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ИНФОРМАЦИЈА О ДРЖАВНОМ СЕМИНАРУ
ДРУШТВА МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ
Поштоване колегинице и колеге,
Традиционални зимски Државни семинар Друштва математичара Србије
који је намењен наставницима математике и информатике у основним и средњим
школама одржаће се у току фебруара 2017. године (највероватнији термини су
субота 11. и недеља 12. фебруар).
Семинар је под каталошким бројем 242 акредитова код Завода за унапређивање образовања и васпитања и сви наставници - учесници семинара за учешће
на семинару добијају сертификат са 16 акредитованих сати.
У прилогу вам ради бољег и правовременог информисања о Државном
семинару достављамо оријентациону структуру семинара за наставнике математике и наставнике информатике који Организациони одбор семинара предлаже за
реализацију Семинара. Скрећемо пажњу на посебно богат и веома актуелан
програм семинара за наста-внике информатике.
Позивамо све колеге који желе да се активно укључе у рад Семинара да до
31.10.2016. пријаве своја евентуалне теме и саопштења. Позив за предаваче са
детаљним упутством за достављање резимеа тема и саопштења дат је у посебној
информацији која ће, такође, бити објављена на сајту ДМС.
По достављању предлога тема и саопштења Организациони одбор Семинара ће у другој половини новембра 2016. конституисати Програм Државног
семинара који ће бити објављен на сајту ДМС.
Пријављивање наставника за Државни семинар за наставнике математике
и информатике реализоваће се потом појединачним on line пријавама.

Председник
Друштва математичара Србије
др Војислав Андрић, с.р.

ОРИЈЕНТАЦИОНА ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
ДРЖАВНОГ СЕМИНАРА ДРУШТВА МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ
ЗА НАСТАВНИКЕ МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ
ПРВИ ДАН СЕМИНАРА –
ПРЕ ПОДНЕ

ПРВИ ДАН СЕМИНАРА –
ПО ПОДНЕ

ДРУГИ ДАН СЕМИНАРА –
ПРЕ ПОДНЕ

ДРУГИ ДАН СЕМИНАРА –
ПО ПОДНЕ

МАТЕМАТИКА
ОШ

Петочасовна предавања

Петочасовна предавања

Петочасовна предавања

Петочасовна предавања

Пленарно предавање
СШ

Саопштења која трају
од 15 до 30 минута
Саопштења која трају
од 15 до 30 минута

ИНФОРМАТИКА

O иновацијама наставних
програма информатике у
основним школама

ОШ

Пленарно предавање

СШ

О иновацијама наставних
програма информатике у
средњим школама

Андроид програмирање
Такмичења из информатике
за основне школе
Такмичења из информатике
за средње школе

Слободне теме
Слободне теме

Андроид програмирање

