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Ψυχικό, 4 Φεβρουαρίου 2021 

 

 

 

Ενημέρωση για τον 9ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής 

Γυμνασίου  
 

  

Αγαπητοί γονείς, 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ένωση Ελλήνων Φυσικών διοργανώνει τον 9ο 

Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου  για τους μαθητές του Γυμνασίου. Ο 

Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 9:30. Ο 

τρόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στους μαθητές μόλις γνωστοποιηθεί 

από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η μετακίνηση των μαθητών προς και 

από το εξεταστικό κέντρο θα γίνει με ευθύνη των γονέων τους. Η εξεταστέα ύλη για την κάθε 

τάξη του Γυμνασίου θα είναι τα 2/3 της διδακτέας ύλης της κάθε τάξης, η οποία – κατά 

προσέγγιση – προβλέπεται με βάση τα Προγράμματα Σπουδών ή τις τροποποιήσεις αυτών 

έως την εβδομάδα του Διαγωνισμού.    

Οι μαθητές πρέπει να έχουν απαραίτητα μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. 

Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού συνιστάται στους μαθητές να έχουν μαζί τους 

γεωμετρικά όργανα σχεδίασης και υπολογιστή τσέπης αλλά όχι κινητό τηλέφωνο, του 

οποίου η κατοχή και χρήση απαγορεύεται σε όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.   Ενδεικτικά 

θέματα προηγούμενων ετών για κάθε τάξη Γυμνασίου, αντιπροσωπευτικά της φιλοσοφίας 

των θεμάτων των Διαγωνισμών, είναι αναρτημένα με τις λύσεις τους στον διαδικτυακό τόπο 

http://eef.gr.  

Όσοι μαθητές του Γυμνασίου ενδιαφέρονται, θα πρέπει να αποστείλουν τη συνημμένη 

δήλωση συμμετοχής στην κ. Ε. Οικονόμου (eeconomου@athenscollege.edu.gr) μέχρι τη 

Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021. 

 

Με εκτίμηση 

 

Νικολέτα Κανελλή 

Διευθύντρια 

Ιδιωτικό Γυμνάσιο – Κολλέγιο Ψυχικού 

 

http://www.athenscollege.edu.gr/
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ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

   

Ο/η κάτωθι υπογράφων/ουσα _________________________________________ επιθυμώ το 

παιδί μου να συμμετάσχει στον 9ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου  

για τους μαθητές των τάξεων α’, β’ και γ’ Γυμνασίου που θα πραγματοποιηθεί στις 20 

Μαρτίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 9:30, σύμφωνα με την επιστολή που έλαβα από το 

Σχολείο. 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ ______________________________________________________________ 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ:    ______________________________________________________________ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:            ______________________________________________________________ 

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:          _______________________________________________________________ 

ΤΑΞΗ :  ___________________ ΤΜΗΜΑ: _______________________________________________ 

E-MAIL ΜΑΘΗΤΗ    :       ____________________________________________________________ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΟΝΕΑ:  ______________________________________________________________ 

 

 

       

                                 Υπογραφή γονέα  

 

_______________________________________ 

 


