Убудуће 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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63.
РАЧУНАРСКА ТРИБИНА
Обавештење и позив за састанак
У циљу пружања адекватне помоћи наставницима рачунарства и информатике у средњим
школама, али и у основним школама (изборни програми), пре неколико године одлучили смо да
организујемо Рачунарску трибину - стални семинар, првенствено за наставнике који предају
предмет Рачунарство и информатика. На овој трибини држе се предавања и расправља о актуелним
питањима програма и наставе предмета Рачунарство и информатика у средњим школама и о
изборним програмима информатике и њихове реализације у основним школама.

Рачунарска трибина је акредитовани семинар код ЗУОВ (Каталог семинара за
школску 2012/2013. и 2013/2014. годину, бр. 235).
Рачунарска трибина одржава се пет пута у току школске године - сваког трећег
радног уторка у непарним месецима (септембар, новембар, јануар, март и мај).
 Следећи, 63. састанак РАЧУНАРСКЕ ТРИБИНЕ одржаће се 28. јануара

2014. год. (уторак) у 18 часова у амфитеатру 34 Учитељског факултета у
Београду, Краљице Наталије 43, III спрат.

Тема: Друштвене мреже у настави
Предавач: Александар Тасић, проф. Треће београдске гимназије
Тема је актуелна и од интереса je за наставнике рачунарства и информатике, али и
шире, па очекујемо да ће заинтересовани наставници наћи начина да присуствују Трибини.
После предавања и дискусије делиће се УВЕРЕЊА о присуству трибини.
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, библиотека и др.). Чланови МД "Архимедес" треба да
имају чланску карту са уписаном чланарином.
Наставници се могу учланити у "Архимедес" и на Трибини.

 Термини одржавања Рачунарске трибине утврђени су и за сада се неће мењати
(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 Трибини.
Молимо да о предњем обавестите све наставнике.
Захваљујемо.
За "АРХИМЕДЕС":
Богољуб Маринковић, проф. (с.р.)
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