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2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

H Ζνωςη Ελλήνων Φυςικών προκηρφςςει τον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνιςμό πειραμάτων 

Φυςικήσ με τίτλο: 

«Θέλουμε Πειράματα» 

Οι μαθητζσ και οι μαθήτριεσ καλοφνται να βιντεοςκοπήςουν ζνα πείραμα Φυςικήσ ςτο ςχολικό 

εργαςτήριο ή ζξω από αυτό. Στο διάρκειασ (ζωσ) 3 λεπτών video θα πρζπει να εμπεριζχεται η 

θεωρητική υποςτήριξη του πειράματοσ.  

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ 

Ο διαγωνιςμόσ απευθφνεται ςε μαθητζσ Δημοτικοφ, Γυμναςίων και Λυκείων, δημοςίων και 

ιδιωτικών ςχολείων. 

Στον διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετάςχουν: 

α) μεμονωμζνοι μαθητζσ/τριεσ ή ομάδεσ μαθητών/τριών 

β) ςχολεία με μία ή δφο ομάδεσ μαθητών/τριών. Κάθε ομάδα πρζπει να αποτελείται από 

τουλάχιςτον 5 μαθητζσ/τριεσ, ενώ μπορεί να ςυμμετάςχει ζνα ολόκληρο τμήμα ή και 

μαθητζσ/τριεσ από διαφορετικά τμήματα ή τάξεισ.   

Σκοπόσ του Διαγωνιςμοφ 

Μζςα από αυτή τη δράςη η ΕΕΦ ςκοπεφει: 

α) να αναδείξει τισ πειραματικζσ δραςτηριότητεσ που πραγματοποιοφνται ςτα ςχολικά εργαςτήρια 

β) να ενθαρρφνει τουσ εκπαιδευτικοφσ να εντάξουν το πείραμα ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία και   

γ) να δώςει τη δυνατότητα ςτουσ μαθητζσ να εκφραςτοφν δημιουργικά και να αναπτφξουν 

δεξιότητεσ πειραματιςμοφ, παρουςίαςησ και επικοινωνίασ. 

 



Οι μαθητζσ μποροφν να ςτείλουν τα βιντεοςκοπημζνα πειράματά τουσ έωσ τισ 20 Μαΐου 2019. 

 

Αξιολόγηςη 

Η Επιτροπή κρίςησ του διαγωνιςμοφ αποτελείται από πανεπιςτημιακοφσ, ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ, 

υπεφθυνουσ ΕΚΦΕ και εκπαιδευτικοφσ Β/μιασ εκπαίδευςησ. 

Κάθε πείραμα θα κριθεί από την θεωρητική τεκμηρίωςη, την μεθοδολογία, την πρωτοτυπία, την 

παρουςίαςη. 

Τα καλφτερα πειράματα θα βραβευθοφν από την ΕΕΦ, ενώ θα ςυμπεριληφθοφν ςτην ιςτοςελίδα 

μασ, με το όνομα του ςχολείου και των μαθητών.  

Επίςησ, κάποια από τα πειράματα θα παρουςιαςτοφν από τισ ομάδεσ ςε εκδηλώςεισ τησ ΕΕΦ ςε 

όλη τη χώρα.  

Οι ςχολικζσ μονάδεσ ζχουν την ευθφνη διαςφάλιςησ των προςωπικών δεδομζνων των μαθητών 

(για την αναγραφή των ςτοιχείων των μαθητών ςτουσ τίτλουσ τζλουσ απαιτείται ζγγραφη 

ςυγκατάθεςη των γονζων). 

Δηλώςεισ Συμμετοχήσ 

Οι ομάδεσ θα αποςτείλουν το βιντεοςκοπημζνο τουσ υλικό ωσ ςυνημμζνο ή μζςω κάποιου 

ςυνδζςμου με e- mail ςτο eef.athens@gmail.com  

Στο ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα πρζπει να αναγράφονται: 

Τίτλοσ Πειράματοσ-Ονοματεπώνυμα Μαθητών/τριών -Τάξη φοίτηςησ- Ονοματεπώνυμο 

ςυντονιςτή/τριασ εκπαιδευτικοφ  

  

 

mailto:eef.athens@gmail.com

