Након успешно организоване Летње школе на интернету и великог интересовања, покрећемо и
Зимску школу младих математичара на интернeту, у циљу подршке талентима,
ма где они живели и учили.

ЗИМСКА ШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА НА ИНТЕРНЕТУ 2021.
ОД 11. ДО 17. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ
ЗА УЧЕНИКЕ ОД 3. ДО 8. РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Зимска школа младих математичара је eдукативни догађај намењен ученицима талентованим за
математику, али и осталим ученицима који воле математику и сродне науке. Активности у овој школи
се одржавају на интернету, путем наставе на даљину и трајаће седам дана. Са полазницима ће радити
група реномираних предавача из целе Србије, потврђених у раду са обдаренима у области математике.
ОРГАНИЗАТОР

ПОДРУЖНИЦА МАТЕМАТИЧАРА ВАЉЕВО
•
•
•
•

Програмски садржаји:
предавања из области математикe
научно-популарна предавања и радионице
математички квиз
турнири на интернету у неколико мисаоних игара

Школа се одржава путем интернета, а сви важни детаљи о платформи која ће бити коришћена и
начину рада биће објављени на сајту школе најкасније 7 дана пре почетка школе.
Предавања из математике биће организована сваког дана од понедељка 11. јануара до суботе 16.
јануара, по једно. Поред тематских предавања полазници ће имати прилику да свакодневно, на
добровољној бази, присуствују научно популарним предавањима и радионицама које ће имати за циљ
да подстичу развој креативности и истраживачког приступа у решавању проблема.
Сваког дана полазници ће у одређено време имати интернет сесије са предавачима, путем директне
видео везе. Током сесија, у први план ставља се интерактиван рад са учесницима. Предавања прате и
материјали за рад који се дистрибуирају учесницима, као и домаћи задаци за самосталан рад и
истраживање.
Износ котизације за учешће у раду школе је 11.500 динара, са роком плаћања до 10. 01. 2021.
Плаћање се врши на рачун Подружнице математичара Ваљево 160 – 39354 – 63, а могуће га је извршити
у две рате или у целости. Цена обухвата организовање наставних активности, материјале за рад,
сертификат о учешћу 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/zimskaskola
Детаљније информације могу се добити на телефон 064/2096680 (Драган Стефановић) или путем
електронске поште zimskaskola2021@gmail.com

