Позиве за наше стручне трибине (математичку, 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 наставнике да унапред обавезно пријаве долазак на трибину (телефоном, факсом, е-мејлом)
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ДИРЕКТОРИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БЕОГРАДА

„Архимедесова“
95. МАТЕМАТИЧКА ТРИБИНА ЗА УЧИТЕЉЕ
Обавештење и позив
МАТЕМАТИЧКА ТРИБИНА ЗА УЧИТЕЉЕ (стални семинар/стручни скуп за
усавршавање учитеља / наставника разредне наставе) одржаваће се и у школској
2018/2019. години. Ове трибине се одржавају пет пута у току школске године - другог
радног уторка у парним месецима. До сада су одржане 94 учитељске трибине.
По Правилнику о изменама и допунама Правилнника о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника ("Службени гласник РС" бр.
80/2017), Математичка трибина за учитеље је стручни скуп који спада у признате
облике стручног усавршавања, а мора се пријавити ЗУОВ-у најкасније 2 месеца пре
одржавања (што је предугачак рок, јер се тада доста ограничава избор актуелне теме и
одређеног предавача), а плаћа се ЗУОВ-у 10.000,00 динара по једној трибини.
Трибина ће се и даље одржавати, наравно, ако буде интересовања наставника
да обогаћују своје знање, а не само због бодова.

Следећа, 95. МАТЕМАТИЧКА ТРИБИНА ЗА УЧИТЕЉЕ одржаће се
11. јуна 2019. године (уторак) у 18 часова на Учитељском факултету у
Београду, Краљице Наталије бр. 43 (мали амфитеатар 31 на II спрату).

Тема: „Архимедесова“ математичка такмичења
2019. године: „Мислиша“ и „Математички
турнир“ – утисци и задаци
Предавачи: Јелена Бабић и Драгана Стошић Миљковић, проф.
Тема је занимљива и од интереса за све учитеље / наставнике разредне
наставе, али и шире, па очекујемо да ће Трибини присуствовати сви заинтересовани
учитељи, други наставници и студенти УФ.
 По обичају, присутни ће добити одговарајући радни материјал.
 На крају састанка поделиће се уверења о присуству Трибини (1 бод).
 За "Архимедесове" трибине не плаћа се котизација. Иначе, захвални смо свима који
се учлане у МД „Архимедес“ (годишња чланарина је 1000,00 динара). Чланови имају одређене
попусте (на пример, за учешће на Зимском семинару, при куповини више књига и др.).

Молимо да о предњем обавестите све учитеље/наставнике разредне наставе.

Захваљујемо.

За "АРХИМЕДЕС":
Богољуб Маринковић, проф. (с.р.)
"АРХИМЕДЕС"- ВЕЋ ПУНИХ 45 ГОДИНА СА ВАМА И ЗА ВАС !

