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ПОЗИВНО ПИСМО ЗА УЧЕШЋЕ
НА
МАНИФЕСТАЦИЈИ “МОСТ МАТЕМАТИКЕ”-2017
25. - 28. маја 2017. године
Директору школе
Просветним радницима
Удружење “Млади математичар” у периоду од 25. маја (четвртак) до 28. маја 2017.
године у оквиру манифестације “Мост математике”-2017 у Врњачкој бањи организује и
дводневни програм стручног усавршавања.
Концепција дводневног стручног усавршавања (која ће бити реализована 26. 27. и 28.
маја 2017.године) подразумева избор две обуке у трајању од 8 сати (16 бодова) :
1. Израда тестова и других облика провере знања из математике (кат. бр. 243, К1, П3);
2. Метакогнитивни приступ у настави математике. Моделирање алгебарских израза (кат.
бр. 247, К1, П1);
3. Програмски пакет Latex и Beamer за припрему наставних материјала из математике
(кат. бр. 252, К1, П1);
4. Упоришне тачке у настави математике (кат. бр. 258, К1, П1);
5. Примена рачунара у настави - Geomatech (кат. бр. 276, К2, П2);
6. Пројектно оријентисана настава математике (кат. бр. 277, К2, П1);
7. Сингапурска математика – од проблема до решења (кат. бр. 278, К2, П3);
8. Математика у малом (кат. бр. 246, К1, П1);
9. Вредновање и праћење ученичких постигнућа у настави математике у основној
школи (кат. бр. 261, К2, П2);
10. Када је лака геометрија и мерење прија (кат. бр. 266. К2, П2 ).
Све обуке/семинари су објављени у Каталогу програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2016/2017. и 2017/18. годину –
ЗУОВ.


Сваки полазник похађа две одабране обуке.



Сваки полазник добија уверења о похађаним акредитованим
одобреним од стране ЗУОВ-а у укупном трајању од 8 сати (16 бодова).

обукама

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ: програм манифестације “Мост математике”-2017.
Више информација у вези са програмом биће истакнуто до 20. фебруара 2017.године,
на сајту Удружења “Млади математичар” www.mladimatematicar.org .
Пријаве извршити најкасније до 1. марта 2017. године,а уплата је обавезна до
14.априла 2017. године.
Уплату извршити до 14.04.2017. године на жиро рачун Удружења “Млади
математичар” број: 170-0030013509000-46
Обавезно је копију уплатнице доставити Удружењу “Млади математичар” поштом,
факсом, маилом или лично.
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Котизација по полазнику 6450 динара. Котизација обухвата трошкове смештаја у
хотелу Бреза, вили Љубица или у неком од бањских хотела (1 ноћење, 1 доручак, 2 ручка),
реализацију програма, штампани и електронски материјали за изабране семинаре као и
трошкове организације.
За колеге које саме финансирају похађање обуке/семинара постоји могућност
уплате на више месечних рата уз договор о динамици исплате.
Пријављивање се врши на мејл: mladimatematicar@gmail.com
Особе за контакт: Радица Каровић, 063/183-26-69; Татјана Станковић, 069/12-78-215.
За све сугестије и питања Вам стојимо на располагању.
Срдачан поздрав,
Београд,
26. децембар 2016. године

Радица Каровић,
председница Удружења “Млади математичар”

