
 
 

Α) Απολογισµός της Ελληνικής Συµµετοχής στην 52η Διεθνή 
Ολυµπιάδα Φυσικής 2022 

Β) Απολογισµός των Πανελλήνιων Διαγωνισµών Φυσικής/Φυσικών 
«Αριστοτέλης» 2022 

Γ) Προγραµµατισµοί: 
 Γ1) Των Πανελλήνιων Διαγωνισµών Φυσικών/Φυσικής 
«Αριστοτέλης» 2023  

    Γ2) Της Ελληνικής Συµµετοχής στην 53η Διεθνή Ολυµπιάδα 
Φυσικής 2023  

Δ) Διαπιστώσεις - Προτάσεις για τη Λυκειακή εκπαίδευση στη 
Φυσική και τις Πανελλήνιες εξετάσεις καθώς και για τους 
Πανελλήνιους Διαγωνισµούς και τις Διεθνείς Ολυµπιάδες Φυσικής  

Υπενθυµίζεται ότι έχουµε αποστείλει στο Υπουργείο Παιδείας Απολογισµούς 
που αφορούν σε όλους τους Πανελλήνιους Διαγωνισµούς Φυσικών / Φυσικής 
(έως το 2015) και στους Πανελλήνιους Διαγωνισµούς Φυσικών / Φυσικής 
«Αριστοτέλης» (2015, 2016, 2017, 2018, 2019,2021) καθώς και σε όλες τις 
Ελληνικές Συµµετοχές στις Διεθνείς Ολυµπιάδες Φυσικής (από το 1994 έως 
και το 2021).  
Υπενθυµίζεται, επίσης, ότι to 2020, λόγω της πανδηµίας Covid-19, δεν 
δειξήχθησαν οι Πανελλήνιοι Διαγωνισµοί Φυσικής/Φυσικών, καθώς και η 
Διεθνής Ολυµπιάδα Φυσικής 2020.  
Σχετικά µε τον συνυποβαλλόµενο  απολογισµό των Διαγωνισµών και της 
Ολυµπιάδας Φυσικής 2022, επισηµαίνουµε ότι: οι Διαγωνισµοί Φυσικών / 
Φυσικής «Αριστοτέλης» διεξάγονται από το Πανεπιστήµιο Αθηνών / Τµήµα 
Φυσικής και την Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήµη και την 
Εκπαίδευση σε σχολεία όλης της χώρας µε διαφάνεια, αξιοπιστία και 
δηµοσιοποίηση των θεµάτων και των αποτελεσµάτων τους, µετά από 
έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς άλλους συνειρµούς πέραν της 
επιστηµονικής και εκπαιδευτικής δεοντολογίας ή της εθελοντικής και 
αφιλοκερδούς συνεισφοράς. Οι Έλληνες Μαθητές που µετέχουν στις Διεθνείς 
Ολυµπιάδες Φυσικής επιλέγονται κάθε χρόνο αποκλειστικά από τους 
επίσηµους Πανελλήνιους Διαγωνισµούς Φυσικής «Αριστοτέλης», µε την 
αποδοχή και υποστήριξη του Οργανισµού των Διεθνών Ολυµπιάδων Φυσικής 
/ International Physics Olympiads (IPhO). Προηγείται εντατική προετοιµασία 
τους, τόσο σε θεωρητικά θέµατα όσο και στην εκτέλεση πραγµατικών 
πειραµατικών ασκήσεων στα Εργαστήρια του Τµήµατος Φυσικής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών από τα µέλη και συνεργάτες του, πάντοτε 
αφιλοκερδώς.  

 

 



Α. Ολοκλήρωση και Απολογισµός της Ελληνικής συµµετοχής 
στην  52η Διεθνή Ολυµπιάδα Φυσικής 2022  

Ολοκληρώθηκε η 52η Διεθνής Ολυµπιάδα Φυσικής 2022 η οποία φέτος 
διοργανώθηκε από την Ελβετία στο διάστηµα 10-18 Ιουλίου 2022.  

Οι µαθητές και οι µαθήτριες που επιλέχθηκαν από τον Πανελλήνιο 
Διαγωνισµό Φυσικής Γ΄ Λυκείου “Αριστοτέλης 2022” για να συγκροτήσουν 
την Ελληνική Ολυµπιακή Οµάδα ήταν, κατά σειρά επιτυχίας, οι: 

• Πάζας Βασίλειος του Ηλία, από το Πρότυπο Γενικό Λύκειο 
Αναβρύτων, 

• Ζορµπάς Χρήστος του Φωτίου, από το 2ο Γενικό Λύκειο Αιγίου, 

• Αθανασόπουλος Νικόλαος του Χρήστου, από το Πρότυπο Γενικό 
Λύκειο Αναβρύτων, 

• Παπαδόπουλος Αθανάσιος του Θεµιστοκλή, από τα Εκπαιδευτήρια Ε. 
Μαντουλίδη, 

• Τσούλιας Αλέξανδρος του Στυλιανού, από το 32ο Γενικό Λύκειο 
Θεσσαλονίκης. 

Αυτοί, επιλέχθηκαν από τον Πανελλήνιο Διαγωνισµό Φυσικής «Αριστοτέλης» 
2022 που οργανώνεται κάθε χρόνο από το Τµήµα Φυσικής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και την Ελληνική Εταιρεία Φυσικής 
για την Επιστήµη και την Εκπαίδευση (ΕΕΦΕΕ), µε τις ανιδιοτελείς 
προσπάθειες καθηγητών και µαχόµενων εκπαιδευτικών τόσο στη 
θεµατοδότηση των διαγωνισµών όσο και στην θεωρητική και πειραµατική 
προετοιµασία των πέντε πρωτευσάντων µαθητών, αλλά και –φέτος- την 
υποστήριξη του Μη Κερδοσκοπικού Σωµατείου ΔΕΣΜΟΣ (www.desmos.org).  

Οι µαθητές Πάζας Βασίλειος, Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Τσούλιας 
Αλέξανδρος διακρίθηκαν µε εύφηµο µνεία ως µέλη της Ελληνικής 
Ολυµπιακής Οµάδας. Η διάκριση αυτή είναι εξαιρετικά σηµαντική, καθώς οι 
Διεθνείς Ολυµπιάδες Φυσικής είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και ο αριθµός των 
βραβευόµενων µαθητών και µαθητριών µε µετάλλια και διακρίσεις 
περιορισµένος. 

Λόγω της διεθνούς κατάστασης που διαµορφώθηκε από την επίθεση της 
Ρωσίας στην Ουκρανία, την Κυριακή 3 Απριλίου διοργανώθηκε έκταση 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Διεθνούς Ολυµπιάδας 
Φυσικής, προκειµένου να συζητηθούν οι σοβαρότατες επιπτώσεις στην 
φετινή διοργάνωση, µε δεδοµένο ότι πριν τέσσερα χρόνια (κατά την 
συνήθη πρακτική) είχε επιλεγεί ως διοργανώτρια χώρα για το 2022 η 
Λευκορωσία. Στην συνεδρίαση αυτή πήραν µέρος οι εκπρόσωποι όλων των 
συµµετεχουσών χωρών, οι οποίοι κάθε χρόνο συνοδεύουν και 
καθοδηγούν τους µαθητές που λαµβάνουν µέρος στην Ολυµπιάδα. Την 
χώρα µας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και το µέλος της 
Ε.Ε.Φ.Ε.Ε.  που είναι επιφορτισµένοι µε τον συντονισµό της συµµετοχής 
της Ελλάδας στην παγκόσµια αυτή διοργάνωση (Ενηµερωτικό έγγραφο 
αριθ. Πρωτ. ΥΠΑΙΘ 40842/8-4-2022). 

Με µεγάλη πλειοψηφία αποφασίστηκε να αφαιρεθεί από την Λευκορωσία 
η ευθύνη της διοργάνωσης του 2022. Τελικά τη διοργάνωση ανέλαβε η 



Ελβετία και το διαγωνιστικό µέρος πραγµατοποιήθηκε εξ’ αποστάσεως, 
όπως και την προηγούµενη χρονιά. Περίπου 400 µαθητές από 80 χώρες 
διαγωνιστηκαν σε απαιτητικά θεωρητικά θέµατα και στην εκτέλεση 
πειραµάτων µέσω Η/Υ µε χρήση ειδικών λογισµικών. Η επιλογή αυτού του 
τρόπου πειραµατικής εξέτασης επιλέχθηκε λόγω ακριβώς των ειδικών 
συνθηκών και του περιορισµένου χρόνου που είχαν στη διάθεσή τους οι 
Ελβετοί διοργανωτές µετά την ανάληψη της διοργάνωσης. 

Οι µαθητές και οι µαθήτριες της οµάδας κάθε χώρας συγκεντρώθηκαν στις 
πρωτεύουσες των χωρών τους υπό την εποπτεία των Ελβετών διοργανωτών 
και των εθνικών εκπροσώπων. Στη χώρα µας, η Ολυµπιάδα έλαβε χώρα στις 
εγκαταστάσεις του Τµήµατος Φυσικής, λαµβάνοντας όλα τα προβλεπόµενα 
από την Πολιτεία µέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό και εξασφαλίζοντας 
όλες τις απαραίτητες και αυστηρές διαδικασίες για την αξιοπιστία και την 
εγκυρότητα του διαγωνισµού, όπως θέσπισαν οι διοργανωτές. 

Η συµµετοχή της χώρας µας -µε επιλεγόµενες οµάδες τελειόφοιτων µαθητών 
Λυκείου-  στις Διεθνείς Ολυµπιάδες Φυσικής που διενεργούνται κάθε χρόνο 
δεν στοχεύει -απλώς- στην επιλογή και τις διακρίσεις Ελλήνων Μαθητών σε 
αυτήν την κορυφαία πρόκληση συναγωνισµού άριστων από όλο τον κόσµο. 
Στοχεύει -κυρίως- στη γνωριµία µε νέες ιδέες και τάσεις που εµφανίζονται, 
αλλά και νέες µεθόδους και πρακτικές που εφαρµόζονται και αξιολογούνται, 
κάθε χρόνο, σε ένα δυναµικό περιβάλλον επιλεγέντων µαθητών και 
εκπαιδευτικών / κριτών από 80 περίπου χώρες, σε διαφορετική χώρα κάθε 
χρονιά. Δίνονται έτσι ευκαιρίες αναζήτησης  και προσαρµογής της 
Ελληνικής Φυσικής Εκπαίδευσης στις παγκόσµιες τάσεις και πρακτικές.  

Υπενθυµίζεται ότι η χώρα µας έχει συµµετοχή –και διακρίσεις– σε όλες 
σχεδόν τις Διεθνείς Ολυµπιάδες Φυσικής, από το 2004 έως και το 2019, 
πάντα µε την επιστηµονική / εκπαιδευτική υπευθυνότητα του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. Στις Ολυµπιάδες 2009 και 2001-2003 η χώρα δεν συµµετείχε λόγω 
αντικειµενικών δυσκολιών, ενώ στις Ολυµπιάδες 1998, 1995 και 1994 η 
χώρα µας συµµετείχε δοκιµαστικά. Οι επιδόσεις των Ελλήνων µαθητών στις 
Διεθνείς Ολυµπιάδες Φυσικής 2004–2008, 2010-2019 κυµαίνονται 
συστηµατικά στην περιοχή µεταξύ του 20% και 40% περίπου της συνολικής 
βαθµολογίας των –τριών– θεωρητικών θεµάτων και της πειραµατικής 
άσκησης και έχουν αποδώσει στη χώρα µας Εύφηµες Μνείες και Χάλκινα 
Μετάλλια.  
Συγκεκριµένα, οι Έλληνες µαθητές τιµήθηκαν, στην Ελβετίας (εξ 
αποστάσεως) το 2022 µε τρεις εύφηµες µνείες, στη Λιθουανία (εξ 
αποστάσεως) το 2021 µε εύφηµη µνεία , στο Ισραήλ το 2019 µε τρεις 
Εύφηµες Μνείες, στην Ινδονησία το 2017 µε δύο Εύφηµες Μνείες, στη 
Ζυρίχη το 2016 µε µία Εύφηµο Μνεία, στη Mumbai το 2015 µε µία Εύφηµο 
Μνεία, στο Καζακστάν το 2014 µε τέσσερις Εύφηµες Μνείες, στη Δανία το 
2013 µε ένα Χάλκινο Μετάλλιο, στην Εσθονία το 2012 µε ένα Χάλκινο 
Μετάλλιο και δύο Εύφηµες Μνείες, στην Ταϊλάνδη το 2011 µε δύο Χάλκινα 
Μετάλλια και µία Εύφηµο Μνεία, στην Κροατία το 2010 µε πέντε Εύφηµες 
Μνείες, στο Βιετνάµ το 2008 µε µία Εύφηµο Μνεία, στο Ιράν το 2007 µε µία 
Εύφηµο Μνεία, στη Σιγκαπούρη το 2006 µε δύο Εύφηµες Μνείες, στην 
Ισπανία το 2005 µε δύο Εύφηµες Μνείες, στην Κορέα το 2004 µε ένα Χάλκινο 
Μετάλλιο.  

 



Α.1. Η Προετοιµασία των Ελλήνων Μαθητών/τριών  

Οι πέντε µαθητές από τις 27 Ιουνίου προετοιµάζονταν καθηµερινά από 
απόσταση, µέσω του διαδικτύου, σε θεωρητικά θέµατα και σε προσοµοιώσεις 
πειραµάτων µέσω Η/Υ µε την βοήθεια καθηγητών και συνεργατών του ΕΚΠΑ 
ή/και µελών της ΕΕΦΕΕ. Όλοι εργάζονταν εθελοντικά και χωρίς οποιαδήποτε 
αµοιβή. 

Α.1.1. Τα θέµατα της προετοιµασίας 

Οι µαθητές προετοιµάστηκαν τόσο σε θεωρητικά θέµατα επιπέδου 
Ολυµπιάδων Φυσικής όσο και σε προσοµοιώσεις πειραµατικών θεµάτων 
µέσω Η/Υ.  

Α.1.2. Τα µαθήµατα, τα εργαστήρια  

Η εντατική προετοιµασία των µαθητών για τις Διεθνείς Ολυµπιάδες Φυσικής 
αφορά τόσο σε θεωρητικά θέµατα όσο και σε εργαστηριακά / πειραµατικά 
θέµατα, µε χρήση Η/Υ. 

Η θεωρητική προετοιµασία αφορά: 
α. σε θέµατα κλασικής και 
β. σε θέµατα µετακλασικής (σχετικιστικής και κβαντικής) φυσικής, 
τα οποία περιλαµβάνονται στα εξεταστέα θέµατα (την «ύλη») των 
Ολυµπιάδων Φυσικής.  

Η εργαστηριακή / πειραµατική προετοιµασία αφορά στην εκτέλεση  
σύνθετων πειραµατικών / εργαστηριακών ασκήσεων µε χρήση Η/Υ, των 
οποίων η διεξαγωγή απαιτούνταν από όλους τους διαγωνιζόµενους στη 
φετινή Ολυµπιάδα Φυσικής. Η εργαστηριακή πειραµατική προετοιµασία 
περιλάµβανε:  

α. προετοιµασία στις πειραµατικές διατάξεις (όργανα, αισθητήρες, απτήρες, 
...) και στις εκπαιδευτικές τεχνολογίες (εικονικό εργαστήριο, εκπαιδευτικά 
λογισµικά προσοµοίωσης / οπτικοποίησης ...),  

β. προετοιµασία στις εργαστηριακές πρακτικές (σύνθεση πειραµατικής 
διάταξης, διασύνδεσή της µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, βαθµονόµηση 
/ αναγνώριση κλιµάκων των οργάνων, λήψη µετρήσεων / βέλτιστος 
αριθµός µετρήσεων, ακρίβεια / αβεβαιότητα στις µετρήσεις, υπολογισµός 
σφαλµάτων, ...) και  

γ. προετοιµασία στην επεξεργασία / παρουσίαση των µετρήσεων (διαστατική 
ανάλυση, σύνθεση γραφηµάτων / επιλογή κλιµάκων, ακρίβεια αναγραφής 
αποτελεσµάτων και σφαλµάτων, απεικόνιση εύρους σφαλµάτων στα 
γραφήµατα, ...).  

Σηµειώνεται ότι κατά τη γνώµη µας, µε βάση την µακροχρόνια ενασχόληση 
/ εµπειρία / θεµατολογία / αξιολόγηση κατά τους Πανελλήνιους 
Διαγωνισµούς Φυσικής και την υποστήριξη των Ελλήνων µαθητών στις 
Διεθνείς Ολυµπιάδες Φυσικής, η ολιγοήµερη αυτή ειδική προετοιµασία των 
µαθητών δεν είναι επαρκής, συγκρινόµενη µάλιστα µε την ειδική, 
µακροχρόνια προετοιµασία σε ειδικά σχολεία και σεµινάρια των µαθητών των 
περισσοτέρων χωρών οι οποίες µετέχουν στις Διεθνείς Ολυµπιάδες Φυσικής. 
Όµως, η ολιγοήµερη προετοιµασία δεν είναι δυνατόν να επεκταθεί λόγω της 



γεωγραφικής κατανοµής των µαθητών σε όλη τη χώρα, προκειµένου να 
ελαχιστοποιηθούν τα έξοδα.  

 

Α.2. Η εξέταση, τα θέµατα και η αξιολόγηση 

Τα θέµατα των Διεθνών Ολυµπιάδων Φυσικής είναι ιδιαίτερα υψηλού 
επιπέδου τόσο όσον αφορά στην ευρύτητα των απαιτούµενων θεωρητικών 
γνώσεων και µαθηµατικών µεθόδων όσο και πειραµατικών δεξιοτήτων σε 
πραγµατικές συνθήκες ερευνητικού πειραµατισµού για τη λήψη και 
επεξεργασία µετρήσεων, γραφική αναπαράστασή τους και εξαγωγής 
θεωρητικών συµπερασµάτων βάσει των υπό µελέτη περιπτώσεων (case 
studies).  
Τα τρία θεωρητικά θέµατα (µε διάρκεια εξέτασης 5 ώρες) συνήθως 
εκτείνονται πολύ πέρα των ορίων της ύλης που καλύπτεται από τα ελληνικά 
αναλυτικά προγράµµατα σπουδών και στις τρεις τάξεις του Λυκείου. Επίσης, 
είναι απαιτητικά σε επιλύσεις µαθηµατικών σχέσεων αλλά και απαιτούµενου 
χρόνου.  
Για τα δύο πειραµατικά θέµατα (µε διάρκεια εξέτασης επίσης 5 ώρες, που 
διεξάγεται σε διαφορετική ηµέρα), δίνονται στους µαθητές διάφορα όργανα 
µε τα οποία ο κάθε µαθητής µόνος του και χωρίς οπτική επαφή µε τους 
διπλανούς του πρέπει να συνθέσει δύο ιδιαίτερα σύνθετες πειραµατικές 
διατάξεις, να εκτελέσει ένα πλήθος µετρήσεων µε µεγάλη ακρίβεια, να 
καταγράψει τις µετρήσεις του και να τις µεταφέρει σε ένα πλήθος 
διαγραµµάτων, την καταλληλότερη µορφή των οποίων πρέπει ο ίδιος να 
επιλέξει, να συνθέσει τα διαγράµµατα (βαθµολογούµενα ως προς το 
περιεχόµενο, τη µορφή και την πληρότητα των συµπεριλαµβανοµένων 
πληροφοριών) και να συνάγει ως συµπεράσµατα θεωρητικά πρότυπα που 
αφορούν κατά κανόνα θεωρίες µη διδαχθείσες στους Έλληνες µαθητές.  
Τόσο τα θεωρητικά όσο και τα πειραµατικά θέµατα της φετινής Ολυµπιάδας 
αλλά των προηγούµενων Ολυµπιάδων Φυσικής µε τις λύσεις τους είναι 
αναρτηµένα στον διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
http://micro-kosmos.uoa.gr (οι Διαγωνισµοί και οι Ολυµπιάδες Φυσικής), 
καθώς και στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΦΕΕ www.εεφεε.gr.  

Οι µαθητές πήραν µέρος τόσο στην θεωρητική όσο και στην πειραµατική 
εξέταση, σε άγνωστες θεωρητικές ασκήσεις και άγνωστες πειραµατικές 
διατάξεις µέσω λογισµικών που είχαν αποσταλεί από τους διοργανωτές. Η 
συζήτηση και µετάφραση των θεµάτων έγινε εξ αποστάσεως και µε 
συµµετοχή των αντιπροσώπων κάθε χώρας µέσω τηλεδιάσκεψης µε εικόνα 
και ήχο. Κατά την διάρκεια της εξέτασης των µαθητών, υπήρχε επιτήρηση 
µε εικόνα και ήχο από τους διοργανωτές, αλλά και µε φυσική παρουσία 
Ελλήνων συνοδών, σύµφωνα µε τους αυστηρούς κανόνες των διοργανωτών 
για την διασφάλιση του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας της διαγωνιστικής 
διαδικασίας. 

Με την λήξη κάθε φάσης της εξέτασης, και πάντα υπό επιτήρηση µέσω 
εικόνας και ήχου, οι απαντήσεις / λύσεις των θεωρητικών και πειραµατικών 
θεµάτων αποστέλλονταν διαδικτυακά στους διοργανωτές, από τους οποίους 
και βαθµολογήθηκαν. Παράλληλα, όπως σε κάθε διοργάνωση, τα γραπτά 



βαθµολογήθηκαν και από τους εκπρόσωπους κάθε χώρας, προκειµένου να 
υπάρχει η µέγιστη δυνατή αντικειµενικότητα στην βαθµολογία.  

Η τελική βαθµολογία κάθε µαθητή διαµορφώνεται κατά 60% από τη 
βαθµολογία του στα θεωρητικά θέµατα και κατά 40% από τη βαθµολογία 
του στα πειραµατικά θέµατα. Για τους µαθητές µε τις υψηλότερες (µε 
φθίνουσα σειρά) βαθµολογίες προβλέπονται χρυσά, ασηµένια και χάλκινα 
µετάλλια αλλά και εύφηµες µνείες. Σηµειώνεται ότι οι µαθητές που κατά 
κανόνα έχουν τις υψηλότερες από όλους βαθµολογίες επιτυγχάνουν 
επιδόσεις που φθάνουν στη µέγιστη βαθµολογία (άνω του 98%) τόσο στα 
θεωρητικά όσο και στα πειραµατικά θέµατα, γεγονός που είναι ενδεικτικό 
των επιδόσεων αυτών των µαθητών και του επιπέδου των σπουδών τους στη 
θεωρία και στο πείραµα.  

Α3. Χορηγία 

Η φετινή συµµετοχή της χώρας µας επιτεύχθηκε χάρη στην υποστήριξη του 
Μη Κερδοσκοπικού Σωµατείου ΔΕΣΜΟΣ, που λειτουργεί ως συνδετικός 
κρίκος για την κοινωνική προσφορά στην Ελλάδα. Ειδικότερα, το πρόγραµµα 
«Δεσµός για τα Σχολεία», µε στόχο τη βελτίωση των συνθηκών µάθησης 
για µαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους, παρέχει υλικοτεχνικό και 
αθλητικό εξοπλισµό, εκπαιδευτικό υλικό και έργα υποδοµής σε δηµόσια 
σχολεία όλων των βαθµίδων. Περισσότερες πληροφορίες www.desmos.org.  
Σηµειώνεται ότι κατά την προετοιµασία των Ελλήνων µαθητών, την 
διαδικτυακή συµµετοχή στο διαγωνιστικό, εορταστικό και 
πολιτιστικό πρόγραµµα της Ολυµπιάδας και την διαµονή τους σε 
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου φιλοξενήθηκαν, τηρήθηκαν 
αυστηρά όλα τα πρωτόκολλα και οι κανόνες ασφαλείας που επιβάλει 
η Πολιτεία για την προστασία τους από τον κορωνοϊό. 

 

Β. Απολογισµός των Πανελλήνιων Διαγωνισµών 
Φυσικής/Φυσικών «Αριστοτέλης» 2022  

Oι Διαγωνισµοί Φυσικών / Φυσικής «Αριστοτέλης» διεξάγονται από το 
Πανεπιστήµιο Αθηνών / Τµήµα Φυσικής και την Ελληνική Εταιρεία Φυσικής 
για την Επιστήµη και την Εκπαίδευση σε σχολεία όλης της χώρας µε 
διαφάνεια, αξιοπιστία και δηµοσιοποίηση των θεµάτων και των 
αποτελεσµάτων τους, µετά από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς 
άλλους συνειρµούς πέραν της επιστηµονικής και εκπαιδευτικής δεοντολογίας 
ή της εθελοντικής και αφιλοκερδούς συνεισφοράς. Οι Έλληνες Μαθητές που 
µετέχουν στις Διεθνείς Ολυµπιάδες Φυσικής επιλέγονται κάθε χρόνο 
αποκλειστικά από τους επίσηµους Πανελλήνιους Διαγωνισµούς Φυσικής 
«Αριστοτέλης», µε την αποδοχή και υποστήριξη του Οργανισµού των 
Διεθνών Ολυµπιάδων Φυσικής / International Physics Olympiads (IPhO). 
Προηγείται εντατική προετοιµασία τους, τόσο σε θεωρητικά θέµατα όσο και 
στην εκτέλεση πραγµατικών πειραµατικών ασκήσεων στα Εργαστήρια του 
Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών από τα µέλη και συνεργάτες 
του, πάντοτε αφιλοκερδώς.  



 

Β.1. Επάρκεια – Εγκυρότητα – Αξιοπιστία  

Η διεξαγωγή Πανελληνίων Διαγωνισµών Φυσικής/Φυσικών υψηλού 
επιπέδου όπως οι Διαγωνισµοί «Αριστοτέλης», η επιλογή και προετοιµασία 
των µαθητών της Γ’ Λυκείου, οι οποίοι συγκροτούν την Ελληνική Οµάδα στις 
Διεθνείς Ολυµπιάδες Φυσικής, απαιτούν οµάδες εξειδικευµένων και 
έµπειρων µαχόµενων επιστηµόνων / εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα 
συνεργάζονται πολύπλευρα και πολυεπίπεδα, υπό την εποπτεία σχετικών µε 
το αντικείµενο των Διαγωνισµών πανεπιστηµιακών εργαστηρίων.  

Η εγκυρότητα των θεµάτων και η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων των 
Διαγωνισµών «Αριστοτέλης» -και των παλαιοτέρων– ουδέποτε 
αµφισβητήθηκε, ούτε σηµειώθηκε ποτέ κάποια αστοχία, παράλειψη ή 
«διαρροή» στα θέµατα. Αντίθετα, πολλά από τα θέµατα –κυρίως τα 
«πειραµατικά»– έχουν αποτελέσει πηγή έµπνευσης για αντίστοιχα θέµατα 
των πανελλήνιων εξετάσεων.  

 

Β.2. Στόχοι – Εθελοντισµός  

Η εµπειρία από τους Πανελλήνιους Διαγωνισµούς Φυσικής / Φυσικών µπορεί 
να συνεισφέρει στον εκσυγχρονισµό και εξορθολογισµό των προγραµµάτων 
σπουδών φυσικής και στην καθιέρωση της πειραµατικής άσκησης στη 
διδασκαλία, τη µάθηση και την εµπέδωση της φυσικής. Δηµιουργείται, 
ακόµη, υγιές περιβάλλον άµιλλας για όλους τους µαθητές της χώρας, το 
οποίο πρωτίστως αποσκοπεί στη δηµιουργία ενεργών πολιτών, µε γνώση του 
φυσικού κόσµου, ορθολογική σκέψη και κριτική ικανότητα, χωρίς οι 
Διαγωνισµοί να στοχεύουν στην όποια συγκυριακή βαθµολογική κατάταξή 
τους, ούτε οι καλές επιδόσεις είναι αυτοσκοπός.  

Η όλη διαδικασία προάγει επίσης τον εθελοντισµό δεδοµένου ότι όλοι οι 
εµπλεκόµενοι (εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, αλλά και οι καθηγητές και οι συνεργάτες του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών), εργάζονται εθελοντικά, χωρίς οποιαδήποτε αµοιβή, πρακτική που 
ακολουθείται όλα τα χρόνια διενέργειας των Πανελλήνιων Διαγωνισµών 
Φυσικής/Φυσικών.  

 

Β.3. Ολοκλήρωση και Απολογισµός Πανελληνίων Διαγωνισµών 
Φυσικής/Φυσικών «Αριστοτέλης» 2022 

Ολοκληρώθηκαν σύµφωνα τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας 
(Φ14/132269/ΦΔ/139659/Δ1/2-11-2021, Φ14/7249/ΦΔ/15723/Δ1/14-2-
2022, Φ14/68147/ΦΔ/143196/Δ1/9-11-2021, Φ15143955/Δ2/10-11-
2021, Φ15/11840/Δ2/3-2-2-22) οι Πανελλήνιοι Διαγωνισµοί (Φυσικών για 
Δηµοτικό σχολείο και Φυσικής για Γυµνάσιο-Λύκειο) «Αριστοτέλης» 2022, 
που διοργανώθηκαν µε την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, από το 



Πανεπιστήµιο Αθηνών / Τµήµα Φυσικής και την Ελληνική Εταιρεία Φυσικής 
για την Επιστήµη και την Εκπαίδευση, υπό την Επιστηµονική ευθύνη των: 
Γεωργίου Τόµπρα (Καθηγητή ΕΚΠΑ) και Γεωργίου Θ. Καλκάνη (οµ. 
Καθηγητή ΕΚΠΑ).  

Οι φάσεις, οι ηµεροµηνίες, οι συµµετοχές  

Το σχολικό έτος 2021-2022, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επέβαλλε 
η παγκόσµια πανδηµία του Covid-19, οι Πανελλήµιοι Διαγωνισµοί Φυσικής 
«Αριστοτέλης» σε συνεννόηση και υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας 
πραγµατοποιήθηκαν µε αλλαγές σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια. 
Συγκεκριµένα:  

1. Διεξήχθησαν σύµφωνα µε το πρόγραµµα:  

για το Λύκειο την 18-03-2022 (12:00-14:00 για Α και Β τάξη και 11:00 
-14:00 για τη Γ τάξη),  

για το Γυµνάσιο την 18-03-2022 (12:00-14:00),  

για το Δηµοτικό την 23-03-2022 (10:00-12:00)  

2. Πραγµατοποιήθηκε 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, 

3. Οι µαθητές/τριες διαγωνίστηκαν σε µία φάση –και σε µεγάλους αριθµούς 
που µας εξέπληξαν 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, 
αλλά και να έχουν την ευκαιρία και φέτος να διαγωνιστούν σε 
πραγµατικές συνθήκες και σε αποκλειστικά θέµατα πραγµατικού 
διαγωνισµού,   

4. Τα απαντητικά φύλλα εργασίας όλων των µαθητών/τριών –εκτός αυτών 
της Γ’ Λυκείου– παρέµειναν και αξιολογήθηκαν φέτος στις οικείες 
σχολικές µονάδες (από όπου τιµήθηκαν, 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.  

5. Οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί σε Ε΄ και Στ΄ Δηµοτικού, σε Α΄, Β΄ και  Γ΄ 
Γυµνασίου και σε Α΄ και Β΄ Λυκείου, µετά τη διόρθωση των γραπτών 
απέστειλαν στο Πανεπιστήµιο Αθηνών τα πέντε (5) καλύτερα γραπτά ανά 
τµήµα κάθε τάξης, εφόσον πέτυχαν βαθµολογία άνω του 50/100. 

6. 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. 

7.  Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της Α΄ φάσης του 
Πανελλήνιου Διαγωνισµού «Αριστοτέλης» 2022 για την Γ΄ Λυκείου, και 
σε συµφωνία µε την πρακτική που ακολουθήθηκε σε εποχές προ 
πανδηµίας, κλήθηκαν οι 40 πρώτοι επιτυχόντες σε δεύτερη φάση, η 
οποία διεξήχθη στις 18/6/2022 στους χώρους του Τµήµατος Φυσικής του 



Πανεπιστηµίου Αθηνών µε αυστηρή τήρηση των κανόνων προφύλαξής 
από τον COVID19. Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων και των 
πειραµατικών εκθέσεων έγινε από επιτροπή στο Πανεπιστήµιο Αθηνών / 
Τµήµα Φυσικής. Η εξέταση διεξήχθη σε δύο φάσεις και περιλάµβανε 
θεωρητικά θέµατα και πειραµατικές δοκιµασίες, σε µια προσπάθεια να 
γεφυρωθεί το χάσµα µεταξύ του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος 
και των απαιτήσεων της Διεθνούς Ολυµπιάδας Φυσικής. 

8. Μετά τη διαδικασία αυτή επελέγησαν οι πέντε µαθητές/τριες που 
συγκρότησαν την Ελληνική Οµάδα συµµετοχής στη φετινή Διεθνή 
Ολυµπιάδα Φυσικής IPhO2022. 

Οι συµµετοχές Δηµοτικών σχολείων, Γυµνασίων και Λυκείων µε περίπου 
31.000 µαθητές (19.000 µαθητές/τριες δηµοτικού και 12.000 µαθητές/τριες 
Γυµνασίων και Λυκείων) από όλη τη χώρα και το εξωτερικό, µε δεδοµένες 
τις υγειονοµικές συνθήκες, είναι παραπάνω από ικανοποιητικές (τα σχολεία 
και τα ονόµατα των µαθητών που συµµετείχαν είναι στη διάθεση του 
Υπουργείου Παιδείας για την επιβεβαίωση των παραπάνω στοιχείων). Οι 
αριθµοί αλλά και η διασπορά των Δηµοτικών, Γυµνασίων και Λυκείων σε 
όλη τη χώρα αποδεικνύουν την αποδοχή και εµπιστοσύνη εκπαιδευτικών, 
γονέων και µαθητών στους Διαγωνισµούς «Αριστοτέλης». 

 

Β4. Τα θέµατα, τα αποτελέσµατα, οι βραβεύσεις  

Τα θέµατα στα οποία διαγωνίστηκαν οι µαθητές/τριες αφορούσαν 
συνδυαστικές ερωτήσεις κρίσης –κυρίως από την καθηµερινή ζωή– και όχι 
αποµνηµόνευσης ορισµών. Επίσης, περιείχαν -απαραίτητα- επεξεργασία 
πραγµατικών πειραµατικών µετρήσεων, µέσα από την οποία οι µαθητές 
καλούνταν να περιγράψουν πειραµατικές διαδικασίες ή και να 
χρησιµοποιήσουν δεδοµένα, να διατυπώσουν συµπεράσµατα και ερµηνείες 
εφαρµογών, ακολουθώντας τη µεθοδολογία της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
των σχολείων.  

Σηµειώνεται ότι δεν συµπεριλήφθηκαν θέµατα πολλαπλών απαντήσεων και 
δεν υπήρξαν θέµατα µε ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις. Επίσης, σε κανένα 
γραπτό δεν χρειάστηκε να γίνει διόρθωση βαθµολόγησης ούτε βρέθηκε και 
φέτος καµία αστοχία. Σηµειώνεται ότι οι βαθµολογίες όλων των 
Διαγωνισµών «Αριστοτέλης» ακολουθούν και φέτος την κανονική κατανοµή.  

Η σύνθεση των θεµάτων και για τις τρεις βαθµίδες έγινε στο Πανεπιστήµιο 
Αθηνών από µικρή οµάδα εξειδικευµένων και έµπειρων ερευνητών και 
εκπαιδευτικών της πρωτοβαθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά και 
καθηγητών, µεταδιδακτορικών και διδακτορικών συνεργατών του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, οι οποίοι εργάστηκαν (όπως κάθε χρόνο) 
εθελοντικά, χωρίς οποιαδήποτε αµοιβή, όπως εξάλλου και οι εκπαιδευτικοί 
των σχολείων που βοήθησαν στη διεξαγωγή των Διαγωνισµών, πρακτική 
που ακολουθείται όλα τα χρόνια διενέργειας των Πανελλήνιων Διαγωνισµών.  

Στα θέµατα της Γ’ Λυκείου έγινε προσπάθεια να συνδεθεί το ελληνικό 
αναλυτικό πρόγραµµα διδασκαλίας της φυσικής µε την εξεταστέα «ύλη» των 
Ολυµπιάδων Φυσικής. Η ύλη αυτή είναι ευρύτερη της ελληνικής, δίνονται 



όµως συµπληρωµατικές πληροφορίες όπου και αν απαιτείται. Φέτος, 
διαγωνίστηκαν 626 Έλληνες µαθητές/τριες στην α΄ φάση.  

Τα θέµατα όπως και ενδεικτικές απαντήσεις αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο 
αµέσως µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης για ενηµέρωση των µαθητών 
και εκπαιδευτικών.  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα απαντητικά φύλλα εργασίας όλων των 
µαθητών/τριών –εκτός αυτών της Γ’ Λυκείου– παρέµειναν και 
αξιολογήθηκαν φέτος στις οικείες σχολικές µονάδες (από όπου τιµήθηκαν, 
ανάλογα µε τις επιδόσεις τους, βραβεία, εύφηµες µνείες και βεβαιώσεις 
συµµετοχής), για να δοθεί ο χαρακτήρας του συναγωνισµού και όχι 
ανταγωνισµού σε αυτές τις ειδικές συνθήκες, 

• Στον Πανελλήνιο Διαγωνισµό Φυσικών Δηµοτικού σχολείου έλαβαν µέρος 
9.536 µαθητές/τριες της Ε΄ τάξης και 9.978 µαθητές/τριες της Στ΄ τάξης. 

• Στον Πανελλήνιο Διαγωνισµό Φυσικής Γυµνασίου έλαβαν µέρος 2.355 
µαθητές/τριες της Α΄ τάξης, 2.702 της Β΄ τάξης και 1.809 της Γ΄ τάξης.  

• Στο Πανελλήνιο Διαγωνισµό Φυσικής Λυκείου οι αντίστοιχοι αριθµοί ήταν 
2.405 για την Α΄ τάξη, 1.825 για τη Β΄ και 626 για τη Γ’ τάξη.  

Επισηµαίνεται ότι οι πρωτεύσαντες µαθητές σε όλες τις τάξεις και τις φάσεις 
των διαγωνισµών είναι πολλοί και προέρχονται από σχολεία όλης της 
Ελλάδας, µε αξιοσηµείωτη διασπορά, αλλά και ελληνικά σχολεία του 
εξωτερικού, αποδεικνύοντας την αποδοχή και εµπιστοσύνη εκπαιδευτικών, 
γονέων και µαθητών στους Διαγωνισµούς «Αριστοτέλης».  

Εξ αυτών βραβεύονται -σύµφωνα µε το πρότυπο βράβευσης των Διεθνών 
Ολυµπιάδων Φυσικής- οι πρωτεύσαντες µαθητές µε ΑΡΙΣΤΕΙΟ, ΒΡΑΒΕΙΟ  και 
ΕΥΦΗΜΟ ΜΝΕΙΑ για τη  Γ΄ Λυκείου και µε ΒΡΑΒΕΙΟ και ΕΥΦΗΜΟ ΜΝΕΙΑ για 
την Α΄και Β΄ Λυκείου και για κάθε τάξη του Γυµνασίου και του Δηµοτικού 
σχολείου. Στους υπόλοιπους µαθητές που διαγωνίστηκαν απονέµεται 
ΕΠΑΙΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.  

Στους διαδικτυακούς τόπους του Πανεπιστηµίου Αθηνών http://micro- 
kosmos.uoa.gr (=> οι Διαγωνισµοί και οι Ολυµπιάδες Φυσικής) και της 
Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήµη και την Εκπαίδευση 
www.εεφεε.gr, ανακοινώνονται τα αρχικά των ονοµάτων και τα σχολεία των 
µαθητών/τριών που βραβεύθηκαν. Τα στοιχεία των υπολοίπων µαθητών που 
βραβεύθηκαν είναι στη διάθεση του ΥΠΑΙΘ από την Οργανωτική Επιτροπή 
των διαγωνισµών για τη Γ΄ Λυκείου και από τα σχολεία των συµµετεχόντων 
για τις υπόλοιπες τάξεις Δηµοτικού-Γυµνασίου -Λυκείου. 

Η απονοµή Αριστείων, Βραβείων, Εύφηµων Μνειών και Επαίνων Συµµετοχής 
έγινε στον χώρο του σχολείου στο οποίο φοίτησε ο κάθε µαθητής. Η 
Επιτροπή θεωρεί ότι η διαδικασία αυτή απονοµής στους µαθητές των 
Βραβείων, των Ευφήµων Μνειών και των Επαίνων στον χώρο του σχολείου 
και µε την παρουσία των εκπαιδευτικών και των συµµαθητών τους (ίσως και 
των γονέων, συγγενών και φίλων τους) τιµά –εκτός από τους µαθητές– και 
το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς τους, αλλά και ενισχύει την ευγενή 
άµιλλα µεταξύ των µαθητών.  

Β.5. Οι στόχοι  



Γενικότερα, οι διαγωνισµοί «Αριστοτέλης» στοχεύουν στη βελτιστοποίηση 
της εκπαίδευσης, θεωρητικής και πειραµατικής, στη φυσική, σε όλες τις 
βαθµίδες της. Ειδικότερα, στοχεύουν: 

• στον εµπλουτισµό της συλλογικής και ατοµικής εµπειρίας εκπαιδευτικών 
και µαθητών σε πρωτότυπα θέµατα του γνωσιακού αντικειµένου, 
διατυπωµένα µε επιστηµονική ακρίβεια και υπευθυνότητα,  

• στην εξοικείωση εφαρµογής των θεµάτων µε βάση την επιστηµονική 
µεθοδολογία που απαιτεί πραγµατικό πειραµατισµό και διερεύνηση 
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, 	

• στην εισαγωγή συστηµατικού και πραγµατικού πειραµατισµού σε όλες 
τις βαθµίδες εκπαίδευσης (ακόµη και στις εισαγωγικές εξετάσεις για την 
τριτοβάθµια εκπαίδευση) ή τουλάχιστον στην καθιέρωση θεµάτων τα 
οποία απαιτούν περιγραφή πειραµατικών διαδικασιών µε επεξεργασία 
πραγµατικών πειραµατικών δεδοµένων, 	

• στην ανάπτυξη σχετικής επιστηµονικής / εκπαιδευτικής έρευνας και 
κουλτούρας. 	

Ήδη η εφαρµογή των παραπάνω επιδιώξεων όλα τα χρόνια διεξαγωγής των 
διαγωνισµών µε βάση αυτή τη στόχευση, έχει προσφέρει σηµαντική 
εµπειρία. Ο µεγάλος αριθµός των συµµετεχόντων σχολείων και µαθητών 
στους Πανελλήνιους Διαγωνισµούς «Αριστοτέλης» επιτρέπει όχι µόνο την 
ανάπτυξη ευρείας άµιλλας µεταξύ των µαθητών και τη βελτιστοποίηση της 
προετοιµασίας τους για να γίνουν ενεργοί πολίτες –µε γνώση του φυσικού 
κόσµου, ορθολογική σκέψη, κριτική ικανότητα– ή ακόµη για την 
προετοιµασία τους για την ανώτατη εκπαίδευση, αλλά διευκολύνει και την 
εξαγωγή συµπερασµάτων για τη βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και των αναλυτικών προγραµµάτων και πρακτικών. 	

Σηµειώνεται ότι η συµµετοχή των µαθητών στους Πανελλήνιους 
Διαγωνισµούς δεν στοχεύει στην όποια συγκυριακή βαθµολογική κατάταξή 
τους, ούτε οι καλές επιδόσεις είναι αυτοσκοπός. Η συµµετοχή τους στοχεύει 
στην εξοικείωσή τους µε ένα ευρύτερο του σχολείου τους περιβάλλον 
συναγωνισµού και άµιλλας, µε συνθετικές ερωτήσεις αυξηµένης κατά 
κανόνα δυσκολίας, οι οποίες περιλαµβάνουν απαραίτητα και ερωτήσεις 
πειραµατισµού (όπως επιβάλλουν οι διεθνείς πρακτικές της εκπαίδευσης στις 
Φυσικές Επιστήµες). 	

Γι’ αυτό η επιστηµονική και οργανωτική επιτροπή των Διαγωνισµών 
«Αριστοτέλης» θεωρεί ότι δεν απαιτείται –ή και αντενδείκνυται– ειδική 
προετοιµασία των µαθητών για τους Διαγωνισµούς, είτε πρόκειται για 
ατοµικά µαθήµατα (...) είτε για διαφηµιζόµενα «σχολεία φυσικής».  

 

Β.6. Η διαδικασία επιλογής των Ελλήνων µαθητών για τη συµµετοχή της 
χώρας µας στην 52η Διεθνή Ολυµπιάδα Φυσικής 2022  

Από τη διαδικασία του Πανελλήνιου Διαγωνισµού Φυσικής «Αριστοτέλης» 
προέκυψε η οµάδα των πέντε µαθητών/τριών που συµµετείχαν στη φετινή 
Ολυµπιάδα Φυσικής IPhO2021, εκπροσωπώντας την χώρα µας.  



Τα φύλλα εργασίας και τα τετράδια των µαθητών/τριών της Γ΄ Λυκείου, που 
διαγωνίστηκαν στην Α΄φάση του διαγωνισµού, στάλθηκαν στο Πανεπιστήµιο 
Αθηνών και αξιολογήθηκαν από τα µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής που 
έχει την ευθύνη της διοργάνωσης. 

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της Α΄ φάσης του Πανελλήνιου 
Διαγωνισµού «Αριστοτέλης» 2022 για την Γ΄ Λυκείου, και σε συµφωνία µε 
την πρακτική που ακολουθήθηκε σε εποχές προ πανδηµίας, κλήθηκαν οι 40 
πρώτοι επιτυχόντες σε δεύτερη φάση, η οποία διεξήχθη στις 18/6/2022 
στους χώρους του Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε 
αυστηρή τήρηση των κανόνων προφύλαξής από τον COVID19. Η 
αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων και των πειραµατικών εκθέσεων έγινε 
από επιτροπή στο Πανεπιστήµιο Αθηνών / Τµήµα Φυσικής. Η εξέταση 
διεξήχθη σε δύο φάσεις και περιλάµβανε θεωρητικά θέµατα και πειραµατικές 
δοκιµασίες, σε µια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσµα µεταξύ του 
Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος και των απαιτήσεων της Διεθνούς 
Ολυµπιάδας Φυσικής. 

Από τη διαδικασία αυτή επελέγησαν οι πέντε µαθητές που συγκρότησαν την 
Ελληνική Οµάδα συµµετοχής στη φετινή Διεθνή Ολυµπιάδα Φυσικής 
IPhO2022, οι οποίοι, κατά σειρά επιτυχίας, ήταν: 

• Πάζας Βασίλειος του Ηλία, από το Πρότυπο Γενικό Λύκειο 
Αναβρύτων, 

• Ζορµπάς Χρήστος του Φωτίου, από το 2ο Γενικό Λύκειο Αιγίου, 

• Αθανασόπουλος Νικόλαος του Χρήστου, από το Πρότυπο Γενικό 
Λύκειο Αναβρύτων, 

• Παπαδόπουλος Αθανάσιος του Θεµιστοκλή, από τα Εκπαιδευτήρια Ε. 
Μαντουλίδη, 

• Τσούλιας Αλέξανδρος του Στυλιανού, από το 32ο Γενικό Λύκειο 
Θεσσαλονίκης. 

 

Γ. Προγραµµατισµοί 

Γ1) Προγραµµατισµός των Πανελλήνιων Διαγωνισµών Φυσικών / 
Φυσικής «Αριστοτέλης» 2023  

Όπως έχει ήδη σταλεί σχετικό έγγραφο στο Υπουργείο Παιδείας 
(26/05/2022, αρθ.πρωτ. εισερχοµένου εγγράφου ΥΠΑΙΘ 62698/27-5-
2022), προγραµµατίζεται και για το επόµενο έτος η προκήρυξη και 
διεξαγωγή, Πανελλήνιων Διαγωνισµών Φυσικών (Δηµοτικού) και Φυσικής 
(Γυµνασίου, Λυκείου) «Αριστοτέλης» 2023, σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, 
µε τους παραπάνω στόχους καθώς και για την επιλογή µαθητών στη Διεθνή 
Ολυµπιάδα Φυσικής 2023. Οι Διαγωνισµοί «Αριστοτέλης» 
προγραµµατίζονται από τους ίδιους φορείς, όπως και το 2022: Πανεπιστήµιο 
Αθηνών / Τµήµα Φυσικής και Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήµη 
και την Εκπαίδευση, µε την ίδια επιστηµονική / εκπαιδευτική επιτροπή που 
συγκροτείται από τους εκπροσώπους των δύο φορέων, αντίστοιχα: Γεώργιο 
Τόµπρα (Καθηγητή ΕΚΠΑ) και Γεώργιο Θ. Καλκάνη (οµ. Καθηγητή ΕΚΠΑ).  



Αυτά υπό την αίρεση, όπως κάθε έτος, της έγκρισης και υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας, όπου έχουν αποσταλεί τα αντίστοιχα αιτήµατα για την 
έκδοση των σχετικών εγκυκλίων, µε δεδοµένη την επιτυχή διεξαγωγή τους 
όλα τα προηγούµενα χρόνια αλλά και την συνεργασία και εµπιστοσύνη του 
Οργανισµού των Διεθνών Ολυµπιάδων Φυσικής / International Physics 
Olympiads στους Διαγωνισµούς «Αριστοτέλης».  

Συγκεκριµένα, προγραµµατίζονται:  

• Πανελλήνιος Διαγωνισµός Φυσικών «Αριστοτέλης» Ε’ και Στ’ Δηµοτικού (α’ 
φάση), ενδοσχολικά σε όλη τη χώρα και ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, 
την Πέµπτη 23 Μαρτίου 2023 (10:00-11:30)., 

• Πανελλήνιοι Διαγωνισµοί Φυσικής «Αριστοτέλης» Α’, Β’, Γ’ Γυµνασίου και Α’, 
Β’, Γ’ (α’ φάση) Λυκείου, ενδοσχολικά σε όλη τη χώρα και ελληνικά σχολεία 
του εξωτερικού, την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 (12:00-14:00 για το 
Γυµνάσιο και την Α΄και Β΄Λυκείου και 11:00-14:00 για τη Γ΄ Λυκείου).  

• Η επιλογή  των πέντε µαθητών που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα µας στη 
Διεθνή Ολυµπιάδα Φυσικής 2023 (β΄ φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισµού 
Φυσικής «Αριστοτέλης» για τη Γ’ Λυκείου) θα πραγµατοποιηθεί µεταξύ 
των πρωτευσάντων στην α΄φάση στο Πανεπιστήµιο Αθηνών/Τµήµα 
Φυσικής, στο διάστηµα Απριλίου-Ιουνίου 2023, ηµέρα Σάββατο 
(09.30-15.30). Ο αριθµός των συµµετεχόντων/χουσών µαθητών/τριών, 
η διαδικασία επιλογής και ο ακριβής χρόνος πραγµατοποίησης θα 
εξαρτηθούν από τις επικρατούσες υγειονοµικές και εκπαιδευτικές 
συνθήκες και θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα στους ενδιαφερόµενους. 

Στον Διαγωνισµό Φυσικής «Αριστοτέλης» 2023 (Β’ φάση, Γ’ Λυκείου), θα 
συµπεριληφθεί (και) πραγµατικός πειραµατισµός σύµφωνα µε τον σχεδιασµό 
/ προγραµµατισµό που έχει ήδη κατατεθεί στο Υπουργείο Παιδείας. 
Προγραµµατίζεται συγκεκριµένα, εκτός των θεωρητικών θεµάτων και των 
πειραµατικών θεµάτων χωρίς τη λήψη µετρήσεων, να δοθούν στη β’ φάση 
Διαγωνισµού Φυσικής της Γ’ Λυκείου και πειραµατικές διατάξεις µε όργανα 
µέτρησης. Έτσι οι µαθητές θα διαγωνίζονται και στη σύνθεση / εκτέλεση 
πραγµατικού πειράµατος µε λήψη µετρήσεων, αλλά και µε επεξεργασία των 
πραγµατικών πειραµατικών τους µετρήσεων.  

Η απόφαση για τη συµπλήρωση του πειραµατισµού προέκυψε (και) από την 
εµπειρία της προετοιµασίας των πέντε επιλεγέντων µαθητών για τη φετινή 
Ολυµπιάδα αλλά και τις δυνατότητες των Εργαστηρίων Φυσικής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών να εξετάζουν και πειραµατικά τον απαραίτητο αριθµό 
µαθητών. Ακόµη, αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια σύγκλισης των θεµάτων 
και των πρακτικών του Διαγωνισµού µε αυτά της Ολυµπιάδας. Στους 
Διαγωνισµούς «Αριστοτέλης» καταβάλλεται προσπάθεια προσέγγισης (στο 
πλαίσιο της σχολικής ύλης) των θεµάτων και των πρακτικών των Διεθνών 
Ολυµπιάδων Φυσικής αλλά και επιχειρείται η δοκιµαστική εφαρµογή τέτοιων 
θεµάτων και πρακτικών σε εξεταστικό περιβάλλον από τους Έλληνες 
µαθητές.  

Ο Προγραµµατισµός 2023 γίνεται µε βάση τις φάσεις και τις διαδικασίες που 
ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια και ακολουθούνται στους 
Πανελλήνιους Διαγωνισµούς «Αριστοτέλης».  



Β2) Προγραµµατισµός της Ελληνικής Συµµετοχής στην 53η Διεθνή 
Ολυµπιάδα Φυσικής 2023  

Προτείνεται και προβλέπεται στο έγγραφό µας προς το Υπουργείο Παιδείας 
η επιλογή των πέντε µαθητών που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα µας (και) 
στην 53η Διεθνή Ολυµπιάδα Φυσικής 2023 να γίνει από τους πρωτεύσαντες 
στον Διαγωνισµό Φυσικής «Αριστοτέλης» 2023 της Γ’ Λυκείου, όπως κάθε 
χρόνο. Στον Διαγωνισµό αυτό είναι δυνατή η συµµετοχή και µαθητών της Β’ 
και Α’ Λυκείου.  Η 53η Διεθνής Ολυµπιάδα Φυσικής 2023 θα διεξαχθεί στο 
Τόκυο της Ιαπωνίας τον Ιούλιο του 2023. 

Η προετοιµασία των επιλεγέντων µαθητών θα γίνει µε εντατικούς ρυθµούς 
τόσο σε θεωρητικά θέµατα (επιπέδου Ολυµπιάδων) όσο και σε πραγµατικούς 
πειραµατισµούς µε όργανα και συσκευές των Εργαστηρίων του Τµήµατος 
Φυσικής αλλά και πειραµατικές διατάξεις που έχουν χρησιµοποιηθεί σε 
παλαιότερες Ολυµπιάδες, έχουν δε αγοραστεί από το Πανεπιστήµιο Αθηνών 
και έχουν µεταφερθεί στη χώρα µας.  

Δ. Διαπιστώσεις, Προτάσεις  

Οι διαπιστώσεις και προτάσεις που ακολουθούν είναι διαχρονικές, έχουν δε 
διατυπωθεί σχεδόν αυτούσιες (και) σε όλους τους απολογισµούς 
Διαγωνισµών και Ολυµπιάδων που έχουµε υποβάλει όλα τα προηγούµενα 
χρόνια (έως και 2021) και βρίσκονται στο Υπουργείο Παιδείας.  
Σε κάθε Διεθνή Ολυµπιάδα Φυσικής Έλληνες µαθητές διακρίνονται παρά τις 
ευρύτερες των ελληνικών αναλυτικών προγραµµάτων θεµατικές στις οποίες 
διαγωνίζονται και παρά το έλλειµµα του πραγµατικού και συστηµατικού 
πειραµατισµού στη λυκειακή εκπαίδευση της χώρας µας.  
Οι διακρίσεις των Ελλήνων µαθητών στις τελευταίες Διεθνείς Ολυµπιάδες 
Φυσικής, επιτυγχάνονται µε υψηλές –συγκριτικά– επιδόσεις τους τόσο στα 
θεωρητικά θέµατα όσο και στις πειραµατικές ασκήσεις και ξεπερνώντας την 
περιορισµένη εξεταστέα ύλη του ελληνικού αναλυτικού προγράµµατος και 
την έλλειψη –πραγµατικής και συστηµατικής– εργαστηριακής πειραµατικής 
πρακτικής στα ελληνικά λύκεια, φθάνοντας στα όρια των δυνατοτήτων τους, 
αν δεν τα ξεπερνούν. Η ικανότητα αντιµετώπισης θεωρητικών θεµάτων που 
δεν έχουν διδαχθεί σε κάποιες περιπτώσεις ερωτηµάτων είναι δυνατόν να 
αποκτηθεί / συµπληρωθεί µέσα σε µερικές –έστω και λίγες– ηµέρες 
εντατικής προετοιµασίας (αφού οι µαθητές αποδεδειγµένα έχουν ιδιαίτερες 
δυνατότητες), όπως αυτή που διενεργείται στα Εργαστήρια του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών για λίγες µέρες πριν την αναχώρησή τους για τις 
Ολυµπιάδες. Αντίθετα, δεν είναι δυνατόν να αφοµοιωθούν γνώσεις 
πειραµατισµού και να εφαρµοστούν από τους µαθητές πειραµατικές 
πρακτικές (σε λίγες µέρες, όσο είναι η προετοιµασία τους στα Εργαστήρια) 
όταν δεν τις έχουν γνωρίσει και ασκήσει στα λυκειακά χρόνια τους.  
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την εµπειρία µας αλλά και τις πρώτες 
διαπιστώσεις από έρευνα που διεξαγάγαµε (µε διανοµή ερωτηµατολογίων επί 
τόπου ή και σε ηλεκτρονική µορφή σε όλους τους αρχηγούς/συνοδούς των 
εθνικών αποστολών) και παρουσιάστηκε στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της 
ΕΝΕΦΕΤ (http://synedrio2017.enephet.gr) αποδεικνύεται ότι στις 
συντριπτικά περισσότερες χώρες του κόσµου υπάρχει συστηµατική και 



υποχρεωτική άσκηση από τους µαθητές σε πραγµατικές εργαστηριακές / 
πειραµατικές διατάξεις και πρακτικές, σε αντίθεση µε τη λυκειακή εκπαίδευση 
στη χώρα µας.  
Με βάση την παραπάνω εµπειρία από τους Πανελλήνιους Διαγωνισµούς 
Φυσικής / Φυσικών και τις διαπιστώσεις από τις Διεθνείς Ολυµπιάδες 
Φυσικής, προτείνονται συνοπτικά τα ακόλουθα: 

• Η –καταρχήν– αξιοποίηση πραγµατικών πειραµατικών µετρήσεων που 
διατίθενται από διαδικτυακές ή άλλες πηγές και η επεξεργασία τους από 
τους/τις µαθητές/τριες, όταν δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή πειραµατισµού 
από αυτούς/ές. Αυτό θα συµβαίνει και κατά την επίλυση ασκήσεων της 
Τράπεζας Θεµάτων, ευελπιστώντας ότι στην Τράπεζα Θεµάτων Φυσικής 
θα περιλαµβάνονται και ασκήσεις αυτής της κατηγορίας, αλλά και –
αργότερα–  ασκήσεις µε πραγµατική πειραµατική διαδικασία. 
 

• Η συνεξέταση της πειραµατικής διαδικασίας στη Φυσική, µαζί µε το 
µάθηµα ή ως µέρος του µαθήµατος της Φυσικής, για την εισαγωγή 
µαθητών/τριών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση –ή, τουλάχιστον, σε Σχολές 
ή Τµήµατά της– ως «ειδικό» µάθηµα, λαµβάνοντας υπόψη τις 
ακολουθούµενες πρακτικές των Διεθνών Ολυµπιάδων Φυσικής, αλλά και 
το επιτυχές παράδειγµα της Κύπρου των τελευταίων ετών. 

Σηµειώνεται ότι η συµπλήρωση των πειραµατικών υποδοµών των Λυκείων 
της χώρας αλλά και –κυρίως– η συµπλήρωση ή/και ενίσχυση του έµψυχου 
δυναµικού µε Φυσικούς –των οποίων ο αριθµός έχει µειωθεί τελευταία– δεν 
συνεπάγεται υψηλή δαπάνη και οι συµπληρώσεις είναι άµεσα εφικτές και σε 
κάθε περίπτωση απαραίτητες. Εξάλλου η προτεινόµενη και από το ΙΕΠ 
µέθοδος µε διερεύνηση περιλαµβάνει αναπόσπαστα στα βήµατά της τον 
αποδεικτικό πειραµατισµό, ο οποίος διενεργείται ήδη στο δηµοτικό σχολείο 
–µε απλά µέσα, χωρίς µετρήσεις– και στο γυµνάσιο, πρέπει κατά τη γνώµη 
µας δε να διενεργείται και στο Λύκειο.    

Όσον αφορά στον «εξεταστικό» πειραµατισµό για την εισαγωγή στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, προτείνουµε να µην απαιτεί εξειδικευµένες ή 
πολύπλοκες διατάξεις αλλά να ελέγχει τις γνώσεις και δεξιότητες των 
υποψηφίων στη σύνθεση πειραµατικών διατάξεων, µε απλά όργανα, καθώς 
και την εφαρµογή πειραµατικών πρακτικών µέτρησης, επεξεργασίας και 
εξαγωγής συµπερασµάτων / ανακάλυψης της «θεωρίας».  

Η απαιτούµενη τελική / βέλτιστη προσαρµογή της εξεταστικής διαδικασίας 
(και) µε πειραµατισµό στις εισαγωγικές εξετάσεις µερικών ΑΕΙ είναι δυνατόν 
–ή επιβάλλεται– να γίνει στα δηµόσια Πειραµατικά ή και στα Πρότυπα 
Σχολεία της χώρας, όπως γίνεται για κάθε καινοτοµική δοκιµαστική 
εφαρµογή. Η πρόταση, ίσως, είναι δυνατό να γενικευθεί αντίστοιχα και σε 
άλλα µαθήµατα / γνωσιακά αντικείµενα.  

Οι προτάσεις αυτές είναι άµεσα υλοποιήσιµες αφού απαιτούν ελάχιστη 
οικονοµική επιβάρυνση για την Πολιτεία και προβλέπουν την αξιοποίηση 
τόσο του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναµικού / εκπαιδευτικών όσο και της 
υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδοµής.  
Είµαστε αισιόδοξοι για το µέλλον, αν οι Έλληνες µαθητές, εκτός της αγάπης 
τους για τη Φυσική και κάποια ολιγοήµερη ειδική προετοιµασία 
υποστηρίζονται και από ένα πλήρες, εκσυγχρονισµένο και εξορθολογισµένο 
αναλυτικό πρόγραµµα λυκείου και –απαραίτητα– από συστηµατική 



εφαρµογή πειραµατικών πρακτικών και στο Λύκειο. Αυτά θα δώσουν την 
ευκαιρία στους Έλληνες µαθητές να διεκδικούν και να καταλαµβάνουν 
καλύτερες θέσεις στην παγκόσµια κατάταξη αλλά και κυρίως να έχουν 
καλύτερη εκπαίδευση και περισσότερα εφόδια για το µέλλον.  
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