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ΠΡΟΣ: 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
gtombras@phys.uoa.gr
kalkanis@primedu.uoa.gr
2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
info@εεφεε.gr
KOIN: .1. Δ/νσεις Π.Ε. της χώρας (έδρες τους)

2. Δημοτικά Σχολεία της χώρας
(μέσω Δ/νσεων Π.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για την τροποποίηση του τρόπου διεξαγωγής και την αλλαγή ημερομηνίας του
Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού «Αριστοτέλης» 2021 για το σχολικό έτος 2020-2021»
Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 21980/25-02-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ
Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ14/103169/31-7-2020 αιτήματός σας και λαμβάνοντας υπόψη το υπ΄
αριθμ. Φ.14/103169/ΦΔ/107302/Δ1 έγγραφο που εκδόθηκε από τη Διεύθυνσή μας με θέμα «Έγκριση
παράτασης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών «Αριστοτέλης» 2021 για μαθητές και μαθήτριες
Δημοτικού για το σχολικό έτος 2020-2021» με ημερομηνία υλοποίησης του την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021
και ώρα 10.00-11.30 ενδοσχολικά σε όλη τη χώρα και σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού που θα
δηλώσουν συμμετοχή και η β΄ φάση το Σάββατο 15 Mαΐου 2021 και ώρα 10.00-11.30 π.μ. σε εξεταστικά
κέντρα σε όλη τη χώρα και σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η
αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού α) ενδοσχολικά, τη δεύτερη εβδομάδα μετά
το Πάσχα την Πέμπτη 13/05/2021 για το Δημοτικό και 10:00-12:00 π.μ. –εφόσον λειτουργούν τα σχολεία–
στις τάξεις των μαθητών/τριών και όχι σε εξεταστικά κέντρα, σε μία φάση, για να αποφευχθεί η ανάμιξή
τους, β) εντός του διδακτικού ωραρίου με θέματα που θα σταλούν διαδικτυακά στα σχολεία και δεν θα
αξιολογηθούν ανταγωνιστικά, αλλά θα συμβάλουν στη διεύρυνση και εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής

διαδικασίας, καθώς και την άσκηση των μαθητών/τριών σε πραγματικά θέματα και σε πραγματικές
διαγωνιστικές συνθήκες (ίσως και ως προσομοίωση διαγωνίσματος) τηρώντας ωστόσο απαρέγκλιτα τις
προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού
σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην
αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων
και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των
σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική
καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική
αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της
πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.»
Επίσης διευκρινίζεται ότι ως προς την άδεια εισόδου τρίτων ενηλίκων στα σχολεία εκτός
εκπαιδευτικών και εργαζομένων σε αυτά, επιτρέπεται η είσοδος σε 2 άτομα το ανώτερο σε κάθε τμήμα
πλέον του εκπαιδευτικού σε όλες τις περιπτώσεις.
Συν: Δυο (2) ηλεκτρονικά αρχεία
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