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Αλάβξπηα 24/2/2015

Αγαπεηνί θύξηνη,
Ο Δπξωπαϊθόο Γηαγωληζκόο Πεηξακάηωλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (EUSO), γλωζηόο θαη ωο Επξσπατθή
Οιπκπηάδα Επηζηεκώλ, είλαη ν κνλαδηθόο δηαγωληζκόο πνπ καζεηέο Λπθείνπ εμεηάδνληαη:
 Εξγαζηεξηαθά, ζε πεηξακαηηθέο πξαθηηθέο ζην εξγαζηήξην
 Δηεπηζηεκνληθά, ζηε Φπζηθή, ηε Φεκεία θαη ηελ Βηνινγία
 Οκαδνζπλεξγαηηθά, ζε ηξηκειείο νκάδεο θαη όρη ωο κεκνλωκέλα άηνκα.
Γηα ην 2015, ν 13νο δηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεί ζην Klagenfurt ηεο
Απζηξίαο από ηηο 26 Απξηιίνπ έωο θαη ηηο 3 Μαΐνπ.
Η Διιάδα ζα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγωληζκό κε δύν ηξηκειείο νκάδεο:
ηελ νκάδα ηνπ Πξνηύπνπ Πεηξακαηηθνύ Λπθείνπ Αλαβξύησλ από ηε
Νόηηα Διιάδα θαη ηελ νκάδα ηνπ 3νπ Λπθείνπ Σεξξώλ από ηε Βόξεηα
Διιάδα.
Οη νκάδεο πνπ ζα εθπξνζωπήζνπλ ηελ Διιάδα ζην θεκηζκέλν απηό δηαγωληζκό επειέγεζαλ κε δύν
δνθηκαζίεο πνπ νξγάλωζαλ θαη εθηέιεζαλ ηα Δξγαζηεξηαθά Κέληξα Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (ΔΚΦΔ) κε ηελ
παλειιήληα νξγάλωζή ηνπο ΠΑΝΔΚΦΔ θαη θάηω από ηελ αηγίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο.
Τν Πξόηππν Πεηξακαηηθό Λύθεην Αλαβξύησλ πξώηεπζε
 ζηελ πξώηε θάζε ηεο επηινγήο, ζην λνκαξρηαθό επίπεδν ηεο Β Αζήλαο, κεηαμύ 30 Λπθείωλ θαη
 ζηε δεύηεξε θάζε ηεο επηινγήο, ζε παλειιαδηθό επίπεδν, κεηαμύ 50 Λπθείωλ ηεο λνηίνπ Διιάδαο.
Γηα ηε ζπκκεηνρή κηαο νκάδαο ζηνλ Δπξωπαϊθό δηαγωληζκό, ε δηνξγαλώηξηα αξρή πξνηίζεηαη λα θαιύςεη
ηα έμνδα δηακνλήο ησλ 3 καζεηώλ θαη ελόο ζπλνδνύ θαζεγεηή, δεδνκέλνπ όηη ζα ηνλ εκπιέμεη ζηηο
δηεξγαζίεο ηεο, ωο κέληνξα.
Η δηνξγαλώηξηα αξρή δελ ζα θαιύςεη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ησλ 3 καζεηώλ θαη ησλ 3 θαζεγεηώλ ηνπο
(έλα Φπζηθό, έλα Φεκηθό θαη έλα Βηνιόγν) θαζώο θαη ηα έμνδα δηακνλήο δύν από ηνπο ηξεηο θαζεγεηέο,
πνπ πξνθαζνξίζηεθαλ ζε 1000€ αλά θαζεγεηή.
Δξεπλώληαο πεξηζζόηεξν ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ζηηο εκεξνκελίεο 26/4 θαη 3/5, βξήθακε όηη ε εθδνρή
Lufthansa-Austrian Airlines είλαη κάιινλ ε θηελόηεξε. Αλ ηα εηζηηήξηα αγνξάδνληαλ άκεζα ηόηε ην
θόζηνο ηνπ θαζελόο ζα ήηαλ 280€.
Τν Πξόηππν Πεηξακαηηθό Λύθεην Αλαβξύηωλ είλαη δεκόζην ζρνιείν, ρωξίο ηελ επηπρία ηεο νηθνλνκηθήο
ζηήξημεο από θάπνην θιεξνδόηεκα. Έηζη καζεηέο θαη θαζεγεηέο γηα λα κπνξέζνπλ λα εθπξνζσπήζνπλ
ηελ Ειιάδα ζην θεκηζκέλν απηό Επξσπατθό δηαγσληζκό ζα πξέπεη νη ίδηνη λα επσκηζηνύλ έλα έμνδν,
πνπ ζην ζύλνιό ηνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 3800€, ηνπιάρηζηνλ.
 Για ηην επίηεςξη αςηού ηος ζηόσος δεν ςπάπσοςν επιλογέρ πέπαν ηηρ έμππακηηρ εςκηαίαρ
οικονομικήρ ζηήπιξηρ από θοπείρ και επισειπήζειρ.
Θα ήηαλ κεγάιε ε ραξά καο, καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ, αλ θαη εζείο αληαπνθξηλόζαζηε ζεηηθά ζην αίηεκά
καο.
Με κεγάιε ηηκή,
νη θαζεγεηέο ηεο νκάδνο ηνπ Πξνηύπνπ Πεηξακαηηθνύ Λπθείνπ Αλαβξύησλ
Σηέιηνο Χαηδεζενδσξίδεο, Γξ. Φπζηθήο
Κώζηαο Χαξίηνο, Γξ. Φεκείαο
Τάζνο Μπνηζάθνο, Βηνιόγνο

