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И З В Ј Е Ш Т А Ј
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ

Конкурс објављен: „Глас Српске”, 31.12.2013. – 02.01.2014. године
Ужа научна/умјетничка област: Методика васпитно-образовног рада
Назив факултета: Педагошки факултет у Бијељини Универзитета у Источном Сарајеву
Број кандидата који се бирају: 1
Број пријављених кандидата: 1

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

Први кандидат

1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме: Драгица (Цвијетин) Милинковић

Датум и мјесто рођења: 08. октобра 1962. године, Доње Црњелово, Бијељина

Установе у којима је била запослена: Прва основна школа у Огулину (РХ),

Основна школа “Јован Дучић” у Бијељини,

Основна школа “Свети Сава” у Бијељини,

Педагошки факултет у Бијељини Универзитета у
Источном Сарајеву

Звања/радна мјеста: наставник разредне наставе,

 професор разредне наставе,

 асистент,

 виши асистент,

доцент.

Научна/умјетничка област: Методика васпитно-образовног рада

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: Члан Балканске
асоцијације педагошких и сродних факултета.
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2. Библиографија, дипломе и звања

Основне студије (студије првог циклуса):
Назив институције: Учитељски факултет у Бијељини Универзитета у Српском Сарајеву
Мјесто и година завршетка: Бијељина, 1998.

Постдипломске студије (студије другог циклуса):
Назив институције: Педагошки факултет у Бијељини Универзитета у Српском Сарајеву
Мјесто и година завршетка: Бијељина, 2002.
Назив магистарског рада: Савремени приступ обради аритметичких модела проблемских

задатака
Ужа научна/умјетничка област: Методика васпитно-образовног рада (Методика наставе
                                                           математике)

Докторат (студије трећег циклуса):
Назив институције: Педагошки факултет у Бијељини Универзитета у Источном Сарајеву
Мјесто и година завршетка: Бијељина, 2006.
Назив дисертације: Геометријско моделовање проблемских задатака путем образовног

софтвера
Ужа научна/умјетничка област: Методика васпитно-образовног рада (Методика наставе
                                                           математике)

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):
 Учитељски факултет у Бијељини Универзитета у Српском Сарајеву, асистент за

предмет Методика наставе математике, од 23.12.2000. до 24.05.2004.
 Педагошки факултет у Бијељини Универзитета у Српском Сарајеву, виши асистент

за предмет Методика наставе математике, од 24.05.2004. до 13.05.2009.
 Педагошки факултет у Бијељини Универзитета у Источном Сарајеву, доцент за

ужу научну област Методика васпитно-образовног рада, од 13.05.2009.

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата

1. Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора
(Навести све радове сврстане по категоријама)

Научни и стручни радови

1. Милинковић, Д.: Теоријске основе рјешавања проблема у почетној настави
математике, Српска вила, бр. 17-2003, стр. 91- 98, Бијељина: Просвјета.

2. Милинковић, Д.: Моделски приступ диференцираној обради проблемских задатака,
Норма, бр. 1-2003, стр. 143-153, Сомбор: Учитељски факултет.

3. Милинковић, Д.: Моделски приступ диференцираној обради аритметичких
проблема, Значења, бр. 47-2003, стр. 265-279, Добој: Народна библиотека.

4. Милинковић, Д.: Теријске основе диференцираног моделовања и рјешавања
математичких проблема, Значења, бр. 50-2004, стр. 133-139, Добој: Народна
библиотека.

5. Милинковић, Д.: Савремени приступ обради аритметичких модела проблемских
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задатака, Српска вила, бр. 20-2004, стр. 172-184, Бијељина: Просвјета.

6. Милинковић, Д.: Диференцирање нивоа захтјева у почетној настави математике,
Нова школа, бр. 1-2005, стр. 165-176, Бијељина: Педагошки факултет.

7. Милинковић, Д.: Моделовање и рјешавање проблемских задатака методом дужи,
Нова школа, бр. 2-2006, стр. 176-183, Бијељина: Педагошки факултет.

8. Милинковић, Д.: Методички оквири диференцираног геометријског моделовања
проблемских задатака, Радови Филозофског факултета, бр. 8-2006, стр. 189-200,
Пале: Филозофски факултет.

9. Ћурчић, М., Пикула, М., Милинковић, Д.: Интерактивна настава различитих
нивоа сложености, Радови Филозофског факултета, бр. 8-2006, стр. 293-308,
Пале: Филозофски факултет.

10. Милинковић, Д.: Диференцирање и индивидуализовање почетне наставе
математике, Нова школа, бр. 3-2006, стр. 126-140, Бијељина: Педагошки
факултет.

11. Ћурчић, М., Пикула, М., Милинковић, Д.: Интерактивно учење у предметном
подручју Моја околина, Нова школа, бр. 3-2006, стр. 208-222, Бијељина: Педагошки
факултет.

12. Ћурчић, М., Пикула, М., Милинковић, Д.: Интерактивно учење у проблемској
настави, Зборник радова, 7-2006, стр. 27-42, Ужице: Учитељски факултет.

13. Милинковић, Д.: Улога софтвера у настави математике, Значења, бр. 58/59-2007,
стр. 357-366, Добој: Народна библиотека.

14. Милинковић, Д.: Моделовање и рјешавање проблемских задатака методом
правоугаоника, Нова школа, бр. 4/5-2007, стр. 246-257, Бијељина: Педагошки
факултет.

2. Радови послије посљедњег избора/реизбора
(Навести све радове и дати њихов кратак приказ)

Објављене научне књиге (уџбеници)

1. Милинковић, Д. (2013): Методика математичког моделовања за разредну наставу,
Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.

2. Милинковић, Д. (2013): Практикум из методике наставе математике, Бијељина:
Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет Бијељина.

       1. Уџбеник Методика математичког моделовања за разредну наставу представља
научноистраживачку студију која је садржајем прилагођена наставном плану и програму
предмета Методика математичког моделовања који се слуша на студијском програму
разредне наставе Универзитета у Источном Сарајеву. Сам наслов јасно и прецизно
одређује намјену, односно припадност ужој научној области методика васпитно-
образовног рада (методика почетне наставе математике).

Уџбеник је написан на 171 страни, а чине га сљедећа поглавља: Методе рада у
почетној настави математике, Проблемски задаци у почетној настави математике, Метода
модела у почетној настави математике, Модели основних рачунских операција, Логичко-
комбинаторни модели, Аритметичко-логички модели, Геометријски модели, Модели
геометријских проблема, Математичке игре, Модели проблема мјерења, вагања,
преливања, пресипања, преношења и превожења, Моделовање проблема на квадратној
мрежи, Модели стохастичких појава, Методика математичког моделовања, Диференциран
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приступ математичком моделовању, те Литература која броји 42 референце.

С обзиром на проблематику која се разматра у наведеним поглављима, рукопис
можемо подијелити у три области. У оквиру прве,  теоријски се интерпретирају
традиционалне и савремене методе у почетној настави математике, проблемски задаци, са
посебним освртом на методику њиховог рјешавања, те математичко моделовање као
иновативна наставна форма.

Друга област садржи преглед модела и метода који се примјењују у рјешавању
математичких проблема, те проблема из свакодневног, професионалног и друштвеног
живота у редовној настави математике и у раду са надареним ученицима млађих разреда
основне школе. Првенствено се даје њихово теоријско одређење, те примјери задатака
којима се демонстрира примјена модела (методе) и на крају задаци за вјежбање са
рјешењима.

У оквиру треће области детаљно се методички обрађује примјена математичког
моделовања у разредној настави, те дају примјери и упутства за његову имплементацију на
часовима. Осим тога, теоријски и путем примјера се предстаља примјена диференцираних
инструкција (нивоа помоћи) у рјешавању математичких и реалних животних проблема.

Уџбеник обувата важан сегмент савремене методике наставе математике тј.
математичко моделовање које представља веома значајну научну и наставну методу у
формирању математичких појмова и рјешавању реалних животних проблема. Својом
концепцијом даје одговор на поменуте захтјеве који се постављају студентима, будућим
професорима разредне наставе, а доминантно је оријентисан на математичке моделе и
методику рада са моделима у редовној настави и у раду са даровитим ученицима, те на
диференциран приступ математичком моделовању. Посебан акценат се ставља на
методологију рјешавања математичких проблема и савремене приступе поучавању и учењу
математике у млађим разредима основне школе.

Методичке спознаје и поступци који се у рукопису излажу дијелом су провјерени у
пракси, а у методичким рјешењима која се наводе налази се и дио искуства аутора
рукописа, стеченог, уз остало, и непосредним радом у млађим разредима основне школе.

Имајући у виду да је посљедњи уџбеник сличне тематике објављен 1997. године,
Методика математичког моделовања за разредну наставу представља оригиналан
допринос уџбеничкој литератури за наставу и учење методике почетне наставе математике.

2. Практикум из методике наставе математике представља уџбеник који обједињује
теорију и праксу почетног математичког образовања и први је такве врсте у Републици
Српској. Призашао је из захтјева и потреба студената студијског програма разредне
наставе Универзитета у Источном Сарајеву и, у том смислу, представља садржајно
богаћење методичког образовања будућих учитеља.

Уџбеник је конципиран тако да својом структуром доприноси остваривању циљева и
задатака наставног предмета Методика наставе математике 2 (школски рад), прилагођен је
програму тог предмета, а рађен према актуелном Наставном плану и програму за основну
школу.

У првом дијелу уџбеника даје се наставни програм почетне наставе математике у
Републици Српској послије кога слиједи теоријско разматрање бројних методичких питања
везаних за организацију и реализацију наставе математике у млађим разредима основне
школе. Посебна важност се даје новом приступу програмским садржајима математике у
првом разреду, методама интерактивног учења и интегрисаној настави којом се акценат
ставља на интердисциплинарни приступ геометријским, аритметичким и алгебарским
садржајима, посебно проблемским задацима.

Други дио уџбеника дат је у форми вјежби које се односе на пројектовање и израду
планова рада, детаљних припрема за реализацију математичких садржаја примјеном
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различитих модела учења, метода и облика рада, врста наставе и наставних средстава, те
контролних и школских писмених задатака за провјеравање постигнућа у почетној настави
математике. Конципиран је тако да се у првом дијелу вјежби налазе практична рјешења
која ће студентима служити као примјер у креирању сопствених.

Како методичко обликовање часа почетне наставе математике представља кључни
фактор успјешне реализације, односно остваривања постављених циљева и задатака, те
очекиваних исхода, надам се да ће уџбеник допринијети теоријском расвјетљавању општих
дидактичко-методичких питања и  примјерима подстаћи студенте и професоре разредне
наставе на креативнији приступ организацији почетне наставе математике и пројектовање
сопствених модела.

Објављени радови у научним часописима и зборницима са рецензијом

1. Милинковић, Д., Пикула, М. (2009): Моделовање проблемских задатака образовним
софтвером, Зборник радова са научног скупа „Наука и настава на универзитету“,
стр. 633-640, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.

2. Милинковић, Д., Пикула, М. (2011): Образовни софтвер као перспектива учења
путем рјешавања проблема, Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене
школе и предшколства, бр. 8-2011, стр. 100-111, Бијељина: Педагошки факултет.

3. Милинковић, Д. (2011): Проблемска метода у предшколској математици, Нова
школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, бр. 8-2011,
стр. 167-175, Бијељина: Педагошки факултет.

4. Милинковић, Д., Пикула, М. (2011): Моделовање проблемских задатака методом
графова, Споменица академика Веселина Перића, стр. 563-573, Бања Лука:
АНУРС.

5. Милинковић, Д. (2011): Проблемски задаци у почетној настави математике,
Наука и политика, природно-математичке науке, Зборник радова са Научног скупа
(Пале, 22 – 23. мај 2010.), књига 5, том 3, стр. 175-182, Пале: Универзитет у
Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.

6. Милинковић, Д., Пикула, М., Скочајић, Д. (2011): Ставови наставника према
образовном софтверу ”Геометријско моделовање проблемских задатака у
почетној настави математике”, ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК ”УЧИТЕЉ У
БАЛКАНСКИМ КУЛТУРАМА” - Међународни научни скуп, стр. 156–169,
Врање: Универзитет у Нишу Учитељски факултет у Врању.

7. Милинковић, Д. (2012): Ефекти примјене диференцираних инструкција у рјешавању
аритметичких проблема, Наука и идентитет, Прва математичка конференција
Републике Српске, Зборник радова са Научног скупа (Пале, 21 – 22. мај 2011.),
књига 6, том 3, стр. 271-284, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски
факултет Пале.

8. Милинковић, Д. (2012): Теоријски приступ геометријском моделовању проблемских
задатака путем образовног софтвера, Посебна издања Научни скупови, књига 12
”Методички аспекти наставе математике II”, стр. 379-390, Јагодина: Факултет
педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.

9. Milinković, D. (2012): INTEGRATIVE APPROACH TO TEACHING MATHEMATICS IN
THE REPUBLIC OF SRPSKA, ”THEORY AND PRACTICE OF CONNECTING
AND LEARNING PROCESS”, Proceedings, 171 - 184, Sombor: University of Novi
Sad Faculty of Education in Sombor.

10. Милинковић, Д. (2013): Интердисциплинарни проблемски приступ обради
математичких садржаја у млађим разредима основне школе, Нова школа, часопис
за теорију и праксу савремене школе и предшколства, бр. 11-2013, стр. 130-143,
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Бијељина: Педагошки факултет.

11. Милинковић, Д., Пикула, М. (2013): Улога приче и слике у интегрисању почетне
наставе математике и српског језика, ”Настава и учење – квалитет васпитно-
образовног процеса”, стр. 417-430, Ужице: Универзитет у Крагујевцу Учитељски
факултет у Ужицу.

12. Милинковић, Д. (2013): Метода фокусног дијаграма у функцији развијања логичког
мишљења и расуђивања, Норма, часопис за теорију и праксу васпитања и
образовања, бр. 1/2013, стр. 9-21, Сомбор: Универзитет у Новом Саду Педагошки
факултет у Сомбору.

У публикованим радовима др Драгица Милинковић разматра проблематику која
представља срж савремене почетне наставе математике. Моделски, диференциран и
индивидуализован, софтверски и интердисциплинаран приступ постављању и рјешавању
проблемских задатака указују на један, сасвим нови, модеран и иновативан приступ обради
математичких садржаја у млађим разредима основне школе.

1. У раду Моделовање проблемских задатака образовним софтвером у првом дијелу
се разматра могућност примјене образовног софтвера у почетној настави математике, а у
другом даје приказ образовног софтвера ”Геометријско моделовање проблемских
задатака у почетној настави математике”. Аутори, између осталог, образовни софтвер
сматрају једним од тренутно најефикаснијих, а истовремено најкомплекснијих путева
усавршавања и унапређења почетне наставе математике и наглашавају бројне предности у
односу на уџбеник сличне садржине у штампаном формату. У том смислу, др Драгица
Милинковић је пројектовала и израдила, а у овом раду теоријски представила
мултимедијални софтвер чији су садржаји контекстуалне природе и омогућавају
реалистички приступ настави математике у млађим разредима основне школе.

2. У раду Образовни софтвер као перспектива учења путем рјешавања проблема
аутори су, поред истицања специфичности образовног софтвера које му дају примат над
осталим наставним средствима, имали за циљ да испитају утицај софтверског облика
диференцијације и индивидуализације на успјешност рјешавања проблемских задатака у
разредној настави. Експерименталном провјером потврдили су претпоставке да софтверски
модел доприноси успјешнијем рјешавању проблемских задатака, ефикаснијој примјени
стечених знања у новим проблемским ситуацијама, те бржем и квалитетнијем
оспособљавању ученика за самостално рјешавање математичких и реалних проблема.
Наведени параметри свакако су показатељи квалитета таквог приступа математичким
садржајима базичног образовања, што наводи на закључак да образовни софтвер
представља једно од рјешења за осавремењавање почетне наставе математике.

3. У раду Проблемска метода у предшколској математици др Драгица Милинковић
истиче да у области логичко-математичких активности најважнији циљ васпитачеве
дјелатности треба бити развијање логичко-математичког мишљења, које се доводи у
непосредну везу са рјешавањем проблема који су дати у облику задатака и усклађивање
васпитачевог дјеловања са индивидуалним способностима, особинама, мотивацијом и
другим важним својствима личности дјетета. Сходно томе, за развијање математичких
појмова изузетно је значајна метода проблемских ситуација, која, за разлику од других
метода васпитно-образовног рада, ангажује свеукупне интелектуалне потенцијале дјетета.
С обзиром на њену широку прихваћеност у предшколској педагогији, проблемска метода
налази своју примјену кроз рјешавање проблемских задатака прилагођених нивоу
менталног развоја и специфичностима предшколског узраста. У складу с тим, у раду се
разматра улога и врсте проблемских задатака у предшколској математици, са посебним
освртом на мотивацију за њихово рјешавање.

4. Рад Моделовање проблемских задатака методом графова представља наставак
истраживања математичког моделовања којим се др Драгица Милинковић бавила у



7

магистарском раду и докторској дисертацији. У првом дијелу рада се дају  теоријска
одређења методе моделовања у почетној настави математике и истиче њен значај у
превазилажењу тешкоћа на које ученици наилазе при постављању и рјешавању
проблемских задатака. При томе се посебно наглашава улога графичких (очигледних)
метода у превођењу проблема из текстуалне форме на математички језик. Методички дио
рада посвећен је примјени методе графова у моделовању и рјешавању проблемских
задатака, те су понуђена четири примјера обраде која се могу примијенити у наставној
пракси. Теоријски приступ математичком моделовању, конкретно методи графова, те
примјена те методе у рјешавању наведених, карактеристичних проблемских задатака има
за циљ да ученике и наставнике што лакше и брже уведе у методологију рјешавања
проблема и на тај начин их учини занимљивим.

5. У раду Проблемски задаци у почетној настави математике аутор истиче да је
оспособљавање ученика за самостално рјешавање проблемских задатака постало
императив и идеал коме тежи савремена настава математике, која, као главни циљ,
поставља мисаону активизацију ученика. Сходно томе, у првом дијелу рада др Драгица
Милинковић разматра мјесто, улогу и избор проблемских задатака у почетној настави
математике и истиче да проблемски задаци својим  садржајем, структуром  и  обликом,
треба  да  конкретизују  стварност, односно  да  буду  вјерна  слика  онога  што  се  догађа
у  блиској  и  даљој  околини  ученика. Рад се даље ”бави” методиком рјешавања
проблемских задатака са посебним нагласком  да ”прави”  проблемски  задаци, у  цјелини
посматрано, немају   ”правила”  за  рјешавање, него  се  оно  своди  на  познавање
одређених  правила  рачунских  операција  и  основних  законитости  математике.
Посљедњи дио рада посвећен је значају мотивације у рјешавању проблемских задатака.
Наводи се да ученике  привлаче  и  мотивишу  проблемски  задаци  који  описују  неке
динамичке  процесе  и  акције,  које  су  везане  за  активности  људи, начин  њиховог
живота  и  рада, проблеме  и  тешкоће  са  којима се сусрећу, посљедице које су њима
проузроковане.

6. Радом Ставови наставника према образовном софтверу ”Геометријско
моделовање проблемских задатака у почетној настави математике” аутори истичу улогу
наставника у данашњем школском систему с обзиром да њихова опредијељеност или
неслагање са увођењем савремених иновативних система наставног рада, значајно
доприносе успјешности њихове примјене. Другим ријечима, наставников општи став или
однос према дидактичко-информатичким иновацијама, може у великој мјери утицати на
његово практично ангажовање у примјени тих иновација у настави. Сходно наведеној
проблематици, у првом дијелу рада се даје кратак приказ мултимедијалног образовног
софтвера ”Геометријско моделовање проблемских задатака у почетној настави
математике”, а у другом дијелу скала процјене Ликертовог типа за испитивање ставова
наставника о образовном софтверу, резултати презентовани табелом и графиконима, те
анализа добијених резултата. Сумирајући презентоване резултате истраживања, аутори су
дошли до закључка да је пројектовани софтверски облик геометријског моделовања
проблемских задатака високо оцијењен и радо прихваћен, не само од наставника,
сарадника у истраживању, него и од стране ученика,  што наводи на закључак да је веома
пожељан као модел наставе и учења.

7. У раду Ефекти примјене диференцираних инструкција у рјешавању аритметичких
проблема др Драгица Милинковић истиче доминантну улогу диференциране и
индивидуализоване наставе у млађим разредима основне школе и наглашава да је у
данашњим условима, диференцирање нивоа инструкција ученицима при обради
проблемских задатака у  почетној  настави  математике прихватљивије од осталих облика
диференцијације. Таква теоријска промишљања темељи на конкретном моделу наставе
који је пројектовала и у складу с тим као циљ истраживања поставила утврђивање утицаја
диференцираних инструкција  на  успјех  у рјешавању  аритметичких  модела
проблемских  задатака, односно потврђивање  и  афирмисање  понуђеног  модела учења
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математике. Нумерички показатељи добијени експерименталном провјером показали су да
пројектовани модел диференциране наставе доприноси успјешнијем рјешавању
аритметичких проблема, те бржем и квалитетнијем оспособљавању ученика за самостално
рјешавање аритметичких проблемских задатака.

8. У раду Теоријски приступ геометријском моделовању проблемских задатака путем
образовног софтввра др Драгица Милинковић се бави проблематиком математичко-
кибернетичког моделовања при чему се, првенствено, фокусира на графичке методе које
омогућавају да се конкретна ситуација у којој је генерисан проблем ”види”, с обзиром да
долазак до рјешења таквих задатака захтијева значајно временско ангажовање, висок ниво
мисаоног ангажовања, мотивисаност, стрпљивост и рационалност. Сходно томе, у првом
дијелу раду се дају теоријска одређења методе дужи, методе таблица, методе
правоугаоника, методе графова и методе блокдијаграма, наводе примјери контекстуалних
проблема, те поступци њиховог рјешавања примјеном наведених метода, а у другом
теоријске основе пројектовања и израде образовног софтвера који ће омогућити ученицима
да на забаван и поучан начин науче важне информације које ће им помоћи у савладавању
проблемских ситуација на које наиђу.

       9. У раду INTEGRATIVE APPROACH TO TEACHING MATHEMATICS IN THE
REPUBLIC OF SRPSKA, штампаном на енглеском језику у зборнику међународног значаја,
аутор разматра проблематику интердисциплинарног приступа наставном раду у млађим
разредима основне школе. Сходно чињеници да се Република Српска 2008. године
пројектом Експериментална примјена интегрисаног Наставног плана и програма у првој
тријади основне школе укључила у процес промјена васпитно-образовног процеса, др
Драгица Милинковић истиче да су почетна настава математике и уопште разредна настава,
с обзиром на своје специфичности, погодне за реализацију по моделу тематски
интегрисане наставе, с обзиром да се на том узрасту ”обрађују”  проблеми из свакодневног
живота који су по својој природи обично интердисциплинарни. У првом дијелу рада аутор
разматра методичке оквире интегративног приступа почетној настави математике,
наглашавајући улогу проблемских задатака као фактора корелације и интеграције, а у
другом даје један од могућих модела интегрисане наставе за реализацију теме Породица,
повезивањем садржаја математике, српског језика, природе и друштва и ликовне културе.

       10. У раду Интердисциплинарни проблемски приступ обради математичких садржаја
у млађим разредима основне школе др Драгица Милинковић полази од става да знање
представља систем који је у процесу сталне трансформације, те да је у том смислу нужно
вршити промјену улоге наставе у животу ученика. Такве околности захтијевају промјену
карактера учења и поучавања, односно напуштање интелектуалног учења и подстицање
цјеловитог развоја ученика, повезаног са личним искуством и властитом активношћу.
Овим моделом савремене разредне наставе аутор потенцира проблемски приступ, који
упућује да се у реализацији почетне наставе математике више оријентишемо на животне
ситуације ученика, да их обликујемо у проблемске задатке, који ће се рјешавати из
различитих перспектива и на различите начине. На тај начин се дјеци омогућава смислено,
развоју прилагођено, искуствено, аутентично и животно учење, које отвара могућности за
обједињавање ученичких знања, вјештина и навика у јединствену интердисциплинарну
цјелину која је у процесу сталне трансформације. У раду се, уз теоријски приступ, даје
један од могућих модела интегративне обраде математичких садржаја у другом разреду
основне школе.

       11. У раду Улога приче и слике у интегрисању почетне наставе математике и српског
језика др Драгица Милинковић истиче да је један од основних циљева организованих
наставних активности у млађим разредима основне школе, формирање цјеловите личности,
те цјеловитост као доминантна карактеристика наставе, која условљава дидактичко-
методичку трансформацију програмских садржаја у смјеру њиховог повезивања и
интегрисања. У циљу испитивања и конкретизовања васпитно-образовних ефеката
интегрисане наставе математике и српског језика кроз утицај приче и слике на постављање
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и рјешавање проблемских задатака, пројектован је и експериментално провјерен модел
учења на узорку од 247 ученика другог разреда  Добијени су нумерички показатељи који
потврђују пожељност примјене приче и слике као интегративних елемената у повезивању
почетне наставе математике и српског језика, те као снажних мотивационих фактора у
рјешавању проблемских задатака. Према томе, евидентно је да актуализација
интердисциплинарног приступа настави, са акцентом на корелацији васпитно-образовних
исхода и исхода реалних животних ситуација, доприноси повезивању теоријских и
практичних знања ученика и чини их примјенљивијим, што поменуту концепцију наставе
сврстава међу најзначајније стратегије данашњег образовања.

       12. У раду Метода фокусног дијаграма у функцији развијања логичког мишљења и
расуђивања др Драгица Милинковић акценат ставља на активан стваралачки проблемско-
моделски приступ настави којим се стичу продуктивна, у животним ситуацијама
употребљива знања, вјештине и навике, доприноси развоју математичких способности и
стваралачког мишљења. Како графички (геометријски) прикази проблемских ситуација
представљају веома важно средство у сагледавању рјешења проблема, а метода фокусног
дијаграма један од могућих начина геометријског моделовања реалних животних
проблема, рад смо усмјерили на испитивање њених ефеката у стицању примјенљивих
математичких знања и развијању логичког мишљења и расуђивања. У првом дијелу рада
дају се теоријска одређења проблемских задатака, методе модела и методе фокусног
дијаграма у разредној настави, те примјери проблемских задатака који се моделују и
рјешавају методом фокусног дијаграма. Други дио рада садржи релевантне методолошке
аспекте, а трећи резултате истраживања, односно квантитативне и квалитативне
показатеље који представљају значајан индикатор ефеката методе фокусног дијаграма на
напредовање ученика у рјешавању логичко-комбинаторних задатака, стицање
примјенљивијих знања и развијање логичког мишљења и расуђивања и указују на
неопходност њене примјене у настави математике у млађим разредима основне школе.

Објављена саопштења у зборницима саопштења са рецензијом

1. Милинковић, Д. (2012): Интегративан приступ настави математике у Републици
Српској, Научни скуп ”Повезивање наставних предмета и модели интегрисане
наставе у основној школи” – зборник саопштења, Сомбор: Универзитет у Новом
Саду Педагошки факултет у Сомбору.

2. Милинковић, Д. (2013): Примјена метода математичког моделовања у почетној
настави математике, Научни скуп ”Наука и глобализација” – књига резимеа,
Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.

3. Милинковић, Д. (2013): Реалистички приступ садржајима почетне наставе
математике, Научни скуп ”Ка квалитетном базичном обрзовању и васпитању –
стандарди и ефекти” – резимеи, Београд: Учитељски факултет Универзитет у
Београду.

Радови у процесу рецензирања и објављивања (презентовани на научним скуповима)

1. Милинковић, Д. (2013): Примјена метода математичког моделовања у почетној
настави математике, Научни скуп ”Наука и глобализација”, Пале: Универзитет
у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.

2. Милинковић, Д. (2013): Реалистички приступ садржајима почетне наставе
математике, Научни скуп ”Ка квалитетном базичном обрзовању и васпитању –
стандарди и ефекти ”, Београд: Учитељски факултет Универзитет у Београду.



10

3. Милинковић, Д. (2013): Проблемски задаци у функцији интеграције наставе
математике у комбинованим одјељењима, IV научни скуп са међународним
учешћем ”Мјесто и улога наставничких факултета као носилаца образовања
наставничког кадра у складу са европским стандардима”, Бијељина:
Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет Бијељина.

4. Образовна дјелатност кандидата

На основу приложене документације, те личног познавања кандидата, евидентно је да
др Драгица Милинковић већ тридесету годину ради у васпитно-образовним установама и
већ шеснаесту годину у високом образовању на Универзитету у Источном Сарајеву,
најприје као сарадник – асистент, те виши асистент и доцент за ужу научну област
Методика васпитно-образовног рада (Методика наставе математике).

1. Образовна дјелатност прије првог и/или посљедњег избора/реизбора
(Навести све активности – публикације, гостујућа настава и менторства)

Др Драгица Милинковић свој радни вијек почиње као наставник разредне наставе 08.
октобра 1984. године у основној школи у Огулину (РХ). Ту је положила и стручни испит
02. јула 1985. године и тиме ”успјешно завршила програм увођења и оспособљавања за
самостални одгојно-образовни рад” наставника разредне наставе. Због ратних дејстава у
Хрватској  12. фебруара 1992. године прекида радни однос и долази у родно мјесто. 01.
септембра 1994. године почиње поново радити, али овога пута у Основној школи „Јован
Дучић“ у Бијељини. 01. септембра 1995. године прелази у Основну школу „Свети Сава“ у
којој ради до 31. августа 2001. године.

Од 01. септембра 2001. године је у сталном радном односу на (Учитељском)
Педагошком факултету у Бијељини.

Од 1995. године др Драгица Милинковић је ментор студентима Учитељског факултета
у Бијељини, а од почетка школске 1998/99. године, на истом факултету, као сарадник без
сарадничког звања,  веома успјешно изводи вјежбе на Методици наставе математике.

23. децембра 2000. године изабрана је у звање асистента за предмет Методика
наставе математике.

Од школске 2003/2004. године веома успјешно изводи предавања и вјежбе на
предмету Методика развијања почетних математичких појмова.

Послије избора у звање вишег асистента 24. маја 2004. године успјешно наставља
извођење вјежби из предмета Методика наставе математике I, Методика наставе
математике II, Методика наставе математике, те предавања и вјежби из предмета
Методика развијања почетних математичких појмова.

Школских 2007/08. и 2008/09. веома успјешно изводи предавања и вјежбе на предмету
Почетни математички појмови.

2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора
(Навести све активности – публикације, гостујућа настава и менторства)

Од 2009. године у звању доцента за ужу научну област Методика васпитно-
образовног рада предаје Методику наставе математике 2 (школски рад) на студијском
програму  разредне наставе и Методику развоја почетних математичких појмова на
студијском програму за образовање васпитача на Педагошком факултету у Бијељини
Универзитета у Источном Сарајеву, а од 2012. године и Методику наставе математике 2
(школски рад) и Методику математичког моделовања на студијском програму разредне
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наставе на Филозофском факултету Пале Универзитета у Источном Сарајеву. Од 2012.
године је одговорни наставник на другом циклусу студија на наставним предметима
Математичке игре у раној доби (студијски програм за образовање васпитача на
Педагошком факултету у Бијељини) и Савремена методика наставе математике 2
(студијски програм разредне наставе на Филозофском факултету Пале).

       Др Драгица Милинковић је била члан комисија за оцјену и одбрану магистарских
радова, ментор за израду завршних мастер радова студентима другог циклуса
студијског програма разредне наставе, те ментор преко стотину дипломских и завршних
радова на студијским програмима разредне наставе и образовања васпитача и члан бројних
комисија.

Члан комисија за одбрану магистарских радова

1. Даринка Величковић (Учитељски факултет у Ужицу)
Магистарска теза под насловом Ефекти примене методе моделовања у почетној
настави математике

2. Драгана Скочајић (Филозофски факултет Пале)
Магистарска теза под насловом Диференцирано моделовање проблемских задатака
методом дужи

Менторство кандидатима за степен другог циклуса

1. Јелена Бозало (Филозофски факултет Пале)
Мастер рад под насловом Улога уџбеника почетне наставе математике у
реализацији проблемске наставе

2. Савка Петровић (Филозофски факултет Пале)
            Мастер рад под насловом Моделовање проблемских задатака методом инверзије

Доц. др Драгица Милинковић своје радне задатке извршава благовремено, одговорно и
савјесно. Часове предавања и вјежби из наведених наставних предмета одржава редовно и
максимално се ангажује да студенте што боље припреми за њихов будући позив.
Несебично студентима помаже у припремању практичних предавања, било да се ради о
предавањима у оквиру програма методичке праксе, било да се ради о провјери практичног
знања студената, као услова за приступање завршној провјери знања из Методике наставе
математике 2 (школски рад) и Методике развијања почетних математичких појмова.
Предано прати студенте при одржавању практичних предавања у основним школама и
предшколским установама и са њима анализира успјешност реализованих наставних
јединица из предмета математика и реализованих логичко-математичких активности.
Несебично им помаже у изради семинарских и завршних радова, те мастер радова.

Њена изузетна обдареност за наставнички позив, изузетна стручност за предмете на
којима је одговорни наставник плијени свакога ко је добро познаје. Њен пут од
гимназијалке, преко учитељског позива у основној школи, асистента, вишег асистента и
доцента, овјенчан је само ријечима похвале, не само од радних колега, него и студената
који се, по узору на њу, припремају за свој будући позив, што потврђују и резултати
анкетирања.

И као наставник у васпитно-образовном процесу је изузетна, прецизна и детаљна у
извршавању постављених задатака, одговорна и строга и према себи што и јесте врлина
људи који воле своју професију.

Др Драгица Милинковић посједује све оне особине које красе просвјетног радника –
велика љубав за овај позив, за рад са младим људима на њиховом усавршавању, велика
мотивисаност и методичка оспособљеност универзитетског наставника.
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5. Стручна дјелатност кандидата

Кандидат Др Драгица Милинковић је кроз досадашњи рад у разредној настави и у
високом образовању као сарадник – асистент, те виши асистент и доцент за ужу научну
област Методика васпитно-образовног рада (Методика наставе математике) показала
изузетно познавање струке којој се посветила.

Учествовала је на бројним домаћим и међународним научним скуповима, била
рецензент и уредник универзитетских уџбеника, те рецензент бројних уџбеника и
приручника за млађе разреде основне школе. Др Драгица Милинковић је као научни
сарадник учествовала у два научно-истраживачака пројекта.

1. Стручна дјелатност прије првог и/или посљедњег избора/реизбора

Учешће на научним скуповима

1. Милинковић, Д., Пикула, М. (2008): Моделовање проблемских задатака образовним
софтвером, Научни скуп „Наука и настава на универзитету“, Пале: Филозофски
факултет.

Рецензент

1. Пашалић, С. (1997): Методички приручник за наставу познавања друштва у IV
разреду основне школе, Српско Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства.

2. Ћурчић, М., Пашалић, С. (1998): Контролни задаци из природе и друштва за III
разред основне школе, Српско Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства.

3. Новаковић, М., Ћурчић, М. (1998): Контролни задаци из познавања природе за IV
разред основне школе, Српско Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства.

4. Пашалић, С., Ћурчић, М. (1998): Контролни задаци из познавања друштва за IV
разред основне школе, Српско Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства.

5. Милатовић, В., Шиповац, Т. (1999): Буквар за први разред основне школе,
Српско Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства.

6. Милатовић, В. (2000): Наставни листови уз Буквар, Српско Сарајево: Завод за
уџбенике и наставна средства.

7. Ћурчић, М., Ждерић, М. (2000): Методика наставе природе и друштва, Бијељина:
Учитељски факултет.

8. Ракита, С. (2003): Радознали дјечак, лектира за II разред основне школе, Српско
Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства.

9. Обрадовић, Д. (2003): Басне, лектира за III разред основне школе, Српско Сарајево:
Завод за уџбенике и наставна средства.

10. Максимовић, Д. (2004): Избор из поезије и прозе за дјецу, лектира за IV разред
основне школе, Српско Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства.

Уредник

1. Драгичевић, Л. (2000): Методика наставе математике са ужестручним прилозима
за праксу, Бијељина: Учитељски факултет.

2. Драгичевић, Л. (2000): Прилози методици наставе математике – методичке
припреме, Бијељина: Учитељски факултет.
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Стручна дјелатност др Драгице Милинковић обухвата проблеме диференцираног и
индивидуализованог моделског приступа обради математичких садржаја, првенствено
проблемских задатака у разредној настави, који представљају срж савремене почетне
наставе математике.

Осим тога, кандидат својим радом даје допринос реализацији пројекта ”Интерактивно
учење” у оквиру документа ”Стратегија и концепција промјена у систему васпитања и
образовања у Републици Српској”, што је видљиво из наведених радова.

Такође, истичемо допринос др Драгице Милинковић почетној настави математике
пројектовањем, израдом и презентовањем научној јавности улоге образовног софтвера
у геометријском моделовању проблемских задатака. Надамо се да ће наћи своје мјесто
у школама које посједују компјутерску технологију, али и у онима које ће у догледно
вријеме компјутеризовати наставни процес.

2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

Учешће на научним скуповима

1. Милинковић, Д., Пикула, М. (2009): Моделовање проблемских задатака методом
дужи путем образовног софтвера, 2. међународна интердисциплинарна
стручно-научна конференција, Суботица: Висока школа струковних студија за
образовање васпитача.

2. Милинковић, Д., Пикула, М. (2009): Моделовање проблемских задатака методом
графова, Научни скуп „Интердисциплинарност и јединство савремене науке“,
Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.

3.  Милинковић, Д. (2010): Проблемски задаци у почетној настави математике,
Научни скуп „Наука и политика“, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву
Филозофски факултет Пале.

4. Милинковић, Д., Пикула, М. (2010): Образовни софтвер као перспектива учења
путем рјешавања проблема, Научни скуп ”Стање и перспективе у основном и
предшколском васпитању и образовању”, Бијељина: Универзитет у Источном
Сарајеву Педагошки факултет Бијељина.

5. Милинковић, Д. (2010): Проблемска метода у предшколској математици, Научни
скуп ”Стање и перспективе у основном и предшколском васпитању и
образовању”, Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет
Бијељина.

6. Милинковић, Д., Пикула, М., Скочајић, Д. (2010): Ставови наставника према
образовном софтверу ”Геометријско моделовање проблемских задатака у
почетној настави математике”, Међународни научни скуп ”Учитељ у
балканским културама”, Врање: Балканска асоцијација педагошких и сродних
факултета, Универзитет у Нишу Учитељски факултет у Врању.

7. Милинковић, Д., Пикула, М. (2010): Образовање учитеља за савремени софтверски
приступ почетној настави математике, Научни скуп Бањалучки новембарски
сусрети – КУЛТУРА И ОБРАЗОВАЊЕ – ДЕТЕРМИНАНТЕ ДРУШТВЕНОГ
ПРОГРЕСА (ДОСТИГНУЋА, ДОМЕТИ, ПЕРСПЕКТИВЕ), Бања Лука:
Универзитет у Бањалуци Филозофски факултет Бањалука.

8. Милинковић, Д. (2011): Теоријски приступ геометријском моделовању проблемских
задатака путем образовног софтвера, ”Друга међународна конференција
МЕТОДИЧКИ АСПЕКТИ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ”, Јагодина: Универзитет
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Kliment Ohridski” – Skopje Republic of Macedonia.

12. Скочајић, Д., Милинковић, Д., Пикула, М. (2012): Ефекти диференцираног
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математичких садржаја у млађим разредима основне школе, III научни скуп са
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Евидентно је да су стручне активности др Драгице Милинковић, између осталог,
везане за проблематику математичког моделовања, реалистичког математичког образовања
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школе. На тај начин, др Драгица Милинковић даје значајан допринос савременим
токовима методике почетне наставе математике.

Научно-истраживачки пројекти

1. Научни сарадник у пројекту ”Савремени проблеми функционалне анализе и
математичког учења”, носилац пројекта Филозофски факултет Пале, 2010.
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Филозофски факултет Бањалука, 2013.

III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

На расписани конкурс за избор у звање ванредног професора за ужу научну област
Методика васпитно-образовног рада пријавио се један кандидат, др Драгица Милинковић,
доцент на Педагошком факултету у Бијељини. Након увида у конкурсни материјал и
приложену документацију Комисија је једногласно дошла до закључка да кандидат др
Драгица Милинковић  својим научним, образовним и стручним радом испуњава све
законом прописане услове да буде изабрана у звање ванредног професора за ужу научну
област Методика васпитно-образовног рада.

Због тога, са задовољством, Вијећу Педагошког факултета у Бијељини и Сенату
Универзитета у Источном Сарајеву предлажемо да се др Драгица Милинковић
изабере у звање ванредног професора за ужу научну област Методика васпитно-
образовног рада на Педагошком факултету у Бијељини.
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