ZOBACZ TRAILER
https://youtu.be/clwS2qAU1q4

PROJEKT EDUKACYJNY
„FIZYKA DLA NIELETNICH”
„Fizyka dla nieletnich – doświadczenia” (www.underage.pro) – pod
patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki, to materiały
przeznaczone dla nauczycieli fizyki, przedmiotów zawodowych oraz dla
uczniów fizyki z klas 7-8 szkół podstawowych, młodzieży z klas 1-4 liceów
oraz 1-5 techników, a także ze szkół zawodowych.
Dostępne są już filmy pokazujące 100 doświadczeń z całego zakresu
nauczania fizyki, które w kolejnych miesiącach będą uzupełniane
o kolejne „paczki” eksperymentów - bezpłatnie online oraz do ściągnięcia
na stronie www.underage.pro/fizyka/doswiadczenia

PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIE
https://youtu.be/U1_CFAE_tjY
Doświadczenia celowo pozbawione są komentarza, by pozostawić
nauczycielom pole do wytłumaczenia ich na lekcjach.
Rozszerzeniem jest cykl dla uczniów. Cotygodniowe odcinki - premiera
w każdą środę o 19.15 - z dystansem i humorem wyjaśniają nawet
najtrudniejsze zagadnienia - www.underage.pro/fizyka/odcinki
„Fizyka dla nieletnich” jest częścią projektu Underage.pro
patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki

Materiał obejmuje już kinematykę, dynamikę, bryłę sztywną, statykę,
drgania i fale, elektrostatykę oraz prąd stały.
Wkrótce kolejne eksperymenty także z działów: prąd przemienny,
magnetyzm, hydrostatyka, termodynamika, optyka oraz fizyka jądrowa.
Więcej informacji na stronie i w mediach społecznościowych:
www.underage.pro
www.facebook.com/NieletniInzynierowie
www.tiktok.com/@underage.pro
www.youtube.com/channel/UChkmmDRRdNvkrLB6lFctbgw

„Fizyka dla nieletnich” powstała po konsultacjach z nauczycielami fizyki,
pedagogami oraz naukowcami, w oparciu o podstawę programową.
Prosimy o kontakt i wszelkie pytania: as@mediolia.com
Prowadzącymi i realizującymi doświadczenia są Ignacy Rejmak
i Przemysław Rojewski, charyzmatyczni nauczyciele z wieloletnim stażem
i sukcesami. Potrafią wciągnąć uczniów w niełatwą dziedzinę, jaką jest
fizyka. Tworzą doskonały, pełen humoru i dystansu do siebie duet.
Ignacy Rejmak jest również bohaterem nagradzanego w Wielkiej
Brytanii, USA i Indiach filmu dokumentalnego „Nieletni inżynierowie”
(www.underage.pro/Inzynierowie).
Przemek to specjalista od doświadczeń. Potrafi zilustrować każde zjawisko.
Strony
merytorycznej
dr inż. Grzegorz Łukasik.
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Doświadczenia wykonywane są w jednej z najlepiej wyposażonych
pracowni w kraju, w wejherowskim „Elektryku”.
Partnerem „Fizyki dla nieletnich” jest Fundacja PGE.
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