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Зашто

Београд, 20.11.2006.

математичко такмичење

"Мислиша" ?

Математичко такмичење "Кенгур ", покренуто у Аустралији 1980. године, преко Француске (1991) проширило се и у друге европске земље, па се од 1994. године организује као међународно такмичење под
окриљем Асоцијације "Кенгур без граница" са седиштем у Паризу, да би у њему 2005. године учествовало
око 3,5 милиона ученика из 34 земље света (укључујући и неке земље бивше Југославије).
Овде шире не говоримо о самом такмичењу, његовом циљу, организацији, задацима. Међутим, у
циљу правилног информисања, желимо да објаснимо како је дошло до организовања аналогног такмичења
"Мислиша", како нико не би био у дилеми шта је шта. Успут ћемо дати још неке актуелне информације.

• И раније је било покушаја да се наша земља званично укључи у то такмичење. Нажалост, у невреме.
"Архимедес" је крајем 1998. године покренуо иницијативу да се и наша земља укључи у то популарно
такмичење-игру и обратио се председнику Асоцијације "Кенгур без граница" (Mr Аndré Deledicq), од кога је
добијена начелна сагласност, потребни формулари и упутства за пријављивање и организацију такмичења.
Међутим, због познатих немилих догађаја, који су убрзо уследили у вези са нашом земљом (1999. и неколико година после тога), то није реализовано.
Последњих година ситуација је другачија, па смо сматрали да су се стекли услови да се и Република
Србија укључи у то такмичење и у том смислу смо вршили неке припреме на ширем плану, имајући на уму
да то треба да буде шира акција на националном нивоу, а не нека локална или приватна акција.
Међутим, ученици мађарске националности из неких школа у Војводини последњих неколико година
били су укључени у ово такмичење преко Мађарске (која је у тај покрет ушла још 1994. године). Наравно, то
никоме не смета. Од 2005. године ученици из свих војвођанских школа добили су могућност да учествују на
овом такмичењу преко Техничке школе у Суботици, која је за то добила сагласност Покрајинског секретаријата за образовање и културу.
А шта је са ученицима из школа у Републици Србији ван Војводине? Утврдили смо да школе у Србији,
тј. школе јужно од Саве и Дунава, за 2005. и 2006. год. нису информисане о том такмичењу, нити им је за
укључивање у њега неко слао позив, па нису ни биле у прилици да на њему учествују. Да ли су информисане и све школе у Војводини није нам познато. (Неко ће рећи да се информација могла добити на сајту
поменуте школе, али многе школе немају приступ интернету, а ако имају, како да знају који сајт да отворе?).
• КММ "Архимедес" је и даље био спреман да ради на реализацији своје раније иницијативе и
организује то такмичења у Србији (ако не у целој, а оно бар на тзв. ужем подручју), тј. хтео је да омогући да
се у њега укључе ученици из целе Републике Србије, јер смо током минуле три деценије показали да
такве активности можемо и умемо успешно да спроводимо.
С таквим предлогом "Архимедес" се тек у новембру 2005. године обратио Министарству просвете и
спорта Републике Србије (Сектор за развој образовања и међународну просветну сарадњу) и за то добио
подршку/сагласност број 6-00-705/2005-06 од 06.12.2005. Не спутавајући ничије иницијативе, само смо
желели, поновимо то, да омогућимо свим ученицима у Србији да учествују на таквом такмичењу. Прве
информације о овом такмичењу и могућности да се ученици из целе Републике укључе у њега, дате су на
"Архимедесовим" семинарима 12. и 13. јануара 2006. године у САВА ЦЕНТРУ - Београд. Друге асоцијације
се о томе нису оглашавале.
Пошто нисмо били чланови Асоцијације "Кенгур без граница", а и рокови за редовно укључивање у то
такмичење за школску 2005/2006. годину били су прошли (рок за пријављивање био је крај новембра), а у
циљу даљих припрема за такмичење (конкурс), "Архимедес" је одлучио да, по пропозицијама тог
такмичења (уз мање корекције), у Србији спроведе аналогно Математичко такмичење "Мислиша", по
скраћеном поступку у погледу рокова, истог дана као и у целом свету (16. марта 2006. године), наравно, не
користећи званични назив такмичења "Кенгур без граница". На поменуте корекције, односно разлике у
односу на "Кенгур" указали смо у посебном обавештењу (бр.4505/2006).
Средином фебруара 2006. године основним и средњим школама у Србији послали смо одговарајућа
обавештења (пропозиције) и позив да учествују. И тако, наша понуда се нашла пред школама, ученицима,
наставницима и требало је да они одлуче да ли ће учестововати.
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И поред веома кратког рока, они су одлучили: у оквиру "Мислише", 16. марта 2006. године
учестовало је преко 7000 ученика из преко 130 основних и средњих школа! Као што смо већ истицали (на
основу мишљења из школа и званичног извештаја о такмичењу) такмичење је спроведено веома успешно. У
већини школа је тог дана био својеврсни математички празник.

• Почела је школска 2006/2007. година. Од Асоцијацији "Кенгур без граница" у Паризу, којој смо се
раније обратили, нисмо добили никакав одговор, што значи да и даље не користимо име "Кенгур", па тако у
Србији настављамо са "Мислишом". Уосталом, "Мислиша" је веома прикладно име, јер одражава
суштину такмичења. Према томе, ове школске године одржаће се Математичко такмичење "Мислиша
2007" и то по истим пропозицијама као и "Мислиша 2006".
Такмичење ће се одржати 15.марта 2007. године (четвртак) пре подне, истовремено у свим школама
које до 10. фебруара 2007. пријаве своје ученике. Могу да учествују сви ученици који то желе (од 3. раз. ОШ
до 4. раз. СШ). У прилогу је званични позив за такмичење са обрасцима и упутствима за пријављивање.
Пријаве ће се примати само на тим обрасцима. Моћи ће да се преузму и са "Архимедесовог" сајта.
• А да ли је "Архимедес" комптетентан да организује овакво масовно такмичење рекло је надлежно
Министарство просвете и спорта Републике Србије. О томе говори и све оно што је до сада "Архимедес"
урадио и што данас ради.
Ево само неколико аргумената.
- "Архимедес" је први покренуо већ поменуту иницијативу (1998).
- "Архимедес" већ 33 године има осмишљен систем конкретног рада на унапређивању математичког
образовања у Србији, где је дао немерљив допринос, делујући на више сектора: (1) ширење интереса за
математику и науку уопште, (2) непосредни образовно-васпитни рад са ученицима кроз своје школе младих
математичара и рачунарске курсеве (сталне школе које раде током целе школске године, летње и зимске
школе, посебна Олимпијска група за СШ), (3) математичка такмичења (математички турнири - екипна
првенства ОШ и СШ Србије у математици, Међународни математички турнир градова, Дописна математичка
олимпијада, квизови и друга такмичења), (4) стручни скупови наставника (стручне трибине: математичка,
рачунарска, учитељска; специјализовани семинари; практикуми, инструкције), (5) јединствена специјализована библиотека, (6) стварање и издавање приручне литературе за ученике и наставнике.
"Архимедес" данас окупља највећи број љубитеља математике свих узраста.
- Сарадници "Архимедеса" су најкомпетентнији стручњаци за непосредни рад са младим љубитељима математике и спровођење свих врста математичких манифестација (такмичења, квизови, семинари за
наставнике и др.). Неки од њих су учестовали у покретању и организовању првих математичких такмичења
републичког и савезног нивоа (ОШ). О томе сведоче и нека од престижних признања за ангажовање и
постигнуте резултате (на пример, Светска федерација националних математичких такмичења је 2002.
године доделила професору Богољубу Маринковићу награду "Пал Ердеш" - као признање "за дугогодишњи
успешан рад на унапређивању математичког образовања, а посебно за велики допринос развоју математичких такмичења").
- "Архимедес" је током протекле три деценије у највећој мери код нас реализовао низ активности у
духу циљева оваквог масовног такмичења-конкурса (кроз програм своје математичке школе, кроз математичке турнире и стотине одржаних математичких квизова, бројне публикације), све примерено узрасту и
могућностима ученика, тј. под девизом "Расту деца, расту и задаци". Поред огромног искуства у спровођењу
разних врста такмичења, без премца је и на пољу популарисања математике на нашим просторима. Он је
асоцијација са највише таквих масовних манифестација.
- Високи квалитет у раду карактеристичан је за "Архимедесове" активности. Просечна оцена свих
"Архимедесових" семинара (а има их 12 акредитованих!) за последњих неколико година (од како је МПС
увело евалуационе упитнике које попуњавају учесници семинара) је "одличан". На такмичењима која
организује већ 30 година нема ниједног приговора такмичара (за разлику од неких других такмичења).
Истина, има и оних који покушавају да умање оно што ради и постиже "Архимедес", јер код нас у
Србији је често велики грех ако нешто сами урадите боље од других!
Нешто више о "Архимедесу", његовим активностима и резултатима може се сазнати са сајта:
www.arhimedes.co.yu и из обимне "Архимедесове" документације (понешто од тога смо пре неколико дана
послали школама).
• Овим обраћањем хтели смо само да прикажемо стварно стање у вези са организовањем ове
масовне манифестације на нашим просторима.
Једно је сигурно: 15. марта 2007. године у многим школама Србије опет ће бити својеврсни
"Мислишин" математички празник!
За све додатне информације стојимо Вам на располагању.

КММ "АРХИМЕДЕС"
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