
Αθήνα, 24 ΦΕΒ 2021 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τους 
Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικών / Φυσικής «Αριστοτέλης» 2021 

 

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Φυσικής και η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και 
την Εκπαίδευση, συνδιοργανωτές των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικών / Φυσικής «Αριστοτέλης» 
και της συμμετοχής της χώρας μας στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής, ανακοινώνουν ότι:  

1) Τροποποιούν τον τρόπο και τις ημερομηνίες διενέργειας των –ήδη εγκεκριμένων από το 
Υπουργείο Παιδείας– Διαγωνισμών Φυσικών / Φυσικής «Αριστοτέλης» 2021 με φυσική 
παρουσία, αποσκοπώντας αποκλειστικά σε ασφαλέστερη για την υγεία των μαθητών/τριών και 
εκπαιδευτικών (και γονέων) διεξαγωγή τους.  
 

Έτσι, οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικών / Φυσικής «Αριστοτέλης» 2021 (για το Δημοτικό, το 
Γυμνάσιο  και το Λύκειο) με φυσική παρουσία θα διεξαχθούν:  
 

 ενδοσχολικά, τη δεύτερη εβδομάδα μετά το Πάσχα (Τρίτη 11/05/2021 Λύκειο, Τετάρτη 
12/05/2021 Γυμνάσιο και Πέμπτη 13/05/2021 Δημοτικό, 10:00-12:00) –εφόσον λειτουργούν τα 
σχολεία– στις τάξεις των μαθητών/τριών και όχι σε εξεταστικά κέντρα, σε μία φάση, για να 
αποφευχθεί η ανάμιξή τους,  

 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).  

Οι δηλώσεις συμμετοχής μαθητών/τριών θα συνεχιστούν κανονικά από τα σχολεία στον 
διαδικτυακό τόπο http://micro-kosmos.uoa.gr (=> Δηλώσεις συμμετοχής 2021), ενώ λεπτομερείς 
οδηγίες θα αναρτηθούν σύντομα στον ίδιο τόπο.  

Η καλή συμμετοχή των μαθητών/τριών που θα διαγωνιστούν θα ταυτοποιηθεί / επιβραβευθεί 
από Βεβαίωση που θα τους αποσταλεί και με την ανάρτηση των ονομάτων τους αλφαβητικά 
στους σχετικούς πίνακες των διαδικτυακών τόπων:  http://micro-kosmos.uoa.gr και www.eefee.gr  

2) Δεν θα διεξαχθούν, με οποιονδήποτε τρόπο, Διαγωνισμοί «Αριστοτέλης» από απόσταση –και για 
τις τρεις βαθμίδες– με σκοπό τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και τη μη απαξίωση των 
Διαγωνισμών, γενικά, καθώς και την υπογράμμιση του μηνύματος προς όλους –και το Υπουργείο– 
ότι στους διαγωνισμούς από απόσταση δεν υπάρχει –διεθνώς– τρόπος εξασφάλισης ότι οι 
μαθητές/τριες διαγωνίζονται κατά μόνας, χωρίς βοήθεια ή συνεργασία.  

Είναι διαγωνισμοί «κατ’ επίφαση» και απαξιωτικοί –ή/και περιπαικτικοί– για τους 
μαθητές/τριες που θα τηρήσουν τους κανόνες της ευγενούς άμιλλας –και αποτελούν βέβαια τη 
μεγάλη πλειοψηφία τους–.  

Όσον αφορά στην εφικτότητα και διασφάλιση της αξιοπιστίας της διεξαγωγής της Διεθνούς 
Ολυμπιάδας Φυσικής 2021 –εν μέσω της πανδημίας και με βάση την εξέλιξή της–, οι 
προσπάθειες και οι συνεννοήσεις συνεχίζονται μεταξύ των χωρών που κατά κανόνα συμμετέχουν 
κάθε χρόνο. Οι αποφάσεις θα ανακοινωθούν στους διαδικτυακούς μας τόπους.    
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