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Ανακοινώνουμε τους Απολογισμούς 2021, τους Προγραμματισμούς 2022 και τις 

Διαπιστώσεις / Προτάσεις όπως στάλθηκαν στο υπουργείο Παιδείας. Υπενθυμίζεται  

ότι   ουν αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας οι Απολογισμοί που α ορούν σε όλους 

τους Πανελλ νιους Διαγωνισμούς  υσικών /  υσικ ς   ως το       και στους 

Πανελλ νιους Διαγωνισμούς  υσικών /  υσικ ς  Αριστοτ λης       ,     ,     , 

    ,       καθώς και όλες τις  λληνικ ς  υμμετο  ς στις Διεθνείς  λυμπιάδες 
 υσικ ς  από το       ως και το 2019).  

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι π ρσι, λόγω της πανδημίας Covid-  , δεν διεξ  θησαν οι 

Πανελλ νιοι Διαγωνισμοί  υσικ ς/ υσικών, καθώς και η Διεθν ς  λυμπιάδα  υσικ ς 

2020.  

  ετικά με τους Πανελλ νιους Διαγωνισμούς  υσικών /  υσικ ς  Αριστοτ λης  και 

τις Διεθνείς  λυμπιάδες  υσικ ς, γενικά, επισημαίνουμε ότι:  

  ι Διαγωνισμοί  υσικών /  υσικ ς  Αριστοτ λης  διεξάγονται από το 

Πανεπιστ μιο Αθηνών /  μ μα  υσικ ς και την  λληνικ   ταιρεία  υσικ ς για 

την  πιστ μη και την  κπαίδευση σε σ ολεία όλης της  ώρας με δια άνεια, 

αξιοπιστία και δημοσιοποίηση των θεμάτων και των αποτελεσμάτων τους, μετά 

από  γκριση και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας,  ωρίς να συνοδεύονται 

–όπως άλλοι διαγωνισμοί– από συνειρμούς π ραν της επιστημονικ ς 
μεθοδολογίας και εκπαιδευτικ ς δεοντολογίας   της εθελοντικ ς και 

α ιλοκερδούς συνεισ οράς των διοργανωτών.  

  ι  λληνες  αθητ ς που μετ  ουν στις Διεθνείς  λυμπιάδες  υσικ ς επιλ γονται 

κάθε  ρόνο αποκλειστικά από τους επίσημα εγκεκριμ νους για αυτό από το 

Υπουργείο Παιδείας Πανελλ νιους Διαγωνισμούς  υσικ ς  Αριστοτ λης , με την 

αποδο   και υποστ ριξη του  ργανισμού των Διεθνών  λυμπιάδων  υσικ ς / 

International Physics Olympiads (IPhO).  
Προηγείται εντατικ  προετοιμασία τους, τόσο σε θεωρητικά θ ματα όσο και στην 

εκτ λεση πραγματικών πειραματικών ασκ σεων στα  ργαστ ρια του  μ ματος 

 υσικ ς του Πανεπιστημίου Αθηνών από τα μ λη και συνεργάτες του, πάντοτε 

α ιλοκερδώς.  
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                                  Ε                        

φ      51                           2021  

 λοκληρώθηκε η 51η Διεθν ς  λυμπιάδα  υσικ ς 2021 η οποία   τος 
διοργανώθηκε από την Λιθουανία στο διάστημα 17-   Ιουλίου     , αλλά 

διενεργ θηκε στις πρωτεύουσες των  ωρών που συμμετεί αν, σύμ ωνα με τους 

κανόνες και τις οδηγίες των διοργανωτών.  

 ι μαθητ ς και οι μαθ τριες που επιλ  θηκαν από τον Πανελλ νιο Διαγωνισμό 

 υσικ ς Γ’ Λυκείου “Αριστοτ λης     ” για να συγκροτ σουν την  λληνικ  

 λυμπιακ   μάδα  ταν οι: 

 Πετράκης  άριος-Γαβρι λ του Ηλία και της  αρίας-Ζω ς. από το Γενικό Λύκειο 

 υγδονίας, 

 Προυσαλίδη  ρι ύλη-Δ σποινα του Ιωάννη και της  αρίας, από το Πρότυπο 

Λύκειο  υαγγελικ ς   ολ ς  μύρνης, 

  πάλλα Γκεράλντο του Αν στι και της  λιόνα, από το   ο Γενικό Λύκειο 

Θεσσαλονίκης, 

 Κυριακούδη Αικατερίνη- τ λλα του Δημητρίου και της Αναστασίας, από το 
5ο Γενικό Λύκειο Καβάλας, 

  ταμπούρλου  ρειδερίκη του  ταύρου και της Ανδρονίκης, από το Γενικό Λύκειο 

 ινο ύτων. 

 πισημαίνεται ότι ο αριθμός των μαθητών/τριών Γ’ Λυκείου που διαγωνίστηκαν για τη 

συμμετο   στην  λυμπιάδα ξεπ ρασε κάθε προσδοκία εν μ σω πανδημίας.  

 πίσης, επισημαίνεται ότι δεν υπ ρξαν ισοβαθμίες μεταξύ των γραπτών των π ντε 
μαθητών/τριών που συγκρότησαν την  λληνικ   μάδα, οι τ σσερις από τους π ντε 

προ ρ ονται από δημόσια σ ολεία εκτός Αθηνών και οι τρεις από τους π ντε είναι 

μαθ τριες.   

Αξιοσημείωτο είναι ότι και οι π ντε  λληνες μαθητ ς/τριες αρίστευσαν στις 

Πανελλαδικ ς  ξετάσεις πετυ αίνοντας όλοι/όλες πάνω από   .    μόρια,  να 

ασ αλ ς κριτ ριο για το πολύ υψηλό τους επίπεδο. 

  μαθητ ς Πετράκης  άριος-Γαβρι λ διακρίθηκε με Ε φ    Μ     ως μ λος της 
 λληνικ ς  λυμπιακ ς  μάδας. Η διάκριση αυτ  είναι εξαιρετικά σημαντικ , καθώς 

οι Διεθνείς  λυμπιάδες  υσικ ς είναι ιδιαίτερα απαιτητικ ς και ο αριθμός των 

βραβευόμενων μαθητών και μαθητριών με μετάλλια και διακρίσεις περιορισμ νος. 

 τη  ετιν   λυμπιάδα  υσικ ς συμμετεί αν 3   μαθητ ς από     ώρες και 

διαγωνίστηκαν σε απαιτητικά θεωρητικά θ ματα αλλά και στην εκτ λεση 

πραγματικών πειραματικών ασκ σεων με σύνθετες διατάξεις και πολύπλοκες 
πειραματικ ς μετρ σεις. 

Λόγω της πανδημίας, οι μαθητ ς και οι μαθ τριες της ομάδας κάθε  ώρας 

συγκεντρώθηκαν στις πρωτεύουσες των  ωρών τους υπό την εποπτεία των 

Λιθουανών διοργανωτών και των εθνικών εκπροσώπων, με τις οδηγίες των 

διοργανωτών.  τη  ώρα μας, η  λυμπιάδα  λαβε  ώρα στις εγκαταστάσεις του 

 μ ματος  υσικ ς του  ΚΠΑ, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα από την Πολιτεία 
μ τρα προστασίας από τον κορωνοϊό και εξασ αλίζοντας όλες τις απαραίτητες και 

αυστηρ ς διαδικασίες για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του διαγωνισμού, όπως 

τις θ σπισαν οι διοργανωτ ς. 

Υπενθυμίζεται ότι η  ώρα μας   ει συμμετο   –και διακρίσεις– σε όλες σ εδόν τις 

Διεθνείς  λυμπιάδες  υσικ ς, από το       ως και το     , πάντα με την 

επιστημονικ  / εκπαιδευτικ  υπευθυνότητα του Πανεπιστημίου Αθηνών.  τις 

 λυμπιάδες 20   και     -   3 η  ώρα δεν συμμετεί ε λόγω αντικειμενικών 
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δυσκολιών, το      δεν συμμετεί ε λόγω της πανδημίας, ενώ στις  λυμπιάδες     , 

     και      η  ώρα μας συμμετεί ε δοκιμαστικά.  ι επιδόσεις των  λλ νων 
μαθητών στις Διεθνείς  λυμπιάδες  υσικ ς     –    ,     -     κυμαίνονται 

συστηματικά στην περιο   μεταξύ του     και     περίπου της συνολικ ς 

βαθμολογίας των –τριών– θεωρητικών θεμάτων και της πειραματικ ς άσκησης και 

  ουν αποδώσει στη  ώρα μας  ύ ημες  νείες και  άλκινα  ετάλλια.  

 υγκεκριμ να, οι  λληνες μαθητ ς   ουν τιμηθεί, με εύ ημο μνεία το     , στο 

Ισρα λ το      με τρεις  ύ ημες  νείες, στην Ινδονησία το      με δύο  ύ ημες 
 νείες, στη Ζυρί η το      με μία  ύ ημο  νεία, στη        το      με μία 

 ύ ημο  νεία, στο Καζακστάν το      με τ σσερις  ύ ημες  νείες, στη Δανία το 

2013 με  να  άλκινο  ετάλλιο, στην  σθονία το      με  να  άλκινο  ετάλλιο και 

δύο  ύ ημες  νείες, στην  αϊλάνδη το      με δύο  άλκινα  ετάλλια και μία 

 ύ ημο  νεία, στην Κροατία το      με π ντε  ύ ημες  νείες, στο  ιετνάμ το 2008 

με μία  ύ ημο  νεία, στο Ιράν το      με μία  ύ ημο  νεία, στη  ιγκαπούρη το 
     με δύο  ύ ημες  νείες, στην Ισπανία το      με δύο  ύ ημες  νείες, στην 
Κορ α το      με  να  άλκινο  ετάλλιο. 

 

                                       /           

 ι π ντε μαθητ ς / μαθ τριες από τις 3 Ιουλίου προετοιμάζονταν καθημερινά από 
απόσταση, μ σω του διαδικτύου, σε θεωρητικά θ ματα με την βο θεια καθηγητών 

και συνεργατών του  ΚΠΑ  /και μελών της      . Από τις    Ιουλίου 

προετοιμάσθηκαν, με  υσικ  παρουσία, στα  ργαστ ρια του  μ ματος  υσικ ς του 

 ΚΠΑ και με τη βο θεια καθηγητών και συνεργατών του, στην εκτ λεση 

πειραματικών ασκ σεων, με τ ρηση όλων των κανόνων του Υπουργείου για την 

προστασία από τον κορωνοϊό. Όλοι οι εκπαιδευτ ς εργάζονταν εθελοντικά και  ωρίς 
οποιαδ ποτε αμοιβ . 

Πληρο ορίες και  ωτογρα ικό υλικό   ει αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους 

των Πανελλ νιων Διαγωνισμών  υσικών /  υσικ ς  Αριστοτ λης . 

  

       Τ  Θ      κά κ            κά Θ                        

 ι μαθητ ς προετοιμάστηκαν τόσο σε                  επιπ δου  λυμπιάδων 

 υσικ ς όσο και σε                    παρόμοια με αυτά παλαιοτ ρων θεμάτων 

και πειραμάτων  λυμπιάδων  υσικ ς.  
 

    2  Τ  Θ      κά         ,             κά Θ                      

Η εντατικ  προετοιμασία των μαθητών για τις Διεθνείς  λυμπιάδες  υσικ ς α ορά 

τόσο σε θεωρητικά θ ματα όσο και σε εργαστηριακά / πειραματικά θ ματα, με  ρ ση 

και των                                   των  λυμπιάδων  υσικ ς, που   ει 

 ροντίσει να αγοράσει το Πανεπιστ μιο Αθηνών μετά από κάθε  λυμπιάδα, 
πραγματοποιείται δε στα διά ορα Ε                                   

                    .  

Η θεωρητικ  προετοιμασία α ορά, κάθε  ρόνο: 

α. σε θ ματα κλασικ ς και 

β. σε θ ματα μετακλασικ ς  σ ετικιστικ ς και κβαντικ ς   υσικ ς, τα οποία 

περιλαμβάνονται στα εξεταστ α θ ματα  την  ύλη   των  λυμπιάδων  υσικ ς.  

Η εργαστηριακ  / πειραματικ  προετοιμασία α ορά, κάθε  ρόνο, στην εκτ λεση 
πραγματικών σύνθετων πειραματικών / εργαστηριακών ασκ σεων  και με  ρ ση 

αισθητ ρων και απτ ρων , των οποίων η διεξαγωγ  απαιτείται από όλους τους 
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διαγωνιζόμενους στις  λυμπιάδες  υσικ ς.  υγκεκριμ να, η εργαστηριακ  

πειραματικ  προετοιμασία κάθε  ρόνο περιλαμβάνει:  

α. προετοιμασία στις πειραματικ ς διατάξεις  όργανα, αισθητ ρες, απτ ρες, ...  και 

στις εκπαιδευτικ ς τε νολογίες  εικονικό εργαστ ριο, εκπαιδευτικά λογισμικά 

προσομοίωσης / οπτικοποίησης ...),  

β. προετοιμασία στις εργαστηριακ ς πρακτικ ς  σύνθεση πειραματικ ς διάταξης, 

διασύνδεσ  της με τον ηλεκτρονικό υπολογιστ , βαθμονόμηση / αναγνώριση 

κλιμάκων των οργάνων, λ ψη μετρ σεων / β λτιστος αριθμός μετρ σεων, ακρίβεια / 
αβεβαιότητα στις μετρ σεις, υπολογισμός σ αλμάτων, ...  και  

γ. προετοιμασία στην επεξεργασία / παρουσίαση των μετρ σεων  διαστατικ  

ανάλυση, σύνθεση γρα ημάτων / επιλογ  κλιμάκων, ακρίβεια αναγρα  ς 

αποτελεσμάτων και σ αλμάτων, απεικόνιση εύρους σ αλμάτων στα γρα  ματα, ...).  

 ημειώνεται ότι κατά τη γνώμη μας, με βάση τη μακρο ρόνια ενασ όληση / εμπειρία / 

θεματολογία / αξιολόγηση κατά τους Πανελλ νιους Διαγωνισμούς  υσικ ς και την 

υποστ ριξη των  λλ νων μαθητών στις Διεθνείς  λυμπιάδες  υσικ ς, η ολιγο μερη 
αυτ  ειδικ  προετοιμασία των μαθητών δεν είναι επαρκ ς, συγκρινόμενη μάλιστα με την 

ειδικ , μακρο ρόνια προετοιμασία σε ειδικά σ ολεία και σεμινάρια των μαθητών των 

περισσοτ ρων  ωρών οι οποίες μετ  ουν στις Διεθνείς  λυμπιάδες  υσικ ς. Όμως, η 

ολιγο μερη προετοιμασία δεν είναι δυνατόν να επεκταθεί λόγω της γεωγρα ικ ς 

κατανομ ς των μαθητών σε όλη τη  ώρα, προκειμ νου να ελα ιστοποιηθούν τα  ξοδα. 

  τος δε λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών το πρόβλημα  ταν εντονότερο 
καθώς τα θεωρητικά μαθ ματα  γιναν εξ’ αποστάσεως.  

Προτείνεται παρακάτω η συστηματοποίηση, η αναβάθμιση και η υπο ρεωτικότητα της 

πειραματικ ς διαδικασίας στο Λύκειο ως η μόνη δυνατότητα των  λλ νων μαθητών 

να συμμετ  ουν ισότιμα με τους συμμαθητ ς τους των άλλων  ωρών στις Διεθνείς 

 λυμπιάδες  υσικ ς.  

 

  2     ξ     ,    Θ      κ      ξ   ό                     Ο υ   άδ   

 α θ ματα των Διεθνών  λυμπιάδων  υσικ ς επιλ γονται κάθε  ρόνο –και   τος– 

από ειδικ ς επιτροπ ς των διοργανωτών.  α θ ματα είναι ιδιαίτερα υψηλού επιπ δου 

τόσο όσον α ορά στην ευρύτητα των απαιτούμενων θεωρητικών γνώσεων και 

μαθηματικών μεθόδων όσο και πειραματικών δεξιοτ των σε πραγματικ ς συνθ κες 
ερευνητικού πειραματισμού για τη λ ψη και επεξεργασία μετρ σεων, γρα ικ  

αναπαράστασ  τους και εξαγωγ ς θεωρητικών συμπερασμάτων βάσει των υπό 

μελ τη περιπτώσεων (case studies).  

 α τρία θεωρητικά θ ματα  με διάρκεια εξ τασης   ώρες  συν θως εκτείνονται πολύ 

π ρα των ορίων της ύλης που καλύπτεται από τα ελληνικά αναλυτικά προγράμματα 

σπουδών και στις τρεις τάξεις του Λυκείου.  πίσης, είναι απαιτητικά σε επιλύσεις 
μαθηματικών σ  σεων αλλά και απαιτούμενου  ρόνου.  

Για τα δύο πειραματικά θ ματα  με διάρκεια εξ τασης επίσης   ώρες, που διεξάγεται 

σε δια ορετικ  ημ ρα , δίνονται στους μαθητ ς διά ορα όργανα με τα οποία ο κάθε 

μαθητ ς μόνος του και  ωρίς οπτικ  επα   με τους διπλανούς του πρ πει να 

συνθ σει δύο ιδιαίτερα σύνθετες πειραματικ ς διατάξεις, να εκτελ σει  να πλ θος 

μετρ σεων με μεγάλη ακρίβεια, να καταγράψει τις μετρ σεις του και να τις μετα  ρει 
σε  να πλ θος διαγραμμάτων, την καταλληλότερη μορ   των οποίων πρ πει ο ίδιος 

να επιλ ξει, να συνθ σει τα διαγράμματα  βαθμολογούμενα ως προς το περιε όμενο, 

τη μορ   και την πληρότητα των συμπεριλαμβανομ νων πληρο οριών  και να 

συνάγει ως συμπεράσματα θεωρητικά πρότυπα που α ορούν κατά κανόνα θεωρίες 

μη διδα θείσες στους  λληνες μαθητ ς.  
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http://micro-kosmos.uoa.gr                                          ), 

                                    ΕΕ ΕΕ www   φ   gr.  

  τος οι μαθητ ς / μαθ τριες π ραν μ ρος, τόσο στην θεωρητικ  όσο και στην 

πειραματικ  εξ ταση, σε άγνωστες θεωρητικ ς ασκ σεις και άγνωστες πραγματικ ς 

πειραματικ ς διατάξεις που εί αν αποσταλεί από τους διοργανωτ ς σε ειδικ ς 
συσκευασίες ασ αλείας, οι οποίες ανοί θηκαν την ημ ρα της πειραματικ ς εξ τασης 

υπό την διαδικτυακ  εποπτεία των διοργανωτών. Η συζ τηση και μετά ραση των 

θεμάτων  γινε εξ αποστάσεως και με συμμετο   των αντιπροσώπων κάθε  ώρας 

μ σω τηλεδιάσκεψης με εικόνα και   ο. Κατά την διάρκεια της εξ τασης των 

μαθητών, υπ ρ ε επιτ ρηση με εικόνα και   ο από τους διοργανωτ ς, αλλά και με 

 υσικ  παρουσία  λλ νων συνοδών, σύμ ωνα με τους αυστηρούς κανόνες των 

διοργανωτών για την διασ άλιση του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας της 
διαγωνιστικ ς διαδικασίας. 

 ε την λ ξη κάθε  άσης της εξ τασης, και πάντα υπό επιτ ρηση μ σω εικόνας και 

  ου, οι απαντ σεις / λύσεις των θεωρητικών και πειραματικών θεμάτων 

αποστ λλονταν διαδικτυακά στους διοργανωτ ς, από τους οποίους και 

βαθμολογ θηκαν. Παράλληλα, όπως σε κάθε διοργάνωση, τα γραπτά 

βαθμολογ θηκαν και από τους εκπρόσωπους κάθε  ώρας, προκειμ νου να υπάρ ει η 
μ γιστη δυνατ  αντικειμενικότητα στην βαθμολογία.  

Η τελικ  βαθμολογία κάθε μαθητ  διαμορ ώθηκε και   τος κατά     από τη 

βαθμολογία του στα θεωρητικά θ ματα και κατά     από τη βαθμολογία του στα 

πειραματικά θ ματα. Για τους μαθητ ς με τις υψηλότερες  με  θίνουσα σειρά  

βαθμολογίες προβλ πονται  ρυσά, ασημ νια και  άλκινα μετάλλια αλλά και εύ ημες 

μνείες.  ημειώνεται ότι οι μαθητ ς που κατά κανόνα   ουν τις υψηλότερες από όλους 

βαθμολογίες επιτυγ άνουν επιδόσεις που  θάνουν στη μ γιστη βαθμολογία  άνω του 
     τόσο στα θεωρητικά όσο και στα πειραματικά θ ματα, γεγονός που είναι 

ενδεικτικό των επιδόσεων αυτών των μαθητών και του επιπ δου των σπουδών τους 

στη θεωρία και στο πείραμα.  

Σ                                         Ε              ,     

                                      ,                            

                                                                     
          ,      φ                          ΕΚ           ΕΕ ΕΕ, 

                                                     φ           

   β                                                     ϊ   
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Β      ά κ    –   κυ ό     –  ξ          

Η διεξαγωγ  Πανελληνίων Διαγωνισμών  υσικ ς/ υσικών υψηλού επιπ δου όπως οι 

Διαγωνισμοί  Αριστοτ λης , η επιλογ  και προετοιμασία των μαθητών της Γ’ Λυκείου, οι 

οποίοι συγκροτούν την  λληνικ   μάδα στις Διεθνείς  λυμπιάδες  υσικ ς, απαιτούν 

ομάδες εξειδικευμ νων και  μπειρων μα όμενων επιστημόνων / εκπαιδευτικών, οι οποίοι 

συνεργάζονται πολύπλευρα και πολυεπίπεδα, υπό την εποπτεία σ ετικών με το 

αντικείμενο των Διαγωνισμών πανεπιστημιακών εργαστηρίων.  

Η εγκυρότητα των θεμάτων και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών 
 Αριστοτ λης  -και των παλαιοτ ρων– ουδ ποτε αμ ισβητ θηκε, ούτε σημειώθηκε 

http://micro-kosmos.uoa.gr/
http://www.εεφεε.gr/
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ποτ  κάποια αστο ία, παράλειψη    διαρρο   στα θ ματα.  πίσης, ουδ ποτε 

αμ ισβητ θηκαν τα αποτελ σματα της αξιολόγησης, εκτός μίας περίπτωσης, πριν 
αρκετά  ρόνια, που ζητ θηκε από κάποιον μαθητ  η επίδειξη του γραπτού του κατά 

την οποία αποδεί θηκε η σωστ  αξιολόγησ  του και οι γονείς του  μαζί με τον 

εκπαιδευτικό του  ζ τησαν συγνώμη. Αντίθετα, πολλά από τα θ ματα –κυρίως τα 

 πειραματικά –   ουν αποτελ σει πηγ   μπνευσης για αντίστοι α θ ματα των 

πανελλ νιων εξετάσεων.  

Για κάθε περίπτωση αμ ισβ τησης, μετά από αίτημα μαθητ    μαθ τριας, 
προγραμματίζεται μετά την  η  επτεμβρίου του  τους της εξ τασης, η επίδειξη σε 

αυτόν/αυτ ν  με την παρουσία των γον ων/κηδεμόνων του/της  του γραπτού, 

σύμ ωνα με τους κανόνες που ισ ύουν από την Πολιτεία για την αντίστοι η 

διαδικασία στις Πανελλ νιες  ξετάσεις εισαγωγ ς στα Α Ι.  
 

Β 2    ό    -           ό   

Η εμπειρία από τους Πανελλ νιους Διαγωνισμούς  υσικ ς /  υσικών μπορεί να 

συνεισ  ρει στον εκσυγ ρονισμό και εξορθολογισμό των προγραμμάτων σπουδών 

 υσικ ς και στην καθι ρωση της πειραματικ ς άσκησης στη διδασκαλία, τη μάθηση 

και την εμπ δωση της  υσικ ς. Δημιουργείται, ακόμη, υγι ς περιβάλλον άμιλλας για 
όλους τους μαθητ ς της  ώρας, το οποίο πρωτίστως αποσκοπεί στη δημιουργία 

ενεργών πολιτών, με γνώση του  υσικού κόσμου, ορθολογικ  σκ ψη και κριτικ  

ικανότητα,  ωρίς οι Διαγωνισμοί να στο εύουν στην όποια συγκυριακ  βαθμολογικ  

κατάταξ  τους, ούτε οι καλ ς επιδόσεις είναι αυτοσκοπός.  

Η όλη διαδικασία προάγει επίσης τον εθελοντισμό δεδομ νου ότι όλοι οι 

εμπλεκόμενοι  εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

αλλά και οι καθηγητ ς και οι συνεργάτες του Πανεπιστημίου Αθηνών , εργάζονται 
εθελοντικά,  ωρίς οποιαδ ποτε αμοιβ , πρακτικ  που ακολουθείται όλα τα  ρόνια 

διεν ργειας των Πανελλ νιων Διαγωνισμών  υσικ ς/ υσικών.  
 

Β    Ο  κ       κ            ό                           υ  κ   /  υ  κ   

            » 2021  

 λοκληρώθηκαν, σύμ ωνα τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας    4/103169/ 

 Δ/   3  /  -8-    ,    /  3   /Δ /  -10-2021,    / 3   /Δ /  -4-2021, 

   /     / Δ/     /Δ / -5-    ,    /     /Δ / -5-2021  οι Πανελλ νιοι 

Διαγωνισμοί   υσικών το για Δημοτικό   ολείο και  υσικ ς για Γυμνάσιο-Λύκειο) 

 Αριστοτ λης    21, που διοργανώθηκαν με την  γκριση του Υπουργείου Παιδείας, από 
το Πανεπιστ μιο Αθηνών /  μ μα  υσικ ς και την  λληνικ   ταιρεία  υσικ ς για την 

 πιστ μη και την  κπαίδευση, υπό την  πιστημονικ  ευθύνη των: Γεωργίου  όμπρα 

 Καθηγητ   ΚΠΑ  και Γεωργίου Θ. Καλκάνη  ομ. Καθηγητ   ΚΠΑ).  
 

Ο   ά    ,               ,     υ          

 ο σ ολικό  τος     -    , λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επ βαλλε η 

παγκόσμια πανδημία του Covid-  , οι Πανελλ μιοι Διαγωνισμοί  υσικ ς 

 Αριστοτ λης  σε συνεννόηση και υπό την  γκριση του Υπουργείου Παιδείας 

πραγματοποι θηκαν με αλλαγ ς σε σ  ση με τα προηγούμενα  ρόνια.  υγκεκριμ να:  

1. Διεξ  θησαν σύμ ωνα με το πρόγραμμα:  

για το Λύκειο την 11-05-2021 (10:00-12:00),  

για το Γυμνάσιο την 18-05-2021 (10:00-12:00),  

για το Δημοτικό την 18-05-2021 (10:00-12:00)  
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2. Πραγματοποι θηκαν με  υσικ  παρουσία στις οικείες τάξεις των μαθητών/τριών 

και ό ι σε εξεταστικά κ ντρα όπου αναπό ευκτα θα συνωστίζονταν μαθητ ς/τριες 
και εκπαιδευτικοί από πολλά και δια ορετικά σ ολεία  με κίνδυνο μόλυνσης από 

τον ιό , αλλά ούτε διαδικτυακά, από απόσταση, για να μην ευτελίζεται η  ννοια 

του αδιάβλητου του διαγωνισμού. 

3.  ι μαθητ ς/τριες διαγωνίστηκαν σε μία  άση –και σε μεγάλους αριθμούς που μας 

εξ πληξαν– με θ ματα που στάλθηκαν σε κάθε σ ολείο διαδικτυακά από το 

Πανεπιστ μιο Αθηνών /  μ μα  υσικ ς και στό ευαν να διευρύνουν και να 
εμπλουτίσουν την εκπαιδευτικ  τους διαδικασία  που για   τος   ει διεξα θεί 

κυρίως από απόσταση , αλλά και να   ουν την ευκαιρία και   τος να 

διαγωνιστούν σε πραγματικ ς συνθ κες και σε αποκλειστικά θ ματα πραγματικού 

διαγωνισμού.   

4.  α απαντητικά  ύλλα εργασίας όλων των μαθητών/τριών –εκτός αυτών της Γ’ 

Λυκείου– παρ μειναν και αξιολογ θηκαν   τος στις οικείες σ ολικ ς μονάδες 

 από όπου τιμ θηκαν, ανάλογα με τις επιδόσεις τους, με αριστεία, βραβεία, 
εύ ημες μνείες και βεβαιώσεις συμμετο  ς , για να δοθεί ο  αρακτ ρας του 

συναγωνισμού και ό ι ανταγωνισμού σε αυτ ς τις ειδικ ς συνθ κες. 

5.  α  ύλλα εργασίας και τα τετράδια των μαθητών/τριών της Γ’ Λυκείου, που 

διαγωνίστηκαν, στάλθηκαν στο Πανεπιστ μιο Αθηνών και αξιολογ θηκαν από τα 

μ λη της  πιστημονικ ς  πιτροπ ς που   ει την ευθύνη της διοργάνωσης. Από τη 

διαδικασία αυτ  επελ γησαν τοι π ντε μαθητ ς/τριες που συγκρότησαν την 
 λληνικ   μάδα συμμετο  ς στη  ετιν   λυμπιάδα  υσικ ς IPhO 2021  βλ. 

παράγρα ο Α . 

 ι συμμετο  ς Δημοτικών σ ολείων, Γυμνασίων και Λυκείων με περίπου 8.    

μαθητ ς (4.    μαθητ ς/τριες δημοτικού και  .    μαθητ ς/τριες Γυμνασίων και 

Λυκείων                  και το εξωτερικό, με δεδομ νες τις υγειονομικ ς 

συνθ κες, είναι παραπάνω από ικανοποιητικ ς  τα σ ολεία και τα ονόματα των 

μαθητών που συμμετεί αν είναι στη διάθεση του Υπουργείου Παιδείας για την 
επιβεβαίωση των παραπάνω στοι είων .  ι αριθμοί αλλά και η διασπορά των 

Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων                αποδεικνύουν την αποδο   και 

εμπιστοσύνη εκπαιδευτικών, γον ων και μαθητών στους Διαγωνισμούς 

 Αριστοτ λης . 
  

Β 4  Τ  Θ     ,                ,    Β           

 α θ ματα στα οποία διαγωνίστηκαν οι μαθητ ς/τριες α ορούσαν συνδυαστικ ς 

ερωτ σεις κρίσης –κυρίως από την καθημεριν  ζω – και ό ι απομνημόνευσης 

ορισμών.  πίσης, περιεί αν -απαραίτητα- επεξεργασία πραγματικών πειραματικών 
μετρ σεων, μ σα από την οποία οι μαθητ ς καλούνταν να περιγράψουν πειραματικ ς 

διαδικασίες   και να  ρησιμοποι σουν δεδομ να, να διατυπώσουν συμπεράσματα και 

ερμηνείες ε αρμογών, ακολουθώντας τη μεθοδολογία της εκπαιδευτικ ς διαδικασίας 

των σ ολείων.  

 ημειώνεται ότι δεν συμπεριλ  θηκαν θ ματα πολλαπλών απαντ σεων και δεν 

υπ ρξαν θ ματα με ανακρίβειες, λάθη   παραλείψεις.  πίσης, σε καν να γραπτό δεν 

 ρειάστηκε να γίνει διόρθωση βαθμολόγησης ούτε βρ θηκε και   τος καμία αστο ία. 
 παναλαμβάνεται ότι σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξη γραπτού μαθητ /τριας, αυτό 

θα γίνει μετά την  η  επτεμβρίου με τους αντίστοι ους κανόνες που ισ ύουν για τα 

γραπτά των Πανελλ νιων εισαγωγικών εξετάσεων.  ημειώνεται ότι οι βαθμολογίες 

των Διαγωνισμών  Αριστοτ λης  ακολουθούν και   τος την κανονικ  κατανομ .  

Η σύνθεση των θεμάτων και για τις τρεις βαθμίδες  γινε στο Πανεπιστ μιο Αθηνών 

από μικρ  ομάδα εξειδικευμ νων και  μπειρων ερευνητών και εκπαιδευτικών της 
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πρωτοβαθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και καθηγητών, 

μεταδιδακτορικών και διδακτορικών συνεργατών του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι 
οποίοι εργάστηκαν  όπως κάθε  ρόνο  εθελοντικά,  ωρίς οποιαδ ποτε αμοιβ , όπως 

εξάλλου και οι εκπαιδευτικοί των σ ολείων που βο θησαν στη διεξαγωγ  των 

Διαγωνισμών, πρακτικ  που ακολουθείται όλα τα  ρόνια διεν ργειας των 

Πανελλ νιων Διαγωνισμών.  

 τα θ ματα της Γ’ Λυκείου  γινε προσπάθεια να συνδεθεί το ελληνικό αναλυτικό 

πρόγραμμα διδασκαλίας της  υσικ ς με την εξεταστ α  ύλη  των  λυμπιάδων 
 υσικ ς. Η ύλη αυτ  είναι ευρύτερη της ελληνικ ς, δίνονται όμως συμπληρωματικ ς 

πληρο ορίες όπου και αν απαιτείται.   τος, διαγωνίστηκαν      λληνες 

μαθητ ς/τριες σε μία  άση.  

 α θ ματα όπως και ενδεικτικ ς απαντ σεις αναρτ θηκαν στο διαδίκτυο αμ σως μετά 

την ολοκλ ρωση της εξ τασης για ενημ ρωση των μαθητών και εκπαιδευτικών.  

Όπως ανα  ρθηκε παραπάνω, τα απαντητικά  ύλλα εργασίας όλων των 

μαθητών/τριών –εκτός αυτών της Γ’ Λυκείου– παρ μειναν και αξιολογ θηκαν   τος 
στις οικείες σ ολικ ς μονάδες  από όπου τιμ θηκαν, ανάλογα με τις επιδόσεις τους, 

με αριστεία, βραβεία, εύ ημες μνείες και βεβαιώσεις συμμετο  ς , για να δοθεί ο 

 αρακτ ρας του συναγωνισμού και ό ι ανταγωνισμού σε αυτ ς τις ειδικ ς συνθ κες, 

  τον Πανελλ νιο Διαγωνισμό  υσικών Δημοτικού σ ολείου  λαβαν μ ρος 1.989 

μαθητ ς/τριες της  ’ τάξης και  .    μαθητ ς/τριες της  τ’ τάξης. 

  τον Πανελλ νιο Διαγωνισμό  υσικ ς Γυμνασίου  λαβαν μ ρος  .004 

μαθητ ς/τριες της Α’ τάξης,     της  ’ τάξης και     της Γ’ τάξης.  
  το Πανελλ νιο Διαγωνισμό  υσικ ς Λυκείου οι αντίστοι οι αριθμοί  ταν     για 

την Α’ τάξη,  3  για τη  ’ και     για τη Γ’ τάξη.  

 πισημαίνεται ότι οι πρωτεύσαντες μαθητ ς σε όλες τις τάξεις και τις  άσεις των 

διαγωνισμών είναι πολλοί και                                  Ε      , με 

αξιοσημείωτη διασπορά, αλλά και ελληνικά σ ολεία του εξωτερικού, αποδεικνύοντας 

την αποδο   και εμπιστοσύνη εκπαιδευτικών, γον ων και μαθητών στους 
Διαγωνισμούς  Αριστοτ λης .  παναλαμβάνεται ότι οι τ σσερις από τους π ντε 

πρωτεύσαντες μαθητ ς/τριες της Γ’ Λυκείου, που συγκρότησαν την  λληνικ  

 λυμπιακ   μάδα, προ ρ ονται από σ ολεία εκτός του κ ντρου, ενώ οι τρεις από 

τους π ντε είναι μαθ τριες. 

 ξ αυτών βραβεύονται -σύμ ωνα με το πρότυπο βράβευσης των Διεθνών 

 λυμπιάδων  υσικ ς- οι πρωτεύσαντες μαθητ ς με ΑΡΙ   Ι ,  ΡΑ  Ι   και 
 Υ Η    Ν ΙΑ για την Α’,  ’ και Γ’ Λυκείου και με  Υ Η    Ν ΙΑ για κάθε τάξη 

του Γυμνασίου και του Δημοτικού σ ολείου.  τους υπόλοιπους μαθητ ς που 

διαγωνίστηκαν απον μεται  ΠΑΙΝ    Υ      Η .  

 τους διαδικτυακούς τόπους του Πανεπιστημίου Αθηνών http://micro-kosmos.uoa.gr   

    οι Διαγωνισμοί και οι  λυμπιάδες  υσικ ς  και της  λληνικ ς  ταιρείας  υσικ ς για 

την  πιστ μη και την  κπαίδευση www.εε εε.gr, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 
μαθητών/τριών που απετ λεσαν την ομάδα συμμετο  ς στην Διεθν   λυμπιάδα 
 υσικ ς.  α στοι εία των υπολοίπων μαθητών που βραβεύθηκαν είναι στη διάθεση του 

ΥΠΑΙΘ από την  ργανωτικ   πιτροπ  των διαγωνισμών για τη Γ΄ Λυκείου και από τα 

σ ολεία των συμμετε όντων για τις υπόλοιπες τάξεις Δημοτικού-Γυμνασίου -Λυκείου. 

Η απονομ  Αριστείων,  ραβείων,  ύ ημων  νειών και  παίνων  υμμετο  ς  γινε 

στον  ώρο του σ ολείου στο οποίο  οίτησε ο κάθε μαθητ ς. Η  πιτροπ  θεωρεί ότι η 

διαδικασία αυτ  απονομ ς στους μαθητ ς των  ραβείων, των  υ  μων  νειών και 
των  παίνων στον  ώρο του σ ολείου και με την παρουσία των εκπαιδευτικών και 

των συμμαθητών τους  ίσως και των γον ων, συγγενών και  ίλων τους  τιμά –εκτός 

http://micro-kosmos.uoa.gr/
http://www.εεφεε.gr/
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από τους μαθητ ς– και το σ ολείο και τους εκπαιδευτικούς τους, αλλά και ενισ ύει 

την ευγεν  άμιλλα μεταξύ των μαθητών.  
 

Β 5  Ο    ό                                » 

Γενικότερα, οι διαγωνισμοί  Αριστοτ λης  στο εύουν στη βελτιστοποίηση της 

εκπαίδευσης, θεωρητικ ς και πειραματικ ς, στη  υσικ , σε όλες τις βαθμίδες της. 
 ιδικότερα, στο εύουν: 

 στον εμπλουτισμό της συλλογικ ς και ατομικ ς εμπειρίας εκπαιδευτικών και 

μαθητών                     του γνωσιακού αντικειμ νου, διατυπωμ να με 

                 β    και υπευθυνότητα,  

 στην εξοικείωση ε αρμογ ς των θεμάτων με βάση την επιστημονικ  

            που απαιτεί πραγματικό πειραματισμό και διερεύνηση κατά την 
εκπαιδευτικ  διαδικασία,  

 στην εισαγωγ  συστηματικού και πραγματικού               σε όλες τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης  ακόμη και στις εισαγωγικ ς εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση    

τουλά ιστον στην καθι ρωση θεμάτων τα οποία απαιτούν περιγρα                

            με επεξεργασία πραγματικών πειραματικών δεδομ νων,  

 στην ανάπτυξη σ ετικ ς επιστημονικ ς / εκπαιδευτικ ς         και κουλτούρας, 
με απώτερο στό ο τον ορθολογισμό.  

 δη η ε αρμογ  των παραπάνω επιδιώξεων όλα τα  ρόνια διεξαγωγ ς των 

διαγωνισμών με βάση αυτ  τη στό ευση,   ει προσ  ρει σημαντικ  εμπειρία.   

μεγάλος αριθμός των συμμετε όντων σ ολείων και μαθητών στους Πανελλ νιους 

Διαγωνισμούς  Αριστοτ λης  επιτρ πει ό ι μόνο την ανάπτυξη ευρείας άμιλλας 

μεταξύ των μαθητών και τη βελτιστοποίηση της προετοιμασίας τους για να γίνουν 

ενεργοί πολίτες –με γνώση του  υσικού κόσμου, ορθολογικ  σκ ψη, κριτικ  
ικανότητα–   ακόμη για την προετοιμασία τους για την ανώτατη εκπαίδευση, αλλά 

διευκολύνει και την εξαγωγ  συμπερασμάτων για τη βελτιστοποίηση της 

εκπαιδευτικ ς διαδικασίας και των αναλυτικών προγραμμάτων και πρακτικών.  

 ημειώνεται ότι η συμμετο   των μαθητών στους Πανελλ νιους Διαγωνισμούς δεν 

στο εύει στην όποια συγκυριακ  βαθμολογικ  κατάταξ  τους, ούτε οι καλ ς 

επιδόσεις είναι αυτοσκοπός. Η συμμετο   τους στο εύει στην εξοικείωσ  τους με  να 
ευρύτερο του σ ολείου τους περιβάλλον συναγωνισμού και άμιλλας, με συνθετικ ς 

ερωτ σεις αυξημ νης κατά κανόνα δυσκολίας, οι οποίες περιλαμβάνουν απαραίτητα 

και ερωτ σεις πειραματισμού  όπως επιβάλλουν οι διεθνείς πρακτικ ς της 

εκπαίδευσης στις  υσικ ς  πιστ μες).  

Γι’ αυτό η επιστημονικ  και οργανωτικ  επιτροπ  των Διαγωνισμών  Αριστοτ λης  

θεωρεί ότι     απαιτείται –  και αντενδείκνυται– ειδικ  προετοιμασία των 
μαθητών/τριών για τους Διαγωνισμούς, είτε πρόκειται για ατομικά μαθ ματα  ...  είτε 

για δια ημιζόμενα  σ ολεία  υσικ ς (!;).  
 

Β 6       δ κ                                          υ            Χ         
     51         Ο υ   άδ   υ  κ   2021  

Από τη διαδικασία του Πανελλ νοιυ Διαγωνισμού  υσικ ς  Αριστοτ λης  προ κυψε 

η ομάδα των π ντε μαθητών/τριών που συμμετεί αν στη  ετιν   λυμπιάδα  υσικ ς 

IPhO    , εκπροσωπώντας τη  ώρα μας. Η  ετιν  ομάδα σύμ ωνα με τις επιδόσεις 

τους, συγκροτ θηκε από μαθητ ς/τριες Δημοσίων σ ολείων, οι τ σσερις εκ των 

οποίων προ ρ ονται από Λύκεια εκτός Αθηνών, τρεις  ταν μαθ τριες και δύο 
μαθητ ς.  
 

 ι επιλεγ ντες/ θείσες μαθητ ς/τριες: 
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 Πετράκης  άριος-Γαβρι λ του Ηλία και της  αρίας-Ζω ς από το Γενικό Λύκειο 

 υγδονίας 

 Προυσαλίδη  ρι ύλη-Δ σποινα του Ιωάννη και της  αρίας από το Πρότυπο 

Γενικό Λύκειο της  υαγγελικ ς   ολ ς  μύρνης  

  πάλλα Γκεράλντο του Αν στι και της  λιόνα από το   ο Γενικό Λύκειο 

Θεσσαλονίκης  

 Κυριακούδη Αικατερίνη- τ λλα του Δημητρίου και της Αναστασίας από το  ο 

Γενικό Λύκειο Καβάλας 

  ταμπούρλου  ρειδερίκη του  ταύρου και της Ανδρονίκης από το Γενικό Λύκειο 

 ινο ύτων 
 

 την αξιολόγηση των γραπτών δεν προ κυψαν ισοβαθμίες μεταξύ των μαθητών που 

κατατά θηκαν σε θ σεις που οδ γησαν στην  λυμπιακ   μάδα.  νδεικτικά 

ανα  ρεται ότι οι διαγωνιζόμενοι της Γ’ Λυκείου συνάντησαν τις μεγαλύτερες 

δυσκολίες στο θ μα που προερ όταν από το Κε άλαιο 3  Ρευστά σε κίνηση  του 

τεύ ους Γ’ του σ ολικού βιβλίου και ότι το π μπτο μ λος της  λληνικ ς ομάδας 

βαθμολογ θηκε με   /   επίδοση που αποτ λεσε και το βαθμολογικό όριο 
συμμετο  ς στην ομάδα τη  ετιν   ρονιά.  
 

Αξιοσημείωτο είναι ότι και οι π ντε  λληνες μαθητ ς/τριες αρίστευσαν στις 
Πανελλαδικ ς  ξετάσεις πετυ αίνοντας πάνω  από   .    μόρια,  να ασ αλ ς 

κριτ ριο για το πολύ υψηλό τους επίπεδο το οποίο ικανοποιεί και το κριτ ριο της 

 ργανωτικ ς και  πιστημονικ ς  πιτροπ ς την  λυμπιακ  μας  μάδα να 

συγκροτούν οι καλύτεροι από τους μαθητ ς που συμμετ  ουν στον διαγωνισμό. 

Παράλληλα, με  αρά διαπιστώθηκε σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας αλλά και 

κατά το διαγνωστικό κομμάτι της  λυμπιάδας, ότι όλοι οι μαθητ ς είναι σεμνοί, 
ευγενείς και εργατικοί.  
 

Γ                  

Γ                                                                 

            » 2022  

Όπως   ει  δη ενημερωθεί το Υπουργείο Παιδείας με  γγρα ο που του   ει σταλεί  
(09/06/2021 , προγραμματίζεται και για το επόμενο  τος η προκ ρυξη και διεξαγωγ  

Πανελλ νιων Διαγωνισμών  υσικών  Δημοτικού  και  υσικ ς  Γυμνασίου, Λυκείου) 

 Αριστοτ λης      , σε συγκεκριμ νες ημερομηνίες, με τους παραπάνω στό ους 

καθώς και για την επιλογ  μαθητών στη Διεθν   λυμπιάδα  υσικ ς     .  ι 

Διαγωνισμοί  Αριστοτ λης  προγραμματίζονται από το Πανεπιστ μιο Αθηνών / 

 μ μα  υσικ ς και την  λληνικ   ταιρεία  υσικ ς για την  πιστ μη και την 
 κπαίδευση, με την ίδια επιστημονικ  / εκπαιδευτικ  επιτροπ  που συγκροτείται από 

τους εκπροσώπους των δύο  ορ ων, αντίστοι α: Γεώργιο  όμπρα  Καθηγητ   ΚΠΑ  

και Γεώργιο Θ. Καλκάνη  ομ. Καθηγητ   ΚΠΑ).  

Αυτά υπό την αίρεση, όπως κάθε  τος, της  γκρισης και υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Παιδείας, όπου   ουν αποσταλεί τα αντίστοι α αιτ ματα για την  κδοση 

των σ ετικών εγκυκλίων, με δεδομ νη την επιτυ   διεξαγωγ  τους όλα τα 

προηγούμενα  ρόνια αλλά και τη συνεργασία και εμπιστοσύνη του  ργανισμού των 
Διεθνών  λυμπιάδων  υσικ ς/I   r         Ph      O         στους Διαγωνισμούς 

 Αριστοτ λης .  

 υγκεκριμ να, προγραμματίζονται:  

                                                » Ε      Σ             

    φ   ), ενδοσ ολικά σε όλη τη  ώρα και ελληνικά σ ολεία του εξωτερικού, 

την        17 Μ       2022 (10:00-11:30).  
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                                             » Ε      Σ             

 β  φ   ), σε εξεταστικά κ ντρα σε όλη τη  ώρα και ελληνικά σ ολεία του 
εξωτερικού, το Σ ββ    07 Μ     2022 (10:00-11:30).  

                                             »   ,   , Γ  Γ             

  ,   , Γ      φ            , σε εξεταστικά κ ντρα σε όλη τη  ώρα και 

ελληνικά σ ολεία του εξωτερικού, το Σ ββ    12 Μ       2022    :3 -  :3  

για το Γυμνάσιο και   :3 -  :3  για το Λύκειο).  

•                                              » Γ           β  φ   ), 
στο Πανεπιστ μιο Αθηνών, το Σ ββ    16          2022    :3 -  :3  , για 

την επιλογ  των π ντε μαθητών που θα εκπροσωπ σουν τη  ώρα μας στην 52η 

Διεθν   λυμπιάδα  υσικ ς 2022.  

 τον Διαγωνισμό  υσικ ς  Αριστοτ λης     2  β’  άση, Γ’ Λυκείου , θα 

συμπεριλη θεί  και                            σύμ ωνα με τον σ εδιασμό / 

προγραμματισμό που   ει  δη κατατεθεί στο Υπουργείο Παιδείας. Προγραμματίζεται 
συγκεκριμ να, εκτός των θεωρητικών θεμάτων και των πειραματικών θεμάτων  ωρίς 

τη λ ψη μετρ σεων, να δοθούν στη β’  άση Διαγωνισμού  υσικ ς της Γ’ Λυκείου και 

πειραματικ ς διατάξεις με όργανα μ τρησης.  τσι οι μαθητ ς θα διαγωνίζονται και 

στη σύνθεση / εκτ λεση πραγματικού πειράματος με λ ψη μετρ σεων, αλλά και με 

επεξεργασία των πραγματικών πειραματικών τους μετρ σεων.  

Η από αση για τη συμπλ ρωση του πειραματισμού προ κυψε  και  από την εμπειρία 

της προετοιμασίας των π ντε επιλεγ ντων μαθητών για τη  ετιν   λυμπιάδα αλλά 
και τις δυνατότητες των  ργαστηρίων  υσικ ς του Πανεπιστημίου Αθηνών να 

εξετάζουν και πειραματικά τον απαραίτητο αριθμό μαθητών. Ακόμη, αυτ  εντάσσεται 

στην προσπάθεια σύγκλισης των θεμάτων και των πρακτικών του Διαγωνισμού με 

αυτά της  λυμπιάδας.  τους Διαγωνισμούς  Αριστοτ λης  καταβάλλεται προσπάθεια 

προσ γγισης  στο πλαίσιο της σ ολικ ς ύλης  των θεμάτων και των πρακτικών των 

Διεθνών  λυμπιάδων  υσικ ς αλλά και επι ειρείται η δοκιμαστικ  ε αρμογ  τ τοιων 
θεμάτων και πρακτικών σε εξεταστικό περιβάλλον από τους  λληνες μαθητ ς.  

  Προγραμματισμός 2022 γίνεται με βάση τις  άσεις και τις διαδικασίες που 

ακολουθ θηκαν τα τελευταία  ρόνια και ακολουθούνται στους Πανελλ νιους 

Διαγωνισμούς  Αριστοτ λης .  

 

 2                      Ε         Σ                2         

                  2022  

Προτείνεται και προβλ πεται στο  γγρα ό μας προς το Υπουργείο Παιδείας η επιλογ  

των π ντε μαθητών που θα εκπροσωπ σουν τη  ώρα μας  και  στην   η Διεθν  

 λυμπιάδα  υσικ ς      να γίνει από τους πρωτεύσαντες στον Διαγωνισμό  υσικ ς 

 Αριστοτ λης       της Γ’ Λυκείου, όπως κάθε  ρόνο.  τον Διαγωνισμό αυτό είναι 
δυνατ  η συμμετο   και μαθητών της  ’ και Α’ Λυκείου. Η   η Διεθν ς  λυμπιάδα 

 υσικ ς      εί ε προγραμματιστεί να διεξα θεί στη Λευκορωσία τον Ιούλιο του 

    , αλλά αναμ νεται επιβεβαίωση της του  ργανισμού των Διεθνών  λυμπιάδων 

 υσικ ς / International Physics Olympiads. 

Η προετοιμασία των επιλεγ ντων μαθητών θα γίνει με εντατικούς ρυθμούς τόσο σε 

θεωρητικά θ ματα  επιπ δου  λυμπιάδων  όσο και σε πραγματικούς πειραματισμούς 
με όργανα και συσκευ ς των  ργαστηρίων του  μ ματος  υσικ ς αλλά και 

πειραματικ ς διατάξεις που   ουν  ρησιμοποιηθεί σε παλαιότερες  λυμπιάδες,   ουν 

δε αγοραστεί από το Πανεπιστ μιο Αθηνών και   ουν μετα ερθεί στη  ώρα μας.  
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 .              -                                                         

                                                                   
                                    

Ο  δ            κ       ά       υ  κ   υ           δ       κ  ,    υ  δ  

δ   υ         δό   υ         κ       ό  υ    υ                           κ   

Ο υ   άδ     υ    υ   υ   ά    ό                    ό         κ   20    κ   

    κ             υ         δ    .  

Σ                                                                      
                                                                      

                                                                    

                                                   .  

 ι διακρίσεις των  λλ νων μαθητών στις τελευταίες Διεθνείς  λυμπιάδες  υσικ ς, 

επιτυγ άνονται με υψηλ ς –συγκριτικά– επιδόσεις τους τόσο στα θεωρητικά θ ματα 

όσο και στις πειραματικ ς ασκ σεις και ξεπερνώντας την περιορισμ νη εξεταστ α ύλη 

του ελληνικού αναλυτικού προγράμματος και την  λλειψη –πραγματικ ς και 
συστηματικ ς– εργαστηριακ ς πειραματικ ς πρακτικ ς στα ελληνικά λύκεια, 

 θάνοντας στα όρια των δυνατοτ των τους, αν δεν τα ξεπερνούν. Η ικανότητα 

αντιμετώπισης                    που δεν   ουν διδα θεί σε κάποιες 

περιπτώσεις ερωτημάτων είναι δυνατόν να αποκτηθεί / συμπληρωθεί μ σα σε μερικ ς 

– στω και λίγες– ημ ρες εντατικ ς προετοιμασίας  α ού οι μαθητ ς αποδεδειγμ να 

  ουν ιδιαίτερες δυνατότητες , όπως αυτ  που διενεργείται στα  ργαστ ρια του 
Πανεπιστημίου Αθηνών για λίγες μ ρες πριν την ανα ώρησ  τους για τις  λυμπιάδες. 

Αντίθετα, δεν είναι δυνατόν να α ομοιωθούν                        

              και να ε αρμοστούν από τους μαθητ ς πειραματικ ς πρακτικ ς  σε 

λίγες μ ρες, όσο είναι η προετοιμασία τους στα  ργαστ ρια  όταν δεν τις   ουν 

γνωρίσει και ασκ σει στα λυκειακά  ρόνια τους.  

 πισημαίνεται ότι σύμ ωνα με την εμπειρία μας αλλά και τις πρώτες διαπιστώσεις από 

 ρευνα που διεξαγάγαμε  με διανομ  ερωτηματολογίων επί τόπου   και σε ηλεκτρονικ  
μορ   σε όλους τους αρ ηγούς/συνοδούς των εθνικών αποστολών  και παρουσιάστηκε 

στο   ο Πανελλ νιο  υν δριο της  Ν     (http://synedrio2017.e   h  .gr  

αποδεικνύεται ότι στις συντριπτικά περισσότερες  ώρες του κόσμου υπάρ ει 

συστηματικ  και υπο ρεωτικ  άσκηση από τους μαθητ ς σε πραγματικ ς εργαστηριακ ς 

/ πειραματικ ς διατάξεις και πρακτικ ς, σε αντίθεση με τη λυκειακ  εκπαίδευση στη 
 ώρα μας.  

 ε βάση την παραπάνω εμπειρία από τους Πανελλ νιους Διαγωνισμούς  υσικ ς / 

 υσικών και τις διαπιστώσεις από τις Διεθνείς  λυμπιάδες  υσικ ς, προτείνονται 

συνοπτικά τα ακόλουθα: 

 Η –καταρ  ν– αξιοποίηση πραγματικών πειραματικών μετρ σεων που διατίθενται 

από διαδικτυακ ς   άλλες πηγ ς και η επεξεργασία τους από τους/τις 

μαθητ ς/τριες, όταν δεν είναι ε ικτ  η διεξαγωγ  πειραματισμού από αυτούς/ ς. 
Αυτό θα συμβαίνει και κατά την επίλυση ασκ σεων της  ράπεζας Θεμάτων, 

ευελπιστώντας ότι στην  ράπεζα Θεμάτων  υσικ ς θα περιλαμβάνονται και 

ασκ σεις αυτ ς της κατηγορίας, αλλά και –αργότερα–  ασκ σεις με πραγματικ  

πειραματικ  διαδικασία. 
 

 Η συνεξ ταση –που θα ε αρμοστεί σταδιακά και μετά από προετοιμασία πολλών 

ετών– της πειραματικ ς διαδικασίας στη  υσικ , μαζί με το μάθημα   ως μ ρος 

του μαθ ματος της  υσικ ς, για την εισαγωγ  μαθητών/τριών στην  ριτοβάθμια 

 κπαίδευση – , τουλά ιστον, σε   ολ ς    μ ματά της– ως  ειδικό  μάθημα, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ακολουθούμενες πρακτικ ς των Διεθνών  λυμπιάδων 
 υσικ ς, αλλά και το επιτυ  ς παράδειγμα της Κύπρου των τελευταίων ετών. 
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 ημειώνεται ότι η συμπλ ρωση των πειραματικών υποδομών των Λυκείων της  ώρας 

αλλά και –κυρίως– η συμπλ ρωση  /και ενίσ υση του  μψυ ου δυναμικού με 
 υσικούς –των οποίων ο αριθμός   ει μειωθεί τελευταία– δεν συνεπάγεται υψηλ  

δαπάνη και οι συμπληρώσεις είναι άμεσα ε ικτ ς και σε κάθε περίπτωση απαραίτητες. 

 ξάλλου η προτεινόμενη και από το Ι Π μ θοδος με διερεύνηση περιλαμβάνει 

αναπόσπαστα στα β ματά της τον αποδεικτικό πειραματισμό, ο οποίος διενεργείται 

 δη στο δημοτικό σ ολείο –με απλά μ σα,  ωρίς μετρ σεις– και στο γυμνάσιο, πρ πει 

κατά τη γνώμη μας δε να διενεργείται και στο Λύκειο.    

Όσον α ορά στον  εξεταστικό  πειραματισμό για την εισαγωγ  στην  ριτοβάθμια 

 κπαίδευση, προτείνουμε να μην απαιτεί εξειδικευμ νες   πολύπλοκες διατάξεις αλλά 

να ελ γ ει τις γνώσεις και δεξιότητες των υποψη ίων στη σύνθεση πειραματικών 

διατάξεων, με απλά όργανα, καθώς και την ε αρμογ  πειραματικών πρακτικών 

μ τρησης, επεξεργασίας και εξαγωγ ς συμπερασμάτων / ανακάλυψης της  θεωρίας .  

Η απαιτούμενη τελικ  / β λτιστη προσαρμογ  της εξεταστικ ς διαδικασίας  και  με 

πειραματισμό στις εισαγωγικ ς εξετάσεις μερικών Α Ι είναι δυνατόν –  επιβάλλεται– 
να γίνει στα δημόσια Πειραματικά   και στα Πρότυπα   ολεία της  ώρας, όπως 

γίνεται για κάθε καινοτομικ  δοκιμαστικ  ε αρμογ . Η πρόταση, ίσως, είναι δυνατό 

να γενικευθεί αντίστοι α και σε άλλα μαθ ματα / γνωσιακά αντικείμενα.  

                                             φ                     

              β                               β                      

                                                                     
                                 .  

 ίμαστε αισιόδοξοι για το μ λλον, αν οι  λληνες μαθητ ς, εκτός της αγάπης τους για 

τη  υσικ  και κάποια ολιγο μερη ειδικ  προετοιμασία υποστηρίζονται και από  να 

πλ ρες, εκσυγ ρονισμ νο και εξορθολογισμ νο αναλυτικό πρόγραμμα λυκείου και –

απαραίτητα– από συστηματικ  ε αρμογ  πειραματικών πρακτικών και στο Λύκειο. 

Αυτά θα δώσουν την ευκαιρία στους  λληνες μαθητ ς να διεκδικούν και να 

καταλαμβάνουν καλύτερες θ σεις στην παγκόσμια κατάταξη αλλά και κυρίως να 
  ουν καλύτερη εκπαίδευση και περισσότερα ε όδια για το μ λλον.  
 

Αθ να,  8/08/2021 

 


