Οδηγίες προς υποψηφίους Πανελλαδικών
Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Ιστότοπου
Παρασκευή, 12 Ιούνιος 2020 23:38 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 14 Ιούνιος 2020 16:27

Ώρα προσέλευσης στο Σχολείο την πρώτη ημέρα των εξετάσεων, Δευτέρα 15 Ιουνίου:
07:45. Παρακαλούμε, προγραμματίστε το ξυπνητήρι σας και εάν υπάρχει η δυνατότητα
ενεργοποιήστε και δεύτερο ξυπνητήρι. Καλό είναι να ενημερώσετε και έναν ενήλικο για την
ώρα αφύπνισή σας.

Στην πρωινή συγκέντρωση θα σας ενημερώσουμε σε ποιες αίθουσες θα εισέλθετε. Έξω από
τις αίθουσες, αλλά και στους πίνακες ανακοινώσεων στην είσοδο του Λυκείου θα υπάρχουν
καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμά σας και την αίθουσα στην οποία θα πάτε.

Φροντίστε να έχετε ένα λεπτό μπουφάν ή μια λεπτή ζακέτα, διότι τα παράθυρα θα είναι
ανοικτά και πρέπει κατά τη διάρκεια της εξέτασης να αισθάνεστε άνετα.

ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΦΕΡΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ. Σύμφωνα με τις
οδηγίες του Υπουργείου δεν επιτρέπετε να έχετε κατά την είσοδό σας στις αίθουσες, εκτός
από τα κινητά τηλέφωνα:

Βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό ή ταινία (blanco), υπολογιστικές μηχανές,
ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή αποθήκευσης πληροφοριών ή επικοινωνίας ή οτιδήποτε θα
μπορούσε να θεωρηθεί ότι δολιεύεται τις εξετάσεις. Ειδικά για τα κινητά, ακόμη και κλειστό
σε μια τσέπη σας συνιστά επαρκή λόγο μηδενισμού. Γι’ αυτό σας συμβουλεύουμε να μην το
πάρετε μαζί σας.

Επιτρέπετε να φέρετε:

Στυλό μαύρο ή μπλε, μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα και μπουκαλάκι με νερό ή
αναψυκτικό.

Μην ξεχάσετε φυσικά και το δελτίο εξεταζομένου (καρτελάκι). Ταυτότητα δεν χρειάζεται.
Όσοι και όσες δεν το παραλάβατε, ελάτε πέντε λεπτά νωρίτερα για να σας το δώσουμε.
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Η χρήση μάσκας από τους υποψηφίους είναι προαιρετική.

Από τη στιγμή που θα εισέλθετε στην αίθουσα μέχρι να έρθουν οι φωτοτυπίες με τα θέματα
θα μεσολαβήσουν τουλάχιστον 30 min. Στην διάρκεια αυτού του χρόνου οι επιτηρητές θα
σας ζητήσουν να γράψετε κάποια πράγματα στα τετράδια που θα σας διανείμουν. Ο χρόνος
είναι αρκετός, οπότε πολύ αργά θα γράψετε όσα σας πουν. ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΣΤΕ. Ακόμη και το
όνομα και το επώνυμό σας να το γράψετε αργά (ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ). Μην αγχώνεστε. Οι
επιτηρητές θα σας τονίσουν να μην γράφετε τα στοιχεία σας από μνήμη, αλλά να τα
αντιγράφετε από το καρτελάκι. Συνεπώς, θα βλέπετε το καρτελάκι και αργά, πολύ αργά θα
γράψετε τα στοιχεία σας.

Τα θρανία είναι τοποθετημένα αραιά, θα υπάρχουν δύο επιτηρητές σε κάθε αίθουσα και
άλλοι επιτηρητές στους διαδρόμους.

Σας συμβουλεύουμε την τελευταία ημέρα πριν τις εξετάσεις να μην ξενυχτήσετε.

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις σίγουρα είναι μια σημαντική στιγμή στη ζωή σας. Μην ξεχνάτε
ότι πολλοί υποψήφιοι διαγωνίστηκαν και την επόμενη χρονιά ή και μετά από πολλά χρόνια
και τα κατάφεραν τότε. Επομένως, μην αγχώνεστε για κάτι που διορθώνετε!

Οι εκπαιδευτικοί και η Διεύθυνση του Σχολείου εύχονται η προσπάθειά σας να στεφθεί με
επιτυχία.
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