
 

 

 

Την 4η θέση στη συνολική βαθµολογία και τη 2η θέση στη Φυσική κατέλαβε η 

οµάδα των µαθητών της Β΄ Λυκείου του Γενικού Λυκείου Νιγρίτας, 

αποτελούµενη από τους µαθητές Ίταλα Φώτη, Καρατζιά Δέσποινα και Μπότζα 

Θωµά, στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισµό EUSO 2012. Πιο συγκεκριµένα 

οι µαθητές αυτοί, συνοδευόµενοι από τους υπεύθυνους καθηγητές Σκαρογιάννη 

Γεώργιο, Φυσικό και Χατζάρα Στυλιανή, Χηµικό, Βιολόγο, καθώς και τον 

Υπεύθυνο Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών Μανδηλιώτη Σωτήριο, Γεωλόγο, διαγωνίστηκαν και 

εκπροσώπησαν το Νοµό Σερρών στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισµό 

EUSO 2012, που έγινε στις 21 Ιανουαρίου στο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών 

Επιστηµών Ν. Φιλαδέλφειας στην Αθήνα.  

 

(στιγµιότυπο από την τελετή απονοµής, Ίδρυµα Ευγενίδου, Αθήνα, Κυριακή 22/1/2012) 



Ο διαγωνισµός EUSO, στον οποίο πήραν µέρος 500 οµάδες σχολείων, στους 

προκριµατικούς και 48 οµάδες σχολείων, στον Πανελλήνιο Διαγωνισµό από όλη 

την Ελλάδα, αφορά αποκλειστικά σε πειραµατικές και εργαστηριακές δεξιότητες 

στη Βιολογία, τη Φυσική, τη Χηµεία τη Βιολογία. Οι µαθητές διαγωνίζονται 

εκτελώντας για µία ώρα για το καθένα,  ένα πείραµα Βιολογίας, ένα Φυσικής και 

ένα Χηµείας. Η προσπάθεια των µαθητών µας ήταν αξιέπαινη και έφερε το ΓΕΛ 

Νιγρίτας στην 4η θέση στη συνολική βαθµολογία και στη 2η θέση στη Φυσική. 

 

(στιγµιότυπο από τον πανελλήνιο διαγωνισµό EUSO, Ε.Κ.Φ.Ε. Ν. Φιλαδέλφειας, Σάββατο 21/1/2012) 

Το σχολείο µας συµµετείχε για 3η συνεχή χρονιά στο διαγωνισµό EUSO. Η 

επιλογή της οµάδας που εκπροσώπησε το νοµό µας έγινε µε τον προκριµατικό 

τοπικό διαγωνισµό EUSO 2012, που πραγµατοποιήθηκε στο εργαστήριο του 

Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών το Σάββατο 26/11/2011. Η οµάδα του Γενικού Λυκείου 

Νιγρίτας, κατέλαβε την 1η θέση και προκρίθηκε στην τελική  φάση του 

«Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισµού για την 10η Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα 

Επιστηµών - EUSO 2012». 



       

(στιγµιότυπα από τον τοπικό διαγωνισµό EUSO, Σάββατο 26/11/2011) 

Με βάση την επίδοσή τους στο Πανελλήνιο Διαγωνισµό, τα 2 σχολεία που 

συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθµολογία και θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα 

στον Ευρωπαïκό Διαγωνισµό EUSO είναι το Κολλέγιο Αθηνών και το 1ο ΓΕΛ 

Αγ. Δηµητρίου(Άλιµος, Αττική). Οι δύο τριµελείς οµάδες µαθητών, θα 

συµµετάσχουν στην 10η Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Επιστηµών-EUSO 2012, η 

οποία διοργανώνεται από την European Union Science Olympiad, EUSO, 

(www.euso.dcu.ie) και θα πραγµατοποιηθεί στο Vilnius, της Λιθουανίας από 22-

29 Απριλίου 2012..  

Την Κυριακή 22/1/2012 πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία στο Ίδρυµα Ευγενίδου 

η εκδήλωση βράβευσης και απονοµής του Πανελλήνιου Διαγωνισµού της 

ΠΑΝΕΚΦΕ για την επιλογή των δύο τριµελών οµάδων µαθητών που θα 

συµµετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Επιστηµών (EUSO 2012). Το 

Αµφιθέατρο του Ιδρύµατος Ευγενίδου ήταν γεµάτο από µαθητές, γονείς, 

καθηγητές, Σχολικούς Συµβούλους και Υπευθύνους των ΕΚΦE που 

συµµετείχαν και διοργάνωσαν τον Πανελλήνιο Διαγωνισµό. Προσκεκληµένοι 

οµιλητές ήταν ο κος Δ. Σιµόπουλος, διευθυντής του Ευγενίδειου Ιδρύµατος, ο 

οποίος µίλησε για τη σχέση της Αστρονοµίας µε την τέχνη  και η Δρ Βιολογίας 

κα Λαοκρατία Λάκκα, η οποία µίλησε για τη ζωή και το έργο της Μαρίας Κιουρί. 

Μετά την τελετή, µαθητές και καθηγητές ξεναγήθηκαν στη διαδραστική έκθεση 



επιστήµης και τεχνολογίας του Ευγενίδειου Ιδρύµατος και παρακολούθησαν µία 

επίδειξη θεαµατικών πειραµάτων από ειδική οµάδα επιστηµόνων. 

 

(στιγµιότυπο από την τελετή απονοµής, Ίδρυµα Ευγενίδου, Αθήνα, Κυριακή 22/1/2012) 

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλες τις οµάδες που συµµετείχαν στον Πανελλήνιο, 

αλλά και στους τοπικούς διαγωνισµούς, οι οποίοι προάγουν την εργαστηριακή 

διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 

Ευχαριστούµε όσους βοήθησαν τη συµµετοχή µας στον Πανελλήνιο Διαγωνισµό 

EUSO 2012 και ευχόµαστε κάθε επιτυχία στις δύο οµάδες µαθητών που θα 

εκπροσωπήσουν τη χώρα µας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισµό, στη Λιθουανία! 

Επιµέλεια κειµένου: Χατζάρα Στέλλα, Καθηγήτρια Γενικού Λυκείου Νιγρίτας 

 


