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         USPEШNИ „АРХИМЕДЕСОВИ“ ЗИМСКИ СТРУЧНИ СЕМИНАРИ 
 

           Учитељи, наставници математике и наставници рачунарства из основних и 
средњих школа Србије имали су изузетну прилику да уживају и доста науче на  
традиционалним „Архимедесовим" специјализованим републичким  семинарима  о 

настави математике и рачунарства, одржаним 1113. јануара 2013. године у 
београдском Сава центру, уз учешће неколико стотина  наставника из свих 
крајева Србије. 
 Према мишљењима учесника семинара, исказаним у евалуационим 
упитницима о семинарима, тешко је издвојити шта је било боље, јер је све било 
одлично: беспрекорна организација и услуга, програм и његова презентација, 
предавачи, радни материјали, књиге и други прикладни поклони, које су добили 
учесници семинара. Као и ранијих година, за већину учесника, то је био 
несвакидашњи стручни доживљај, дани за памћење.  

На семинару за наставнике математике у ОШ и СШ оквирна тема је била 
"Њ. В. Разломак" (увек актуелна) - осмишљено направљен калеидоскоп 
инитересантних садржаја, идеја и метода решавања задатака (подтеме: Разломак 
–шта је то? Увод у разломке. Где су тешкоће у раду са разломцима? Неке типичне 
грешке и неки рационални поступци у раду са разломцима. Додатно о разломцима 
–тешко, а решава се лако. Разломци, камиле, паркети. Верижни разломци. 
Разломци и музика. Математички квиз).  

Слично, на семинару за учитеље, оквирна тема је била "Текстуални 
математички задаци" (подтеме: Увод у разломке. Разломци – мали проблеми. 
Мали текстуални проблеми. Резање и састављање фигура. Замисли број. 
Проблем један, али вредан. Разломци и музика. Утисци и задаци са 
"Архимедесових" такмичења. Квиз оштроумности).  

Такође јe био интересантан и семинар за наставнике рачунарства, са 
веома актуелним темама и одличним предавачима (теме: Школа будућности. 
Елкетронски семинар. Шетња међу облацима. Мобилне апликације. Развијање 
алгоритамског    мишљења. Програмски језик С#. Припрема ученика за такмичења 
из информатике). 

Предавачи на  овим семинарима били су одговарајући стручњаци - 
наставници из основних школа, средњих школа и са факултета, а првенстсвено 
сарадници "Архимедеса". 
  Ове семинаре је организовало Математичко друштво "Архимедес" из 
Београда, стручно друштво са највише акредитованих семинара за 
усаврашавање наставника и највеће стециште љубитеља математике свих 
узраста (на овим нашим просторима).  
                                                                                
Београд, 14.01.2013. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                    


