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XXXVII РЕПУБЛИЧКИ СЕМИНАР О НАСТАВИ ФИЗИКЕ (РС2019)
- ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ -

Поштоване колегинице и колеге,
Oбавештавамо Вас да Друштво физичара Србије ове године организује XXXVII
Републички семинар о настави физике који ће се одржати у хотелу "Ђердап", Кладово, од
10. до 12. маја 2019. године.
Републички семинар о настави физике је акредитован и објављен у Каталогу Завода за
унапређивање образовања и васпитања под бројем 815 за школску 2018/2019, 2019/2020 и
2020/22021. годину у категорији обавезних семинара (комп. К2, приоритет 1, 24 бода).
Детаљније информације можете наћи на сајту www.dfs.rs, у делу XXXVII Републички
семинар о настави физике.
Планирано је да програм Републичког семинара обухвати:
• Предавање о Нобеловој награди за физику за 2018. годину;
• Предавања из актуелних области физике;
• Предавања везана за разне аспекте методике наставе физике у основним, средњим
школама и факултетима;
• Примере добре праксе наставника;
• Стручне радове, који ће бити презентовани усмено или у постер секцији;
• Радионице;
• Округли сто о положају физике у реформи образовања и другим актуелним темама;
• Изложбе књига и наставних средстава;
Позив за држање предавања
Позивају се сви заинтересовани за држање предавања да апстракт (максималне дужине
до једне стране) пошаљу до 20. марта 2019. на адресу
rep.seminar@ff.bg.ac.rs.
Комисија за семинаре ДФС ће разматрати приспеле предлоге и изабрати оне који ће
бити презентовани на Републичком семинару.
Писање радова за Семинар
Радови се достављају у форми Word документа, припремљени искључиво по узорку
(template), који се може преузети на веб-страници XXXVII Републичког семинара, на линку
Template-Seminar2019.docx: предавања по позиву - на максимално 10 страна, радови који се
усмено презентују и прикази радионица - на максимално 6 страна, прикази округлих столова и
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радови за постер секцију - на максимално 4 стране, најкасније до 21. априла 2019 године, на
адресу
rep.seminar@ff.bg.ac.rs.
Прихваћени и рецензирани радови биће објављени у Зборнику радова са Републичког
семинара, који ће бити публикован као посебан број часописа „Настава физике“ у издању ДФС.
Електронска пријава за Семинар
Ради евиденције учесника Семинара и благовремене припреме уверeња о савладаној
обуци програма стручног усавршавања за наставнике, НЕОПХОДНО је да се сви учесници
Семинара пријаве преко веб странице
http://www.dfs.rs/seminar2019/registracija.htm .
Електронска пријава се мора обавити пре слања рада.
Котизација за Семинар
За учешће на Семинару обавезна је котизација у износу од:
- Индивидуални чланови ДФС (плаћена чланарина за 2018. и 2019.): 6.000 дин,
- Остали: 7.000 дин
Учесници Семинара треба да уплате котизацију на текући рачун Друштва физичара Србије:
160-398542-72, Banca Intesa
до 07. маја 2019. године. У котизацију је урачуната цена посебног броја часописа „Настава
физике“, материјал са Семинара, свечана вечера и сви пратећи садржаји.
Сваки активни учесник Семинара, који је уплатио котизацију, добиће уверење о
савладаној обуци програма стручног усавршавања.
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. Обавезно послати и ЈБКЈС школе.
Детаљна обавештења у вези са смештајем учесника и програмом Семинара биће дата у
другом обавештењу, које ће бити објављено на сајту ДФС.
Београд, 6. март 2019. године
Доц. др Саша Ивковић,
Председник Комисије за семинаре ДФС

Проф. др Братислав Обрадовић,
Председник Организационог одбора Семинара

Проф. др Иван Дојчиновић,
Председник Друштва физичара Србије
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