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XXXII  РЕПУБЛИЧКИ СЕМИНАР О НАСТАВИ  ФИЗИКЕ  (РС2014) 
 

- ТРЕЋЕ ОБАВЕШТЕЊЕ - 
 
 
 

Драге колеге, 
 

Oбавештавамо Вас да Друштво физичара Србије ове године организује  
 

XXXII Републички семинар о настави физике, 8 - 10. мај 2014. године, 
 

који ће се одржати у хотелу "Србија" у Вршцу. 
 Семинар је акредитован и објављен у Каталогу Завода за унапређивање образовања и 

васпитања под бројем 681 за школску 2013/2014. годину у категорији обавезних семинара (24 бода). 
Детаљније информације се могу наћи на сајту www.dfs.rs/seminar2014/ . 
 

Програм Републичког семинара обухвата: 
1. Предавање о Нобеловој награди за физику за 2013. годину (И. Бикит), 
2. Предавања из актуелних области физике (М. Кураица, Д. Илић, Д. Пантелић), 
3. Предавања везана за методику наставе физике у основним и средњим школама (могућности 

примене различитих наставних метода, методички и технички правилна употреба наставних 
средстава: А. Жекић, Б. Обрадовић, С. Ивковић, М. Петковић, М. Степић, Ј. Милисављевић), 

4. Радионице: 
- Концепт мапе и мапе ума у реализацији пројектне наставе (Д. Обадовић), 
- Интерактивна настава у учионици и изван ње (М. Поповић Божић), 
- Изложба-радионица: вода и климатске промене (С. Јокић), 
- Како наставу физике учинити ефикаснијом (А. Жекић, Љ. Иванчевић), 
- Изабрани огледи у настави физике (М. Ковачевић, Б. Јовановић). 

5. Три угледна часа, који представљају примере добре праксе наставника, 
6. Стручне радове, који ће бити презентовани усмено или у постер секцији, 
7. Округли сто о положају физике у реформи образовања и другим актуелним темама 

(уџбеници, спољна евалуација, завршни испит, тестирање ученика), 
8. Изложбе књига и наставних средстава (Б. Вујичић), 
9. Састанке Савета (Скупштина) Одељења ДФС за основно и Одељења за средње образовање, 
10. Скупштину ДФС (9. мај). 
 

Предвиђено је да се предавања на Семинару конципирају тако да буду општеобразовна, односно 
да одговарају свим учесницима. Програм рада Семинара се може наћи на веб страни 
www.dfs.rs/seminar2014/ . 

 

Радови ће бити објављени у "ЗБОРНИКУ ПРЕДАВАЊА И РАДОВА СА РЕПУБЛИЧКОГ 
СЕМИНАРА О НАСТАВИ ФИЗИКЕ 2014". Сваки учесник Семинара добија Зборник пре отварања 
Семинара. 
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Регистрација за Семинар 
 

Ради евиденције учесника Семинара и благовремене припреме уверeња за наставнике, 
НЕОПХОДНО је да се сви учесници Семинара региструју преко веб странице  
 

www.dfs.rs/seminar2014/registracija.htm . 
 
 

Котизација за Семинар 
 

За учешће на Семинару обавезна је котизација у износу од: 
 
- Индивидуални чланови ДФС (уплаћена чланарина за 2013. и 2014.): 5.000 дин., 
 

- Остали: 6.000 дин.  
 
 Учесници Семинара треба да уплате котизацију на текући рачун Друштва физичара Србије: 

 

160-398542-72, Banca Intesa 
 

до 6. маја 2014. године. У котизацију је урачуната цена зборника, свечана вечера (све је укључено), 
кафе паузе, материјал са Семинара и сви пратећи садржаји.  

Сваки активни учесник Семинара, који је уплатио котизацију, добиће Уверење (диплому) о 
реализованом семинару (24 бода).  

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. 
 
 

Информације о смештају 
 

За учеснике Семинара обезбеђен је смештај у капацитетима ХТП "Србија" у Вршцу. Договорена 
цена пуног пансиона у двокреветној соби је 3.500,00 дин. Доплата за једнокреветну собу је 1.500,00 дин. 
дневно (број ових соба је ограничен). 

 
За резервацију и све информације о смештају контактирати продајну службу ХТП "Србија": 
 

Тел / Факс:   013-835-252 
e-mail: office@hotelsrbija.rs  

 
Препорука је да учесници контактирају продајну службу са захтевима за плаћање и пошаљу 

следеће податке: назив институције, адреса, ПИБ, e-mail адреса или факс на који ће бити послата 
профактура.        

 
За допунске информације контактирати: 
 

Саша Ивковић, секретар Организационог комитета 
 

Тел: 064-856-0626 ; 060-675-5533 
e-mail: isale@ff.bg.ac.rs 

 

Добро дошли у Вршац 
 
Београд, 20. април 2014. године 
 
          Председник Комисије ДФС за семинаре              Председник Друштва физичара Србије 
                  Проф. др Душанка Обадовић                                             Проф. др Иван Дојчиновић 


