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ΘΕΜΑ: «30ός Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γενικού Λυκείου 

2020 και 8ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου 2020» 

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.) διοργανώνει: 
 

 τον 30ό Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Γενικού Λυκείου. Ο διαγωνισμός 
αφορά τους μαθητές όλων των τάξεων των Γενικών Λυκείων της χώρας. 

και 

 τον 8ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου. Ο διαγωνισμός αφορά 
τους μαθητές όλων των τάξεων των Γυμνασίων της χώρας. 

 
Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί Φυσικής Γενικού Λυκείου και Γυμνασίου 

 
Οι αναβληθέντες Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής Γυμνασίου και Λυκείου 2020 
πρόκειται να διεξαχθούν εξ αποστάσεως, στο πνεύμα τήρησης των μέτρων 
ατομικής προστασίας και προφύλαξης, σε δύο φάσεις ως εξής: 
 
• Σε πρώτη φάση ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γενικού Λυκείου 2020 
και για τις τρεις τάξεις θα διενεργηθεί το Σάββατο 30 Μαΐου 2020 και ώρα 9:00-12:00 
και ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου 2020 και για τις τρεις 
τάξεις θα διενεργηθεί το Σάββατο 30 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00-14:00. 
• Για την υλοποίηση του διαγωνισμού θα χρησιμοποιηθεί ειδικά διαμορφωμένη 
πλατφόρμα, στην οποία οι συμμετέχοντες μαθητές θα συνδεθούν με την χρήση 
προσωπικών κωδικών. Τα θέματα της πρώτης φάσης θα είναι αποκλειστικά κλειστού 
τύπου και το αποτέλεσμα θα εξάγεται άμεσα. Οι εκατό (100) πρώτοι μαθητές από κάθε 
τάξη θα προκριθούν στην δεύτερη και τελική φάση, για την οποία θα υπάρξει νέα 
ανακοίνωση, ανάλογα με την πορεία του ιού και τα μέτρα προστασίας που θα ισχύουν. 
• Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται νέα εγγραφή. Ισχύουν οι αρχικές 
αιτήσεις, τόσο ατομικές όσο και μέσω σχολείων. Το μόνο που χρειάζεται επιπλέον για 
κάθε μαθητή, προκειμένου να αποκτήσει τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης στον 
διαγωνισμό, είναι να επισκεφθεί τον υπερσύνδεσμο http://eduhub.com.gr/forma-eef/ 
όπου θα συμπληρώσει τα στοιχεία του. 
• Οι μαθητές θα συμπληρώσουν τα στοιχεία που απαιτούνται στη φόρμα συμμετοχής 
που υπάρχει στην ιστοσελίδα http://eduhub.com.gr/forma-eef/. Αφού διαβάσουν τους 
όρους συμμετοχής, θα επιλέξουν  Αποδοχή και Αποστολή. Μία εβδομάδα πριν τον 
διαγωνισμό θα αποσταλούν οι οδηγίες / λεπτομέρειες της διαδικασίας. Σε περίπτωση 
που δεν λάβουν ειδοποίηση με τις οδηγίες / λεπτομέρειες, καλό είναι να γίνει έλεγχος και  
στα απορριπτόμενα mail (spam). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει και εκεί ειδοποίηση, 
παρακαλούμε να σταλεί ενημέρωση στο info@eduhub.com.gr  
• Οι καταστάσεις που γίνονται δεκτές είναι αυτές που έχουν στείλει τα σχολεία στις 
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες ανήκουν, με τα ονόματα των 
ενδιαφερομένων μαθητών. 
• Η εξεταστέα ύλη για την Α΄ Λυκείου θα είναι τα 2/3 της ορισθείσης ως διδακτέας ύλης 
της τάξης αυτής μαζί με την ύλη του Γυμνασίου, για την Β΄ Λυκείου θα είναι τα 2/3 της 
ορισθείσης ως διδακτέας ύλης της Φυσικής Γενικής Παιδείας και της Φυσικής της 
Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών της τάξης αυτής και για την Γ΄ 
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Λυκείου θα είναι η διδακτέα ύλη της Φυσικής της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών 
Σπουδών της τάξης αυτής, καθώς και η ύλη της Φυσικής Α΄ Λυκείου και της Φυσικής 
Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου. 
• Η εξεταστέα ύλη για την κάθε τάξη του Γυμνασίου θα είναι τα 2/3 της ορισθείσης ως 
διδακτέας ύλης  
 
Γενικές οδηγίες 
 

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην 
Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Γριβαίων 6, ΤΚ 10680 Αθήνα, τηλ:2103635701, 
2103610690, e-mail: eef.pan.diag@gmail.com  

 Πληροφορίες και παλαιά θέματα (με τις λύσεις τους) των Πανελλήνιων Διαγωνισμών 
Φυσικής Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και των Διεθνών Ολυμπιάδων Φυσικής 
υπάρχουν στον δικτυακό τόπο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών: http://www.eef.gr 

 Η σύνθεση και η επιλογή των θεμάτων, καθώς και η αξιολόγησή τους θα γίνει από τις 
αντίστοιχες για κάθε βαθμίδα επιτροπές των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικής 
2020 της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, υπό την επιστημονική εποπτεία των 
Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών Μουσά Ξενοφώντα από το τμήμα Φυσικής 
και Σκορδούλη Κωνσταντίνου από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

 Με το πέρας της πρώτης φάσης όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές θα λάβουν αυτόματα 
το αποτέλεσμα και την βεβαίωση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

 Οι πρωτεύoντες μαθητές κάθε τάξης θα βραβευθούν. 
 
Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των μαθητών προϋποθέτει την έγγραφη 
συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων. Η οργανωτική επιτροπή έχει 
διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων όλων των 
συμμετεχόντων μαθητών και δεσμεύεται ότι τα προσωπικά στοιχεία των μαθητών 
θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αποστολή των θεμάτων και για κανένα άλλο 
σκοπό. 
 
Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλα τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας. 
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