Обавештењапозиве за "Архимедесове"стручне трибине (математичку, рачунарску, учитељску)
не шаљемо школама поштом, већ их објављујемо на нашим сајтовима у одељку НОВОСТИ.
Да бисмо обезбедили одговарајући простор, радне материјале, упитнике и уверења, молимо
наставнике да унапред обавезно пријаве долазак на трибину (телефоном, факсом, е-мејлом).
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ДИРЕКТОРИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БЕОГРАДА

70.

МАТЕМАТИЧКА ТРИБИНА ЗА УЧИТЕЉЕ
Обавештење и позив за састанак

МАТЕМАТИЧКА ТРИБИНА ЗА УЧИТЕЉЕ (стални семинар за стручно усавршавање учитеља / наставника разредне наставе) редовно се ће се одржавати и у школској 2013/2014. години.
Математичка трибина – стални семинар за учитеље одржава се пет пута у
току школске године - другог радног уторка у парним месецима. До сада је
одржано 69 састанака ове трибине. Трибина ће се и даље одржавати.
Математичка трибина за учитеље је акредитовани семинар (ЗУОВ: Каталог за школску 2012/2013 и 2013/2014. годину, бр. 289)
Следећи, 70. састанак МАТЕМАТИЧКЕ ТРИБИНЕ ЗА УЧИТЕЉЕ одржаће се
10. јуна 2014. године (уторак) u 18 часова на Учитељском факултету у
Београду, Краљице Наталије бр. 43 / III (амфитеатар 34)

Тема: МАТЕМАТИЧКИ ТУРНИР 2014
(ИЗБОР И АНАЛИЗА ЗАДАТАКА)
Предавачи: Драгана Стошић - Миљковић, проф. ("Архимедес")
Тема је занимљива и од интереса за све учитеље / наставнике разредне
наставе, али и шире, па очекујемо да ће Трибини присуствовати сви заинтересовани
учитељи / наставници разредне наставе, студенти завршних година Учитељског
факултета у Београду, наставници математике, као и други наставници.
 По обичају, присутни ће добити одговарајући радни материјал.
 На крају састанка поделиће 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, библиотека, попусти за друге
семинаре и др.). Наставници се могу учланити и платити чланарину и на Трибини.

Молимо да о предњем обавестите све учитеље/наставнике разр. наставе.
Захваљујемо.

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

"АРХИМЕДЕС" – ВЕЋ ПУНИХ 40 ГОДИНА СА ВАМА И ЗА ВАС!

