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ΘΕΜΑ: 24
ορ

 Πανελλήνιορ Μαθηηικόρ Διαγυνιζμόρ Φςζικήρ Λςκείος 2014 και                         

2
ορ

 Πανελλήνιορ Μαθηηικόρ Διαγυνιζμόρ Φςζικήρ Γςμναζίος 2014 

 

Η Έλσζε Διιήλσλ Φπζηθώλ (Δ.Δ.Φ) ζε ζπλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Φπζηθώλ 

Δπηζηεκώλ, Σερλνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

δηνξγαλώλεη: 

 ηνλ 24
ν
 Παλειιήλην Μαζεηηθό Γηαγσληζκό Φπζηθήο Λπθείνπ. Ο δηαγσληζκόο αθνξά 

ζηνπο καζεηέο όλυν ηυν ηάξευν ηυν Γενικών Λςκείυν ηεο ρώξαο θαη 

 ηνλ 2
ν
 Παλειιήλην Μαζεηηθό Γηαγσληζκό Φπζηθήο Γπκλαζίνπ. Ο δηαγσληζκόο αθνξά 

ζηνπο καζεηέο όλυν ηυν ηάξευν ηυν Γςμναζίυν ηεο ρώξαο. 

 

Πανελλήνιοι Μαθηηικοί Διαγυνιζμοί Φςζικήρ Λςκείος και Γςμναζίος 

 Ο Παλειιήληνο καζεηηθόο Γηαγσληζκόο Φπζηθήο Λπθείνπ 2014 θαη γηα ηηο ηξεηο ηάμεηο 

θαζώο θαη ν Παλειιήληνο καζεηηθόο Γηαγσληζκόο Φπζηθήο Γπκλαζίνπ 2014 θαη γηα ηηο ηξεηο 

ηάμεηο ζα δηελεξγεζνύλ ζηηο 29 Μαπηίος 2014, εκέξα άββαην θαη ώξα 9:30. 

 Οη ελδηαθεξόκελνη καζεηέο ζα ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην ζρνιείν ηνπο, κέρξη 

ηελ Παπαζκεςή 14 Μαπηίος 2014. 

Βαζκόο Αζθαιείαο: 
Να δηαηεξεζεί κέρξη: 
Βαζ. Πξνηεξαηόηεηαο: 
 

Αθήνα,            22-01-2014 

Απ. Ππυη.            8985/Γ2 

 Πεπιθεπειακέρ Δ/νζειρ Εκπ/ζηρ  

 Διεςθύνζειρ Δ/θμιαρ Εκπ/ζηρ  

 Γπαθεία σολικών ςμβούλυν  

 Γςμνάζια και Γενικά Λύκεια (μέζυ 

ηυν Δ/νζευν Δ/θμιαρ Εκπ/ζηρ) 

ΠΡΟ: 

ΚΟΘΝ.: 

ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 
Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η 

Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η 
ΣΜΗΜΑ Α΄ 

 

 

 

----- 
Σαρ. Γ/λζε:  Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 
Σ.Κ. – Πόιε:  15180 Μαξνύζη 
Ιζηνζειίδα: www.minedu.gov.gr  
Πιεξνθνξίεο:  Αλ. Παζραιίδνπ 
Σειέθσλν:  210-3443422 

 ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΤΘΚΩΝ 

 Γπιβαίυν 6 

 Αθήνα 10680 

 ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΑΘΗΝΩΝ  

 Παιδαγυγικό Σμήμα Δ.Ε. 

 Επγαζηήπιο Φςζικών Επιζηημών, 

 Σεσνολογίαρ και Πεπιβάλλονηορ 

 Ναβαπίνος 13
α
  

 10680 Αθήνα 

 Τπότη καθ. Γευπγίος Θ. Καλκάνη 

 

 

 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

----- 

http://www.minedu.gov.gr/
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 Σα ζρνιεία ζα δηαβηβάζνπλ ζηηο Γηεπζύλζεηο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο, ζηηο νπνίεο αλήθνπλ, 

πίλαθα κε ηα νλόκαηα ησλ ελδηαθεξόκελσλ  καζεηώλ. 

 Ο δηαγσληζκόο ζα έρεη δηάξθεηα ηξεηο (03) ώξεο γηα ηνπο καζεηέο Λπθείνπ θαη δύν (02) 

ώξεο γηα ηνπο καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη ζα δηελεξγεζεί ζηα θαηά ηόπνπο Γπκλάζηα ή Γεληθά 

Λύθεηα πνπ ζα νξηζηνύλ από ηηο Γηεπζύλζεηο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο. Σηο ηνπηθέο Δπηηξνπέο 

Δμεηάζεσλ ζα ζπγθξνηήζνπλ νη Γ/λζεηο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζρνιηθνύο 

ζπκβνύινπο θιάδνπ ΠΔ04 θαη ηα ηνπηθά παξαξηήκαηα ηεο Δ.Δ.Φ., όπνπ απηά ππάξρνπλ. 

 Η εμεηαζηέα ύιε γηα ηελ Α΄ Λπθείνπ ζα είλαη ε δηδαθηέα ύιε ηεο ηάμεο απηήο καδί κε ηελ 

ύιε ηνπ Γπκλαζίνπ, γηα ηε Β΄ Λπθείνπ ζα είλαη ε δηδαθηέα ύιε ηεο Φπζηθήο Γεληθήο Παηδείαο 

θαη Καηεύζπλζεο ηεο ηάμεο απηήο, ελώ γηα ηελ Γ΄ Λπθείνπ ζα είλαη ε δηδαθηέα ύιε ηεο Φπζηθήο 

Γεληθήο Παηδείαο θαη Καηεύζπλζεο ηεο ηάμεο απηήο. 

 Η εμεηαζηέα ύιε γηα ηελ θάζε ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ ζα είλαη ε δηδαθηέα ύιε ηεο ηάμεο 

απηήο. 

 πληζηάηαη ζηνπο καζεηέο λα έρνπλ καδί ηνπο ππνινγηζηή ηζέπεο, αιιά όσι κινηηό 

ηηλέθυνο ηος οποίος η καηοσή και σπήζη απαγοπεύεηαι ζε όλη ηη διάπκεια ηος 

διαγυνιζμού. 

 

Ειδικά για ηοςρ μαθηηέρ ηηρ Γ΄ Λςκείος ν Γηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζε δύν θάζεηο: 

 Η πξώηε θάζε ζα δηεμαρζεί ην άββαην 29 Μαπηίος 2014, 9:30-12:30, ζηα ηνπηθά 

εμεηαζηηθά θέληξα, όπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. 

 Η δεύηεξε θάζε, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηάζρνπλ νη καζεηέο κε ηηο κεγαιύηεξεο 

βαζκνινγίεο ηεο πξώηεο θάζεο, ζα δηεμαρζεί ην άββαην 26 Αππιλίος 2014, 9:30-12:30, ζην 

Παλεπηζηήκην Αζελώλ ζην ρώξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, Σερλνινγίαο θαη 

Πεξηβάιινληνο (Ναβαξίλνπ 13α, Αζήλα). 

 Η εμεηαζηέα ύιε ζηε δεύηεξε θάζε ζα είλαη ε δηδαθηέα ύιε Φπζηθήο Γεληθήο Παηδείαο θαη 

Καηεύζπλζεο ηεο Α΄, ηεο Β΄ θαη ηεο Γ΄ Λπθείνπ θαη ηα ζέκαηα ζα είλαη κεγαιύηεξεο δπζθνιίαο 

από εθείλα ηεο πξώηεο θάζεο. 

 Οη πέληε πξώηνη καζεηέο ηεο δεύηεξεο θάζεο ζα ζπγθξνηήζνπλ ηελ νκάδα, ε νπνία ζα 

εθπξνζσπήζεη ηε ρώξα καο ζηελ 45ε Γηεζλή Οιπκπηάδα Φπζηθήο 2014, ζηελ Astana ηνπ 

Καδαθζηάλ (από 13 έσο 21 Ινπιίνπ 2014). 

Καη ζηηο δύν θάζεηο ηνπ Παλειιήληνπ δηαγσληζκνύ Φπζηθήο Λπθείνπ 2014 νη καζεηέο ζα 

δηαγσληζηνύλ -όπσο θαη ζην παξειζόλ- ηόζν ζε ζεσξεηηθά ζέκαηα όζν θαη ζε πεηξακαηηθό 

πξόβιεκα, ρσξίο ηε ιήςε, αιιά κε επεμεξγαζία πξαγκαηηθώλ πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ. ε 

όινπο ηνπο Παλειιήληνπο Γηαγσληζκνύο Φπζηθήο Λπθείνπ θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα 

πξνζέγγηζεο ησλ ζεκάησλ ησλ Γηεζλώλ Οιπκπηάδσλ Φπζηθήο αιιά θαη επηρεηξείηαη ε 

δνθηκαζηηθή εθαξκνγή ηέηνησλ ζεκάησλ ζε εμεηαζηηθό πεξηβάιινλ από ηνπο Έιιελεο 

καζεηέο. 
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Οη πέληε καζεηέο πνπ ζα επηιεγνύλ κεηά ηε δεύηεξε θάζε γηα λα εθπξνζσπήζνπλ ηε 

ρώξα καο ζηελ 45ε Γηεζλή Οιπκπηάδα Φπζηθήο 2014, ζα πξνεηνηκαζηνύλ κε εληαηηθό ξπζκό 

ζην Δξγαζηήξην Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, Σερλνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ. Η δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο είλαη πεξίπνπ κία εβδνκάδα (κεηαμύ ησλ παλειιήλησλ 

εμεηάζεσλ θαη ησλ δηεζλώλ νιπκπηάδσλ). Σελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηώλ αλαιακβάλνπλ θαη 

πξαγκαηνπνηνύλ εζεινληηθά νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ. Η πιήξεο θαη αδηάιεηπηε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηελ πξνεηνηκαζία απηή, 

είλαη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Οιπκπηαθή Οκάδα. 

Δπεηδή ε απνζηνιή ησλ ζεκάησλ ζηα εμεηαζηηθά θέληξα ηόζν γηα ην Γηαγσληζκό ηνπ 

Λπθείνπ όζν θαη γηα ην Γηαγσληζκό ηνπ Γπκλαζίνπ ζα γίλεη κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, 

ηα ζρνιεία, ηα νπνία ζα νξηζηνύλ σο εμεηαζηηθά θέληξα, πξέπεη λα θαηαρσξίζνπλ ειεθηξνληθά 

κέρξη ηηο 14 Μαπηίος 2014 ζην δηαδηθηπαθό ηόπν http://micro-kosmos.uoa.gr (=> νη 

Γηαγσληζκνί θαη νη Οιπκπηάδεο Φπζηθήο => Δηλώζειρ ςμμεηοσήρ 2014) ηα εμήο ζηνηρεία: 

1. Δ/νζη Δ/θμιαρ Εκπαίδεςζηρ ζηην οποία ανήκει ηο ζσολείο 

2.  Επυνςμία σολείος 

3. Εξεηαζηικό Κένηπο για ηο Διαγυνιζμό: α. Λςκείος, β. Γςμναζίος, γ. Λςκείος και 

Γςμναζίος 

4. Σηλέθυνο σολείος 

5. Απιθμό Fax 

6. E-mail 

7. Ονομαηεπώνςμο Διεςθςνηή 

8. Σασςδπομική Διεύθςνζη σολείος 

Γηα επηβεβαίσζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ ινγαξηαζκώλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζα 

ζηαιεί δνθηκαζηηθό κήλπκα πξνο ηα εμεηαζηηθά θέληξα, κέρξη ηελ Παξαζθεπή 21 Μαξηίνπ 

2014. 

Ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ δηαγσληζκνύ, ηα ζέκαηα ζα αλαξηεζνύλ ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ http://micro-kosmos.uoa.gr (ζύλδεζκνο: Γηαγσληζκνί θαη Οιπκπηάδεο 

Φπζηθήο). 

 
ηνλ ίδην δηαδηθηπαθό ηόπν http://micro-kosmos.uoa.gr (=> νη Γηαγσληζκνί θαη νη 

Οιπκπηάδεο Φπζηθήο => Δηλώζειρ ςμμεηοσήρ 2014) ζα πξέπεη ηα ζσολεία λα 

θαηαρσξίζνπλ ειεθηξνληθά κέρξη ηηο 14 Μαπηίος 2014 ηα ζηνηρεία ηυν μαθηηών ηοςρ πος 

θα λάβοςν μέπορ ζηο Διαγυνιζμό:  

1. Δ/νζη Δ/θμιαρ Εκπαίδεςζηρ ζηην οποία ανήκει ηο ζσολείο 

2. Επυνςμία σολείος 

3. Σηλέθυνο σολείος 

4. Απιθμό Fax σολείος  

5. E-mail σολείος  

http://micro-kosmos.uoa.gr/
http://micro-kosmos.uoa.gr/
http://micro-kosmos.uoa.gr/
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6. Ονομαηεπώνςμο Διεςθςνηή 

7. Σασςδπομική Διεύθςνζη σολείος 

8. Ονομαηεπώνςμα μαθηηών 

9. Παηπώνςμα Μαθηηών 

10. Μηηπώνςμα Μαθηηών  

11. Σάξη / ημήμα Μαθηηών 

 

Γενικέρ οδηγίερ  

Γηα πεξηζζόηεξεο νξγαλσηηθέο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη 

ζηελ Έλσζε Διιήλσλ Φπζηθώλ, Γξηβαίσλ 6, ΣΚ 10680 Αζήλα (ηει: 210.36.35.701, fax: 

210.36.10.690, e-mail: eef@otenet.gr). Γηα πιεξνθνξίεο νη νπνίεο αθνξνύλ εθπαηδεπηηθά 

ζέκαηα ηα εξσηήκαηα πξέπεη λα απεπζύλνληαη ζην Δξγαζηήξην Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (e-mail: 

labste@gmail.com) 

Πιεξνθνξίεο θαη παιαηά ζέκαηα (κε ηηο ιύζεηο ηνπο) ησλ Παλειιελίσλ Γηαγσληζκώλ 

Φπζηθήο Γπκλαζίνπ, Λπθείνπ θαη ησλ Γηεζλώλ Οιπκπηάδσλ Φπζηθήο ππάξρνπλ ζην δηθηπαθό 

ηόπν ηνπ Δξγαζηεξίνπ: http://micro-kosmos.uoa.gr (ζύλδεζκνο: Γηαγσληζκνί θαη 

Οιπκπηάδεο Φπζηθήο). 

Η ζύλζεζε θαη ε επηινγή ησλ ζεκάησλ θαζώο θαη ε αμηνιόγεζή ηνπο ζα γίλεη από ηηο 

αληίζηνηρεο γηα θάζε βαζκίδα επηηξνπέο ησλ Παλειιήλησλ Γηαγσληζκώλ Φπζηθήο 2014 ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ κε ηελ επηζηεκνληθή επνπηεία ηνπ θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

Γεσξγίνπ Θενθ. Καιθάλε. 

Οη πξσηεύζαληεο καζεηέο θάζε ηάμεο ζα βξαβεπζνύλ. 

 

Επιζημαίνεηαι όηι η μεηακίνηζη ηυν μαθηηών θα γίνει συπίρ δαπάνη για ηο δημόζιο, 

καθώρ επίζηρ και η ζςμμεηοσή ηυν εκπαιδεςηικών είναι εθελονηική και συπίρ δαπάνη 

για ηο δημόζιο. 

Παξαθαινύκε λα ελεκεξσζνύλ όια ηα ζρνιεία ηεο αξκνδηόηεηάο ζαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εζυηεπική Διανομή 

 Γ/λζε πνπδώλ Γ.Δ. Σκήκα Α΄ 

 Γ/λζε Ιδησηηθήο Δθπ/ζεο 

 Γ/λζε Δθθι. Δθπ/ζεο 

 Γ/λζε Δηδηθήο Αγσγήο 

 Γ/λζε ΔΠΔΓ 

Ο ΓΕΝΘΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

ΑΘΑΝΑΘΟ ΚΤΡΘΑΖΗ 

mailto:eef@otenet.gr
mailto:labste@gmail.com
http://micro-kosmos.uoa.gr/

