PRISTUPNICA ZA NASTAVNIKE/UČITELJE
Četvrta riječka škola fizike
"Zašto učiti fiziku"
Stručni skup 'Istraživački usmjerena nastava fizike'
22. i 23. ožujka 2016.
Organizator:

Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Agencija za odgoj i obrazovanje

Predavanja, radionice i razgovor sa znanstvenicima
Riječka škola fizike se održava kao stručni skup za nastavnike i učitelje fizike s temom
'Istraživački usmjerena nastava fizike'.
Ukoliko želite sudjelovati na Školi fizike kao nastavnik/učitelj, molim izvršite službenu
prijavu na stručni skup putem web adrese http://ettaedu.azoo.hr/.
Molimo da uz službenu prijavu popunite i ovaj obrazac kako bi nam olakšali organiziranje
Škole fizike.
Napomena: Polja označena zvjezdicom * potrebno je obavezno ispuniti.
Ime*:

Prezime*:

Kućna adresa:

Grad*:

Škola*:
Adresa škole:
E-mail:

Grad*:
Kontakt telefon:

Pretprošle godine sam se* (označite odgovarajuću kućicu s 'x'):
1. prijavio/la zaTreću riječku školu fizike, ali nisam mogao-la sudjelovati
u Školi iz objektivnih razloga
2. prijavio/la za Treću riječku školu fizike, i sudjelovao-la sam u Školi
3. nisam se prijavio-la za Treću riječku školu fizike
Na ovogodišnjoj Školi planiram* (označite odgovarajuću kućicu s 'x'):
1. sudjelovati sam kao nastavnik/učitelj
2. sudjelovati i pratiti grupu učenika
Zainteresiran/a sam za osiguranje prehrane za vrijeme Škole uz moguće Da
djelomično plaćanje (ovisno o sredstvima koje Škola uspije osigurati)
(označite odgovarajuću kućicu s 'x')

Ne

Napomena:
Za sudjelovanje na stručnom skupu za usavršavanje nastavnika i učitelja fizike
kao Četvrta riječka škola fizike potrebno je službeno se prijaviti na stranicama
AZOO-a:
http://ettaedu.azoo.hr/

Dodatne napomene (dopišite sve što smatrate važnim, a niste imali gdje napisati)

Prijavnicu je moguće popuniti online (preferiran način prijave) na slijedećoj internet
adresi:
http://tinyurl.com/skola-fizike2016-nastavnici

Napomena: Ukoliko je prijavnica popunjena online, nije potrebno popunjavati ovaj
obrazac i slati ga na e-mail ili poštansku adresu Riječke škole fizike!
U protivnom, molimo popuniti obrazac i poslati ga na e-mail adresu:
prijave.skola.fizike.ri@gmail.com (u naslov poruke napisati "Prijava za Četvrtu
riječku školu fizike"). Ukoliko Vam je internet nedostupan, isprintajte i ispunite pdf
prijavnicu, te je pošaljite na adresu:
Sveučilište u Rijeci
Odjel za fiziku
Radmile Matejčić 2
51000 Rijeka
S napomenom:
("Za Četvrtu riječku školu fizike")

