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Отворени задаци, вршњачко и 

саморегулисано учење у настави 
математике 

K2 
П2 

Аутори 

Радоје Кошанин, професор математике у ОШ ,,Вожд Карађорђе“ у 
Нишу; доц. др Иван Анић, доцент на Природно математичком 
факултету у Новом Саду (Департман за математику и 
информатику); Висока школа за информационе технологије ИТС, 
Београд 

Реализатори 

доц. др Иван Анић, доцент на Природно математичком факултету у 
Новом Саду (Департман за математику и информатику); Висока 
школа за информационе технологије ИТС, Београд; Радоје 
Кошанин, професор математике у ОШ ,,Вожд Карађорђе“ у Нишу; 
Аница Тричковић, професор математике у ОШ "Топлички хероји" у 
Житорађи; Едита Алексов, професор математике у ОШ "Десанка 
Максимовић" у Чокоту 

Општи циљеви 

Модерни курикулум наставе математике; Методе за решавање 
проблема; Задаци затвореног и отвореног типа као путоказ у 
промене; Креирање задатака отвореног типа; Принципи 
организације рада у групи који обезбеђују вршњачко и 
саморегулисано учење 

Специфични 
циљеви 

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – 
основна школа, наставник у школи за образовање одраслих, 
стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки 
асистент и помоћни наставник) 

Теме 

Модерни курикулум наставе математике; Методе за решавање 
проблема; Задаци затвореног и отвореног типа као путоказ у 
промене; Креирање задатака отвореног типа; Принципи 
организације рада у групи који обезбеђују вршњачко и 
саморегулисано учење 

Циљна група 

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – 
основна школа, наставник у школи за образовање одраслих, 
стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки 
асистент и помоћни наставник) 

Број учесника 25 
Котизација 900,00 динара 
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