Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Φυσικής
Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικών / Φυσικής «Αριστοτέλης» 2019
και Διεθνής Ολυμπιάδα Φυσικής 2019 – Ερωτήματα
Πιστοί στη απόφασή μας για τη διοργάνωση -και για την επόμενη χρονιά- κοινών
Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικών / Φυσικής «Αριστοτέλης», θεωρώντας ότι αυτό
είναι προς όφελος των μαθητών και της εκπαίδευσής τους, υποβάλαμε κοινή Πρόταση
στο Υπουργείο Παιδείας για το 2019 (αρ. πρωτ. 107075/28-06-2018), με τους ίδιους
(όπως και το 2018) φορείς: Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Φυσικής, Ελληνική Εταιρεία
Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση και Ένωση Ελλήνων Φυσικών, με τους
ίδιους εκπροσώπους, αντίστοιχα, στην Επιστημονική / Εκπαιδευτική Επιτροπή: Γεώργιο
Τόμπρα (Καθηγητή ΕΚΠΑ), Γεώργιο Θ. Καλκάνη (ομ. Καθηγητή ΕΚΠΑ) και Εμμανουήλ
Δρη (ομ. Καθηγητή ΕΜΠ), οι οποίοι συνυπογράφουν την κοινή πρόταση, μετά από
σχετικές αποφάσεις και των τριών φορέων.
Της πρότασης προηγήθηκε Απολογισμός των κοινών Διαγωνισμών «Αριστοτέλης» και
της Επιλογής Μαθητών για την Ολυμπιάδα Φυσικής 2018 (αρ. πρωτ. 104555/25-062018). Επισημαίνεται η πλήρης εμπιστοσύνη του Οργανισμού Διεθνών Ολυμπιάδων
Φυσικής στους Διαγωνισμούς «Αριστοτέλης», με τους οποίους επιλέγονται οι μαθητές
που εκπροσωπούν τη χώρας μας στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής κάθε χρόνο.
Όμως πληροφορηθήκαμε ότι ο τρίτος φορέας έχει ανακοινώσει και έχει υποβάλει -εν
αγνοία μας- αίτημα (ήδη στις 3/6/2018) για τη διοργάνωση και ξεχωριστού Διαγωνισμού
Φυσικών / Φυσικής για το 2019, αμφισβητώντας στην ουσία τη συμφωνία των τριών
φορέων και τις υπογραφές όλων των εκπροσώπων των φορέων –και των εκπροσώπων
του (!)- αλλά και εγείροντας ερωτήματα (…)
Οι δύο πρώτοι φορείς δεν πρόκειται να υποβάλουμε και ξεχωριστή (εκτός της κοινής)
πρόταση για έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, εκτός αν ο τρίτος έως τώρα φορέας
(ή μέρος του) υπαναχωρήσει στη διοργάνωση κοινών Διαγωνισμών, ανακαλέσει την
απόφασή του, αμφισβητήσει την υπογραφή του εκπροσώπου του και ζητήσει επίσημα
την απόσυρση της συμμετοχής του από την κοινή υπογεγραμμένη πρόταση.
Τότε η πρότασή μας για τους Διαγωνισμούς «Αριστοτέλης» θα αφορά μόνο στους δύο
πρώτους φορείς, όπως έχει υποβληθεί –περιλαμβάνοντας τα ίδια πρόσωπα-, χωρίς
άλλες συζητήσεις.
Ελπίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη την αξιοπιστία του κάθε φορέα, δεν θα
καθυστερήσουν την έγκριση των Διαγωνισμών «Αριστοτέλης» 2019, όπως συνέβη από
παρόμοιες παρεμβάσεις με τους Διαγωνισμούς 2018. Ήδη εγείρονται ερωτήματα γιατί
δεν ερευνάται αμέσως η ακρίβεια των παραπάνω αμφισβητήσεων, δεδομένου ότι τα
στοιχεία των εκπροσώπων των φορέων που υπέγραψαν έχουν κοινοποιηθεί στο
Υπουργείο Παιδείας και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Επισημαίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος για τη δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων αλλά
και –κυρίως– την πρόκληση σύγχυσης στους μαθητές, στους γονείς και στους
εκπαιδευτικούς.
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