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Мишљења из школа
о такмичењу "Мислиша"
Математичко такмичење "Мислиша" организујемо ве} десет година
(2006−2015). Сваке године координатори овог такмичења и чланови
радних тимова у школама, у оквиру достављеног им упитника,
износили су своја мишљењa и запажања о такмичењу. Наравно,
најсвежија су мишљења из ове године о такмичењу "Мислиша 2015"
(625 главних координатора и 3000 чланова радних тимова). Много би
страница заузеле све похвале. Мишљења се, углавном, понављају из
године у годину. Често су опште оцене исказне у једној или две триречи (са ускликом) и читамо их сваке године. Овде наводимо само
нека мишљења, она која су најчешћа или су по нечему карактеристична. Што се тиче предлога за корекције, њих је било врло мало
и тешко их је, чак и немогуће, усагласити (на пример, око термина
такмичења). Има и лепих предлога који се не могу реализовати. Неки
су дискутабилни. Било је занемарљиво мало конкретних примедби,
небитних по значају и без утицаја на општу оцену такмичења. Општа
оцена је сваке године била преко 4,90, тј. одличан!
- Беспрекорна (савршена, сјајна) организација, на највишем нивоу.
- Све похвале за огроман труд и беспрекорну организацију!
- Изванредна организација (као и увек). Свака вам част!
- Све је супер! Све је одлично. Све похвале! (најчешће оцене).
- Одушевљени смо организацијом. О свему се водило рачуна!
- Све је изванредно осмишљено и професионално урађено.
- Задаци су феноменални, дивни, подстицајни, лепо илустровани.
- Задаци су изузетно маштовити, занимљиви, инспиративни.
- Изванредно осмишљени, занимљиви, духовити задаци.
- Одлични и разноврсни задаци, примерени узрасту ученика.
- Задаци јасни, прецизни, примерени ученицима, разврстани на
разреде (чак и по боји), усклађени са програмом математике (ОШ).
- Занимљиви и мудријашки задаци, а прилагођени узрасту ученика.
- Сви задаци су изванредни, сваки је прича за себе и максимално
подстичу логичко размишљање ученика. Лепе илустрације
- Изузетно лепи задаци, па и они који су тешки (по оцени ученика).
- Одличан начин за мотивисање ученика да заволе математику.
- Организација + kомуникација + избор задатака + задовољство
+
ученика и наставника = одличан 5 .
- Све је савршено - може да служи као стандард (ISO).
- Сјајно осмишљено, деци забавно! Ништа не мењати!
- Браво, сјајни сте, најбољи сте!

- Ажурност, прецизна упутства, коректност у свему, мотивација,
маштовитост, прелепи задаци – све је одлично (врло честе оцене).
- Веома професионално и оригинално. Изузетна комуникација!
- Перфектна организација и прецизна упутства.
- Све похвале за изузетне задатке и експедитивност!
- Сви аспекти такмичења су одлични и нема шта да се побољшава.
- "Архимедесу" дубока захвалност за организацију и доследност!
- Деца, учитељи и наставници се радују овом празнику математике.
- "Мислиша" је заиста празник математике!
- "Мислиша" - изванредна популаризација математике.
- Ово је код нас најбоље такмичење из математике (честа оцена).
- Мало је такмичења као што је "Мислиша"! Јединствено у Србији!
- Маштовито, интересантно, иновативно, мотивишуће!
- "Мислиша" највише развија љубав деце према математици.
- Ово такмичење је подстицајно за сву децу, а не само за најбоље.
- Савршен начин да се деца ослободе страха и треме од математике,
да испробају своје математичко умеће.
- Прави начин да се свим ученицима пружи прилика да се такмиче
и заинтересују за математику.
- Назив "Мислиша" је сасвим прикладан, јер одражава суштину овог
националног такмичења.
- Маштовит и занимљив начин да се деци приближи математика.
- Ово је велико математичко дружење (а не само такмичење).
- Дивно дружење и леп начин популаризације математике.
- Популаризација математике на највишем нивоу!
- Одличан концепт такмичења! Финале "Мислише" је права ствар!
- Ово такмичење би могло да се користи за национално тестирање
постигнућа ученика из математике.
- Радост и изузетна мотивација за децу.
- Идеална прилика да школа види где се у математици налазе ученици и да предузме одређене мере, а ово је одличан "скенер".
- У једном дану снимљено је стање математике у Србији!
- Код "Мислише" математика је лепа.
- Било нам је задовољство да учествујемо. Хвала вам!
- Деца просто уживају. "Мислиша" је радост за децу!
- Једино такмичење када су лица ученика насмејана и задовољна.
- Сертификати лепи, поклони прикладни.
- Дивимо се вашем и нашем ентузијазму!
- Као и увек до сада – све је одлично, сјајно!
Само тако наставите!

Напомена:
На такмичењу "Мислиша 2015" (основни ниво) учествовало је
преко 49.200 ученика из 625 основних и средњих школа широм
Србије, а до сада (10 година) укупно преко 320.800 ученика!
Београд, 31.03.2015.
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