
Позиве за наше стручне трибине (математичку, учитељску) школама не шаљемо поштом, већ их објављујемо на 
нашем сајту у одељку НОВОСТИ. Да бисмо обезбедили одговарајући простор, стручне материјале, упитнике и 
уверења, молимо  наставнике да унапред обавезно пријаве долазак на трибину (телефоном, факсом, е-мејлом) 

  МАТЕМАТИЧКО ДРУШТВО                                                       Београд, 28.08.2019. године 

  А Р Х И М Е Д Е С                                                  Бр. 6384 
     БЕОГРАД,  Дечанска бр. 6                                                           
      Тел. 3245-382 и 3245-383   
      E-mail: arhimed1@eunet.rs      
      Internet: www.arhimedes.rs    

„Архимедесова“ 
96. МАТЕМАТИЧКА ТРИБИНА ЗА УЧИТЕЉЕ 

Обавештење и позив  

        МАТЕМАТИЧКА ТРИБИНА ЗА УЧИТЕЉЕ (стални семинар/стручни скуп за 

усавршавање учитеља / наставника разредне наставе) одржаваће се и у школској 

2019/2020. години. Ове трибине се одржавају пет пута у току школске године - другог 

радног уторка у парним месецима. До сада је одржано 95 учитељских трибина. 

           Трибина ће се и даље одржавати, наравно, ако буде интересовања наставника да 

обогаћују своје знање, а не  због бодова. 

          Следећа,  96.  МАТЕМАТИЧКА ТРИБИНА ЗА УЧИТЕЉЕ  одржаће се  

8. октобра 2019. године (уторак) у 18 часова на Учитељском факултету у 
Београду, Краљице Наталије бр. 43  (мали амфитеатар 31 на II спрату). 

Тема:  Нова школска година – нови занимљиви  
            математички задаци 
Предавач:  Драгана Стошић Миљковић, проф.  

           Тема је занимљива и од интереса за све учитеље / наставнике разредне 

наставе, али и шире, па очекујемо да ће Трибини  присуствовати сви заинтересовани  

учитељи, други наставници и студенти УФ. 

                    По обичају, присутни ће добити одговарајући радни материјал. 

                          На крају састанка поделиће се „Архимедесова“ уверења о присуству Трибини. 

                                                      За "Архимедесове" трибине не плаћа се котизација.  Иначе, захвални смо свима који 

се учлане у МД „Архимедес“ (годишња чланарина је 1000,00 динара). Чланови имају одређене 

попусте (на пример, за учешће на Зимском семинару, при куповини више књига и др.). 

         Молимо да о предњем обавестите све учитеље/наставнике разредне наставе. 

 Захваљујемо.   
                                                                                           За "АРХИМЕДЕС":                                      
                                                                         Богољуб Маринковић, проф. (с.р.) 

         НАПОМЕНА: 
           Молимо Вас да обавезно прочитате 
         САОПШТЕЊЕ на следећој страници. 
 

 

 

 

ДИРЕКТОРИМА  ОСНОВНИХ  ШКОЛА  
   НА ПОДРУЧЈУ  ГРАДА  БЕОГРАДА 

"АРХИМЕДЕС"-  ВЕЋ   46  ГОДИНА  СА  ВАМА  И  ЗА ВАС !                             
 
 
 



                                                     САОПШТЕЊЕ 
  По Правилнику  о изменама и допунама Правилнника о сталном стручном усавршавању 
наставника, васпитача и стручних сарадника  ("Службени гласник РС" бр. 81/2017 и 48/2018), 
стручни скупoви су признати облици стручног усавршавања.  За присуство одобреном стручном 
скупу учесник добија уверење и признаје му се 1 бод. 
          МД „Архимедес“ током сваке школске године има 16 стручних скупова (10 математичких 
трибина за наставнике математике у ОШ и СШ, 5 математичких трибина за учитеље и 1 мајски 
математички сусрет). До сада je одржанo 446 математичких трибинa за наставнике математике 
(37.220 присутних), 95 математичких трибина за учитеље (7.360 присутних) и неколико мајских 
математичких сусрета (неколико стотина присутних). Скоро да нема питања у вези са матема-
тичким образовањем (па и шире) о којима се на тим стручним скуповима (трибинама) није 
говорило. Преко евалуационих упитника прикупљена су мишљења учесника о свим аспектима 
тих скупова. Много би страница заузеле све похвале. Општа оцена је 4,94 (одличан). Уосталом, 
погледајте прилог „Мишљења учесника стручних скупова“.   

          Међутим, евидентно је да последњих неколико година има све мање наставника (на свим 

нивоима) који су заинтересовани да се на овај начин стручно усавршавају, да обогаћују своје 

математичко знање (укључујући и праћење приручне математичке литературе), па је у последње 

време број присутних на трибинама све мањи и мањи, без обзира на актуелност тема и висок 

квалитет садржаја и реализације тема, а и чињеницу да се за наше трибине не плаћа котизација. 

          Додајмо томе још неке чињенице, које доводе у питање даље одржавање наших трибина. 

           Математичке трибине, као стручни скупови, морају се пријавити ЗУОВ-у најкасније 2 месе-

ца пре одржавања, што је предугачак рок, јер је тада доста ограничен избор актуелне теме и 

одређеног предавача. Електронски начин пријављивања стручног скупа је компликован, нера--

ционалан (за сваки податак, макар то био само један број, троши се један ред, па, на пример, 

пријава за стручни скуп са два аутора/предавача, када се одштампа,  заузима и до 30 страница. 

Дуго се чека и на одобрење. За пријаву сваког стручног скупа плаћа се 10.000,00 динара. Осим 

тога, за одржавање трибине има и других трошкова (за простор, радне материјале, техничку 

подршку, уверења и другу документацију, ... ). Извештај  о одржаном стручном скупу је такође 

компликован, при чему се траже неки подаци о сваком учеснику (уз преопширну изјаву), а за које 

не знамо чему служе (на пример, место рођења). Не тако давно, ЗУОВ је одбио да даље прима 

наше евалуационе упитнике (са описним мишљењима учесника скупова), јер је, наводно, 

довољан њихов упитник (са оценама на скали 0-4). Али, форма је задовољена. 

           И тако,  логично се  поставило питање целисходности одржавања.наших трибина. 

  Имајући све то у виду, саопштавамо да ће се обе математичке трибине (за наставнике и 

учитељска) и даље одржавати, али без пријављивања ЗУОВ-у, што значи да учесници неће 

добијати УВЕРЕЊЕ (дакле, 1 бод) у складу са поменутим Правилником, већ ће добијати само 

„Архимедесово“ уверење, при чему „Архимедес“ неће прикупљати све оне податке који су 

прикупљани за ЗУОВ, већ само неопходне податке за евиденцију присуства Трибини. 

.      Међутим, по својој суштини, свака од наших трибина остаје оно што је и до сада била 

(посебно, математичка за наставнике математике у ОШ и СШ) – стални семинар за стручно 

усавршавање наставника, уз то, прави калеидоскоп различитих тема, занимљивих идеја, поука, 

искустава и лепих задатака, а одржаваће се све док буде заинтересованих наставника, који 

ће долазити на трибину да обогаћују своје знање, а не због бодова. Захваљујемо се свима који су 

долазили на наше трибине (нарочито последњих године) и очекујемо да долазе и убудуће. 

            Пријатељи математике и „Архимедеса“, добро дошли на „Архимедесове“ стручне трибине 
(Математичку трибину за наставнике математике и Математичку трибину за учитеље)! 
 

                                                                                                Математичко друштво "АРХИМЕДЕС" 
                                                                                                Београд, Дечанска 6 

 

            Усвојено на седници Управног одбора МД „Архимедес“, одржаној 27.08.2019. године. 
 


