НАКОН СПРОВЕДЕНОГ ИСТРАЖИВАЊА О ИНТЕРЕСОВАЊУ И УЗИМАЊА У ОБЗИР СВИХ
ОКОЛНОСТИ У ВЕЗИ СА ЕПИДЕМИЈОМ КОРОНАВИРУСА, ОВАЈ ЕДУКАТИВНИ ДОГАЂАЈ СЕ ОВЕ
ГОДИНЕ ОДРЖАВА НА ИНТЕРНЕТУ.

ЛЕТЊА ШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА НА ИНТЕРНЕТУ 2020.
ОД 10. ДО 18. АВГУСТА 2020. ГОДИНЕ
ЗА УЧЕНИКЕ ОД 3. ДО 8. РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Летња школа младих математичара је eдукативни догађај намењен ученицима талентованим за
математику, али и осталим ученицима који воле математику и сродне науке. Активности у овој летњој
школи се ове године одржавају на интернету, путем наставе на даљину и трајаће осам дана. Са
полазницима ће радити група реномираних предавача из целе Србије, потврђених у раду са
обдаренима у области математике.
ОРГАНИЗАТОРИ:

ПОДРУЖНИЦА МАТЕМАТИЧАРА ВАЉЕВО, ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ
•
•
•

Програмски садржаји:
предавања из области математикe
научно-популарно предавање из физике (за старије полазнике) – гостовање научника
математички турнир летње школе

Школа се одржава путем интернета, а сви важни детаљи о платформи која ће бити коришћена и
начину рада биће објављени на сајту Летње школе до 15. јула 2020. године.
Ученици ће током осам дана имати осам предавања – по једно дневно. Једног дана, поред
предавања, биће организован онлајн математички турнир полазника.
Сваког дана полазници ће у одређено време имати интернет сесије са предавачем, путем видео
везе. Током уводне сесије са предавачем, полазницима ће бити дистрибуирани материјали за рад и
пратиће теоријско предавање са примерима. Материјали ће садржати групу решених задатака и
нерешене задатке који остају за самосталан рад тог дана. Након извесног времена остварује се нови
контакт са предавачем и том приликом се анализирају задати проблеми, остварује интеракција и дају
решења преосталих задатака у писаној форми.
Износ котизације за учешће у раду летње школе је 8.000 динара, са роком плаћања до 06. 08. 2020.
Плаћање се врши на рачун Подружнице математичара Ваљево 160 – 39354 – 63, а могуће га је извршити
у две или три рате или у целости. Цена обухвата организовање наставних активности, материјале за
рад и билтен школе. За двоје деце из исте породице одобрава се попуст од 15% на друго дете.
Заинтересовани за учешће у раду школе треба да се пријаве попуњавањем електронског упитника
на сајту школе www.dms-valjevo.org.rs/letnjaskola
Детаљније информације могу се добити на телефон 064/2096680 (Драган Стефановић) или путем
електронске поште letnjaskola2020@gmail.com

