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ИНТЕРАКТИВНЕ МЕТОДЕ У НАСТАВИ ФИЗИКЕ 
 

 

Поштоване колегинице и колеге, 
 

Oбавештавамо Вас да Друштво физичара Србије организује семинар "Интерактивне методе у 

настави физике", који ће се одржати у Техничкој школи "Нови Београд", Омладинских бригада 25, 

Нови Београд, 30. јуна и 1. јула 2015. године, са почетком у 9 часова.  

Семинар "Интерактивне методе у настави физике" је акредитован и објављен у 

Каталогу Завода за унапређивање образовања и васпитања под бројем 597 за школску 

2014/2015. годину у категорији обавезних семинара (категорија К2, приоритет 1, 16 

бодова). Циљ семинара је стицање неопходних педагошко-психолошких знања и дидактичко-

методичких вештина за примену интерактивних метода у настави физике, али и у другим природним 

наукама и математици, у основним и средњим школама. 
 

Планирано је да програм семинара обухвати: 
 

Први дан 

1. Упознавање и повезивање са искуством у настави 

2. Блумова таксономија 

3. Стилови учења и настава физике 

4. Методе и технике учења у настави физике 
 

Други дан 

1. Интернет као ресурс у настави физике 

2. Планирање часа 

3. Презентовање планираног часа 

4. Креативност у настави 

 
Ради евиденције учесника семинара и благовремене припреме уверeња за наставнике, 

неопходно је да се сви учесници семинара региструју слањем поруке на адресу  
 

rep.seminar@ff.bg.ac.rs 
 

За учешће на семинару обавезна је котизација у износу од 4.000 дин. Учесници семинара треба 

да уплате котизацију на текући рачун Друштва физичара Србије: 
 

160-398542-72, Banca Intesa 
 

до 26. јуна 2015. године. У котизацију је урачунат материјал са семинара и сви пратећи садржаји. 

Сваки активни учесник семинара, који је уплатио котизацију, добиће уверење (диплому) о 

реализованом семинару (16 бодова). Захтеви за добијање ПРЕДРАЧУНА за уплату котизације могу се 

испоставити преко интернета на е-mail адресу: 
 

rep.seminar@ff.bg.ac.rs 
 

или телефоном на број 011-7158-191. 
 

Београд, 16. јун 2015. године 
 

                              Проф. др Иван Дојчиновић,  

                  Председник Друштва физичара Србије                                                                                     
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