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ΘΕΜΑ: 25ος Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Φυσικής Γενικού Λυκείου 2015                    

και 3ος Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Φυσικής Γυµνασίου 2015 

 

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ) σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Φυσικών 

Επιστηµών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του ΠΤ∆Ε του Πανεπιστηµίου Αθηνών 

διοργανώνει: 

� τον 25ο Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγωνισµό Φυσικής Γενικού Λυκείου. Ο διαγωνισµός 

αφορά στους µαθητές όλων των τάξεων των Γενικών Λυκείων της χώρας και 

� τον 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγωνισµό Φυσικής Γυµνασίου. Ο διαγωνισµός αφορά 

στους µαθητές όλων των τάξεων των Γυµνασίων της χώρας. 

 

Πανελλήνιοι Μαθητικοί ∆ιαγωνισµοί Φυσικής Γενικού Λυκείου και Γυµνασίου 

• Ο Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Φυσικής Γενικού Λυκείου 2015 και για τις 

τρεις τάξεις, καθώς και ο Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Φυσικής Γυµνασίου 2015 

Βαθµός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί µέχρι: 
Βαθ. Προτεραιότητας: 
 
Αθήνα,            21-01-2015 
Αρ. Πρωτ.       10533/∆2 

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης 
της χώρας. Έδρες τους. 
2. ∆ιευθύνσεις ∆.Ε. της χώρας. Έδρες τους.  
3. Γραφεία Σχολικών Συµβούλων  
(µέσω των ∆/νσεων ∆.E.)  
4. Γυµνάσια και Γενικά Λύκεια  
(µέσω των ∆/νσεων ∆.E.)  

ΚΟΙΝ.: 

          ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
      Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ      
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ,  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
                  ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ∆.E.  
       ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
                  ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ                            

 
 

----- 
Ταχ. ∆/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη:  15180 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr  
Πληροφορίες: Α. Βάρλα   
Τηλέφωνο:     210-344 3272  
Fax:                210-344 3390 

1. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 
 Γριβαίων 6,  
 10680 Αθήνα 

2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
 Παιδαγωγικό Τµήµα ∆.Ε. 
 Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών, 
 Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος 
 Ναβαρίνου 13α  
 10680 Αθήνα 
 (υπόψη καθ. Γεωργίου Θ. Καλκάνη) 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 
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και για τις τρεις τάξεις, θα διενεργηθούν στις 07 Μαρτίου 2015, ηµέρα Σάββατο και ώρα 

9:30 π.µ.. 

• Οι ενδιαφερόµενοι µαθητές θα υποβάλουν αίτηση συµµετοχής στο σχολείο τους, 

µέχρι την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015. 

• Τα σχολεία θα διαβιβάσουν στις ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στις 

οποίες ανήκουν, πίνακα µε τα ονόµατα των ενδιαφερόµενων  µαθητών. 

• Ο διαγωνισµός θα έχει διάρκεια τρεις (03) ώρες για τους µαθητές Γενικού Λυκείου και 

δύο (02) ώρες για τους µαθητές Γυµνασίου και θα διενεργηθεί στα κατά τόπους Γυµνάσια ή 

Γενικά Λύκεια που θα οριστούν από τις ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Τις 

τοπικές Επιτροπές Εξετάσεων θα συγκροτήσουν οι ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης, σε συνεργασία µε τους σχολικούς συµβούλους κλάδου ΠΕ04 και τα τοπικά 

παραρτήµατα της Ε.Ε.Φ., όπου αυτά υπάρχουν. 

• Η εξεταστέα ύλη για την Α΄ Λυκείου θα είναι η διδακτέα ύλη της τάξης αυτής µαζί µε 

την ύλη του Γυµνασίου, για τη Β΄ Λυκείου θα είναι η διδακτέα ύλη της Φυσικής Γενικής 

Παιδείας και της Φυσικής της Οµάδας Προσανατολισµού των Θετικών Σπουδών της τάξης 

αυτής, ενώ για την Γ΄ Λυκείου θα είναι η διδακτέα ύλη της Φυσικής Γενικής Παιδείας και 

Κατεύθυνσης της τάξης αυτής. 

• Η εξεταστέα ύλη για την κάθε τάξη του Γυµνασίου θα είναι η διδακτέα ύλη της τάξης 

αυτής. 

• Συνιστάται στους µαθητές να έχουν µαζί τους υπολογιστή τσέπης, αλλά όχι κινητό 

τηλέφωνο του οποίου η κατοχή και χρήση απαγορεύεται σε όλη τη διάρκεια του 

διαγωνισµού. 

 

Ειδικά για τους µαθητές της Γ΄ Γενικού Λυκείου ο ∆ιαγωνισµός θα διενεργηθεί σε 

δύο φάσεις: 

• Η πρώτη φάση θα διεξαχθεί το Σάββατο 07 Μαρτίου 2015, 9:30 π.µ. - 12:30 µ.µ, 

στα τοπικά εξεταστικά κέντρα, όπως περιγράφηκε παραπάνω. 

• Η δεύτερη φάση, στην οποία θα συµµετάσχουν οι µαθητές µε τις µεγαλύτερες 

βαθµολογίες της πρώτης φάσης, θα διεξαχθεί το Σάββατο 18 Απριλίου 2015,                

9:30 π.µ.- 12:30 µ.µ., στο Πανεπιστήµιο Αθηνών στο χώρο του Εργαστηρίου Φυσικών 

Επιστηµών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος (Ναβαρίνου 13α, Αθήνα). 

• Η εξεταστέα ύλη στη δεύτερη φάση θα είναι η διδακτέα ύλη Φυσικής Γενικής Παιδείας 

και της Φυσικής της Οµάδας Προσανατολισµού των Θετικών Σπουδών/Κατεύθυνσης της 

Α΄, της Β΄ και της Γ΄ Γενικού Λυκείου και τα θέµατα θα είναι µεγαλύτερης δυσκολίας από 

εκείνα της πρώτης φάσης. 
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• Οι πέντε πρώτοι µαθητές της δεύτερης φάσης (µε την προϋπόθεση ότι θα είναι 

διαθέσιµοι για τη φάση της προετοιµασίας, όπως αυτή περιγράφεται ακολούθως) θα 

συγκροτήσουν την Εθνική Οµάδα (αυτοί ή οι κατά σειρά επιλαχόντες), η οποία θα 

εκπροσωπήσει τη χώρα µας στην 46η ∆ιεθνή Ολυµπιάδα Φυσικής 2015, στην πόλη 

Mumbai της Ινδίας (από 05 έως 12 Ιουλίου 2015). 

Και στις δύο φάσεις του Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού Φυσικής Γενικού Λυκείου 2015 οι 

µαθητές θα διαγωνιστούν -όπως και στο παρελθόν- τόσο σε θεωρητικά θέµατα όσο και σε 

πειραµατικό πρόβληµα, χωρίς τη λήψη µετρήσεων, αλλά µε επεξεργασία πραγµατικών 

πειραµατικών δεδοµένων. Σε όλους τους Πανελλήνιους ∆ιαγωνισµούς Φυσικής Γενικού 

Λυκείου καταβάλλεται προσπάθεια προσέγγισης (στο πλαίσιο της σχολικής ύλης) των 

θεµάτων των ∆ιεθνών Ολυµπιάδων Φυσικής, αλλά και επιχειρείται η δοκιµαστική 

εφαρµογή τέτοιων θεµάτων σε εξεταστικό περιβάλλον από τους Έλληνες µαθητές. 

Οι πέντε µαθητές, που θα επιλεγούν µετά τη δεύτερη φάση για να εκπροσωπήσουν τη 

χώρα µας στην 46η ∆ιεθνή Ολυµπιάδα Φυσικής 2015, θα προετοιµαστούν µε εντατικό 

ρυθµό στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η διάρκεια της προετοιµασίας είναι περίπου µία εβδοµάδα 

(µεταξύ των Πανελλήνιων Εξετάσεων και των ∆ιεθνών Ολυµπιάδων). Την προετοιµασία 

των µαθητών αναλαµβάνουν και πραγµατοποιούν εθελοντικά οι υποψήφιοι διδάκτορες και 

µεταπτυχιακοί φοιτητές του Εργαστηρίου. Η πλήρης και αδιάλειπτη συµµετοχή των 

υποψηφίων στην προετοιµασία αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή τους 

στην Ολυµπιακή Οµάδα. 

Επειδή η αποστολή των θεµάτων στα εξεταστικά κέντρα τόσο για το ∆ιαγωνισµό του 

Γενικού Λυκείου, όσο και για το ∆ιαγωνισµό του Γυµνασίου, θα γίνει µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, τα σχολεία τα οποία θα οριστούν ως εξεταστικά κέντρα, πρέπει να 

καταχωρίσουν ηλεκτρονικά µέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2015 στο διαδικτυακό τόπο 

http://micro-kosmos.uoa.gr (=> οι ∆ιαγωνισµοί και οι Ολυµπιάδες Φυσικής => ∆ηλώσεις 

Συµµετοχής 2015) τα εξής στοιχεία: 

1) ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο 

2) Επωνυµία σχολείου 

3) Εξεταστικό Κέντρο για το ∆ιαγωνισµό: α. Γενικού Λυκείου, β. Γυµνασίου, γ. 

Γενικού Λυκείου και Γυµνασίου 

4) Τηλέφωνο σχολείου 

5) Αριθµό Fax σχολείου 

6) E-mail σχολείου 

7) Ονοµατεπώνυµο ∆ιευθυντή 

8) Ταχυδροµική διεύθυνση σχολείου 
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Για επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας των λογαριασµών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

θα σταλεί δοκιµαστικό µήνυµα προς τα εξεταστικά κέντρα µέχρι τη ∆ευτέρα 02 Μαρτίου 

2015. 

Αµέσως µετά τη λήξη του διαγωνισµού, τα θέµατα θα αναρτηθούν στο δικτυακό τόπο 

του Εργαστηρίου http://micro-kosmos.uoa.gr (σύνδεσµος: ∆ιαγωνισµοί και Ολυµπιάδες 

Φυσικής). 

 

Στον ίδιο διαδικτυακό τόπο http://micro-kosmos.uoa.gr (=> οι ∆ιαγωνισµοί και οι 

Ολυµπιάδες Φυσικής => ∆ηλώσεις Συµµετοχής 2015) θα πρέπει τα σχολεία να 

καταχωρίσουν ηλεκτρονικά µέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2015 τα στοιχεία των µαθητών 

τους που θα λάβουν µέρος στο ∆ιαγωνισµό:  

1. ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο 

2. Επωνυµία σχολείου 

3. Τηλέφωνο σχολείου 

4. Αριθµό Fax σχολείου  

5. E-mail σχολείου  

6. Ονοµατεπώνυµο ∆ιευθυντή 

7. Ταχυδροµική διεύθυνση σχολείου 

8. Ονοµατεπώνυµα µαθητών 

9. Πατρώνυµα µαθητών 

10. Μητρώνυµα µαθητών  

11. Τάξη / τµήµα µαθητών 

 

Γενικές οδηγίες  

Για περισσότερες οργανωτικές πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 

απευθύνονται στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Γριβαίων 6, ΤΚ 10680 Αθήνα (τηλ: 

210.36.35.701, fax: 210.36.10.690, e-mail: eef@otenet.gr). Για πληροφορίες οι οποίες 

αφορούν εκπαιδευτικά θέµατα, τα ερωτήµατα πρέπει να απευθύνονται στο Εργαστήριο 

Φυσικών Επιστηµών (e-mail: labste@gmail.com) 

Πληροφορίες και παλαιά θέµατα (µε τις λύσεις τους) των Πανελλήνιων ∆ιαγωνισµών 

Φυσικής Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου και των ∆ιεθνών Ολυµπιάδων Φυσικής υπάρχουν 

στο δικτυακό τόπο του Εργαστηρίου: http://micro-kosmos.uoa.gr (σύνδεσµος: 

∆ιαγωνισµοί και Ολυµπιάδες Φυσικής). 

Η σύνθεση και η επιλογή των θεµάτων, καθώς και η αξιολόγησή τους θα γίνει από τις 

αντίστοιχες για κάθε βαθµίδα επιτροπές των Πανελλήνιων ∆ιαγωνισµών Φυσικής 2015 του 

Εργαστηρίου, µε την επιστηµονική εποπτεία του καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Γεωργίου Θεοφ. Καλκάνη. Οι πρωτεύσαντες µαθητές κάθε τάξης θα βραβευθούν. 
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Επισηµαίνεται ότι η µετακίνηση των µαθητών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το 

δηµόσιο, καθώς επίσης και η συµµετοχή των εκπαιδευτικών είναι εθελοντική και 

χωρίς δαπάνη για το δηµόσιο. 

Παρακαλούµε να ενηµερωθούν όλα τα σχολεία της αρµοδιότητάς σας. 

 

 

 

      Εσωτερική διανοµή:  
     1.  Γραφείο κ. Υφυπουργού 

2.  Γενική ∆ιεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και ∆.Ε.  
     3.  ∆ιεύθυνση ΠΟ∆ΕΞΜΣ 
          Τµήµα Σπουδών, Προγραµµάτων,    

Οργάνωσης και Μαθητικών Θεµάτων  
     4. ∆ιεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης 
         Τµήµα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και    
         Θρησκευτικής Αγωγής     
     5. ∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Θεµάτων 
        Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων 
     6. ∆ιεύθυνση Σπουδών, Προγραµµάτων  
         και Οργάνωσης ∆.Ε., Τµήµατα Β΄, Γ΄                                     

 

            

 

 

 

 

 

                       

                                                                                              

                           Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
                                                                                     
                
 
               ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑ∆ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


