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Савремене методе наставе физике
публикован у Каталогу програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску
2010/2011. годину под бројем 226 (обавезан)
Аутори програма:
проф. др Горан Ђорђевић, Природно-математички факултет, Ниш, gorandj@junis.ni.ac.rs
проф. др Љубиша Нешић, Природно-математички факултет, Ниш, nesiclj@junis.ni.ac.rs
Славољуб Митић, дипл. физичар, ОШ ''Бубањски хероји'', Ниш, smitic61@ptt.rs
Теме које се обрађују:
1. Стручна предавања - Актуелна питања наставе физике, планови, програми и уџбеници, додатна и
допунска настава, такмичења, развој физике, Нобелова награда за физику, великани физике, физика и
савремено друштво
2. Рад по групама - Лабораторијске вежбе, огледи (демонстрациони и једноставни) и примена
рачунара (припрема мултимедијалног часа)
3. Округли сто о настави физике у региону Балкана и Европе
4. Приказ - изложба уџбеника и учила
5. Видео конференција са ЦЕРН-ом
6. Астрономска посматрања (у зависносности од временских прилика)
Време трајања: 2 радна дана по 8 сати
Термин и место одржавања: од 19. до 21. августа 2011. године у Регионалном центру за
професионални развој запослених у образовању у Нишу, Париске комуне бб
Цена по учеснику: Цена по учеснику је 6000,00 динара. За чланове Друштва физичара Ниш цена по
учеснику је 5000, динара. Полазници који се пријаве до 25. јуна 2011. године оствариће попуст од
10%.
Напомена: Очекује се учешће и колега из Републике Српске, Румуније и Македоније. Број
учесника је ограничен.
За сваког полазника су обезбеђени штампани материјал и лабораторијска и приручна опрема за
радионице, 3 кафе паузе и вечера на Видојевици.
Информације и пријављивање:
- Координатор програма је Славољуб Митић, моб.тел. 065/89-15-218; smitic61@ptt.rs
- Друштво физичара Ниш, Вишеградска 33, 18000 Ниш,
тел/факс: 018/274-660; www.pmf.ni.ac.rs/org/drfiz, e-mail: drfiz@pmf.ni.ac.rs
у сарадњи са Канцеларијом SEENET-MTP Мреже Природно-математички факулет у Нишу и
Физичким факултетом, Универзитета у Крајови и Астрономском опсерваторијом у Београдупројекат BELISSIMA.
Уплате вршити на банковни рачун Друштва физичара Ниш (Banca Intesa, број рачуна 160-171219-34,
прималац: Друштво Физичара Ниш, сврха: семинар)

