
 
Spoštovani učitelji matematike, fizike in astronomije 
 
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije vabi k udeležbi in 
sodelovanju na strokovnem srečanju in 66. občnem zboru, ki bosta 24. in 25. oktobra 
2014 v Hotelu Cerkno v Cerknem. 
 
Vodilni temi letošnjega strokovnega srečanja  sta Močnikova dediščina in sodobni 
pouk matematike ter Priprave na svetovno leto svetlobe. Letos poteka 200 
letnica rojstva dr. Franca Močnika, leto 2015 pa je obeleženo kot svetovno leto 
svetlobe. K sodelovanju vabimo vse učitelje in člane DMFA, da predstavijo svoje 
izkušnje in ideje: 

• v obliki krajših predstavitev,  
• v obliki plakatov, 
• v obliki delavnice. 

Predavateljem bodo na voljo projekcijsko platno in projektor.  
Računalnik s potrebno programsko opremo in druge pripomočke morajo 
predavatelji  
prinesti s seboj ali pa se morajo o tem poprej dogovoriti (sporočiti Janezu Krušiču, 
telefon 01 4766 559 e-pošta tajnik@dmfa.si ). 
 
Prosimo vas, da nam prispevke na izbrani temi pošljete do 15. septembra 2014 na 
naslov nada.razpet@fmf.uni-lj.si.  
 
Prijave morajo vsebovati: 

• naslov prispevka; 
• ime in priimek avtorja (ali več avtorjev); 
• naslov ustanove, kjer je avtor zaposlen, oziroma domači naslov (neobvezno); 
• elektronski naslov; 
• kratek povzetek prispevka (pri velikosti črk 12pt naj ne presega 10 vrstic). 

Izbor prispevkov bo opravila in razvrstila po sekcijah posebna komisija, ki jo bo 
imenoval upravni odbor DMFA Slovenije. Povzetki bodo objavljeni v biltenu občnega 
zbora. 
 
Vsa obvestila v zvezi z občnim zborom in strokovnim srečanjem bomo sproti 
objavljali na domači strani DMFA: http://www.dmfa.si. 
 
Prijava na seminar in kotizacija 
Zgodnja prijava (do 20. septembra 2014): 35 EUR za člane DMFA Slovenije, 50 EUR 
za nečlane. 
Običajna prijava (do zapolnitve mest): 49 EUR za člane DMFA Slovenije, 70 EUR za 
nečlane.  
Na seminar se je potrebno prijaviti preko informacijskega strežnika DMFA 
(prijava je možna od 6. 9. 2014 dalje).  
Morebitne hotelske storitve si udeleženci rezervirajo sami. 
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