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ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ 
- наставницима  математике у ОШ и СШ, 

                            - наставницима рачунарства и информатике,  

          - учитељима/наставницима разредне наставе 
 

             Поштоване колегинице и колеге, 

             Математичко друштво "Архимедес" већ годинама организује своје стручне 

трибине (математичку за наставнике математике у ОШ и СШ, рачунарску за настав-
нике рачунарства и информатике у ОШ и СШ, математичку трибину за учитеље у 

ОШ), као сталне семинаре за стручно усавршавање наставника. Наше трибине су 

акредитовани семинари (до сада су били у категорија обавезних семинара). 
            Раније смо за сваку трибину школама слали обавештење о месту одржавања и 
теми трибине. Oд прошле школске године обавештења-позиве за поменуте трибине 

не шаљемо поштом, већ их објављујемо на нашим сајтовима: www.arhimedes.rs  и  

www.mislisa.rs  у рубрици  НОВОСТИ. Тако ћемо радити и убудуће. 

    Термини и место одржавања свих наших трибина утврђени су и неће се 
мењати у току школске године. 

           Објављен је распоред одржавања "Архимедесових" стручних трибина у 

школској 2012/2013. години, у коме су  наведени датуми и место одржавања 

трибина. Кликни овде! Тај распоред смо већ послали свим школама на подручју 
града Београда, а дајемо га и у наставку овог Обавештењља. 

            Да бисмо обезбедили одговарајући простор за одржавање трибине, стручне 

материјале, упитнике и уверења, молимо заинтересоване наставнике да унапред 

обавезно најаве свој долазак на одговарајућу трибину (телефоном, факсом, е-мејлом),  

             За "Архимедесове" стручне трибине не плаћа се посебна котизација, већ је учешће на бази 

чланарине за Математичко друштво "Архимедес". Годишња чланарина је 1000 динара (за све услуге: 

10 математичких и 10 других трибина, коришћење библиотеке и др.). Чланови МД "Архимедес" треба 

да имају чланску карту са уписаном чланарином. Математичко друштво „Архимедес“ прима нове 

чланове. Наставници се могу  учланити у "Архимедес" и на самој  трибини. 

 Термини одржавања наших трибина  утврђени су и не мењају се годинама (уторком у 

18 часова), па молимо да се то има у виду приликом прављења или измена распореда 

часова у школи, како би заинтересованим наставницима било омогућено да присуствују 

овим трибинама - семинарима који се редовно одржавају током школске године. 

            Молимо да о предњем обавестите све наставника који предају математику и/или 

рачунарставо и информатику,  укључујући и учитеље / наставнике разредне наставе).  

          Захваљујемо.  

                                                                
                          За "АРХИМЕДЕС":     
                  Богољуб Маринковић, проф. (с.р.) 

"АРХИМЕДЕС"-  ПУНИХ  38  ГОДИНА СА  ВАМА  И  ЗА ВАС !                             
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