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XXXIV  РЕПУБЛИЧКИ СЕМИНАР О НАСТАВИ  ФИЗИКЕ 
(РС2016) 

- ТРЕЋЕ ОБАВЕШТЕЊЕ - 
 
 

Поштоване колегинице и колеге, 

Oбавештавамо Вас да Друштво физичара Србије ове године организује XXXIV Републички 
семинар о настави физике који ће се одржати у одмаралишту "Ратко Митровић" на Златибору од 
12. до 14. маја 2016. године. 

Републички семинар о настави физике је акредитован и објављен у Каталогу Завода за 
унапређивање образовања и васпитања под бројем 589 за школску 2014/2015. и 2015/2016. годину у 
категорији обавезних семинара (компетенција К1, приоритетна област 1, 24 бода).  

Детаљније информације можете наћи на сајту http://www.dfs.rs/seminar2016/ 
 
Програм Републичког семинара обухвата: 
1. Предавање о Нобеловој награди за физику за 2015. годину (Иштван Бикит), 
2. Предавања из актуелних области физике 

a. 100 година Ајнштајнове теорије гравитације (Бранко Драговић)  

b. Гравитациони таласи -  од теорије до директне детекције (Бојан Николић),  

c. Осветлити и просветлити: Говор сенки у школској физици (Вукота Бабовић) 
3. Предавања везана за неке аспекте методике наставе физике у основним и средњим 

школама (Андријана Жекић, Слађана Николић, Љубиша Нешић), 
4. Предавања  и  радионице  гостујућих  предавача  из  иностранства  (Ивица  Авиани,  

Фрањо Соколић, Оливер Зајков) 
5. Презентацију часописа Настава физике и нове уџбеничке литературе (Љубиша Нешић, 

Маја Стојановић, Милан Ковачевић, Мирјана Поповић-Божић) 
6. Презентацију докторских дисертација из методике наставе физике (Гордана 

Хајдуковић- Јандрић, Марија Бошњак, Данијела Радловић-Чубрило) 
7. Стручне радове, који ће бити презентовани усмено или на постер секцији, 
8. Радионице: 

- ЦЕРН Мастерклас (Ј. Милисављевић, И. Стојановић, С. Митић, Т. Марковић Топаловић, 
М. Радић, М. Ристановић) 

- Научна визуелизација у школском простору и на паметном телефону (С. Булат, М. 
Давидовић, Љ. Иванчевић, М. Јоксимовић, Т. Марковић-Топаловић, М. Поповић-Божић и 
Б. Стојичић) 

- Креирање онлајн тестова у алату Socrative (М. Дороцки, В. Младеновић, С. Николић и Ј. 
Радовановић) 

- Површинска напетост (И. Авиани) 
- Изабране лабораторијске вежбе из физике у гимназији (М. Ковачевић, С. Ковачевић, А. 
Марковић, Д. Карајовић) 
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- Школски огледи из области осцилација (М. Радовић, Д. Радивојевић)  
- Трење – од сложене науке до часа физике (Љ. Нешић,  Л. Раденковић,  М. Јонић)  
- Како да искористим знања из физике и других наука у образовању за одрживи развој (С. 
Јокић, Љ. Јокић) 

9. Примере добре праксе наставника – угледне часове, 
10. Округли сто Популаризација физике и Реформа образовања и положај физике 
11. Изложбе књига и наставних средстава, 
12. Седнице Савета Одељења за основно и Одељења за средње образовање ДФС (12. мај) 
13. Скупштину Друштва физичара Србије (13. мај). 

 
Радови  ће  бити  објављени  у  часопису  „НАСТАВА  ФИЗИКЕ“,  чије  треће  издање   садржи 

„Зборник предавања, програма радионица, усмених излагања, постер радова и прилога са XXXIV 
Републичког семинара о настави физике", који добија сваки учесник Семинара.  

 

           Регистрација за Семинар 
 

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

http://www.dfs.rs/seminar2016/registracija.htm 
 
 

Котизација за Семинар 

За учешће на Семинару обавезна је котизација у износу од: 

- Индивидуални чланови ДФС (плаћена чланарина за 2015. и 2016.): 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 2015. године. У котизацију је урачуната цена Зборника, свечана вечера, 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: 

 

или телефоном на број 011-7158-191. 
 

Информације о смештају 

rep.seminar@ff.bg.ac.rs 

 

За учеснике Семинара обезбеђен је смештај у капацитетима одмаралишту "Ратко Митровић" на 
Златибору. Договорена цена пуног пансиона са боравишном таксом у двокреветној соби је 
3.254,00 дин., а у једнокреветној соби 3.734,00 дин. 

За резервацију и све информације о смештају контактирати продајну службу одмаралишта: 

Одмаралиште "Ратко Митровић", Златибор 
Тел:  031-841-369 
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За допунске информације контактирати: 

Саша Ивковић, председник Организационог одбора РС2016 
e-mail: isale@ff.bg.ac.rs 

 

Добро дошли на Златибор! 
 

Београд, 27. април 2016. године 

 
Проф. др Љубиша Нешић,  Проф. др Иван Дојчиновић, 

Председник Комисије ДФС за семинаре Председник Друштва физичара Србије 


