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Скопје, април 2016

Согласно одлуката број 11/15 од 3.3.2015 на Управниот одбор на Друштвото на физичарите на
Република Македонија (ДФРМ), донесена на седницата на Управниот одбор, одржана на
25.2.2015 година, ДФРМ објавува

К О Н К У Р С

за избор и промоција на најуспешни наставници по физика - ментори на ученици во основните
училишта во Република Македонија

1. Право на учество има секој наставник по физика од основните училишта во Република
Македонија, независно дали е активен или пензиониран и кој има најмалку 5 (пет)
години работно искуство како наставник по физика во основно училиште.

2. Како критериум за избор во најуспешни се вреднуваат постигнувањата на активностите
организирани од ДФРМ и други активности, организирани од други институции и
организации, било во Република Македонија или во странство. Во смисла на активности
се подразбира активност како натпревар, олимпијада, школа, промоција или
популаризација поврзана со физика или физика и другите природни науки, активности
кои имат натпреварувачки карактер помеѓу ученици.

3. Промоцијата на избраните наставници ќе биде за време на свеченото доделување на
дипломи и награди на учениците и менторите на јубилејниот 40 Републички натпревар
по физика за учениците од основните училишта, што ќе се одржи во Скопје  на
21.5.2016.

4. Најуспешните наставници што ќе бидат промовирани ќе добијат благодарница и
пригодна награда.

5. Секој заинтересиран наставник се пријавува лично.
6. Учеството на Конкурсот се врши со пополнување на пријава. Не е потребно да се

доставуваат оригинали или копии од дипломи/сетрификати/благодарници и слични
документи.

7. Oд избраните наставници пријавени на конкурсот, комисијата може да побара да
приложат документи за веродостојност на податоците во пријавата. Тоа може да биде
копија од диплома/сертификат или сличен документ, листа на наградени ученици и
нивни ментори, или сличен документ од кој се добиени податоците во пријавата.

8. Пријавата се испраќа по електронска пошта на dfrm1949@gmail.com, најдоцна до
13.5.2016 година. Резултатите од конкурсот ќе бидат објавени на 17.5.2016 година.

9. Листата со наставници избрани на конкурсот ќе биде објавена на интернет страната на
ДФРМ, www.dfrm.org
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