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ДИРЕКТОРИМА ШКОЛА,
НАСТАВНИЦИМА МАТЕМАТИКЕ У ОШ И СШ,
УЧИТЕЉИМА / НАСТАВНИЦИМА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Писмо – подсетник школама (понуде)
Математичко друштво „Архимедес“ има бројне активности на унапређивању
математичког образовања (популаризација математике, математичке школе, математичка
такмичења, стручно усавршавање наставника, библиотека, стварање и издавање приручне
математичке литературе).
Списак (програм) тих активности и одговарајућа обавештења (пропозиције) објавили
смо на нашим сајтовима www.arhimedes.rs и www.mislisa.rs и почетком септембра поштом
послали свим школама у Србији
Стога овом приликом само подсећамо на неке од њих (оне које су баш сада актуелне)
и позивамо школе на сарадњу и укључивање у те активности. Наша је молба да се, као
прави школски људи, при томе руководите само интересима ученика, наставника и школе,
имајући у виду првенствено квалитет, образовно-васпитну вредност и значај активности
(понуде), јер свакако имате много сличних понуда са разних страна.
1. „Архимедесови“ зимски семинари за наставнике математике у ОШ и СШ
(10.02.2017) и за учитеље (11.02.2017), оба у Београду (на Учитељском факултету).
Обавештење и обрасци пријава су у прилогу.
2. Књиге су још увек значајан извор знања. Иако неки мисле другачије, чињеница је
да „Архимедес“ у Србији ствара и нуди апсолутно највећи избор приручне математичке
литературе за све узрасте, посебно, за додатну наставу и припрему математичких
такмичења. Цене приступачне. Пажљиво погледајте приложене проспекте - ценовнике!
Препоручујемо школама да за своје библиотеке (школску или посебну приручну)
одмах изврше избор и поруче наше публикације, првенствено оне које су наши новији
значајни издавачки подухвати. Биће то прави украси за библиотеку, а могу служити
наставницима и ученицима. Пригодне су и за награде ученицима. Надамо се да ћете их
препоручити и ученицима – љубитељима математике! Количине неких књига су мале.
3. Масовно математичко такмичење „Мислиша“ за ОШ и СШ (основни ниво
09.03.2017. по школама; републичко финале 23.04.2017. године у Београду). Као што смо
на почетку писма напоменули, сву потребну документацију (шира обавештења-пропозиције,
упутства и др.) раније смо послали свим школама и објавили на сајтовима. Овде је у
прилоогу само Прва општа информација и треба је детаљно прочитати, јер садржи
доста нових података. Колико нам је познато, само „Архимедес“ примењује евалуационе
упитнике о такмичењу, па у прилогу дајемо синтезу мишљења из школа о свим аспектима
такмичења „Мислиша“, како би било јасно зашто је наш „Мислиша“ постао тако популаран
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(371.000 учесника за 11 година, а само 2016. године преко 50.000 учесника).
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Ако је Ваша школа прошле школске године учествовала на „Мислиши“, онда Вас
позивамо да, у границама могућности, допринесете да на "Мислиши 2017" буде већи број
учесника. Ако, пак, Ваша школа прошле школске година није учествовала на „Мислиши“
(или уопште до сада није учествовала), онда Вас позивамо да мотивишете ученике Ваше
школе и прикључите их огромној армији „мислиша“ – да виде како је код „Мислише“
математика заиста лепа. Уверени смо да у свакој школи има ученика заинтересованих за
„Мислишу“, само им треба омогућити да учествују, а уз то и чланарина је симболична.
Наравно, то претпоставља да сте вољни да се на томе бар мало ангажујете. Наша је
препорука, да за све ученике које пријави за „Мислишу 2017“, школа до 31.12.2016. године
уплати тих симболичних 100 динара по једном ученику на име чланарине, што је укупно
мали износ (чак и да школа пријави већину својих ученика), а ефекат је велики.
Мисија "Мислише" је доста широка и значајна, а оствариће се у још већој мери ако се
што већи број ученика на овај начин дружи са математиком. А "Мислиша" се већ
доказао и очекујемо да подржите његову мисију. Пријављивање за "Мислишу 2017" је у
току. Увек се може послати и накнадна пријава.
"Архимедес" зна да цени сваку подршку његовој мисији. О уобичајеним признањима и
поклонима за ученике, координаторе, школе и чланове радних тимова на спровођењу такмичењима „Мислиша“ речено је у обавештењима/проспектима за такмичење. Овде напомињемо да додатна признања и поклоне могу да очекују школе са великим процентом чешћа на
"Мислиши" у односу на укупан број ученика у школи. Стога у пријави треба навести и број
свих ученика у школи. Додатно ће се узимати у обзир и структура учесника, тј. заступљеност свих разреда (28. раз. ОШ, односно сви разреди СШ). Биће и нових изненађења.
Има једна новина, узгред поменута у Првој општој информацији: Свака школа
која за „Мислишу 2017“ пријави више од 20 ученика добиће на поклон за своју библиотеку вредну математичку књигу.

 "Архимедес" све ради професионално и у најбољој намери.
 Evo prave prilike da pametno utro{ite makar i skromna sredstva kojima
raspola`ete za stru~no usavr{avawe nastavnika, materijalne i sli~ne tro{kove
obrazovno-vaspitnog rada!
Поштоване колегинице и колеге, надамо се да сте правилно схватили ово наше
обраћање.
Хвала на сарадњи и срећно у 2017. години!

"АРХИМЕДЕС" ВЕЋ ПУНЕ 43 ГОДИНЕ СА ВАМА И ЗА ВАС!
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