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Ευδοκία Καλλία
Διευθύντρια Klett Hellas
Σε συνεργασία με τη National Geo

graphic

7

λόγοι για να εντάξετε στη διδασκαλία σας
το νέο διδακτικό πακέτο της Klett-National Geographic
για τη Φυσική Β’ Γυμνασίου
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670 Έλληνες καθηγητές Φυσικής Μέσης Εκπαίδευσης αξιολόγησαν το
πρωτοποριακό διδακτικό πακέτο και συνεργάστηκαν για τη δημιουργία του



520 διαβαθμισμένες ασκήσεις στο έντυπο βιβλίο του μαθητή και άλλες
240 στο πρόσθετο βιβλίο ασκήσεων



860 διαδραστικές ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας
στο ψηφιακό βιβλίο με στόχο να κινητοποιούνται οι μαθητές
όλων των επιπέδων, από τον πιο αδύναμο που επιθυμεί να
εξοικειωθεί με έννοιες και θεωρίες της Φυσικής έως και τον
πιο προχωρημένο που θέλει να πάρει μέρος σε μαθητικούς
διαγωνισμούς Φυσικής



900+ εντυπωσιακές φωτογραφίες, σχέδια και σκίτσα που
εντείνουν το ενδιαφέρον και επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο με τον
οποίο ο μαθητής επεξεργάζεται την επιστημονική γνώση και
αντιλαμβάνεται έννοιες και φυσικά φαινόμενα



50 εισαγωγικά και ανακεφαλαιωτικά εκπαιδευτικά βίντεο,
βίντεο-πειράματα, 2D/3D προσομοιώσεις



1040 ψηφιακές καρτέλες διδασκαλίας με σύγχρονο
πολυμεσικό υλικό για την παράδοση του μαθήματος
σχεδιασμένες ανά λεπτό παράδοσης



Δωρεάν χρήση του προηγμένου συστήματος
διαχείρισης μάθησης Klett Book-App (LMS)
και δωρεάν πρόσβαση στην πρωτότυπη εφαρμογή
για την εκτέλεση εικονικών πειραμάτων Publior Virtual Lab

Για το σχολικό έτος 2019/2020

Το διδακτικό πακέτο για τον ΜΑΘΗΤΗ

ΣΕΤ 2 βιβλίων
•

Έντυπο βιβλίο μαθητή
288 σελίδες
+ Έντυπο ασκησιολόγιο και
λύσεις του σχολικού βιβλίου
88 σελίδες

ΤΙΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
26,00 €
19,00 €
για όλο το πακέτο
μαθητή*

* Μόνο για το σχολικό έτος 2019/2020

Ψηφιακό διδακτικό πακέτο
Online πρόσβαση για 12 μήνες

μέσω της LMS εφαρμογής Klett Book-App,
συμβατή με όλες τις συσκευές

•

Ψηφιακή έκδοση του βιβλίου του
μαθητή και του ασκησιολόγιου,
με όλες τις ασκήσεις πλήρως διαδραστικές,
βίντεο-πειράματα, ανακεφαλαιωτικά βίντεο,
animation και προσομοιώσεις

•

Ψηφιακό τετράδιο πειραμάτων Physics Lab
με πρόσβαση στο εικονικό εργαστήριο
πειραμάτων Publior Virtual Lab για καταγραφή
μετρήσεων και συμπερασμάτων

•

δώρο!

Virtual Lab

Η Φυσική σήμερα:
Νέα και δραστηριότητες

Διδάσκετε Φυσική;

Το διδακτικό πακέτο για τον ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Όλα όσα χρειάζεστε
για ένα αποτελεσματικό μάθημα
σε μία εφαρμογή!

Εγγραφείτε και αποκτήστε ΔΩΡΕΑΝ
ετήσια συνδρομή για το ψηφιακό
πακέτο του καθηγητή*
αξίας 12 €/μήνα
καθώς και ένα
αντίτυπο του βιβλίου του μαθητή!
*Μόνο για το σχολικό έτος 2019/2020

•

•

Ψηφιακές καρτέλες διδασκαλίας για
αποτελεσματική παράδοση του μαθήματος
λεπτό προς λεπτό, με πλούσιο πολυμεσικό
υλικό (εκπαιδευτικά βίντεο, βίντεο-πειράματα,
προσομοιώσεις, animation), που καλύπτει ολόκληρη
την ύλη
Ψηφιακή έκδοση του βιβλίου του μαθητή
και του ασκησιολόγιου

•

Ψηφιακό τετράδιο πειραμάτων Physics Lab
με πρόσβαση στο εικονικό εργαστήριο πειραμάτων
Publior Virtual Lab για καταγραφή μετρήσεων και
συμπερασμάτων

•
•

Ψηφιακός οδηγός καθηγητή

δώρο!

Virtual Lab

Η Φυσική σήμερα:
Νέα και δραστηριότητες
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Το έντυπο συνδυάζεται
Έντυπο βιβλίο μαθητή
Έντυπο εγχειρίδιο για τον μαθητή (288 σελίδες),
το οποίο περιλαμβάνει:
• Όλη την ύλη της Β’ Γυμνασίου, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα
σπουδών του Υπουργείου Παιδείας
• Εύληπτη παρουσίαση της θεωρίας
• 520 ασκήσεις, προβλήματα και πειράματα
• Παραδείγματα απ’ την καθημερινότητα
• Πλούσια εικονογράφηση
• Fun facts
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.1

Η ΕΝΝΟΙΑ
«ΔΥΝΑΜΗ
»

Μέτρηση

της δύνα
μης

Συνήθως
μετράμε τις
δυνάμεις
ονομάζου
με τη βοή
με δυναμόμ
θεια ενός
ετρο. Στη
του μήκους
ζυγού με
ν περίπτω
ελατήριο,
ενός ελατηρ
ση αυτή, χρη
τον οποίο
ίου, όταν
σιμοποιούμε
στα άκρα
τη μεταβολ
του ασκούντ
ή
αι δυνάμεις
.

A

Κατασκεύα
σε

Ο νόμος το

υ Hooke

το δικό σου

Συνόψισε
τις παρ

δυναμόμετ
Για το παρα
ρο.
κάτω πείρ
αμα θα
χρειαστε
ίς:
► Ανάρ
o ένα ελατ
τησε το ελατ
ήριο (από
ήριο στη βάση
το εργαστήρ
στήριξης
του σχολείου
ιο
ή σε ένα καρφ
σου, από ένα
ί που ήδη
υπάρχει στον
παιχνίδι ή
παλιό
τοίχο σου,
από ένα κατά
όπως στο
διπλανό σχήμ
στημα με
σιδηρικά)
α.
► Στο
o συνδετήρ
άλλο άκρο
α χαρτιών
του ελατηρίο
στερέωσ
o χάρτινο
υ
ε με έναν
ποτήρι
συνδ
ετήρα ένα
χάρτινο ποτη
o λεπτό
σπάγκο
ράκι, ανοί
γοντας στο
χείλος του
o κέρματα
τρύπες και
δένοντάς
με τον σπάγ
o μολύβι
το
κο. Φρόντισ
ε να υπάρ
ένα μικρό
o χάρακα
χει
τμήμα του
συνδετήρ
οριζόντια,
o βάση και
α
σαν δείκτης.
ράβδους
► Τοπο
ανάρτηση
θέτησε σταθ
ς
ερά τον χάρα
ή τη μετρ
κα
οταινία σου
δίπλα από
ελατήριο
το
, φροντίζο
ντας η αρχή
μετροταινίας
της
(τιμή 0) να
βρίσκετα
στο ίδιο ύψος
ι
με τον δείκ
τη.
B

Μετρήσει
ς, καταγρ

αφή και επε

3.4

ατηρήσεις
ανάλογη

Η επιμήκυ

του ασκείτα

ι η δύναμη

Το ελατήρ

∆ΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠ

ΙΑ

Πρώτος νόμος του

Νεύτωνα ή αξίωμα

της αδράνειας

Ανάλογα πειράματα
με τα δικά σου έκανε
ο Γαλιλαίος το 1604
Πάντοβα μελετώντας
στην
τους νόμους της κίνησης
των σωμάτων. Ο
Γαλιλαίος χρησιμο
ποίησε μια ξύλινη
σανίδα, μεταβάλλοντα
που σχημάτιζε με το
ς τη γωνία
οριζόντιο δάπεδο.
∆ιαπίστωσε ότι όσο
αυτή η γωνία τόσο
μίκραινε
μίκραινε και ο ρυθμός
αύξησης της ταχύτη
Αυτό τον οδήγησε
τας.
στη ιδέα ότι εάν η
σανίδα γινόταν οριζόντ
θα κινούνταν με σταθερ
ια το σώμα
ή ταχύτητα. Επίσης,
σκέφτηκε ότι η μπίλια
σταματούσε επειδή
υπήρχε τριβή και ότι
σε ένα οριζόντιο επίπεδο
χωρίς τριβή η μπίλια
θα συνέχιζε να κινείτα
ι ευθεία με σταθερ
ταχύτητα, χωρίς μάλιστα
ή
η κίνησή της να χρειάζε
ται την οποιαδήποτε
«βοήθεια» για να να
διατηρείται αναλλο
ίωτη.
Ας διαβάσουμε τι έγραψε
περίπου
ο ίδιος το 1638
επτά μέτρα

Χ

ρησιµοποιήσα µε µια ξύλινη σανίδα που είχε µήκος
δώδεκα περίπου πήχεις και πλάτος µισό πήχη. Στην ακµή της ανοίχτηκε ένα αυλάκι
µε πλάτος λίγο µεγαλύτερο από ένα
δάχτυλο. Αφού κάναµε αυτό το αυλάκι πολύ ίσιο,
λείο και γυαλιστερό, το στρώσαµε µε
περγαµηνή, επίσης όσο πιο λεία και οµαλή γινόταν,
και αφήσαµε να κυλήσει µέσα του µια
σκληρή λεία και πολύ στρογγυλή ορειχάλκινη µπάλα.

Ο Γαλιλαίος είχε οδηγηθ
εί
στον νόμο της αδράνε
ιας.
Αργότερα, το 1686
ο
Νεύτωνας θα διατυπώ
σει
τον πρώτο του νόμο
για την κίνηση στο
έργο
του Principia.

Σήμερα ο
πρώτος νόμος του
Νεύτωνα
διατυπώνεται ως
εξής:

Isaac Newton

Ο πρώτος νόμος
του Νεύτωνα

Όταν σε ένα σώμα
δεν ασκούνται
δυνάμεις, ή ασκούνται
αλλά έχουν
συνισταμένη μηδέ
ν, το σώμα
θα διατηρήσει την
αρχική του
κινητική κατάσταση.

Galileo Galilei
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0

14

F

21

2F

_____

_____

3F

_____

_____

Επιμήκυνσ

η ∆l ελατηρ
ίου σε
0,0

_____

Παρατηρήσεις για_____
τον πρώτο νόμο του

• Ο πρώτος νόμος
του Νεύτωνα είναι
παγκόσμιος,
δηλαδή ισχύει και
για τα ουράνια σώματα
.
• Σύμφωνα με τον
πρώτο νόμο του Νεύτων
α, η ακινησία
ή η ευθύγραμμη ομαλή
κίνηση είναι ισοδύνα
μες
καταστάσεις, εφόσον
και στις δύο καταστ
άσεις δεν
απαιτείται συνολικ
ή (συνισταμένη) δύναμη
.
• Σύμφωνα με τον
πρώτο νόμο του Νεύτων
α,
κάθε
σώμα έχει την τάση
να διατηρεί την κινητικ
ή του
κατάσταση. Αυτή την
ιδιότητα των σωμάτω
ν την
ονομάζουμε αδράνε
ια.
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ατα με τις

.....................

λέξεις:

δύναμης που

........ στην

είται .......

του ασκείτα
ι κάθε φορ
ά. Όταν στα
αρχική του
ματήσει να
θέση.

.....................

........ σε αυτ
ό.

.....................
............... το
ελατήριο
αδή η .......
και ταυτόχρ
.....................
ονα παρατη
.........
ρώ

λεται δηλ

Όταν ένα
ελατήριο
δεν έχει συσ
την επίδρασ
πειρωθεί
η κάποιας
ή επιμηκυ
δύναμης,
το ονομάζου
νθεί από
τότε το μήκ
με φυσικό
ος του l
μήκος (σχή
0
μα α).
Αν ασκήσε
ις στο ελα
τήριο δύνα
παραμορφω
μη F , το
θεί. Για μία
ελατήριο
δεδομένη
επιμηκυνθεί
θα
δύναμη μέτρ
(σχήμα β)
ου F αυτ
ή θα συσπειρ
ανάλογα με
ό θα
ωθεί (σχή
την κατεύθυ
μα γ) κατά
νσή της.
∆l ,

cm

_____
_____

Νεύτ
_____ωνα

Όταν το ελατ

{

το ποτηρά

κι να αλλάζει

θέση,

β
∆l = x

x

γ

∆l = x

x

ήριο αναρ
τηθεί κατα
Εδώ φυσικό
κόρυφα, τότε
μήκος l
, υπό την
0 ονομάζουμε
επίδραση
το μήκος
του βάρο
του ελατηρίο
υς του, επιμ
υ χωρίς την
ηκύνεται
ελάχιστα
ανάρτηση
.
άλλο
βάρους.
Απόυτη

ο θα μάθεις:

Σε αυτό το υποκεφάλαι

ι
ς με τη δύναμη που ασκείτα

βιωματική
δραστηριότητα
και το πείραμα
στη θεωρία

άκι, λίγο σπάγκο, ένα χάρτινο
θα χρειαστείς: ένα αυτοκινητ
Για το παρακάτω πείραμα
g και των 100 g.
μάζες των 25 g, των 50
μια μικρή τροχαλία, μερικές

ς
Η αθλήτρια της ενόργανη
γυμναστικής, εκτελεί μια
εξαιρετικά δύσκολη άσκηση
στους ασύμμετρους ζυγούς.
τώρα
Μπορείς με τις έως
να
γνώσεις σου από τη Φυσική,
ει να
εξηγήσεις πώς καταφέρν
στρίβει πάνω στον ζυγό;

Επίσης, με τη
βοήθεια της Φυσικής
θα μπορέσεις να
απαντήσεις τα εξής:

ύ.
στην άκρη του τραπεζιο
να κινηθεί και να φτάσει
ποτηράκι, αλλά
Άφησε το αυτοκινητάκι
να αλλάξεις τις μάζες στο
άλλες δύο φορές, χωρίς
Επανάλαβε το πείραμα
άκι και
από τις μάζες στο αυτοκινητ
1. αφαιρώντας τις μισές
άκι.
1
αρχικών μαζών στο αυτοκινητ
2. έχοντας το 4 των
του τραπεζιού, σε
άκι, όταν φτάνει στην άκρη
που αποκτά το αυτοκινητ
Τι παρατηρείς για την ταχύτητα
φορά;
κάθε
μάζα
σχέση με τη συνολική του
........................
......................................................
..................
....................................
......................................................
........................
..................
..................
..................
......................................................
......................................................

την αδράνεια

• Παρατηρούμε ότι
τα σώματα δεν έχουν
όλα την ίδια αδράνε
την αντίστασή τους
ια, δηλαδή δεν εκδηλώ
στις μεταβολές της
νουν όλα το ίδιο έντονα
κινητικής τους κατάστ
μια μπάλα του μπάσκε
ασης. Για παράδειγμα,
τ από μια μπάλα του
σταματάς πιο δύσκολ
τένις που έχουν την
ταχύτητα, σταματά
α
ίδια ταχύτητα. Ένα
δυσκολότερα όταν
φορτηγό, με την ίδια
είναι φορτωμένο παρά
όταν είναι άδειο.
• Η μάζα των σωμάτω
ν m είναι θεμελιώ
δες φυσικό μέγεθο
περιέχεται σε ένα
ς.
Η μάζα συνδέεται
σώμα. Όμως η μάζα,
με την ποσότητα της
όπως φαίνεται από
ύλης που
κίνηση.
τα παραπάνω παραδε
ίγματα, συνδέεται
και με την
• Όσο μεγαλύτερη
είναι η μάζα των σωμάτω
ν τόσο δυσκολότερα
δηλαδή τόσο μεγαλύ
μεταβάλλεται η κινητικ
τερη είναι η αδράνε
ή τους κατάσταση,
ιά τους. Με άλλα λόγια,
αδράνειάς του.
η μάζα ενός σώματο
ς είναι το μέτρο της

Συνόψισε τις
παρατηρήσεις
και τα
συμπεράσματά
σου.

Ποδύύσκείνολαιοπιονα
ις στα
σηχέρκώιασε
σου ένμαα,
βαηρύΣεσώ
στ στηλήΓήνη; ή

Β

ήσεις και τα συμπεράσματά
Συνόψισε τις παρατηρ
προτάσεις με τις λέξεις:

99
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Έντυπο ασκησιολόγιο
& λύσεις του σχολικού
βιβλίου
Έντυπο ένθετο 88 σελίδων με:
• Επιπρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση της
ύλης και πρακτική εφαρμογή της θεωρίας και
μεθοδολογίας.
• Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού εγχειριδίου
για έλεγχο και αυτοαξιολόγηση

σου και συμπλήρωσε τις

παρακάτω

| ταχύτητα | μάζα
μετατόπιση | σταθερή
μειώνεται
αυξάνεται | ταχύτητα |

ο
Συμπέρασμα 1 :

γίνειτοη
Πόσηκαιθαπόσο
μάζα
αν πας
βάρος σου
στη Σελήνη;

ποτηράκι,

παρακάτω
οποίησε τη διάταξη της
ια ενός τραπεζιού, πραγματ
των 25 g ή των 50 g,
Στην οριζόντια επιφάνε
ητάκι φορτωμένο με μάζες
χρειάζονται
εικόνας. Έχοντας το αυτοκιν
ποτηράκι. Όσες δηλαδή
μάζες και μέσα στο χάρτινο
άκρη του τραπεζιού.
τοποθέτησε μερικές
17 ητάκι να μπορεί να κινείται και να φτάνει στην
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με σύγχρονο ψηφιακό υλικό

Klett Book-App

H έντυπη έκδοση πλαισιώνεται από πρόσθετο
ψηφιακό υλικό για να εμπλουτίσετε το μάθημά σας!
3
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Το βιβλίο του μαθητή πλήρως ψηφιοποιημένο
μέσω της εφαρμογής Klett Book-App
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εί ή επιμηκυνθε

B

συμπεράσματα
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το ελατήριο
η δύναμη αυτή,
αυτό.
του ασκείται
............... σε
θέση,
ασκείται .....................
να αλλάζει
............... επειδή
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.....................
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με τη δύναμη

που θα
l0

α

∆l = x

x

β

∆l = x

γ

x

•
•
•
•

520 διαδραστικές ασκήσεις
40 εκπαιδευτικά βίντεο
4 βίντεο-πειράματα
10 2D/3D animation και προσομοιώσεις

•
•
•
•

Διασύνδεση καθηγητή-μαθητή
Ανάθεση ασκήσεων από τον καθηγητή
Στατιστικά επίδοσης
Εμφάνιση/απόκρυψη λύσεων και έλεγχος

ι ελάχιστα.

του, επιμηκύνετα
του βάρους
βάρους.
την επίδραση
, τότε, υπό
ανάρτηση άλλου
κατακόρυφα
χωρίς την
αναρτηθεί
ελατηρίου
το μήκος του
Όταν το ελατήριο
μήκος l0 ονομάζουμε
Εδώ φυσικό
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Στην έκδοση του
καθηγητή περιέχονται
επιπλέον ασκήσεις προς
ανάθεση στον μαθητή

Πρόσθετες ασκήσεις & Λύσεις του σχολικού βιβλίου
σε ψηφιακή μορφή
• Επιπρόσθετες διαδραστικές ασκήσεις για εμπέδωση της ύλης και
πρακτική εφαρμογή της θεωρίας και μεθοδολογίας
• Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού εγχειριδίου για έλεγχο και αυτοαξιολόγηση

Ψηφιακές καρτέλες διδασκαλίας
Φυσική
Φυσική

B‘

γυμνασίου
Ψηφιακές

Καρτέλες διδασκαλίας

(μόνο για καθηγητές)
• Ολόκληρο το περιεχόμενο του βιβλίου της Φυσικής Β’ Γυμνασίου,
πλήρως οπτικοποιημένο σε διαφάνειες, με υψηλής ποιότητας
πολυμεσικό και διαδραστικό υλικό για προβολή στην τάξη
• 40 έτοιμα μαθήματα με 25 καρτέλες ανά ώρα διδασκαλίας

Physics Lab Ψηφιακό τετράδιο πειραμάτων
Physics Lab

ς

Tετράδιο πειραμάτων

τά

Virtual Lab

• 3 βασικά 3D πειράματα
• 3 AR και VR προσομοιώσεις
• Ανάθεση πειραμάτων στον μαθητή μέσω της
LMS εφαρμογής Klett Book-App

Δώρο εφαρμογή
εικονικού εργαστηρίου
(για 12 μήνες)

111

Ψηφιακός οδηγός
καθηγητή
Φυσική
Φυσική

B‘

γυμνασίου

Ψηφιακός

Οδηγός καθηγητή

(μόνο για καθηγητές)
• Χρήσιμες συμβουλές και
οδηγίες διδασκαλίας για τη
Φυσική Β’ Γυμνασίου
• Λύσεις έντυπου βιβλίου μαθητή
και του ασκησιολογίου

Φυσική
Η Φυσική σήμερα

Νέα και δραστηριότητες

i

Η Φυσική σήμερα:
Νέα και δραστηριότητες
• Πλούσιο, επιπρόσθετο, εκτυπώσιμο υλικό για
την Α’, τη Β’ και τη Γ’ τάξη του Γυμνασίου
• Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της
Φυσικής που αφορούν την εκπαίδευση
• Υλικό που ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά
διαστήματα

Όλα τα παραπάνω διαθέσιμα σε ένα εύχρηστο ψηφιακό πακέτο,
συμβατό με όλες τις συσκευές και με online πρόσβαση για 12 μήνες!
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Πάνω από
καθηγητές
Φυσικής από όλη την Ελλάδα πήραν μέρος
στη διαμόρφωση του νέου διδακτικού
πακέτου για τη Φυσική Β’ Γυμνασίου της
Klett-National Geographic ως μέλη της
ομάδας αξιολόγησης ή συμμετέχοντας με την
τάξη τους στην πιλοτική εφαρμογή.

Το βιβλίο είναι διαδραστικό,
ευχάριστο και, πάνω απ' όλα,
σύγχρονο. Δίνει βαρύτητα στην
κατανόηση των φαινομένων και
όχι απλά στη λύση ασκήσεων.
Ι. Τσ., Φυσικός,
ιδιαίτερα μαθήματα,
Θεσσαλονίκη

Για πρώτη φορά δόθηκε η δυνατότητα σε καθηγητές να
διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη συγγραφή ενός εκπαιδευτικού
βιβλίου. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε από κοινού με
την εκπαιδευτική κοινότητα, ένα βιβλίο αξιώσεων, το οποίο θα
ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και τις
συνθήκες διδασκαλίας του σήμερα.

Τα πειράματα
μάγεψαν τους
μαθητές τόσο
που ήθελαν να
τα
πραγματοπο
ιήσουν και στ
ο σπίτι τους.
Την επόμενη
ημέρα, σχεδόν
όλοι είχαν
λύσει τις ασκή
σεις τους.

α σημαντικό
Τα fun facts αποτελούν ιδιαίτερ
ώς οι μαθητές
κομμάτι στη διδασκαλία καθ
μέσα στην
ική
μπορούν να δουν τη Φυσ
κάνουν επί
την
να
και
ς
καθημερινότητά του
βιβλίου
του
ή
δομ
Η
ς.
του
μα
της ουσίας κτή
ς
ονό που
είναι ιδιαίτερα παιγνιώδης, γεγ
λέψουν χωρίς
δου
προκαλεί τους μαθητές να
.
ουν
να νιώθουν ότι διαβάζ

Ευ. Κ., Φυσικ
ός,
Λύκειο (δημ
όσιο

), Καρδίτσα

τον
Θα αναβαθμίσει τον τρόπο με
με
πο
τρό
τον
και
ε
ουμ
άσκ
οποίο διδ
!
μας
ς
ητέ
τον οποίο μαθαίνουν οι μαθ

ήματα,
Α. Α., Φυσικός, ιδιαίτερα μαθ
Θεσσαλονίκη

Ευχάριστο –
εύληπτο – σα
φές.
Καθοδηγεί το
ν μαθητή βήμα
-βήμα.
Ι. Α., Φυσικό
ς, Γυμνάσιο
(δημόσιο),
Αμάρυνθος
Ευβοίας

Επιτέλους κάτι εντελώς νέο και διαφορετικό
που οι μαθητές έχουν ανάγκη.

Στ. Κ., Φυσικός,
ιδιαίτερα μαθήματα, Θήβα

Ευ. Α.,Φυσικός, φροντιστήριο, Αθήνα

Συγγραφική ομάδα
Υπό την επιστημονική εποπτεία του
Εμμανουήλ Δρη
Ομότιμου Καθηγητή Φυσικής Ε.Μ.Π.

Κωνσταντίνος Βουρλιάς,
Δρ. Διδακτικής της Φυσικής,
Καθηγητής Μ.Ε.

Γεώργιος Γκρος,
Φυσικός Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Αναστάσιος Μολοχίδης,
Επίκουρος Καθηγητής στο ΕΔιΦΕΤ
του τμήματος Φυσικής, Α.Π.Θ.
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Ιωάννης Γάτσιος,
Καθηγητής Φυσικής Μ.Ε.,
τ. υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Ν. Σμύρνης

Ευστράτιος Καπότης,
Φυσικός, Δρ. Εκπαίδευσης
Φυσικών Επιστημών &
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών

Παιδαγωγική Επιμέλεια - Συντονισμός
Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση,
MEd, PhD σε Διδακτική, Αναλυτικό
Πρόγραμμα & Αξιολόγηση
Επίτιμη Σύμβουλος Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου

Αξιοποιήστε την
προσφορά μας!
Εντάξτε στη διδασκαλία σας την πρωτοποριακή διδακτική μέθοδο για τη
Φυσική Β’ Γυμνασίου της Klett-National Geographic
και δείτε τις επιδόσεις των μαθητών σας να εκτοξεύονται!

Κάντε τους μαθητές σας να αγαπήσουν τη Φυσική!
Πραγματοποιήστε την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας

www.klett.gr/physics
και αποκτήστε

δωρεάν 12μηνη συνδρομή για το σχολικό έτος 2019/2020
σε όλο το ψηφιακό υλικό για τον καθηγητή

σας
τε να ς
ί
ε
μ
υ
ί
Επιθ
ε χωρ
μ
υ
ο
λ
τυπο
στεί
το έν ;
η
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τή
χρέ
μαθη
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τ
ε
στ
!
Δηλώ ραφή σας
γ
εγ
ής:
γραφ
γ
ε
α
ί
19
εσμ
Προθ μβρίου 20
ε
30 Νο

Η δωρεάν ετήσια συνδρομή ισχύει αυστηρά για καθηγητές Φυσικής, για έναν μόνο κωδικό ενεργοποίησης του ψηφιακού
πακέτου και ένα αντίτυπο του έντυπου βιβλίου του μαθητή ανά καθηγητή. Η προωθητική ενέργεια είναι σε ισχύ μόνο για
το σχολικό έτος 2019/2020, εφόσον έχει γίνει εγγραφή στην ιστοσελίδα www.klett.gr/physics εντός της προαναφερθείσας
προθεσμίας. Μετά την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας, το ψηφιακό διδακτικό πακέτο για τον καθηγητή θα
διατίθεται στα 12 €/μήνα.
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L E A R N I N G

Φυσική
B‘

γυμνασίου

Ένα πλήρες και πλούσιο υλικό, το
οποίο καλύπτει όλα τα θέματα της
Φυσικής Β’ Γυμνασίου
Σχεδιασμένο σύμφωνα με το
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών
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1040

3 3D πειράματα
+ 3 AR και VR
προσομοιώσεις

καρτέλες
διδασκαλίας

Klett Hellas ΕΠΕ
Πινδάρου και Λεωφ. Ιωνίας 110 - 174 56 Άλιμος
Τηλ: 210-99 02 700 - Fax: 210-99 02 703
E-mail: physics@klett.gr - Web: www.klett.gr/physics
Facebook: www.facebook.com/physicsklettnationalgeographic
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860
ασκήσεις

40

εκπαιδευτικά
βίντεο

10

βίντεοπειράματα

