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Скопје, април 2018

Почитувани колеги,
Почитувани членови на ДФРМ,
Друштвото на физичарите на Република Македонија (ДФРМ) Ве известува за неколку
значајни настани и активности што ќе следуваат до крајот на календарската година.

1. Натпревари по физика
Информации за републичките натпревари по физика во 2018
61 Републички натпревар по физика (за учениците од средните училиште)
Дата на одржување: 28.4.2018, почеток во 10.00 часот.
Место на одржување: СОУ „7 Марси“ - Тетово
Одговорен наставник: Редона Беџети, тел. 071 324 618
Email: redonaizairi@hotmail.com
Програма и водич за натпреварувачите ќе бидат испратени по меил на менторите чии ученици ќе учествуваат на
натпреварот.

42 Републички натпревар по физика (за учениците од основните училиште)
Дата на одржување: 19.5.2018, почеток во 10.00 часот.
Место на одржување: ПСУ „Јахја Кемал“ - Карпош
Одговорен наставник: Николина Јошевска, 070 327 649
Email: nikolina.josevska@ykc.edu.mk
Програма и водич за натпреварувачите ќе бидат испратени по меил на менторите чии ученици ќе учествуваат на
натпреварот.

2. Летен камп по физика, Охрид, јуни 2018 година.
Одговорен наставник: Вера Зороска, тел. 078 481 685, verazoroska@yahoo.com
Информации на www.dfrm.org

3. Информација за селекционите натпревари за 15 Меѓународна јуниорска олимпијада по
природни науки што ќе се одржи од 2-11 декември 2018 година во Габороне, Боцвана.
Информации на www.dfrm.org

4. Конференција на Балканската унија на физичарите, Софија 26-30 август 2018 (BPU10).
https://bpu10.balkanphysicalunion.com/
Регистрација до 1 мај 2018 на https://bpu10.balkanphysicalunion.com/
Котизацијата за членови на ДФРМ е иста како и за членови на Бугарското друштво на
физичарите. За наставници по физика (основни и средни училишта), котизацијата е 20 евра
(уплата до 1 јуни 2018), или 25 евра (уплата после 1 јуни 2018). Информации и на:
http://phys.uni-sofia.bg/upb/conference/BPU10/index.html

5. Конференција на физичарите на Македонија, Охрид 27-30 септември 2018.
Регистрација до 1 јули 2018. Доставување апстракти до 1 јуни 2018.
Котизација за наставници по физика (основни и средни училишта) е 20 евра.
Информации на www.dfrm.org
За време на конференцијата, во секцијата образование ќе бидат одржани и неколку
работилници.
6. Школа Млади физичари ќе се одржи во есента 2018 година. До членовите на ДФРМ,
наставници - ментори ќе биде доставена предлог листа за изработки (уреди, демонстрации,
експерименти) и критериуми за оцена на изработките, презентацијата и подготвеноста на
учениците натпреварувачи.
Информации по меил и на www.dfrm.org
Скопје, 19.4.2018
Доц. д-р Боце Митревски
Претседател на ДФРМ

