Конкурс

Дигитални постер
је конкурс Друштва математичара Србије који се реалузује у сарадњи са Центром за
промоцију науке.
Позивамо све заинтересоване ученике и колеге да се пријаве и учествују на конкурсу.
Циљ конкурса је да се кроз израду дигиталног постера приближи садржај наставних
предемета математика и информатика ученицима основних и средњих школа у дигиталном
формату.
Такође, пошто је дигитални постер препознат од стране многих научника из области
методике наставе и педагогије као одлично дидактичко средство, желимо да охрабримо
наставнике и ученике да овакав вид систематизације наученог градива уврсте у свој процес
наставе и учења.
Коме је конкурс намењен?
Конкурс је намењен ученицима основне школе (од 5. до 8. разреда) као и свим ученицима
средњих школа. Такође, позивамо све колеге који предају математику или информатику да
укључе своје ученике и придруже нам се.
Пропозиције конкурса:
Тимови и ментори:
1. На конкурс се ученици могу пријавити самостално или тимски (до 3 ученика унутар
једног тима).
2. Сваки тим има свог ментора.
3. Ученик може учествовати само са једним дигиталним постером (или као члан тима
или самостално).
4. Један наставник може бити ментор више тимова.
5. Ментор пријављује тим и предаје рад.
Како би требало да изгледа дигитални постер?
1. Постер треба да буде оригиналан.
2. Један дигитани постер посвећен је само једној наставној јединици (из предмета
математика или информатика). Ово не значи да се кроз сам постер не може правити
корелација са другим наставним јединицама или наставним предметима (чак је и
пожељно је да се такве примене виде).
3. У наслову постера треба да се налази назив наставне јединице.

4. Постер би требало да има истакнуте кључне појмове који се односе на наставну
јединицу из наслова.
5. Структура постера треба да је јасна.
6. Потребно је приказати примене изабраних појмова.
7. Охрабрујемо ученике да користе дијаграме, табеле, илустрације, мапе ума...
8. Визуелни изглед постера је такође битан.
9. Формат постера треба да буде 50 × 70 cm, 300 dpi (.tif формат).
10. При изради постера могу се користити све технике и сав расположив софтвер.
Шта ће се бодовати?
1.
2.
3.
4.

Јасна структура постера
Приказане примене наставне јединице
Дијаграми, табеле, илустрације, мапе ума
Визуелни елементи постера

Како послати постер?
1. Пријаву ученика (тима или појединца) врши наставник на мејл konkurs@dms.rs у
периоду од 15. 9. 2021. године до 1. 10. 2021. године.
2. Пријавни мејл треба да садржи име тима (имена ученика у тиму), разред ученика,
име школе, име ментора, предмет и назив наставне јединице која се обрађује.
3. Оригинални постер димензије 50 × 70 cm послати путем неких од бесплатних
сервиса за трансфер (нпр. wetransfer.com) на мејл адресу konkurs@dms.rs од 20.9.2021.
гдоине до 28.10.2021. године.
4. Крајњи рок за слање радова је 28.10.2021. године.
5. Сви радови који уђу у ужи избор биће приказани на изложби радова конкурса.
Активности и рокови:
15.9. - 1.10.2021.
20.9. - 28.10.2021.
15.11.2021.
20.11.2021.
15.12. - 22.12.2021.

Пријава тимова
Предаја радова
Објава резултата конкурса
Онлајн изложба радова
Изложба радова у некој од галерија или школа
(ако то епидемиолошка ситуација допусти)

Награде:
У свакој категорији ученика (основна и средња школа) биће награђена по три рада. Такође,
сви радови који буду ушли у ужи избор биће јавно изложени.
Координатор пројекта,
Милена Марић
milena.maric@dms.rs

