
Државни семинар 2021. 
 

Традиционални зимски Државни семинар Друштва математичара Србије који је 
намењен наставницима математике и информатике у основним и средњим школама 
одржаће се у суботу 20. и недељу 21. фебруара 2021. године. 

Семинар ће се реализовати интерактивно, посредством Zoom образовне 
платформе, која омогућује оптимални дијалог учесника и реализатора тема (питања, 
размену мишљења и идеја, изношење личних искустава, примедбе, предлози ...).  

Друштво математичара Србије ће формирати стручан и компетентан тим сарадника 
који ће бити сервис за успешну Zoom припрему и реализацију тема семинара и  
оптималну техничку Zoom комуникацију реализатори – учесници.      

У суботу 20. фебруара од 11 до 13:30 часова су пленарна предавања, а изборни део 
програма семинара реализоваће се од 15 часова и у недељу 21. фебруара у два 
термина (од 9 и од 14 часова). 

Семинар је под каталошким бројем 345 акредитован код Завода за унапређивање 
образовања и васпитања и сви наставници – учесници семинара за учешће на 
семинару добијају сертификат са 16 акредитованих сати. 

Котизација за Државни семинар за наставу математике и рачунарства 2021. по 
једном учеснику износи 4.000 динара (за наставнике који су чланови ДМС) и 8.000 
динара (за наставнике који нису чланови ДМС). Право на попуст имају сви чланови 
Друштва математичара Србије који су чланарину платили у периоду од 10.02.2020. 
до 19.02.2021. године.  

Друштво математичара Србије очекује повећано интересовање школа и наставника 
за Државни семинар. Пре свега због потребног континуитета у стручно-педагошком 
усавршавању наставника који је изостао због настале епидемиолошке ситуације у 
последњих годину дана. Али и због чињенице да је износ котизација за дводневни 
семинар прихватљив и да су оваквим начином реализације семинара школама 
значајно смањени (вероватно преполовљени) трошкови учешћа наставника на 
семинару (нема издатака за путне трошкове и дневнице). 

Профактура за котизацију за семинар се може обезбeдити преко канцелариjе 
Друштва математичара Србије (телефони: 011 30 36 818, 062 544 444;  
е-mail: drustvomatematicara@yahoo.com ). 

Котизација за семинар се уплаћује на текући рачун Друштва математичара Србије 
340-13536-62. 

Чланарина која износи 1.000 динара за годину дана уплаћује се на жиро рачун 
матичне подружнице или (ако подружница не постоји) онда на жиро рачун Друштва 
математичара Србије 340-13536-62. 

Програм семинара, са понудом конкретних тема и реализатора ће бити објављен 
18.01.2021.  

Скупштина Друштва математичара Србије ће се одржати у суботу 20.02.2021. са 
почетком у 19:00 часова, а дневни ред Скупштине ће бити објављен 18.01.2021. 

Материјали са појединих предавања на Државном семинару за наставнике 
математике и информатике могу се преузети из листе предавања и биће доступни 
учесницима семинара 18.01.2021. 


