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ДОДАТНО САОПШТЕЊЕ

www.mislisa.rs

Поштовани координатори и други сараданици на спровођењу математичког такмичења “Мислиша 2011“!
Имамо потребу да вам се овим путем и баш сада обратимо и скренемо пажњу
на поједине аспекте минулог такмичења „Мислиша“.
У вези с тим, молимо координатора да обавезно прочита ово саопштење и с
истим упозна директора школе и све чланове радног тима који је такмичење спровео.
1. Сви послови који се односе на такмичење „Мислиша 2011“ (основни ниво),
завршени су у планираним роковима:
- објављивање и слање школама обавештења – пропозиција/упутстава;
- припрема тестова (задатака) за такмичење;
- слање школама припремних материјала (сертификата, чланских карата, листа за
одговоре, упутстава, анкетних упитника, поклона) и тестова (задатака);
- спровођење самог такмичења у 447 школа;
- преглед листа са одговорима ученика (преко 35.000);
- објављивање и слање школама табела са тачним одговорима и збирки задатака
са свим тестовима и решењима свих задатака;
- слање школама комплетних резултата (за сваког ученика);
- објављивање и слање табеларног прегледа додељених награда и похвала (са
критеријумима);
- слање захвалница школама, координаторима и члановима радних тимова који су
спровели такмичење;
- објављивање спискова награђених и похваљених ученика (4800);
- слање признања ученицима (награда са дипломама и похвала);
Већина поменутих докумената објављена је и на нашим сајтовима: www.arhimedes.rs
и www.mislisa.rs

Предстоји још финале такмичења (15. маја 2011. године у Београду).
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2. Трудили смо се да све послове обавимо на најбољи начин и сматрамо да смо у томе
успели и поред рекорног броја учесника (35.660 ученика из 447 школа), што потврђују
и мишљења из преко 95% школа (у којима се каже да је организације од стране “Архимедеса“ била беспрекорна и да је све урађено крајње професионално, уз посебне
похвале за задатке), што је објављено и на нашим сајтовима у оквиру обавештења
о одржаном такмичњу 17. марта 2011. године.
Наравно, због обимности посла, могуће су неке техничке грешке (словне грешке у
именима ученика, у броју бодова и сл.). Због тога се извињавамо и такве грешке
одмах отклањамо.
3. Као што смо истакли и оквиру обавештења о резултатима такмичења, у највећем
броју школа поштована су наша веома прецизна упутства и пропозиције за
спровођење такмичења, тј. радни тимови су поштено одрадили посао, па су и
резултати реални. Стога се тим школама и тимовима још једном захваљујемо.
4. Међутим, у неколико школа такмичење није спроведено у складу са нашим
упутствима, тј. неки наставници (већином у разредној настави) су и сами допринели
нерегуларности (помагали појединим ученицима или допустили преписивање), па
наша Комисија сматра да такви резултати нису реални, нису регуларни. О којим
школама се рада може се закључити ако се на нашим сајтовима нешто пажљивије
прегледају објављени спискови награђених и похваљених ученика.
Такве школе руше углед такмичења и ниподаштавају наш огромни труд, јер многи
(нарочито родитељи ученика) те неправилности у неким школама приписују нама.
Тако се ругају и поштеном приступу у већини других школа. Такве школе убудуће не
треба да учествују на нашем “Мислиши“, такмичењу преко којег се промовишу неке
друге вредности. Интересантно је да се увек ради о истим школама. Ми смо раније
неке резултате односно школе дисквалификовали. Али, иако је понекад јасно као дан
да се ради о нерегуларним резултатима, ми немамо конкретне материјалне доказе за
то. Дакле, ради се о испиту поштења посленика у школама, који треба младе да
образују и васпитавају на прави начин!
О томе смо писали у нашим обавештењима, посебно у Првој општој информацији од
09.09.2010. године. Штета је да се неке школе не труде да искористе могућности које
им пружа “Мислиша”!
Стога, понављамо да су наша упутства прецизна и ако се поштују, искључене су
било какве нерегуларности, па стављамо до знања да су за све нерегуларности
резултата одговорне школе, јер се такмичење у њима спроводи.
Колегинице и колеге, у нади да сте нас добро разумели, захваљујемо вам на
досадашњој сарадњи, а добродошли сте да и даље сарађујемо, на обострано
задовољство.
С поштовањем,
За “АРХИМЕДЕС”:
Богољуб Маринковић, проф.
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