
     Обавештења−позиве 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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71. 
МАТЕМАТИЧКА ТРИБИНА ЗА УЧИТЕЉЕ 

Обавештење и позив за састанак 

        МАТЕМАТИЧКА ТРИБИНА ЗА УЧИТЕЉЕ (стални семинар за стручно уса-
вршавање учитеља / наставника разредне наставе) редовно се ће се одржа-
вати и у школској 2014/2015. 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 70 састанака ове трибине. Трибина ће се и даље одржавати. 
          Као што се може видети на сајту ЗУОВ, у новом Каталогу програма стручног усавршавања (који важи 
од почетка школске 2014/2015. године), нема "Архимедесових" математичких трибина (за наст. математике, 
за учитеље) и рачунарске трибине. Наиме, према схватању ЗУОВ и МПНТР (кажу, на основу новог 
Правилника о сталном стручном усавршавању наставника ...."), од 01.09.2014. године, "Архимедесова" 
математичка трибина,  после 40 година свог постојања и 396 одржаних састанака (скупова) и математичка 
трибина за учитеље, после 70 састанака, више нису стручни семинари, већ само "трибине", као врста 
стручног скупа !!! Подсећамо да је већ годинама, тј. од како постоје,  њихов  званични назив био и данас је: 
МАТЕМАТИЧКА ТРИБИНА (за наставнике математике, за учитеље) - стални семинар за стручно 
усавршавање , а и суштина им је таква. До даљњег, Трибине ће се ипак одржавати (ако буду потребне 
наставницима/учитељима да обогаћују своје знање, а не само због бодова). Иначе, наше стручне трибине, 
као специфични семинари, гуше се и компликованом процедуром и превеликом таксом за пријављивање 
сваког термина одржавања скупа (три врсте трибина: 10+5+5 = 20 термина годишње).     

  Теме:  1. "Архимедесове" активности у шк. 2014/2015. год. 
              2.  Анализа задатака са Дописне олимпијаде 2014. 

          
Предавач:   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 "Архимедесова" уверења 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 ПУНУ 41 ГОДИНУ СА ВАМА И ЗА ВАС!                                                                                                                              

ДИРЕКТОРИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА  
   НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БЕОГРАДА 


