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Почитувани директори, наставници, ученици и родители,
Друштвото на физичарите на Република Македонија (ДФРМ) го најавува одржувањето на
XLII Школа „Млади физичари“,. која се одржува во рамки на „Ноември - месец на науката“.
Школата е наменета за
 ученици од основните училишта (осмо и деветто одделение) и нивните наставници
по физика
 ученици од средните училишта (сите години и струки) и нивните наставници по
физика


Изложбата и натпреварот со демонстрации, експерименти, изработки, модели и симулации е од
отворен тип и може да ја посети секој граѓанин

XLII Школа „Млади физичари“ ќе се одржи на 9 и 10 ноември 2018 година (петок и сабота) во
Скопје (Skopje City Mall)
*Школата „Млади физичари“ е дел од настанот „ Ноември - месец на науката“
Повеќе информации за настанот на https://biologija.yolasite.com и http://www.sctm.mk

Програмата вклучува:
 Предавања
 Демонстрации, експерименти и изработки (во понатамошниот текст експерименти)
 Изложба на литература, опрема и апаратура зе експериментална работа и сл.
 The Light Fantastic show - несекојдневни доживувања со светлината
 Забавни активности и дружење во Skopje City Mall
Секој регистриран учесник на Школата „Млади физичари“ добива:
 Сертификат за учество на школата „Млади физичари“
 Посета на предавањата и изложбите (експерименти, штандови и сл.)
 Книга од предавањата
 Успешните ученици/ментори во делот експерименти добиваат и диплома и награда
 Освежување и закуска
 Сертификат за учество на настанот „Ноември-месец на науката“*.

Незадолжително, со експеримент може да се претстави ученик или група од најмногу
двајца ученици. Оценувањето на експериментите ќе биде, 50% од изработка и 50% од
презентација.

Оние ученици што ќе се претстават со експеримент (Skopje City Mall, холовите на трет кат)
треба да испратат пополнет образец „Опис на експериментот“ најдоцна до 26 октомври
2018 на vesna.mancevska@gmail.com
Пополнета пријавата (Excel документ) за учество на Школата се испраќа по електронска
пошта (може и повеќе учесници во една пријава) на vesna.mancevska@gmail.com
Краен рок за пријавување за Школата „Млади физичари“ е 19 октомври 2018 година (23.59)

Котизацијата за учество на Школата „Млади физичари“
за ученици
500 ден. (уплата најдоцна до 26 октомври 2018)
800 ден. (преку каса прими, ако уплатата се прави на денот на регистрацијата)
за наставници
200 ден. за членови на ДФРМ (платена членарина за 2018), за уплата до 26 октомври 2018
0 ден. за членови на ДФРМ (ако е ментор на најмалку пет ученици)
500 ден. за наставници кои не се членови на ДФРМ, уплата до 26 октомври 2018
800 ден. (преку каса прими, ако уплатата се прави на денот на регистрацијата)
Потребни податоци за уплата*
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*Ако се врши истовремена уплата за повеќе учесници, до благајникот на ДФРМ на меил треба да се испрати
список на учесници за кои важи уплатата ristepd@gmail.com
Потребните документи за пријавување (Excel) документ и за опис на експериментот (Word документ) се
достапни на веб страната на ДФРМ, www.dfrm.org
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