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ПОЗИВ ЗА ПРЕДАВАЧЕ
НА ДРЖАВНОМ СЕМИНАРУ
ДРУШТВА МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ 2021.
Поштоване колегинице и колеге,
Традиционални зимски Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије који је намењен наставницима математике и
информатике у основним и средњим школама одржаће се у току фебруара 2021.
године (термини су субота 20. и недеља 21. фебруар 2021.).
Позивамо све колеге које желе да се ауторски или коауторски активно укључе у
рад Семинара да до 20.12.2020. пријаве своје евентуалне теме и саопштења, тако што
ће резиме своје теме или саопштења на највише једној страни текста у Microsoft
Word формату, доставити на е-mail адресу Државног семинара за 2021. годину:
drzavni.seminar.2021@gmail.com
Могуће је пријавити:


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



Једночасовна (45-томинутна) саопштења која третирају
појединачних, функционалних, оригиналних наставних решења.



Молимо да теме и саопштења буду актуелни, занимљиви; да што више
додирују редовну наставу математике и рачунарства; да имају
интерактивни - радионичарски ток; да имају карактер разговора, размену
искустава ... и не буду монолошке.

приказе

По достављању предлога тема и саопштења Организациони одбор Семинара
ће до краја децембра 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
10.01.2021. године доставе Организационом одбору Државног семинара најмање 7
страница текста (за теме) и највише 2 странице текста (за саопштења) који детаљније
објашњавају садржај њихових излагања и који ће бити објављени на сајту ДМС као
добра оријентација за пријављивање наставника и избор тема за Семинар.

С обзиром на потребу прецизног дефинисања бенефита за предаваче и
специфичности овогодишњег семинара (формат који до сада није примењиван) и
реално непредвидив број учесника семинара наводимо оријентационе услове
ангажовања предавача на Државном семинару:
1. Аутори петочасовних предавања имају следећа права и обавезе:
Права:




Да учествују у реализацији највише два петочасовна предавања;
На хонорар који не може у овом тренутку бити фиксиран и који ће
зависити од укупног броја учесника семинара.1
Да траже и добију техничку помоћ у припреми и реализацији Zoom
предавања

Обавезе:


Да до 20.12.2020. доставе резиме предавања;

Да до 20.12.2020. попуне електронски пријавни упитник за предаваче.
Линк за упитник је: https://docs.google.com/forms/d/1G720zGE9-k7U30D_DpRRmBFlundojSbGzhe1-TTHXw
 Да до 10.01.2020. доставе радну верзију материјала за предавање који
садржи најмање 7 страница текста за теме и највише 2 странице текста
за саопштење;
 Да су чланови ДМС
 Да до 31.12.2020. уплате чланарину ДМС за 2020. годину;
 Да коректно и савесно одрже пријављено предавање у пуном
предвиђеном времену (две сесије по 90 минута са паузом од 15 минута).


2. Обавезе и права Друштва математичара Србије су:
Обавезе:



Да гарантује у претходном тексту наведена права предавача;
Да формира стручан и компетентан тим сарадника који ће бити
сервис за успешну Zoom припрему и реализацију тема семинара и
оптималну техничку Zoom комуникацију реализатори – учесници.

Права:


Да прихвати предавања и саопштења која својим квалитетом
и актуелношћу завредњују релизацију на Државном семинару и не
прихвати предавања и саопштења која нису одговарајуће актуелности и
квалитета.
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ДРЖАВНОГ СЕМИНАРА
ЗА НАСТАВНИКЕ МАТЕМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА 2021

1

Ако број учесника семинара буде, као до сада, око 500 - хонорар ће бити на нивоу претходних семинара.
Ако буде мање учесника и хонорар ће бити мањи.
Ако буде више од 500 учесника, онда ће хонорар бити најмањи проблем.

