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ПОЗИВ ЗА ПРЕДАВАЧЕ
НА ДРЖАВНОМ СЕМИНАРУ
ДРУШТВА МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ 2017.
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).
Позивамо све колеге који желе да се ауторски или коауторски активно
укључе у рад Семинара да до 31.10.2016. пријаве своја евентуалне теме и
саопштења, тако што ће резиме своје теме или саопштења (образац пријаве је у
прилогу) на највише једној страни текста, доставити на е-mail адресу Државног
семинара: drzavni.seminar.2017@gmail.com
Могуће је пријавити:


Петочасовне комплексне теме које третирају стручну, методичку или
дидактичку наставну проблематику



Кратка саопштења која трају од 15 до 30 минута и која третирају приказе
појединачних, а оригиналних наставних решења.

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.
Сви аутори и коаутори тема и саопштења чије теме или саопштења буду
прихваћене и уврштене у Програм Државног семинара ДМС обавезни су да до
15.12.2016. доставе Организационом одбору Државног семинара најмање 7 страница текста (за теме) и 3 странице текста (за саопштења) који детаљније објашњавају садржај њихових излагања и који ће бити истакнути на сајт ДМС као добра
оријентација за пријављивање наставника и избор тема за Семинар.

Председник
Друштва математичара Србије
др Војислав Андрић, с.р.
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ПРИЈАВА ТЕМА И САОПШТЕЊА
ЗА ДРЖАВНИ СЕМИНАР
ДРУШТВА МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ 2017.

Аутори

Наслов теме

Тип излагања
(у последњој колони
чекирати х)

Петочасовно предавање
Саопштење (15 до 20 минута)
Стручно предавање

Тип излагања
(у последњој колони
чекирати х)

Методичка тема
Дидактичка трансформација
Комбинована тема
Наставницима у основним школама

Тема је намењена
(у последњој колони
чекирати х)

Наставницима у средњим школама
Наставницима у основним и средњим школама
Наставницима математике
Наставницима информатике

Резиме

