
Позиве за наше стручне трибине (математичку, рачунарску, учитељску) школама не шаљемо поштом, већ 
их објављујемо на нашем сајту 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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                             "Архимедесова"    

401. МАТЕМАТИЧКА ТРИБИНА       
Обавештење и позив  

 

     МАТЕМАТИЧКА ТРИБИНА "Савремена настава математике" (стални семинар 
за стручно усавршавање наставника) настаља са радом и у шк. 2014/2015. год. Као и 
до сада, трибине се одржавају првог радног уторка у месецу (осим јула и августа). 
      Као што се може видети на сајту ЗУОВ, у новом Каталогу програма стручног усавршавања (који 
важи од почетка школске 2014/2015. године), нема "Архимедесове" математичке трибине! Наиме,  
према схватању ЗУОВ и МПНТР (кажу, на основу новог Правилника о сталном стручном усавр-
шавању наставника ...."), од 01.09.2014. године, "Архимедесова" математичка трибина, после 40 
година свог постојања и 396 одржаних састанака (скупова), више није стручни семинар, већ само 
"трибина", као врста стручног скупа !!! Подсећамо да је већ четири деценије њен званични назив био 
и данас је: МАТЕМАТИЧКА ТРИБИНА "Савремена настава математике" - стални семинар за стручно 
усавршавање наставника, а и суштина јој је таква. До даљњег, Трибина ће се ипак одржавати 
(ако буде потребна наставницима да обогаћују своје знање, а не само због бодова). Иначе, за нашу 
МТ, као специфичан семинар, проблем је и компликована процедура и превелика такса за пријав-
љивање сваког термина одржавања скупа (10 термина годишње). Слично и за10 других "трибина". 
     Следећа, 401. МАТЕМАТИЧКА ТРИБИНА одржаће се 20. јануара 2015. године 
(уторак) у 18 часова амфитеатру 34 Учитељског факултета у Београду, Краљице 
Наталије бр. 43. 

Тема:  Идеја ПАР-НЕПАР на делу 
Реализатори: Драгана Стошић Миљковић, Јован Ћуковић и Богољуб  
                          Маринковић, професори 
       Тема је од интереса за све наставнике математике, али и много шире, па очекујемо 
да ће сви заинтересовани наставници наћи начина да присуствују трибини. 

       ● По обичају, припремљен је додатни материјал у вези са темом.. 
       ● На крају  делиће се уверења о присуству Трибини (учесници добијају 1 бод). 
       ● За "Архимедесове" стручне 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, 5 рачунарских, 5. учитељских трибина, библиотека и др.). Чланови 
МД "Архимедес" имају чланску карту са уписаном чланарином. Наставници се могу  учланити  и на 
Математичкој трибини. 

        Молимо да о предњем обавестите све наставнике математике.  
       Захваљујемо.  
                                                                                                                             За "АРХИМЕДЕС": 
                                                                                                  Богољуб Маринковић, проф. (с.р.) 

"АРХИМЕДЕС"-  ВЕЋ   ПУНУ 41  ГОДИНУ 
  СА  ВАМА  И  ЗА ВАС !                            
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