ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2021
(θα ακολουθήσει Απολογισμός ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 2021)
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Φυσικής και η Ελληνική Εταιρεία
Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση ανακοινώνουν ότι:
 οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικών / Φυσικής «Αριστοτέλης» 2021
διεξήχθηκαν σύμφωνα 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)
με φυσική παρουσία στις οικείες τάξεις των μαθητών/τριών και όχι σε
εξεταστικά κέντρα όπου αναπόφευκτα θα συνωστίζονταν μαθητές/τριες
και εκπαιδευτικοί από πολλά και διαφορετικά σχολεία, αλλά ούτε
διαδικτυακά, από απόσταση, για να μην ευτελίζεται η έννοια του
αδιάβλητου του διαγωνισμού,
 οι μαθητές/τριες διαγωνίστηκαν σε μία φάση –και σε μεγάλους αριθμούς
που μας εξέπληξαν εν μέσω πανδημίας– με θέματα που στάλθηκαν σε
κάθε σχολείο διαδικτυακά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Φυσικής
και στόχευαν να διευρύνουν και να εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική τους
διαδικασία (που για φέτος έχει διεξαχθεί κυρίως από απόσταση), αλλά
και να έχουν την ευκαιρία και φέτος να διαγωνιστούν σε πραγματικές
συνθήκες και σε αποκλειστικά θέματα πραγματικού διαγωνισμού,
 τα απαντητικά φύλλα εργασίας όλων των μαθητών/τριών –εκτός αυτών
της Γ’ Λυκείου– παρέμειναν και αξιολογήθηκαν φέτος στις οικείες
σχολικές μονάδες (από όπου θα τιμηθούν, ανάλογα με τις επιδόσεις
τους, με αριστεία, βραβεία, εύφημες μνείες και βεβαιώσεις συμμετοχής),
για να δοθεί ο χαρακτήρας του συναγωνισμού και όχι ανταγωνισμού σε
αυτές τις ειδικές συνθήκες,
 τα φύλλα εργασίας και τα τετράδια των μαθητών/τριών της Γ΄ Λυκείου,
που διαγωνίστηκαν, στάλθηκαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και
αξιολογήθηκαν από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής που έχει την
ευθύνη της διοργάνωσης. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψε η ομάδα
των πέντε μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν στη φετινή Ολυμπιάδα
Φυσικής IPhO2021, εκπροσωπώντας την χώρα μας και είναι:
1. ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΗΛΙΑ και της ΜΑΡΙΑΣ ΖΩΗΣ από
το ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ
2. ΠΡΟΥΣΑΛΙΔΗ, ΕΡΙΦΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΜΑΡΙΑΣ από
το ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
3. ΜΠΑΛΛΑ, ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ του ΑΝΕΣΤΙ και της ΕΛΙΟΝΑ από το 18ο ΓΕΛ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4. ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ από το 5ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
5. ΣΤΑΜΠΟΥΡΛΟΥ, ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ και της ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΣ
από το ΓΕΛ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

Οι επιλεγέντες/είσες μαθητές/τριες για την Ολυμπιάδα θα προετοιμαστούν:



σε θεωρητικά θέματα διαδικτυακά, από απόσταση,
στην εκτέλεση πραγματικών πειραμάτων με φυσική παρουσία στα
Εργαστήρια του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών

πριν τη διενέργεια της Ολυμπιάδας, ακολουθώντας τη διαδικασία που θα
καθοριστεί και θα ανακοινωθεί σύντομα από τους Λιθουανούς οργανωτές.
Μετά το πέρας της Ολυμπιάδας θα ακολουθήσει δημόσιος απολογισμός της
συμμετοχής της χώρας μας.
Κλείνοντας τον σύντομο αυτό απολογισμό, επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε
τους μαθητές, τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς που, παρά τις
αντίξοες συνθήκες, συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή του διαγωνισμού
“Αριστοτέλης” και να ευχηθούμε υγεία και πρόοδο σε όλους.
Η Επιστημονική Επιτροπή Διοργάνωσης

