Обавештења - позиве за наше стручне трибине (математичку, рачунарску, учитељску) нећемо школама слати
поштом, већ ћемо их објављивати на нашим сајтовима у одељку НОВОСТИ.
Да бисмо обезбедили одговарајући простор, стручне материјале, упитнике и уверења, молимо заинтересоване
наставнике да унапред обавезно пријаве долазак на трибину (телефоном, факсом, е-мејлом)
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ДИРЕКТОРИМА
ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БЕОГРАДА

"А р х и м е д е с о в а"

381. МАТЕМАТИЧКА ТРИБИНА
Обавештење и позив
МАТЕМАТИЧКА ТРИБИНА "Савремена настава математике" (стални семинар
за стручно усавршавање наставника) наставила је са радом и у школској 2012/2013.
години. Трибине се одржавају првог радног уторка у месецу (осим јула и августа).
Математичка трибина је акредитовани семинар код Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и Завода за унапређивање образовања и васпитања
(ЗУОВ: Каталог семинара за школску 2012/2013. и 2013/2014. годину, бр. 288,
компетенција К1).
Следећи, 381. састанак МАТЕМАТИЧКЕ ТРИБИНЕ одржаће се 22. јануара 2013.
године (уторак) у 18 часова у амфитеатру 34 Учитељског факултета у Београду,
Краљице Наталије бр. 43.

Теме: 1. "Архимедесова" 500. стручна трибина (осврт)

2. Разломци, камиле, паркети (Б. Маринковић)
На "Архимедесовом" специјализованом републичком семинару за наставнике
математике у ОШ и СШ (11. јануара 2013), оквирна тема била је "Њ.В. Разломак", а у
оквиру ње и ова тема, па је она од посебног интереса за оне који нису били на поменутом
семинару, али и шире, а можда је од интереса и 1. тачка дневног реда. Стога очекујемо да
ће сви заинтересовани наставници наћи начина да присуствују трибини.
По обичају, припремљен је додатни писани радни материјал у вези са темом.
После предавања делиће се уверења/сертификати о присуству Трибини.
За "Архимедесове" трибине не плаћа се посебна котизација, већ је учешће на бази чланарине
за Математичко друштво "Архимедес". Од 01.09.2010. годишња чланарина је 1000 динара (за све
услуге: 10 математичких и 10 других трибина, коришћење библиотека и др.). Чланови МД
"Архимедес" треба да имају (а нови чланови ће добити) чланску карту са уписаном чланарином. МД
„Архимедес“ прима нове чланове. Наставници се могу учланити и на Математичкој трибини.

Молимо да о предњем обавестите све наставнике математике.

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

"АРХИМЕДЕС"- ВЕЋ 39 ГОДИНА СА ВАМА И ЗА ВАС !

