21 ΦΕΒ 2017
Οι Διαγωνισμοί «Αριστοτέλης» και οι Ολυμπιάδες Φυσικής
Η εμπιστοσύνη σχολείων και μαθητών στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικής /
Φυσικών «Αριστοτέλης» αποδεικνύεται από τις συνεχιζόμενες * -πέρα από κάθε
προσδοκία και παρά την όποια παραπληροφόρηση- δηλώσεις συμμετοχής σε
αυτούς. Ο αριθμός των δηλώσεων συμμετοχής έως τώρα αποδεικνύει επίσης ότι οι
εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς τους:
• Γνωρίζουν ότι οι Διαγωνισμοί «Αριστοτέλης» είναι συνέχεια των Διαγωνισμών
Φυσικής / Φυσικών των προηγουμένων ετών, οργανώνονται δε τώρα από την
Εταιρεία Φυσικής σε αποκλειστική συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ, μετά
από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του.
• Γνωρίζουν ότι η Ομάδα που σχεδιάζει και πραγματοποιεί τους Διαγωνισμούς
Φυσικής / Φυσικών «Αριστοτέλης» και τη συμμετοχή της χώρας μας στις Διεθνείς
Ολυμπιάδες Φυσικής είναι η ίδια Ομάδα που όλα τα προηγούμενα χρόνια σχεδίαζε
και πραγματοποιούσε εξ ολοκλήρου τους Διαγωνισμούς Φυσικής / Φυσικών και τη
συμμετοχή της χώρας μας στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής.
• Γνωρίζουν ότι έχουν αναρτηθεί ή αναρτώνται ενδεικτικά θέματα και οι θεματικές
ενότητες από τις οποίες θα επιλεγούν τα θέματα των Διαγωνισμών «Αριστοτέλης»
για το λύκειο, το γυμνάσιο και το δημοτικό (http://micro-kosmos.uoa.gr ή και
www.εεφεε.gr).
• Γνωρίζουν τέλος ότι οι Διαγωνισμοί «Αριστοτέλης» είναι οι μόνοι που διεξάγονται υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και οι μόνοι που επιλέγουν, όπως και πέρσι, τους μαθητές
που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην 48η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2017
(εγκύκλιοι Φ15/26038/Δ2/16-02/2017 και Φ15/193259/Δ2/14-11-2016, 190814/Δ2/1011-2016, Φ15/10294/Δ2/23-01-2017, Φ.14/2317/186243/Δ1/04-11-2016).
* έως και την 01 ΜΑΡ 2017

********************************
ΔΕΚ 2016
Η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση (εεφεε) θεωρεί
ότι μία από τις σημαντικότερες και ουσιαστικότερες δράσεις της για την προαγωγή
της φυσικής στην εκπαίδευση είναι η σχεδίαση, επιλογή / πρόταση θεμάτων και
πραγματοποίηση των ετήσιων Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικής σε όλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλά και η επιλογή και η προετοιμασία μαθητών της γ’
λυκείου για τη συγκρότηση της ελληνικής ομάδας μαθητών που λαμβάνει μέρος στις
Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής κάθε χρόνο. Οι παραπάνω δράσεις (και οι ανα-δράσεις
τους), όταν γίνονται με σεβασμό στο γνωσιακό αντικείμενο, υπευθυνότητα στην
σύνθεση των θεμάτων και αξιόπιστη εφαρμογή των κανόνων της μεθοδολογίας και
της δεοντολογίας της επιστήμης και της εκπαίδευσης, συνιστούν –εκτός των άλλων–
και πεδίο έρευνας για τη βελτιστοποίηση της εκπαίδευσης (θεωρητικής και
πειραματικής) στη φυσική.
Έτσι, μαζί με τον απολογισμό των περυσινών Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικής /
Φυσικών «Αριστοτέλης» 2016 και τον απολογισμό της συμμετοχής των επιλεγέντων
από αυτόν το Διαγωνισμό μαθητών της γ’ λυκείου στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής
2016, η εεφεε υπέβαλε την 29/07/2016 αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας για την
έγκριση διεξαγωγής των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικής / Φυσικών
«Αριστοτέλης» 2017 (για το λύκειο, το γυμνάσιο και το δημοτικό), αλλά και την
επιλογή από αυτόν το Διαγωνισμό των μαθητών της γ’ λυκείου που θα

συγκροτήσουν την ελληνική ομάδα που θα λάβει μέρος στη Διεθνή Ολυμπιάδα
Φυσικής 2017, όπως πέρυσι. Τους Διαγωνισμούς «Αριστοτέλης» διοργανώνει η
Ελληνική Εταιρεία Φυσικής σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ -μετά
από σχετική ομόφωνη Απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης (13/06/2016)- που
έχει την επιστημονική και εκπαιδευτική ευθύνη / επιμέλεια των Διαγωνισμών.
Το Υπουργείο Παιδείας, με την έγκριση και υπό την αιγίδα του (με τις εγκυκλίους
Φ.14/2317/186243/Δ1/04-11-2016,
Φ15/193259/Δ2/14-11-2016
και
190814/Δ2/10-11-2016) επιτρέπει στα σχολεία και στους μαθητές όλης της χώρας
να συμμετάσχουν στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικής / Φυσικών
«Αριστοτέλης» 2017, που αποκλειστικά θα οδηγήσουν και στην επιλογή των
Ελλήνων μαθητών για την 48η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2017. Οι σχετικές
εγκύκλιοι για τους εγκεκριμένους -μόνον- Διαγωνισμούς αποστέλλονται σε όλα τα
σχολεία από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες αναρτώνται στους διαδικτυακούς τόπους
www.εεφεε.gr και http://micro-kosmos.uoa.gr
Για την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της εεφεε
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