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Успешно завршене
"Архимедесове" летње школе младих математичара 2015.
Успешно су завршене традиционалне "Архимедесове" летње школе младих
математичара (математичко-рачунарски кампови) на Сребрном језеру (1−9. јула 2015) и
у Станишинцима на Гочу(13−22. јула 2015) са укупно 114 ученика-љубитеља
математике и рачунарства и 20 наставника-реализатора програма. Ова "математичкорачунарска летовања" су веома успела комбинација стручних активности и
рекреације деце, а њихов садржај је био веома богат: настава по разредима на
одређене математичке теме, математичке радионице, математички конкурси, квиз и друга
математичка разонода, курсеви рачунарства, турнир судоку, игра танграм, шах и
математика, културно-забавне и спортске активности, свакодневне шетње и купање (само
на Сребрном језеру). Услови за све активности били су одлични, па ће ово велико
дружење младих љубитеља математике (углавном основаца) из свих крајева Србије и
8 ученика из иностранства (из 4 друге земље) остати свима у дугом сећању. Уз
осмишљен програм активног одмора и разноврсне рекреације, млади љубитељи
математике имали су прилику да на занимљив начин обогате своје знање из
математике, уз дружење са вршњацима из других средина. Утисци свих учесника су
да су то била непоновљива летовања.
Напоменимо да је учешћем у овим летњим школама/камповима "Архимедес"
наградио 7 ученика – победника на овогодишњим "Архимедесовим" такмичењима
"Математички турнир" и "Мислиша" (републички ниво).
Иначе, у нашој земљи и шире, "Архимедес" има највеће искуство у организовању
оваквих активности, јер је до сада (41 година) успешно организовао 119 летњих и
зимских школа за љубитеље математике, у којима је било преко 10.500 ученика, што је
јединствен случај на овим просторима, али и шире (нажалост, без адекватне подршке
друштва и медија). По мишљењу самих учесника, а и компетентних стручњака, у
организовању летњих и зимским математичких школа (кампова) "Архимедес" је
недостижан у сваком погледу (организационо-техничком, образовно-васпитном и
рекреативном).
Више о "Архимедесу" и његовим активностима на сајту: www.arhimedes.rs
За "АРХИМЕДЕС":
Богољуб Маринковић, проф.

НАПОМЕНА: Можете погледати и неколико фотографија из ових летњих школа.

ФОТОГРАФИЈЕ
"Архимедесове" летње школе младих математичара 2015:
Сребрно језеро (1−9. јула 2015),
Станишинци на Гочу (13−22. јула 2015)
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