ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ

РЕПУБЛИЧКИ СЕМИНАРИ 2015.
о настави математике и рачунарства у
основној школи и у средњим школама
Драге колеге,
Достављамо вам програм Републичких семинара 2015.
које организује Друштво математичара Србије:
1.
2.

Сусрет професора математике и
информатике ( субота пре подне – 1 бод )
Државни семинар Друштва математичара
Србије ( каталошки бр. 250 – 15 бодова ),

Семинари ће се одржати у Нишу, 17. и 18. јануара 2015.
године, а почињу пленарним састанком у суботу,
17.01.2015. године у 11 часова у Свечаној сали
Комплекса Видиковац, Мокрањчева 70.
Предавања ће бити у суботу од 14:30 до 18:30 часова, и
недељу пре подне у терминим од 8:30 до 12:30 часова, а
после подне од 14:00 до 18:00 часова, у салама
Комплекса Видиковац и Гимназији „Бора Станковић“,
Вожда Карађорђа 27.
Семинар је акредитован као обавезни од стране
Завода за унапређивање образовања и васпитања под
наведеним бројевим.
Сваки учесник Семинара ће добити сертификат о
савладаном програму у трајању од 16 бодова.
На Семинарима ће, осим пленарних предавања, бити
реализоване теме наведене на полеђини овог
обавештења, свака у трајању од 5 школских часова.
Апстракти наведених тема налазе се на сајту Друштва
математичара www.dms.org.rs.
Напомињемо да су неке од ових тема биле на програму
Семинара и ранијих година, те учесници Семинара
треба да бирају теме за које већ нису добили
сертификат.

Учесници Семинара треба да се пријаве на формулару
са полеђине овог позива (копирати га у потребном броју
примерака) на адресу: Друштвo математичара Србије,
Кнеза Михаила 35/IV,11000 Београд,
меилом:
drustvomatematicara@yahoo.com
или на факс 011 3036 819
најкасније до 30.12.2014. године. У пријави за сваког
учесника обавезно означити тачно три од тема (једну из
преподневног и дбе из послеподневних програма) које
ће слушати и за које ће добити сертификат.
Цена семинара је 8000 динара, а за чланове Друштва
математичара који су платили чланарину од 1000
динара за 2014. годину, цена је 4000 динара. Уплату
извршити до 09.01.2015. године на жиро рачун
Друштва математичара Србије број
340-13536-62.
Копију уплатнице обавезно доставити канцеларији
Друштва поштом, факсом или лично.
У цену су урачунати трошкови реализације програма,
штампани или електронски материјали за изабране
теме, билтен “Републички семинари 2015” и трошкови
издавања сертификата.
Председник Друштва математичара Србије
проф. др Александар Липковски, с.р.

