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Προς:  Λύκεια Ν.Χανίων

Κοιν:    Μ. Καλαθάκη, Α.Γκινούδη  Συντο-
νίστριες Εκ/κού Έργου  ΠΕ04 
Π.Δ.Ε. Κρήτης, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης,   

ΘΕΜΑ: Μαθητικός διαγωνισμός πειραμάτων Φυσικών Επιστημών

Το ΕΚΦΕ Χανίων σε συνεργασία με την ΔΔΕ Χανίων και τις ΣΕΕ ΠΕ04 Κρήτης, διοργανώνει Τοπικό Μαθητικό 

διαγωνισμό Πειραμάτων στις Φ.Ε., ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 10-12-2022 στο ΕΚΦΕ Χανίων. 

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες των Α και Β τάξεων του Λυκείου, που 

γεννήθηκαν μετά την 01-01-2006 και οι οποίοι θα διαγωνιστούν σε θέματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογί-

ας. Οι διακριθέντες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό για την Ολυ-

μπιάδα Φυσικών Επιστημών (EOES 2023) που διοργανώνει η ΠΑΝΕΚΦΕ, με την προϋπόθεση ότι η σχετική 

έγκριση θα αποσταλεί από το ΥΠΑΙΘ στα σχολεία, εντός του 2022. 

Ειδικότερα:

Α. Προϋποθέσεις συμμετοχής.

1. Κάθε σχολείο εκπροσωπείται από μία κύρια, τριμελή ομάδα. Στην περίπτωση που υπάρχει μεγάλο 

ενδιαφέρον μπορεί να συγκροτηθεί και δευτερεύουσα ομάδα (η οποία συμμετέχει εκτός συναγω-

νισμού).   

2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο διαγωνισμό είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη 

γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. Η ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. και τα κατά τόπους ΕΚΦΕ 

αναλαμβάνουν τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και την διασφάλιση των προσωπικών 

δεδομένων των διαγωνιζομένων μαθητών/τριών. 

3. Κάθε μαθητική ομάδα σχολείου που συμμετέχει πρέπει κατά την άφιξη της στον χώρο του διαγω-

νισμού να συνοδεύεται από τουλάχιστον έναν εκπαιδευτικό.  

4. Υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας ΕΚΦΕ, με κοινά θέματα.
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5. Για  να  υλοποιηθεί  ο  τοπικός  διαγωνισμός  είναι  απαραίτητη  η  συμμετοχή  τουλάχιστον  τριών 

ομάδων που η κάθε μια προέρχεται από διαφορετικό σχολείο. 

6. Αν οι συμμετέχουσες κύριες ομάδες είναι μέχρι εννέα, τότε προκρίνεται μία για συμμετοχή στον 

Πανελλήνιο διαγωνισμό. Από δέκα έως και δεκαοκτώ προκρίνονται δύο κ.ο.κ.

7. Κάθε μαθητική ομάδα θα διαγωνιστεί σε τρία εργαστηριακά θέματα: ένα στη Φυσική, ένα στη Χη-

μεία και ένα στη Βιολογία ή σε συνδυασμό αυτών. Τα θέματα θα είναι στα πρότυπα των προτει-

νόμενων εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας Γυμνασίου και Λυκείου που 

ανακοινώνονται κάθε σχολικό έτος από το Υπουργείο Παιδείας.

8. Στην ιστοσελίδα της ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. (panekfe.gr) είναι αναρτημένα τα θέματα των Τοπικών και των 

Πανελληνίων Διαγωνισμών περασμένων ετών καθώς και το σύνολο των οργάνων και συσκευών 

την χρήση των οποίων προτείνεται να γνωρίζουν οι μαθητές.

9. Τα όργανα και διατάξεις που θεωρούνται γνωστές και θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι οι μαθη-

τές καθορίζονται από την Επιστημονική Επιτροπή του κάθε Τοπικού Διαγωνισμού και ανακοινώνο-

νται από τα κατά τόπους ΕΚΦΕ.

10. Οι υπεύθυνοι Ε.Κ.Φ.Ε., στην περιοχή ευθύνης του οποίων βρίσκονται τα σχολεία που εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, ορίζουν τις Επιστημονικές Επιτροπές για την διεξα-

γωγή των τοπικών διαγωνισμών. Αυτές οι επιτροπές, σε συνεργασία με την Κεντρική Επιστημονική 

και Οργανωτική Επιτροπή της ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε., διοργανώνουν τους τοπικούς διαγωνισμούς.

11. Μετά το τέλος των τοπικών διαγωνισμών, κάθε υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. που διεξήγαγε τοπικό Διαγωνι-

σμό υποβάλλει έως την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022, σε σχετική ηλεκτρονική φόρμα τα εξής:

• συμπληρωμένο τον απολογιστικό πίνακα που περιέχει: τα ΓΕ.Λ/ΕΠΑ.Λ. και τους μαθητές που συμ-

μετείχαν, τα ονόματα και την ειδικότητα των υπεύθυνων καθηγητών, την ομάδα (ή ομάδες) που 

διακρίθηκαν

• τα θέματα του τοπικού Διαγωνισμού.

Β. Επισημαίνεται ότι:

1. Δεν θα προκύψουν έσοδα για την ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. ή για άλλον, από τη διοργάνωση του διαγωνισμού 

και από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και ότι η χρήση των έργων (γραπτές 

απαντήσεις στα ερωτήματα του διαγωνισμού) θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

2. Θα υπάρχει φωτογραφικό υλικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί με ευθύνη της ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε και των 

Ε.Κ.Φ.Ε. αποκλειστικά για λόγους γνωστοποίησης της εκδήλωσης.
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3. Οι κηδεμόνες των μαθητών που παίρνουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να δηλώσουν υπεύ-

θυνα την συγκατάθεση τους για συμμετοχή των μαθητών στην διαδικασία αλλά και στην τυχόν εμ-

φάνισή τους στο σχετικό φωτογραφικό υλικό. 

Γ. Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή 

Η επιτροπή ορίζεται από κοινού από τα ΕΚΦΕ Χανίων και Ρεθύμνου:     

1. Αναστασάκης Νικόλαος, Φυσικός, υπ. ΕΚΦΕ Χανίων 

2. Χαλκιαδάκης Κων/νος, Φυσικός, υπ. ΕΚΦΕ Ρεθύμνου

3. Μαυρακάκη Ελένη, Βιολόγος Δ/θμιας Εκπ/σης

4. Ντρουμπογιάννη Αλεξάνδρα, Βιολόγος Δ/θμιας Εκπ/σης

5. Γαρεδάκη Εμμανουηλία, Χημικός Δ/θμιας Εκπσης 

6. Μάντζιος Χρήστος, Χημικός Δ/θμιας Εκπ/σης   

Η επιτροπή αναλαμβάνει 

• την εκπόνηση των θεμάτων στα τρία αντικείμενα   

• την εξασφάλιση παρουσίας των απαραίτητων επιτηρητών κατά την διεξαγωγή των τοπικών διαγωνι-

σμών

• την εξασφάλιση της αντικειμενικής αξιολόγησης των διαγωνιζομένων.

Δ. Αιτήσεις συμμετοχής.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως την  Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022, μέσω της φόρμας στην παρακάτω 

διεύθυνση: 

http://tiny.cc/eoes-chania22

Η αίτηση θα συνοδεύεται1 από σχετικό πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων στο οποίο θα αναφέρεται 

επιπλέον και η ύπαρξη συγκατάθεσης των κηδεμόνων των μαθητών/τριών. 

  

     

Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων

Νικόλαος Αναστασάκης
Φυσικός

Ο Διευθυντής  Δ.Δ.Ε. Χανίων

Παναγιώτης Ιωάννης Αμπελάς
Φιλόλογος

1 Η υποβολή του πρακτικού μπορεί να γίνει μέσω της φόρμας ή να αποσταλεί μέσω e-mail.       
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