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Ηράκλειο, 18 Ιανουαρίου 2022 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

ο Σύλλογος Φυσικών Κρήτης διοργανώνει δικτυακή συνάντηση µε τίτλο: “Φυσική στην 

Δ/θµια Εκπ/ση: Συζήτηση πάνω σε πρακτικές διδασκαλίας που εφαρµόζονται στην 

τάξη”. Η συνάντηση θα γίνει την Πέµπτη 17 Φεβρουαρίου, 19.30 - 21.00, µέσω της 

πλατφόρµας zoom.  

Προσκαλούνται οι συνάδελφοι Φυσικοί που διδάσκουν την ύλη Γυµνασίου και Λυκείου 

(στο σχολείο ή ιδιωτικά), να συµµετέχουν παρουσιάζοντας δικές τους διδακτικές προτάσεις 

και σχέδια µαθήµατος ή απλώς παίρνοντας µέρος στην συζήτηση σχετικά µε τις µεθόδους 

που µπορούν να εφαρµοστούν στην διδασκαλία της Φυσικής.   

Α. Στόχοι της συνάντησης.  

Η διάχυση πρακτικών, η ανταλλαγή απόψεων αλλά και η δηµιουργία κοινότητας 

εκπαιδευτικών που προβληµατίζονται πάνω στους τρόπους µε τους οποίους περνάει η 

γνώση της φυσικής και ο αντίστοιχος τρόπος σκέψης, στα παιδιά.    

Β. Περιεχόµενο της συνάντησης.  

Θα γίνουν 4 δεκάλεπτες παρουσιάσεις από τους συναδέλφους. Κάθε παρουσίαση θα 

ακολουθείται από σχετική συζήτηση. Επιπλέον,  θα γίνει µία σύντοµη γνωριµία µε τον 

Σύλλογο Φυσικών Κρήτης. 

Γ. Παρουσιάσεις. 

Θεµατικές ενότητες: 

§ Δυνάµεις  

§ Ευθύγραµµες κινήσεις  

§ Στατικός ηλεκτρισµός 

§ Δυναµικός ηλεκτρισµός (κυκλώµατα συνεχούς ηλ. ρεύµατος)  



 

Οι παρουσιάσεις θα είναι δοµηµένες σύµφωνα µε το πρότυπο: 1. Στοχοθεσία 2. Υλοποίηση 

3. Αποτίµηση.  

Η διάρκεια τους δεν θα ξεπερνάει τα 10 λεπτά.  

Είναι σηµαντικό οι προτάσεις να έχουν ήδη υλοποιηθεί ώστε να είναι δυνατή η αποτίµηση 

τους και να αποτελέσουν έναυσµα για εποικοδοµητική συζήτηση.  

Τα αρχεία των παρουσιάσεων θα αποσταλούν στο e-mail του Συλλόγου Φυσικών Κρήτης 

(sfkritis@gmail.com) σε µορφή pdf, powerpoint/presentation ή δικτυακής παρουσίασης.  

Αν και ο αριθµός των παρουσιάσεων στην συνάντηση θα είναι 4, όλες οι προτάσεις που θα 

µας αποσταλούν θα αναρτηθούν στην σελίδα του συλλόγου ώστε να είναι διαθέσιµες αλλά 

και να χρησιµοποιηθούν σε µελλοντικές συναντήσεις.  

Δ. Συµµετοχή. 

Στον σύνδεσµο που ακολουθεί µπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στην συνάντηση: 

https://tinyurl.com/sfkritis-td 

Το ακριβές περιεχόµενο της συνάντησης καθώς και ο σύνδεσµος της θα ανακοινωθούν 

στην σελίδα του Συλλόγου Φυσικών Κρήτης ενώ θα σταλούν και µε e-mail στις διευθύνσεις 

που θα µας δηλώσετε.  

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε τον Δηµήτρη Κοντουδάκη 

(6993561451) και µε τον Θέµη Τριβυζαδάκη (6974432896) ή να µας στείλετε email 

 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 

 

Ο Πρόεδρος                                                                              Ο Γραµµατέας 

 

Δρ Μιχάλης Καραδηµητρίου                                                         Παναγιώτης Τουµπανιάρης 

 

 

     


