
 

 

 

 

 
 

 

ПОЗИВ ЗА ПРЕДАВАЧЕ  

НА ДРЖАВНОМ СЕМИНАРУ 

ДРУШТВА МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ 2023. 
 

 

Поштоване колегинице и колеге, 

 

    Традиционални зимски Државни семинар о настави математике и рачунарства 
Друштва математичара Србије (каталошки број 405), који је намењен наставницима 
математике и информатике у основним и средњим школама, биће одржан у суботу 14. и 
недељу 15. јануара 2023. године. 

 Позивамо све колеге које желе да се ауторски или коауторски активно укључе у рад 
Семинара да до 18. 11. 2022. пријаве своје евентуалне теме и саопштења, тако што ће 
електронски попунити документ Prijava.izlaganja.docx и доставити га на е-mail адресу 
zimskiseminar2023@dms.rs. Предложене теме би требало да се односе на унапређење 
наставе математике, рачунарства и/или информатике. Могуће је пријавити: 

• петочасовне комплексне теме које третирају стручну, методичку или 
дидактичку наставну проблематику, 

• једночасовна (45-томинутна) саопштења која третирају приказе појединачних, 
функционалних, оригиналних наставних решења. 

При одабиру тема Организациони одбор Семинара ће вредновати значај и актуелност 
теме, иновативност, утицај на редовну наставу, организацију реализације теме 
(интерактивност при реализацији теме је веома пожељна). Програм Државног семинара 
(одабир тема) биће усвојен до 28. новембра 2022. и објављен на сајту ДМС. Програм ће 
садржати кратак опис тема у циљу бољег информисања учесника и омогућавања да се 
лакше определе за теме којима ће присутвовати.  

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. 12. 2022. године 
доставе Организационом одбору Државног семинара најмање 7 страница текста (за теме) 
и највише 2 странице текста (за саопштења) са детаљним описом садржаја излагања. Ове 
текстове ће учесници добити као као радни материјал на семинару.  

С обзиром на потребу дефинисања бенефита за предаваче и специфичности 
овогодишњег семинара (предавања ће бити одржана уживо а биће и преношена на 
даљину у реалном времену), као и реално непредвидив број учесника семинара, 
наводимо оријентационе услове ангажовања предавача на Државном семинару. 
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1. Аутори петочасовних предавања имају следећа права и обавезе  

     Права:   

• да учествују у реализацији највише два петочасовна предавања; 

• да добију хонорар који не може у овом тренутку бити фиксиран и који ће 
зависити од укупног броја учесника семинара; 

• да траже и добију техничку помоћ у припреми и реализацији онлајн  
      предавања; 

• покривање трошкова пута и смештаја од стране ДМС. 
 

Обавезе:   

• да до 10. 12. 2022. доставе радну верзију материјала за предавање који  
     садржи најмање 7 страница текста за теме и највише 2 странице текста  
     за саопштење;  

• да коректно и савесно одрже пријављено предавање у пуном  
   предвиђеном времену.  

2. Аутори једночасовних предавања имају следећа права и обавезе  

     Права:   

• да учествују у реализацији највише два једночасовна предавања; 

• да добију хонорар који не може у овом тренутку бити фиксиран и који ће 
зависити од укупног броја учесника семинара; 

• да траже и добију техничку помоћ у припреми и реализацији онлајн  
      предавања; 

• покривање трошкова пута од стране ДМС. 

Обавезе:   

• да до 10. 12. 2022. доставе радну верзију материјала за предавање који  
     садржи највише 2 странице текста  за саопштење;  

• да коректно и савесно одрже пријављено предавање у  
   предвиђеном времену.  
 

3. Обавезе и права Друштва математичара Србије 

Обавезе:   

• да гарантује у претходном тексту наведена права предавача; 

• да формира стручан и компетентан тим сарадника који ће бити подршка за 
успешну припрему и онлајн реализацију тема семинара, као и за  
техничку подршку комуникацији између реализатора и учесника.      

Права:   

• да прихвати предавања и саопштења која својим квалитетом и актуелношћу 
заслужују  да буду у изборном делу програма Државног семинара и не 
прихвати предавања и саопштења која нису одговарајуће актуелности и 
квалитета. 

  
 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ДРЖАВНОГ СЕМИНАРА  
ЗА НАСТАВНИКЕ МАТЕМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА 2023.                                


