
НАСТАВНИ ПРИНЦИПИ ПОЧЕТНЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ
• Принцип – полазно, руководеће начело којим се уређују субјективни и објективни услови 

наставе.

• Наставни принципи нису хијерархијски подељени по било ком критеријуму. Добри резултати 

у настави се постижу остваривањем свих дидактичких принципа.

1. Принцип научности – обавеза заснованости садржаја и метода наставе на математици као 

науци.

• Садржаји наставе математике треба да одговарају достигнутом степену и потребама развоја 

математичке науке.

• Интерпретација наставних садржаја треба да одговара узрасним могућностима ученика.• Интерпретација наставних садржаја треба да одговара узрасним могућностима ученика.

2. Принцип систематичности и поступности

• Математичке садржаје треба обрађивати по одређеном логичком редоследу, са унутрашњом 

логичком везом међу наставним темама.

• До систематичних математичких знања ученици треба да долазе постепено, у складу са 

основним дидактичким принципом: од познатог ка непознатом, од ближег ка даљем, од лакшег 

ка тежем, од једноставнијег ка сложенијем, од конкретног ка апстрактнијем. 

• Поступност – постепено проширивање и продубљивање наставних садржаја при преласку 

ученика у више разреде. 



НАСТАВНИ ПРИНЦИПИ ПОЧЕТНЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ
3. Принцип очигледности – деловање којим се апстрактни математички садржаји трансформишу у 

емпиријске (перцептивне) са циљем њиховог приближавања искуственом спознавању.

• Потребно га је примењивати због природе математичких садржаја и нивоа интелектуалниог развоја 

ученика.

Пример: Размотрити материјализацију и дематеријализацију појма праве. 

• Правила примене принципа очигледности:

• Усмеравати ученике да кроз целовито посматрање предмета, цртежа уочавају што више битних 

особина изучаваног појма.

• Варирати небитне особине како би се оне занемариле.

• Избегавати прекомерну и неодговарајућу употребу очигледних наставних средстава, јер то може • Избегавати прекомерну и неодговарајућу употребу очигледних наставних средстава, јер то може 

одвући пажњу ученика од битних обележја и довести до погрешних уопштења и закључака.

4. Принцип индивидуализације наставе

• Узимати у обзир појединачне разлике међу ученицима, усаглашавати и варирати методе и 

педагошке поступке према тим разликама, како би сви ученици напредовали својим темпом и у 

складу са својим могућностима.

• Успешност ученика ПНМ у многоме зависи од тога колико она уважава индивидуалне могућности и 

интересовања ученика.

• Повезан је са (условном) диференцијацијом одељења у групе – може се применити у свим етапама 

рада. 



НАСТАВНИ ПРИНЦИПИ ПОЧЕТНЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ

5. Принцип свесне активности ученика

• Мотивација ученика за активно усвајање насттавне материје, формирање правилног односа 

према настави и спремности за учење.

• Да би дошле до изражаја потенцијалне могућности ученика, наставник треба да подстиче 

следеће активности ученика:
• Анализа битних особина математичких појмова,

• Упоређивање појмова, особина, поступака, по општости и различитости, примена индукције и 

дедукције.

• Ради подстицања свесне активности ученика, при организацији и реализацији наставе • Ради подстицања свесне активности ученика, при организацији и реализацији наставе 

потребно је:
• Обраду нове материје почињати постављањем проблема који повезују већ изучену и материју која 

треба да се обрађује.

• Изучавање нове материје заснивати на искуствима ученика.

• У настави примењивати разноврсне методичке активности, посебно оне које дају повољније услове за 

самосталан рад ученика.

• Код ученика неговати истраживачки дух и стваралачки приступ.

• Навикавати ученике на критички однос према свом раду.

• Давати неопходна упутства за решавање задатака за које се претпоставља да ће ученици имати 

потешкоће при решавању. 



НАСТАВНИ ПРИНЦИПИ ПОЧЕТНЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ

6. Принцип трајности знања

• Знање мора да има карактер трајности, како би могло да буде применљиво и да послужи 

као предзнање и претпоставка за усвајање нових знања.

• Трајност знања зависи од начина њиховог стицања.

• Да би знања била трајна потребно их је понављати утврђивати.

• Притом материју треба поделити у логичке целине,• Притом материју треба поделити у логичке целине,

• Истицати само карактеристичне делове материје,

• Материју приликом понављања повезивати са раније изученом материјом. 



НАСТАВНИ ОБЛИЦИ
• Компоненте наставног рада којима се дефинишу односи и учешће наставника и ученика у наставном раду. 

• Постоје директни – фронтални и индиректни – индивидуални, рад у паровима и групни рад.

• ФРОНТАЛНИ облик рада

• Истовремени рад свих ученика на истом градиву под руководством једне особе,

• Изводи га наставник или ученик који ради на табли,

• Најчешће се користи при обради новог градива; неоправдано се често користи и при решавању задатака,

• Предности: економичност, практичан при задавању упутстава и објашњења, осећај једнакости и 

заједништва, олакшано посматрање свих ученика, једноставна примена.

• Мане: учење се прилагођава „просечним“ ученицима, присиљава све ученике на исти темпо рада, • Мане: учење се прилагођава „просечним“ ученицима, присиљава све ученике на исти темпо рада, 

пасивизација већине ученика, слаб увид у активности ученика. 

• ИНДИВИДУАЛНИ облик рада

• Сваки ученик ради самостално,

• Индивидуални и индивидуализовани рад,

• Најчешће се примењује при вежбању, понављању и писменом проверавању.

• Предности: омогућава идивидуализацију, рад ученика властитим темпом, развија самосталност, подстиче 

активност ученика, посебно интелектуалну. 

• Мане: често заморан ако се примењује предуго, недостатак комуникације, недостатак помоћи ученицима 

који не успевају да реше проблем. 



НАСТАВНИ ОБЛИЦИ
• РАД У ПАРОВИМА

• Два ученика (у истој клупи) раде на истом задатку,

• Најчешће се примењује код вежбања и понављања.

• Предности: тиха комуникација која не нарушава концентрацију, лако се комбинује са осталим облицима 

рада, сузбија монотонију. 

• Мане: ученици често не желе или нису оспособљени за заједнички рад, слабији увид у рад појединог 

ученика („паразитирање“).

• ГРУПНИ РАД

• Групе од 4 до 6 ученика, хомогене и хетерогене групе,

• Различити начини поделе у групе – случајним одабиром, према способностима, унапред испланирана... 

• Потребно је одредити улоге у групи, како би сви били укључени у рад групе. Улога наставника је да буде • Потребно је одредити улоге у групи, како би сви били укључени у рад групе. Улога наставника је да буде 

координатор међу групама. Ученици у истој групи раде на заједничком циљу.

• Предности: развијање вештина комуникације, ученици уче изражавање, слушање, рад на заједничком 

циљу, међусобно уважавање и разумевање,

• Мане: чести проблеми са дисциплином, доминација одређених ученика, слаба контрола успеха појединих 

ученика, не одговара свим ученицима.

• Особине успешног тима:

• Јасно и транспарентно дефинисани општи и специфични циљеви, општа и појединачна одговорност,

• Успешан лидер, 

• Отворена комуникација, ефикасно доношење одлука,

• Међусобно поверење, конструктивно решавање конфликата. 



НАСТАВНИ ОБЛИЦИ
• Покушајте самостално да објасните загонетку, упоредите, затим, свој закључак са закључком колеге/колегинице 

у клупи. На крају, упоредите закључке на нивоу целе групе.



НАСТАВНИ ОБЛИЦИ

• КОНЦЕПТ НАСТАВЕ ЈА – ТИ – МИ (УЛМ, БАУХ):

• Ја – индивидуални рад ученика; треба поспешивати активно учење, јер сваки ученик са собом

уноси посебне елементе (предзнање, интересовања, способности), тако да се учење разликује

код сваког појединца.

• Ти – рад у паровима; не треба занемаривати способности комуникације и кооперације, јер су

оне битне и за боље разумевање материје и у друштвеном понашању. Разговор са партнеромоне битне и за боље разумевање материје и у друштвеном понашању. Разговор са партнером

(или у мањој групи) помаже у бољем разумевању проблематике, попуњавању празнина и

продубљивању стечених знања.

• Ми – разговор на нивоу разреда; ово је прилика да ученици своје резултате представе другима,

упореде их и употпуне. Тек у овој фази, уколико је потребно, наставник преуређује и

комплетира резултате до којих су дошли ученици.



НАСТАВНЕ МЕТОДЕ



НАСТАВНЕ МЕТОДЕ
• су средство реализације математичког образовања,

• су начини рада са наставним садржајима и у њима учествују наставници и ученици,

• Наставник бира оптималне методе за сваки наставни час,

• Избор зависи од 

• Навика, способности и предзнања ученика,

• Наставне материје,

• Врсте и трајања наставног часа,

• Материјалних и техничких услова у школи...

• Не постоји „најбоља“ наставна метода.• Не постоји „најбоља“ наставна метода.

• Могућа подела наставних метода:

• Метода усменог излагања,

• Метода разговора,

• Метода рада са текстом,

• Метода демонстрације,

• Метода графичких радова,

• Метода лабораторијских радова.

• Скоро је немогуће током једног часа примењивати само једну наставну методу. 



МЕТОДА УСМЕНОГ ИЗЛАГАЊА

• Монолошка или предавачка метода при којој наставник или ученици вербално излажу садржај,

• Објашњавање, предавње, приповедање, описивање, расуђивање,...

• Успешност зависи од предзнања и способности разумевања,

• Предности: економичност и систематичност; не треба импровизовати и одступати од унапред 

припремљеног плана (припреме),

• Недостаци: већа активност наставника; пасивност ученика,

• Не препоручује се њена предуга примена; боље је комбиновати је са другим динамичнијим методама,

• Најчешће се користи за упознавање новог градива.• Најчешће се користи за упознавање новог градива.

• Наставник треба да:

• Пази на чистоћу језика, темпо и интонацију,

• Истиче битне елементе градива,

• Погледом прати ученике и процењује њихову укљученост у рад; чита им с лица јесу ли разумели...

• Повремено прави паузе у излагању, како би ученици имали времена да прераде и схвате оно што 

су чули,

• Повремено резимира делове градива или захтева од ученика да укратко понове речено,

• Позитивно подстиче ученика (покретом, изразом лица или вербално) у ситуацијама када ученик 

излаже градиво. 



МЕТОДА РАЗГОВОРА
• Дијалог између наставника и ученика (најчешће кроз низ питања и одговора – дијалошка 

метода) или разговор међу ученицима (расправа, дискусија).

• Ученици морају имати одређена предзнања.

• Ученици су стално мисаоно и вербално активни и лако је пратити и вредновати њихове 

активности.

• Кроз разговор се може проверити јесу ли ученици разумели научено, постоје ли празнине у 

знању, каква им је мотивација, ...

• О питањима у разговору:• О питањима у разговору:

• Најбоља су она која подстичу на размишљање и шире закључке (развојна, дивергентна, 

питања отвореног типа).

• Избегавати директна, затворена, конвергентна питања, која захтевају тачно одређени 

одговор.

• Хеуристички разговор – ученици се питањима наводе на закључке.

• Одговори и питања се не могу предвидети, па треба бити спреман на импровизацију.

• Понекад је потребно наводити ученике на тачне одговоре, што може довести до 

непредвиђених скретања и проширивања теме. 



МЕТОДА РАДА СА ТЕКСТОМ

• Ученици директно раде на (припремљеном) тексту – уџбенику, збирци задатака, наставним листовима, 

контролним листићима или другом математичком тексту.

• Код ученика се ствара навика служења књигом као извором знања, као и налажења и критичког процењивања 

информација. 

• Рад са текстом је, најчешће, индивидуална активност ученика.

• Математичким текстом се користи и наставник. Он ученицима даје детаљна упутства за рад: указује на 

најбитније, говори тачно како и колико дуго ученици треба да раде,...

• Уџбеник је основна школска књига и основни извор информација писан на основу наставног плана и програма. 

Дидактички је обликован.Дидактички је обликован.

• Уџбенички комплет: 

• Радни уџбеник (обавезни),

• Методички приручник (за наставнике),

• Збирка задатака,

• Наставни листови,

• Материјали на интернету. 





НАСТАВНЕ МЕТОДЕ

• МЕТОДА ДЕМОНСТРАЦИЈЕ

• Заснована на принципу очигледности у настави,

• Демонстрирање свега што је перцептивно могуће доживети. Демонстрирани предмети су 

конкретизација и визуелни приказ апстрактних математичких садржаја.

• Демонстрирају се: поступци мерења, употреба геометријског прибора, поступак решавања 

одређене врсте задатака,...

• Као средства за демонстрацију користе се: плакати, апликације, презентације, модели, ...

• МЕТОДА ГРАФИЧКИХ РАДОВА

• Начин рада где се делови наставних садржаја изражавају скицом, цртежом или дијаграмом.

• Суштина је превођење веза између математичких објеката (бројева, величина) у визуелни 

податак, који тако постаје доступан чулној спознаји.

• Цртежи могу бити унапред припремљени или се могу радити током часа

• Статични и динамични прикази.

• Геометријски цртеж је онај код којег су линије тачно одређене бројном вредношћу, димензијама, 

положајем,...



НАСТАВНА СРЕДСТВА

• Дидактички обликовани материјали који служе као посредници између људског сазнања и објективне стварности.

• Уколико су добро осмишљена и правилно употребљена, ученицима олакшавају процес усвајања математичких 

знања.

• Да би наставна средства нашла своју праву и пуну примену, потребно је користити их: 

• одмерено, 

• правовремено, 

• спретно, 

• економично и 

• комбиновано.  комбиновано.  

• Како бисмо ово постигли, требамо имати у виду и тзв. Дејлову пирамиду учења.

• Не постоје „боља“ или „гора“ наставна средства; постоји ефикаснија и мање ефикасна примена.

• Наставна средства својом величином, бојом и обликом

• не смеју одвлачити пажњу ученика, 

• морају бити прилагођена узрасту ученика,

• морају бити манипулативна, тј. наставник, а поготову ученици, лако могу руковати њима. 





НАСТАВНА СРЕДСТВА

• Подела:

• Текстуална - сви писани извори, које ученици употребљавају у процесу учења – уџбенички комплет, 

приручници, програмирани текстови, чланци, лексикони, енциклопедије, ...  

• Аудитивна – заснована на аудио-компоненти и служе као звучни извор знања – реч наставника, ученика или 

неке стручне особе, радио емисије, снимци људског изражавања (вербалног или музичког),

• Визуелна – значајна за систематско посматрање објективне стварности. 

• дводимензионална (слике, фотографије, графикони) и тродимензионална (макете, модели), 

по дидактичкој функцији: статична или динамична, 

дводимензионална (слике, фотографије, графикони) и тродимензионална (макете, модели), 

• по дидактичкој функцији: статична или динамична, 

• по непосредности којом је наставним средствима приказана објективна стварност: 

• средства потпуне непосредности (природни предмети и производи људског рада), 

• средства умањене непосредности (модели, фотографије) и 

• средства модификоване непосредности (цртежи, шеме, хистограми, симболи). 

• Aудио-визуелна – технички спој аудитивних и визуелних средстава. По својој природи, то су динамична 

средства. У аудио-визуелна средства убрајамо: филм, телевизијске и садржаје подржане информатичко-

комуникационим технологијама (ИКТ). 



ИКТ У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ
• Везује се за појаву РС рачунара (Personal Computers), почетком 1980-тих.

• Prensky (2000): Digital Natives vs. Digital Immigrants.

• Другачије поставке утицаја ИКТ на учеснике у наставном процесу: McKenzie, Van Slyke.

• Ефикасна примена ИКТ у настави математике подразумева низ активности:

• савладати особине употребљеног софтвера,

• евентуално прилагодити наставну материју приказу у рачунарском окружењу, 

• саставити одговарајуће динамичне радне листове који на пригодан начин одражавају проблематику 

изучаване материје и

• детаљно испланирати активности на часу, тако да се изучавано градиво и динамични радни листови • детаљно испланирати активности на часу, тако да се изучавано градиво и динамични радни листови 

најефикасније уклопе са циљем покретања истраживачких потенцијала код ученика.  





ИКТ У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ
Начини употребе ИКТ у настави  математике:

• За писање материјала потребних за наставу – текст едитори ( нпр. Word + Microsoft Equation Gallery),

• Интернет садржаји у настави математике,

• Коришћење мултимедија – PowerPoint и сл. 

• Употреба математичких софтвера

• Софтвери који у потпуности прате наставни план и програм наставног предмета Математика – електронски 

уџбеници ( у Србији тренутно (2017.) на располагању уџбеници издавачке куће Quark Media).

• Софтвери за израчунавање и цртање графика и геометријских објеката

• CAS (Computer Algebra Systems) – Mathematica, MatLab, Derive, ScientificWorkplace, Maple,…

• DGS (Dynamic Geometry Systems) – GeometersSketchPad, GeoNext, Cabri,…

• GeoGebra  wow!• GeoGebra  wow!

• Електронско учење (e-learning) – учење употребом електронских технологија ради приступа наставној материји 

просторно и временски ван наставе.

• Интерактивно у реалном времену. 

• Learning Management Systemѕ – LMS – any time, any place, any pace…

• Комерцијални LMS – Blackboard, eCollege,…

• Open source LMS – Canvas, MOODLE (Modular Object Oriented Learning Environment).

• Администратори,

• Наставници,

• Ученици,

• Гости.


