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ΘΕΜΑ: «Οργάνωση Πανελληνίου Μαθητικό Διαγωνισμού Φυσικής 2005»
Η ΄Ενωση Ελλήνων Φυσικών, ΕΕΦ, διοργανώνει τον ετήσιο Πανελλήνιο Μαθητικό
Διαγωνισμό Φυσικής, το Σάββατο 19 Μαρτίου 2005, και ώρα 9.30 για τους μαθητές
όλων των τάξεων του Εν. Λυκείου.
Η διαδικασία διεξαγωγής του Διαγωνισμού γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις
Πανελλήνιες Εξετάσεις, (Προαγωγικές Εξετάσεις Εν. Λυκείων σε πανελλαδικό επίπεδο),
άρθ. 22 και 23 του Π.Δ. 246/2002
Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει (3) τρεις ώρες, θα διενεργηθεί στα κατά τόπους Εν.
Λύκεια ή Γυμνάσια, που θα οριστούν από τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δ.Ε. και θα
συμμετάσχουν μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου, οι οποίοι θα έχουν δηλώσει
συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2005. Η σύνθεση και η επιλογή των
θεμάτων, καθώς και η αξιολόγησή τους θα γίνει από την Επιτροπή του 15ου Πανελληνίου
Διαγωνισμού Φυσικής της ΕΕΦ, με την επιστημονική εποπτεία του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεωργίου Θεοφ. Καλκάνη.
Η εξεταστέα ύλη θα είναι αυτή των Πανελληνίων Εξετάσεων
Οι μαθητές οι οποίοι θα διακριθούν, πέραν από τιμητική διάκριση θα λάβουν και
χρηματικό βραβείο 300 ΕΥΡΩ για τον «αριστούχο» της Γ΄ τάξης και από 200 ΕΥΡΩ για
κάθε αριστούχο της Β΄ και Α΄ τάξης. Επίσης οι μαθητές οι οποίοι πρωτεύουν συγκροτούν
την ομάδα η οποία αντιπροσωπεύει τη χώρα μας σε όποιους Διεθνείς Μαθητικούς
Διαγωνισμούς Φυσικής ή Ολυμπιάδες συμμετέχει.
Η αποστολή των θεμάτων στα εξεταστικά κέντρα θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου την ημέρα του διαγωνισμού. Για το λόγο αυτό τα σχολεία τα οποία θα
οριστούν, ως Εξεταστικά Κέντρα, και μόνο αυτά, θα πρέπει να αποστείλουν, στην ΕΕΦ
στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: stelab@primedu.uoa.gr τα εξής στοιχεία,
με την παράκληση αυτά να είναι ελεγμένα για την ορθότητά τους :
Δ.Δ.Ε: …………….………………Επωνυμία Σχολείου:……………………………………...
e-mail:……………………………… Τηλέφωνο Σχολείου: ………………… FAX:………….
Ονομ/μο Διευθυντή:…………..Διεύθυνση Σχολείου: …………………… …..
και ονοματεπώνυμο υπεύθυνου.
Με τιμή
Για το Δ.Σ. της ΕΕΦ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Παπαδόπουλος
Ομότ. Καθηγ. Πανεπ. Αθηνών

