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Број програма 
у Каталогу и 
компетенција 

            Назив семинара - програма Циљна група  (намена)  Време одржавања и трајање 

 

1. 
363               
К 1          

Мотивисање и развијање интересовања за учење 
математике  

1. Наставници разр.наставе у ОШ, 
2. Наставници математике у ОШ 
3. Наставници математике у СШ 

Један дан: 8 сати  (8 бодова) за сваки 
ниво. По потреби, понавља се. 

 

2. 
366  
К 1 

"Архимедесов" математички практикум   1. Наставници разр.наставе у ОШ, 
2. Наставници математике у ОШ 
3. Наставници математике у СШ 

Један дан: 8 сати 8 бодова). За време 
зимског школског распуста. По потреби, 
понавља се. 

 
 
 
 

         Напомене:       1.   Максимална  је  могућност  примене  обрађених  тема  у пракси. Оцене свих до сада одржаних семинара су веома високе, па и  
                                   највише (просечна оцена је одличан). 

2. Учесници сваког семинара добијају радни материјал и уверењe (сертификат).  

3. Семинари  се  одржавају се на Учитељском факултету у Београду. Обезбеђено освежење/послужење ( кафа, чајни пециво, 
сендвич, вода) и пригодни поклони. 

4. Детаљнија обавештења о овим семинарима (са програмом и условима учешћа на њима за сваку годину) могу се добити у 
"Архимедесу", објављују се на сајту www.arhimedes.rs  и шаљу школама почетком децембра. 

5. Ови семинари су одобрени (акредитовани) и битни подаци о њима објављени су у  КАТАЛОГУ  програма  стручног 
усавршавања за школску 2018/2019, 2019/2020.  и 2020/2021. годину на  сајту Завода за унапређивање образовања и 
васпитања (ЗУОВ): www.zuov.gov.rs  

6. Годишња чланарина за Математичко друштво "Архимедес" износи 1.000 динара. На основу ње наставници могу присуствовати свим  

"Архимедесовим" стручним трибинама  у току године (10 математичких и 5 учитељских трибина) без плаћања котизације, користити 

 богату "Архимедесову" библиотеку, а  имају и попуст за учешће на „Архимедесовом“ Зимском семинару (из Каталога)..                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                    МД "АРХИМЕДЕС"    
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