Διακρίσεις Ελλήνων Μαθητών στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2017
Η μαθήτρια Κορίνα Διγαλάκη (από το 4ο ΓΕΛ Χανίων) και ο μαθητής Νικόλαος
Μητράκος (από το 2ο ΓΕΛ Κορυδαλλού) διακρίθηκαν και τιμήθηκαν με Εύφημο Μνεία
στην 48η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2017, που διοργανώθηκε στην Ινδονησία, από 16
έως 24 Ιουλίου 2017, μεταξύ μαθητών από 88 χώρες από όλο τον κόσμο.
Οι διακρίσεις αυτές είναι αξιοσημείωτες, δεδομένου ότι στις Ολυμπιάδες Φυσικής είναι
ιδιαίτερα δύσκολες οι διακρίσεις Ελλήνων μαθητών τόσο λόγω της ευρύτητας των
εξεταζόμενων θεωρητικών θεματικών –πέραν των προβλεπόμενων από τα προγράμματα
σπουδών της χώρας μας– όσο και λόγω της απαιτούμενης εκτέλεσης πραγματικών
πειραματικών ασκήσεων –ενώ απουσιάζει η πραγματική πειραματική πρακτική στο
ελληνικό λύκειο–.
Η επιλογή των Ελλήνων μαθητών που εκπροσώπησαν τη χώρα στην Ολυμπιάδα έγινε
και φέτος από τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής «Αριστοτέλης» 2017 που διενεργεί
το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Φυσικής) και η Ελληνική
Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση (http://micro-kosmos.uoa.gr και
www.εεφεε.gr) με την έγκριση και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.
Η συμμετοχή της Ελληνικής Ομάδας γίνεται για 3η συνεχή χρονιά με τη στήριξη του
Ιδρύματος Ωνάση, που χορηγεί τη συμμετοχή όλων των Ελληνικών Ομάδων στις
Διεθνείς ή Βαλκανικές Μαθητικές Ολυμπιάδες.
Απώτεροι στόχοι της συμμετοχής της χώρας μας στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής και
της διοργάνωσης των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικών / Φυσικής «Αριστοτέλης»
είναι η διεύρυνση και στη χώρα μας των θεματικών που συνιστούν σήμερα διεθνώς τα
προγράμματα σπουδών στη φυσική και η επέκταση του πραγματικού και συστηματικού
πειραματισμού σε όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων της χώρας μας.
Χορηγός

Οι Έλληνες μαθητές Κορίνα Διγαλάκη (4ο ΓΕΛ Χανίων), Ευστράτιος Αντωνογλούδης (3ο
ΓΕΛ Σερρών), Άρης Κουμπλής (ΓΕΛ Κολλεγίου Αθηνών), Νικόλαος Μητράκος (2ο ΓΕΛ
Κορυδαλλού) και Άγγελος Νικομάνης (Πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων) φωτογραφίζονται
με τις διακρίσεις μετά την τελετή λήξης της Ολυμπιάδας.

Οι Έλληνες φωτογραφίζονται με την Ινδονήσια συνοδό τους.

Οι Έλληνες μαθητές κατά την ολιγοήμερη και εντατική προετοιμασία τους, πριν την
αναχώρησή τους για την Ολυμπιάδα Φυσικής, στα Εργαστήρια του Τμήματος Φυσικής
του Πανεπιστημίου Αθηνών

