Предмет: Известување
Почитувани директори на основните и средните училишта,
почитувани одделенски наставници,
почитувани предметни наставници по природни науки, физика, хемија, биологија и
географија во основните училишта
почитувани наставници по физика, хемија, биологија и географија во средните училишта,
гимназиско и средно стручно образование,
почитувани ученици,
Друштвото на физичарите на Р. Македонија (ДФРМ), Сојузот на хемичарите и технолозите
на Македонија (СХТМ), Друштво на биолози на Р. Македонија (ДБМ), Македонско
астрономско друштво (МАД), Македонско географско друштво (МГД), Скопско астрономско
друштво (САД), Природно - математички факултет (ПМФ) и Skopje City Mall го најавуваат
одржувањето на мега настанот „Ноември - месец на науката“ во рамките на кој ќе се
одржи и XLI Школа „Млади физичари“. Настанот ќе се одржи во текот на месец ноември
2016 година, на Природно-математички факултет во Скопје и во трговскиот центар Skopje
City Mall во Скопје.
Настанот е наменет за сите ученици од основните и средните училишта во Р. Македонија
(одделенска настава, предметна настава и ученици од средните училишта, гимназиско и
средно стручно образование) и наставниците што предаваат природни науки (одделенска и
предметна настава), физика, хемија, биологија и географија (било во основно или средно
училиште).
Некои активности во Skopje City Mall, како изложба и натпревар во изработки,
демонстрации и експерименти се наменети и за граѓани, добронамерници, посетители,
родители, студенти, Ваши роднини и пријатели, за сите ...
Секој регистриран учесник на настанот (наставници и ученици) ќе добие сертификат за
учество на настанот „Ноември – месец на науката“.

Дипломи и награди ќе бидат доделени на најдобрите ученици на Изложбата и натпреварот
во изработки, демонстрации и експерименти и на најдобрите ученици на тест натпреварот.
Наставниците - ментори на наградените ученици исто така ќе добијат дипломи.
Дополнително, секој ученик кој настапува со своја изработка, демонстрација, експеримент,
модел, симулација од област физика (било која возраст на ученикот) ќе добие и сертификат
за учество на XLI Школа „Млади физичари“, а исто така сертификат за Школата ќе добие и
неговиот наставник - ментор.
Програмата за настанот е веќе објавена на интернет страната на Вашето друштво.
Во програмата се вклучени следниве активности: предавања, потоа, изложба и натпревар
во изработки, демонстрации, експерименти, симулации, модели и сл. од ученици од
областа на природни науки, физика, хемија, биологија, астрономија, географија, потоа
креативна работилница, консултации и советувања, посета на лаборатории, тест натпревар.


Ќе се одржат 17 предавања, секое во времетраење не подолго од 30 минути и 10-15
минути за прашања и дискусија. Предавањата се наменети за ученици.



Изработки, демонстрации, експерименти и сл. ќе изложат ученици. Учество со
демонстрација, ... не е задолжително, но е препорачано поради тоа што овие
активности се суштински за настанот и секој може да ги посети. Но, пријавувањето
на ученик за учество со своја демонстрација е задолжително (во пријавата за
учество). Заедно со пријавата, ученикот треба да го пополни и испрати и word
документот „Опис на демонстрацијата“.



Натпревар за учениците преку решавање на тест. Овој тест не содржи задачи, туку
6-8 прашања. Прашањата вклучуваат содржини од физика, хемија, биологија,
географија. Време за решавање на тестот е 45 минути. За секое одделение, односно
година, темите од кои ќе бидат прашањата се теми од претходната учебна година и
почетните теми од оваа учебна година, заклучно со тоа што е учено во ноември.
Учеството на натпреварот не е задолжително. Но, пријавувањето на учениците за
натпреварот е задолжително (во пријавата за учество).

Програмата ќе биде збогатена со изложба на учебници, прирачници за ученици и
наставници, книги, збирки, списанија, преводи на книги, изданија на друштвата и друга
литература.
По завршување на пријавувањето, ќе биде објавена листа и распоред на учесници за
групите на креативната работилница, предавањата, тест натпреварите по
одделенија/година, групи за посета на лабораториите, натпреварот во изработки,
демонстрации, ...
Поради ограничениот капацитет на игротеката и катчето пред игротеката, кино салите,
амфитеатрите и лабораториите, активностите како креативна работилница, предавањата,
тест натпреварот и посетата на лабораториите ќе бидат со ограничен број на учесници.
Затоа, првопријавените ќе имаат предност и приоритет на листите со учесници за
соодветните активности. Бројот на ученици кои ќе можат да се претстават со изработка,
демонстрација, експеримент или сл. е неограничен.

Пријавувањето се врши електронски, односно по електронска пошта:
1. Ако сте наставник или ученик во прво, второ, трето или четврто одделение,
пријавата за учество (word документ) се испраќа по електронска пошта на адреса
dfrm1949@gmail.com најдоцна до петок 21 октомври 2016 година.
2. Ако сте наставник или ученик во петто, шесто, седмо, осмо или деветто одделение
пријавата за учество (word документ) се испраќа по електронска пошта на адреса
fizikanatprevari@gmail.com најдоцна до петок 21 октомври 2016 година.
3. Ако сте наставник или ученик во средно училиште (прва, втора, трета или четврта
година,гимназиско или стручно образование) пријавата за учество (word
документ) се испраќа по електронска пошта на адреса
natasha.kochoska@yahoo.com најдоцна до петок 21 октомври 2016 година.
Пријавата за ученик и пријавата за наставник (word документи) се различни.
Котизацијата за учество на настанот „Ноември – месец на науката“ во рамките на кој ќе се
одржи и XLI Школа „Млади физичари“ изнесува:
за ученици
500 денари (на жиро сметка на ДФРМ најдоцна до 25 октомври 2016)
600 денари (на жиро сметка на ДФРМ за уплата после 25 октомври 2016)
800 денари (преку каса прими, ако уплатата се прави на денот на настанот)
за наставници
500 денари (на жиро сметка на ДФРМ најдоцна до 25 октомври 2016)
600 денари (на жиро сметка на ДФРМ за уплата после 25 октомври 2016)
800 денари (преку каса прими, ако уплатата се прави на денот на настанот)
300 денари (на жиро сметка на ДФРМ најдоцна до 25 октомври 2016) ако
наставникот има платено членарина во соодветното друштво/сојуз за 2016 година
Потребни податоци за уплата на котизација (за сите наставници и сите ученици)

Назив на налогодавачот:
Назив на примачот:
Трансакциска сметка:
Банка на примач:
Цел на дознака:

Име и презиме на учесникот
Друштво на физичарите на РМ (ДФРМ)
300000001043853
Комерцијална банка
Котизација за Ноември - месец на науката

Ако на иста уплатница се уплаќа за повеќе учесници, тогаш предметниот наставник треба да испрати
информација (листа на учесници) за кои е платена котизација на следниот Email: ristepd@gmail.com

Котизацијата за учество вклучува:











Сертификат за учество (за сите регистрирани ученици и сите регистрирани наставници)
Дипломи и награди за најдобрите ученици во натпреварот во изработки, демонстрации,
експерименти, ... (повеќе категории во сите наставни подрачја)
Дипломи и награди за најдобрите ученици на тест натпреварот (за секое одделение и
година, од осмо одделение до четврта година)
Дипломи за наставниците-ментори на најдобрите ученици во натпреварот во изработки,
демонстрации, експерименти, ...
Дипломи за наставниците-ментори на најдобрите ученици на тест натпреварот
Посета на дел од предавањата
Посета на лабораториите на ПМФ
Книга „Зборник на предавања“ за секој регистриран наставник и ученик (основни
училишта предметна настава и средни училишта)
Освежување за време на изложбата и натпреварот во изработки, демонстрации и
експерименти во Skopje City Mall и тест натпреварот на Природно-математички факултет
Оброк за учениците кои учествуваат со изработки, демонстрации, експерименти, ...

Ги повикуваме одделенските наставници и оние наставници од пониските одделенија предметна настава, тие
да го вршат пријавувањето на нивните ученици. Исто така, тие треба да го подготват и испратат word
документот „Опис на демонстрацијата“, за оние ученици кои ќе учествуваат со свои изработки, демонстрации,
...

Скопје, 17.9.2016
Со почит,
Друштвото на физичарите на Р. Македонија,
Сојуз на хемичарите и технолозите на Македонија,
Друштво на биолози на Македонија,
Македонско астрономско друштво,
Македонско географско друштво,
Скопско астрономско друштво,
Природно-математички факултет,
Skopje City Mall - Скопје

