
ΣΧΟΛΗ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

“Η Φυσική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”
Πέμπτη 14 Μαΐου 2015, 17:00

Αμφιθέατρο Νέων Κτηρίων  ΣΕΜΦΕ
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

(για πρόσβαση στο χώρο, δείτε πληροφορίες στη επόμενη σελίδα)

Πρόγραμμα Ημερίδας

17:00 - 17:15 Χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα της Σχολής ΕΜΦΕ 
Καθ. Κ. Φαράκο και τον Διευθυντή του Τομέα
Φυσικής Αναπλ. Καθ. Μ. Κόκκορη.

17:15 - 18:45 Εισηγήσεις (10') από Ένωση Ελλήνων Φυσικών, 
ΟΛΜΕ (ΚΕΜΕΤΕ), ΠΑΝΕΚΦΕ, ΕΛΜΕ Προτύπων
και Τομέα Φυσικής ΣΕΜΦΕ.

18:45 – 19:00 Διάλειμμα

19:00 – 20:00 Παρεμβάσεις/συζήτηση

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 15 χρόνια από την ίδρυση της 
Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ.

http://www.semfe.ntua.gr/SEMFE-15

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΣΗ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Για να συνδεθείτε, θα μπείτε με τον browser (mozilla, chrome, internet exporer) που 
χρησιμοποιείτε στην διεύθυνση
https://vidyoportal.cern.ch/flex.html?roomdirect.html&key=oVw6iiy45YpzWc1jXyZGnf75Ymo 
Θα σας ζητηθεί να εισάγετε ένα Guest Name (βάλτε το όνομά σας) και κάνετε κλικ στο Join.
Θα σας προταθεί να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το Vidyo client (αν δεν το έχετε ήδη 
εγκατεστημένο). Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση θα γίνει αυτόματα η σύνδεσή σας για τη 
παρακολούθηση/συμμετοχή σας στην ημερίδα.
Καλό θα είναι, όταν παρακολουθείτε την ημερίδα να έχετε το μικρόφωνό σας κλειστό.  Αν 
κουνήσετε το ποντίκι σας θα εμφανιστούν στο  κάτω μέρος της οθόνη σας τα “εργαλεία”. Κάντε 
κλικ πάνω στο σήμα του μικροφώνου για να μπείτε στην κατάσταση mute (βουβό). Ενεργοποιήστε
το (κάνοντας ξανά κλικ στο μικρόφωνο) μόνο όταν θέλετε να μιλήσετε. Μπορείτε επίσης να 
κανονίσετε την ένταση του μικροφώνου σας για να ακούγεστε καλά. Ακριβώς στα δεξιά του 
μικροφώνου είναι το μεγάφωνο απ' όπου μπορείτε να κανονίσετε την ένταση που επιθυμείτε.
Πραγματοποιείστε την παραπάνω διαδικασία νωρίτερα από την έναρξη της ημερίδας, ώστε να 
είστε έτοιμοι/ες όταν ξεκινήσει.

https://vidyoportal.cern.ch/flex.html?roomdirect.html&key=oVw6iiy45YpzWc1jXyZGnf75Ymo
http://www.semfe.ntua.gr/SEMFE-15


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον διαδραστικό χάρτη της Πολυτεχνειούπολης. Επιλέξτε αριστερά 
Σχολές-->Αίθουσες διδασκαλίας ΣΕΜΦΕ  για να δείτε την ακριβή θέση των Νέων Κτηρίων 
ΣΕΜΦΕ στην Πολυτεχνειούπολη. 
Η είσοδος της Πολυτεχνειούπολης βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αλίμου-Κατεχάκη, μόνο στη 
διεύθυνση από Λεωφ. Μεσογείων προς Καρέα.
Δείτε στο σχέδιο τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε από την είσοδο της Πολυτεχνειούπολης έως τα
Νέα Κτήρια της ΣΕΜΦΕ.

Νέα Κτήρια
ΣΕΜΦΕ

Parking

Είσοδος από Λεωφ. Αλίμου-Κατεχάκη

με το αυτοκίνητο
με τα πόδια

http://map.ntua.gr/google.htm

