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ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ 
ДРЖАВНИ СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЉЕ МАТЕМАТИКЕ 

29.01.2022. 

 
 

Поштоване колегинице и колеге, 
 
 

Обавештавамо вас да ће Друштво математичара Србије у суботу 29. јануара 2022. 
године организовати једнодневни интерактивни Државни семинар за учитеље матема-
тике у основним школама. Циљ семинара је унапређивање стручно-методичких компе-
тенција учитеља у области математике и упознавање учитеља са појединостима везаним 
за математичка такмичења у школској 2021/2022. години. 
 
Програм семинар је акредитован код Завода за унапређивање образовања и васпитања 
(под каталошким бројем 363 – Унапређивање наставе математике у основним школама) 
и сви учесници семинара добијају сертификате за 8 реализованих часова обуке.  
 
Семинар ће се реализовати интерактивно (највероватније коришћењем Google meet) 
oбразовне платформе при чему ће наставници имати могућност да својим питањима, 
идејама и дискусијама активно доприносе квалитетнијој реализацији програма. Реализа-
тори тема су професори практичари – специјалисти за одабране садржаје.  
 
Програм семинара је конципиран на основу анонимне анкете у којој је учествовало 124 
учитеља из целе Србије. Реализоваће се четири двочасовне теме (по 90 минута). Предви-
ђене теме обухватају четири математичке области: аритметику, геометрију, комби-
наторику и логичко-комбинаторну проблематику, а програм семинара је у наставку ове 
информације. Учесници семинара биће подељени у четири групе (од Г1 до Г4), а једна 
група може имати највише 98 учесника. Истовремено семинар ће се реализовати са 4 
радне групе. Уколико интересовање буде веће од 4 радне групе, семинар ће се реали-
зовати и у недељу 30. јануара. Дневни распоред рада у току семинара је у наставку ове 
информације. Пријављивање учесника је електронско и траје до 20.01.2022, а линк за 
пријаву учесника је:  https://forms.gle/4aZsbrVMMHJtn3FZ6 
 
Котизација за једнодневни семинар је 2.400 динара по учеснику. Школе или учитељска 
друштва које пријаве 5 и више учитеља имају попуст и плаћају 2.000 динара по једном 
пријављеном учеснику. Уплате котизације се врше преко текућег рачуна:  

 
Друштво математичара Србије – Подружница Београд, :   

250–1420000445060—09  
 
Детаљније информације о семинару и профактуре за уплату могу се добити путем е-mail 
адресе  drustvomatematicara@yahoo.com  и телефона: 062 544444. 
 

 
ОРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ  ДРЖАВНОГ СЕМИНАРА 
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ПРОГРАМ: 

 
ОЗНАКА 

ТЕМЕ ОБЛАСТ, АУТОР И НАЗИВ ТЕМЕ 

Т1 
Аритметика:  
др Војислав Андрић: 
„Текстуални“ задаци у редовној и додатној настави математике 

Т2 
Геометрија:  
Маријана Максимовић: 
Коцка и квадар у редовној и додатној настави математике 

Т3 
Комбинаторика: 
др Ненад Вуловић:  
Комбинаторне идеје у почетној настави математике 

Т4 
Логичко-комбинаторна проблематика: 
Радиша Ковачевић: 
Проблеми тешких ситуација у додатној настави математике 

 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕДАВАЊА 

 
      ВРЕМЕ 
 
ГРУПА 

09:15 
10:45 

11:00 
12:30 

12:30 
15:00 

15:15 
16:45 

17:00 
18:30 

Г1 Т1 Т2 ПАУЗА Т3 Т4 

Г2 Т4 Т1 ПАУЗА Т2 Т3 

Г3 Т3 Т4 ПАУЗА Т1 Т2 

Г4 Т2 Т3 ПАУЗА Т4 Т1 

 
 
 


