавати и наслeђене и
будуће садржаје на језику дигиталних урођеника. Прво укључује пуно превођења и
промену методологије; друго укључује све то уз нове садржаје и размишљање. Није ми
сасвим јасно што је теже – учити ново градиво или научити како старе ствари радити на
нов начин. Претпостављам да је ово друго.”
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II Примери сарадње на часовима утврђивања-квизови

Quizalize

BookWidgets

Genially

Диференцијалне једначине

Особине функција

TopgrAde

Таутологије-интерактивно

Гранична вредност низа

EducaPlay
Радијанска мера угла

GoogleForms
Примене Еуклидовог алгоритма
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III Примери сарадње на часовима вежбања

МS OneNote
Припрема за писмени задатак

MS OneDrive
Задаци за припрему матурског теста

Linoit

Padlet
Примене ставова подударности на круг

Вектори задати координатама

Showbie
Припрема за контролни тест

LearningApps
Основни појмови у геометрији и
комбинаторика
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IV Примери сарадње на часовима систематизације

MindMaster
Систематизација хардверских
компоненти рачунара

Mindomo
Сарадња у настави математике

MindMaster

MindMaster
Графички приказ хардверских компоненти

Систематизација софтвера

Ученици користе мапу ума, по завршетку одговарајуће теме,
у циљу уопштавања усвојених знања.
Овакав начин рада има за циљ да активира ученике, да их подстакне на размишљање.
Ученици поред усвојеног знања испољавају
и креативност у раду. Tоком прављења мапе ума почиње се од централног дела (назива на
ставне теме ), додају се гране у мноштво различитих праваца, при чему се омогућава
лакша провера наученог градива.
Ученици самостално или у пару графички приказују структуру наставне теме. Оваквим на
чином рада се ученици подстичу да анализирају научено градиво, увиђају односе између
кључних појмова и стичу трајнија знања.
Након приказа примера све четири групе предложених ИКТ алата, полазници семинара,
практично креирају налог и документ подршке и сарадње са ученицима након семинара,
радом у једној од четири групе.

9

IV Примери сарадње - пројектна настава

Geometry of Countries

Math Coaching

Famous Female Mathematicians 2

Exploding Dots

Pi Day

Hidden World of Parabolas

Међународни пројекти на Тwinspace платформи eTwinning-a подразумевају сарадњу у
реалном времену. Два ученика, који истовремено раде на истом пројекту са различитих
рачунара остварују заједничку мисију, да јачају своје компетенције за сарадњу, да су
њихове вредности и циљеви заједнички и да заједно могу више.
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