
МЕТОДИКА НАСТАВЕ 
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РАЧУНАРСТВА 



Свако поседује математички ген? 

 Зашто тако много људи не воли математику?   

 Зашто толиком броју људи “не иде” 
математика? 

  Да ли математичари имају  другачији мозак? 

 Зашто математика некима изгледа нелогична? 

 

Кит Девлин, Математички ген,  

Плато, Београд, 2001. 

 

 

 

 



Шта је потребно за стварање 
математичког ума? 

 Осећај за број 
 Способност бројања 
 Способност за употребу алгоритама 
 Способност апстракције (!) 
 Осећај за узрок и последицу 
 Способност образовања и праћења каузалног 

ланца чињеница или догађаја 
 Способност логичког расуђивања 
 Способност расуђивања о везама 
 Способност резоновања о простору 



Нивои апстракције  

 Први ниво апстракције  (нема апстракције; предмет 

наших мисли су материјални објекти доступни чулима) 

  Други ниво апстракције (предмет наших мисли су 

материјални предмети који нису доступни чулима) 

  Трећи ниви апстракције (имагинарни објекти са 

којима се људи никада нису сусрели; способност 
размишљања на 3. нивоу апстракције еквивалентна је 
језику) 

 Четврти ниво апстракције јесте математичко 
размишљање!  

 



Восонов тест 

Замислите карте које с једне стране имају број, а 

са друге слово. 

E K 4 7 

Карте су обележене на следећи начин: ако карта 

има самогласник са једне стране, са друге 

стране је паран број. 

Питање: Које карте морате окренути да бисте се 

уверили да све четири карте задовољавају дато 

правило? 

 



Када је импликација тачна? 

 



Восонов тест 

Ако је особа малолетна, не сме да конзумира 

алкохолна пића. 

ОСОБА 1     ОСОБА 2         ОСОБА 3            ОСОБА 4 

Годиште?    Годиште?      Малолетна        Пунолетна 

Пиво            Сок                 Пиће?                  Пиће? 

Питање: Чије годиште и/или пиће треба да 

проверите да бисте били сигурни да особе испод 

18 година не пију алкохолна пића? 



Математика и друге науке 

 Предмет математике? 

 Методе проучавања?  

 

 

 



Психологија  

 Функционисање нервног система 

 Развитак психичког живота  (раздобља у развоју 
појединца) 

 Теорија учења и памћења 

 Мотивација  

 Осећања (страх, радост, ...) 

 Типови личности  

 Процес мишљења (интелигенција) 

 ... 

 



Психологија - Биологија 

 Органске основе психичког живота 
 Еволуциона психологија  
 Идеја развитка примењена на изучавање човека и 
 његовог психичког живота истакла је два основна 

начела: 
 Понашање човека треба посматрати као напор да се 

прилагоди спољашњим условима и да се подвргне 
сопственој контроли 

 Од рођења до зрелог доба човек као појединац 
пролази у свом развоју кроз одређене фазе или 
стадијуме развоја, који се квалитативно и структурно 
разликују, слично као што је човек као врста пролазио 
кроз одређене трансформације од нижих облика 
живота ка вишим.  

 



Функционисање нервног система 



Функционисање нервног система 

   



Математика и мозак 



Математика и 



Математика и мозак 

 

 

 

 

 

 



Математика и мозак 

 



Математика и мозак 

 



Математика и мозак 

 



Stanislas Dehaene 
http://www.college-de-france.fr/site/en-stanislas-dehaene/ 



Развитак психичког живота 

 Детињство 

 Младалачко доба 

 Доба зрелости 

 Доба старости 

 

Пример. Беба није tabula rasa  

   [Бебе знају да сабирају до 3!] 

 



Теорије учења 

 Теорија сензомоторне стимулације 
[учење се побољшава стимулацојом чула; 75% вид, 13% слух, 12% остало] 

 Теорија подстицања 
[учење позитивним/негативним охрабрењем] 

 Когнитивни приступ 
[учење решавањем проблема и развојем проницљивости] 

 Холистичка теорија учења 
[учење активирањем свих елемената личности: интелект, емоције, интуиција, ...] 

 Теорија фацилитације 
[учење се јавља у окружењима у којима ученици разматрају, дискутују,  без страха] 

 Учење засновано на деловању 
[приступ који повезује свет учења са светом деловања]  

 Искуствено учење 
[конкретно искуство-рефлексивна опсервација-апстрактна концептуализација 
активно експериментисање] 

 



Трансфер учења 

 Како раније учење утиче на накнадно учење?  

  Позитивни трансфер  

 Негативни трансфер  
 На организацију наставе је у великој мери утицало 

мишљење  да просто упражњавање једне психичке 
функције (на пр. памћења или мишљења) доприноси 
развитку ове функције. При томе, није важно шта 
памтимо и какве задатке решавамо, већ је важно колико 
се важбамо у памћењу или мишљењу.  



... важно колико се важбамо у 
памћењу или мишљењу. 

 Од неких предмета се посебно очекивало вежбање 
памћења и мишљења: латински језик и математика. 
Сматрано је да ови предмети корисни не само због тога 
што учећи их стичемо одређено знање него, пре свега, 
због тога што ови предмети развијају способност 
памћења и учења. 

 Експериментално испитивање трансфера 
Пример. Испитивана је вредност математике за развитак 
мишљења.   
Закључак: математика има вредност за развијање мишљења 
само уколико се у настави стално указује на одређене опште 
принципе мишљења и закључивања. 



Памћење и врсте памћења 

 Памћење има своју физиолошку основу коју 
чине промене у кори великог мозга. 

 Постоје значајне индивидуалне разлике у 
способности памћења. 

 Разликују се три система памћења: 
 Сензорно  
 [важно за сналажење и активност човека; веома кратко траје] 

 Краткорочно 
 Дугорочно 

 



Заборављање 



Узроци заборављања 

 Сличност  
 [Не треба један за другим учити сличне садржаје] 

 Време  

 [Веома је корисно да постоји одмеор између учења два материјала] 

 Степен научености [учити ново тек пошто је претходно добро 

научено] 

 Степен организованости [читаво градиво повезати у целину] 

 Специфичности онога што треба научити 
[упоређивати са другим градивом и уочити сличности и разлике] 



Технике учења 

 Концентрисано учење – учење распоређено у 
времену 

 Учење матријала у целини – учење распоређено 
по деловима 

 Препорука: Најпре да се упозна целина градива, 
а онда да се учи део по део. 



Мотивација 

 До неуспеха ученика у школи долази пре свега 
због недовољне мотивације за учење. 

 Два мотива који покрећу учење: 
 Жеља да стекнемо признање околине [-] 
 Жеља за сазнањем новога и интересовање за 

материјал који учимо [+] 

  У школама се често користе подстицаји за 
актуелизовање мотива [-] 



Мотивација 

 Активност при учењу – конкретан рад на 
градиву које се учи (а не будност при учењу која 
се подразумева) 

 Увиђање смисла (схватити смисао онога што се 
учи) 

 
ЛИЧНИ ПОДСТРЕК ЈЕ НАЈВЕЋА СИЛА 

 
 



Осећања (страх, радост, ...) 

 Страх од математике (САД  - 2/3 популације) 
 математичка анксиозност  
 [негативан став према математици одговор на негативну слику о себи 

коју математика може да створи код појединца] 
 [проблем можда у самој математици: промена значења изазвана 

променом контекста] 

  Задовољство изазвано математиком 
 математика као рекреација 



Једноставно и лако...  

 Ако три голуба треба сместити у два кавеза, 
онда се бар два морају наћи у истом кавезу! 

 

 

 

 



... постаје јако тешко 

 Ако три голуба треба сместити у два кавеза, 
онда се бар два морају наћи у истом кавезу! 

 Раван је на произвољан начин обојена плавом и 
наранџастом бојом. Доказати да постоје бар 
две тачке обојене истом бојом које су на 
растојању од 5,67cm. 

 

 

 

 



... постаје јако тешко 

 Ако три голуба треба сместити у два кавеза, 
онда се бар два морају наћи у истом кавезу! 

 Раван је на произвољан начин обојена плавом и 
наранџастом бојом. Доказати да постоје бар 
две тачке обојене истом бојом које су на 
растојању од 5,67cm. 

 

 

 

 



... постаје јако тешко 

 Ако три голуба треба сместити у два кавеза, 
онда се бар два морају наћи у истом кавезу! 

 Раван је на произвољан начин обојена плавом и 
наранџастом бојом. Доказати да постоје бар 
две тачке обојене истом бојом које су на 
растојању од 12,5km. 

 

 

 

 



Пример 



Популарност информатике 

 



Типови личности (црте личности)  

1. А отворен (срдачан, спокојан) – резервисан (повучен, 
критичан хладан) 

2. В више интелигентан – мање интелигентан 
3. C емоционално стабилан (прихвата реалност, 

хладнокрван, већа снага ега) – подложан осећањима 
(лако се узбуђује, мања снага ега) 

4. E самосвестан (агресиван, независтан, упоран, 
доминантан) – покоран (благ, конформира се) 

5. F безбрижан (лакомислен, весео) – трезвен (озбиљан 
разборит, ћутљив) 

6. G савестан (постојан, поштује прописе) – мање савестан 
(сам себи закон, прелази преко обавеза) 



Типови личности (црте личности) 

7. H предузимљив (без инхибиција, спонтан) – плашљив 
(суздржан, скучен) 

8. I нежан (завистан, тражи заштиту) – груб (ослања се на 
себе, реалистичан) 

9. L сумљичав (тврдокоран, тешко га је повредити) – 
поверљив (прилагодљив, лако све прихвата) 

10. M имагинативан (без смисла за практично) – практичан 
(брижан, зависан од спљне реалности) 

11. N прорачунат (вешт, речит, продоран) – искрен 
(природан, простодушан, сентименталан) 

12. О забринут (узнемирен, склон осећању кривице) – 
спокојан (сигуран, самопуздан, миран) 



Типови личности (црте личности) 

13. Q1 склон експериментисању (критичан, либералан, 
радикалан) – конзервативан (поштује утврђене идеје) 

14. Q2 довољан сам себи (домишљат, самосталан) – 
зависан од групе (слуша друге, ослања се на друге) 

15. Q3 контролише се  (самодисциплинован) – ослоњен на 
случај (не воду рачуна о форми, следи своје прохтеве) 

16. Q4 напрегнут (напет, раздражљив, висока тензија) – 
релаксиран (миран, ниска тензија) 

 



Типови личности (темперамент) 


