Πρόσκληση
Συνάντηση για τη Φυσική
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Κυριακή 12 Μαΐου 2019
από τις 17:00 έως τις 19:00
στην Αίγλη Ζαππείου

Πρόσκληση

Αγαπητές/οι εκπαιδευτικοί,
Έχουμε την τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσουμε
σε μία από τις σημαντικότερες συναντήσεις
καθηγητών Φυσικής στην Ελλάδα, με στόχο τη
δημιουργία μιας νέας γενιάς βιβλίων και εκπαιδευτικών
εργαλείων για τον μαθητή και τον καθηγητή, στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση την

Οι απόψεις σας είναι για μας πολύτιμες.
Θα χαρούμε να σας υποδεχθούμε και να ακούσουμε
τη γνώμη σας.

Κυριακή 12 Μαΐου 2019
από τις 17:00 έως τις 19:00

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν:

στην Αίγλη Ζαππείου
Η ανταπόκρισή σας στο κάλεσμα συνεργασίας
που απευθύναμε το 2018 ήταν ενθουσιώδης.
Με τη δική σας συνδρομή και αξιολόγηση,
ολοκληρώνουμε σε λίγες εβδομάδες τη συγγραφή
του βιβλίου Φυσικής της Β΄ Γυμνασίου, ενώ παράλληλα
έχουμε ήδη ξεκινήσει τη συγγραφή του βιβλίου της
Α΄ Γυμνασίου.

Γίνετε μέλος της μεγάλης μας εκπαιδευτικής κοινότητας
και λάβετε δωρεάν πρόσβαση στο υλικό μας.

- Δοκίμια του υπό έκδοση βιβλίου
- Δωρεάν υλικό παραγωγής εξαρτημάτων
για πειράματα (Do it Υourself )
- Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου
Klett - National Geographic Physics Project

Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε κοντά μας!

Klett Hellas
Σε συνεργασία με τη National Geographic

Στην εκδήλωση θα υπάρχει ανοικτός μπουφές με καφέ.

Πρόγραμμα

17:00 - 19:00

670 έλληνες καθηγητές Φυσικής συνεργάζονται
για να δημιουργήσουν μαζί ένα νέο βιβλίο
Φυσικής για το Γυμνάσιο
Πώς δημιουργούμε τη νέα γενιά εκπαιδευτικών
βιβλίων στην Ευρώπη; (10 λεπτά)
Ευδοκία Καλλία,
Διευθύντρια Klett Hellas

Εικονικό εργαστήριο
Πώς μπορούν ταυτόχρονα 25 μαθητές μιας τάξης
Γυμνασίου να εκτελούν αυτόνομα ένα πείραμα,
να καταγράφουν τις μετρήσεις τους και να
αξιολογούνται σε μόλις 5 λεπτά; (20 λεπτά)
Νίκος Μετενίδης,
Διευθυντής Publior

Νέες ψηφιακές απεικονίσεις
Πώς διδάσκεται ο Μακρόκοσμος και ο
Μικρόκοσμος σε μαθητές Δημοτικού και
Γυμνασίου; (20 λεπτά)
Γεώργιος Καλκάνης,
Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ

Ανοικτή συζήτηση:
(40 λεπτά)
Το νέο βιβλίο Φυσικής για τη Β’ Γυμνασίου
Συντονιστής:

Εμμανουήλ Δρης,

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Τα συμπληρωματικά ψηφιακά φυλλάδια ως
μέσο εμπλουτισμού της διδακτέας ύλης στο
Γυμνάσιο και το Λύκειο
Συντονιστής:

Γεώργιος Γκρος,

Φυσικός, μέλος της συγγραφικής ομάδας

Παράλληλες παρουσιάσεις και επιδείξεις:
- Πρόσβαση σε εμπειρία εικονικής περιήγησης
(με γυαλιά εικονικής πραγματικότητας)
- Νέα συγγραφικά εργαλεία: Οργάνωση, δημιουργία,
ανάθεση και διαμοιρασμός διαδραστικού
εκπαιδευτικού περιεχομένου.
- Επίδειξη δημιουργίας εργαστηρίου στην τάξη
με απλά υλικά από τον Φυσικό Ιωάννη Γάτσιο,
τ. υπεύθυνο Ε.Κ.Φ.Ε Νέας Σμύρνης, μέλος της
συγγραφικής ομάδας

Επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας μέχρι τις 7 Μαΐου 2019.
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.klett.gr/physics2019-athens για online εγγραφή ή
συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και αποστείλετέ τη με e-mail: physics@klett.gr ή
με φαξ: 210-99 02 703.
Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας τηλεφωνικώς στο 210-99 02 700.

Εγγραφή

(Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Κάντε εγγραφή ώστε να εξασφαλίσετε θέση).
Ονοματεπώνυμο: 										
Κινητό τηλέφωνο: 										
E-Mail: 											

συναίνεσης και ενημέρωσης
 Δήλωση
Δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και στην επεξεργασία των παραπάνω πληροφοριών από την εταιρεία Klett Hellas με σκοπό
την παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας.

Σας ενημερώνουμε ότι η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται στους
όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων. (www.klett.gr/index.php/privacy-policy-cookie-restriction-mode)

