Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018
Ε.Κ.Φ.Ε. Κζντρου
ο
(4 Γε.Λ. Καλαμαριάσ, Μεγ. Αλεξάνδρου και Ανατολικισ Θράκθσ 8)

10:00 - 10:15

Προςζλευςθ – Εγγραφι μακθτικών ομάδων και ςυνοδών
Οι ομάδεσ μαθητών/τριών εγγράφονται ςε μία από τισ δφο γραμματείεσ, ανάλογα με τον νομό
προζλευςησ, ενημερώνονται για το κωδικό τησ ομάδασ τουσ και παίρνουν κουπόνια για
ςάντουιτσ και χυμό.
Φουαγιζ του 4ου Γε.Λ. Καλαμαριάσ

10:15 – 10:30 Οι ομάδεσ ειςζρχονται ςτο χώρο του διαγωνιςμοφ (κζατρο) και τακτοποιοφνται ςτον πάγκο
εργαςίασ τουσ. Σφντομοι χαιρετιςμοί, ανακοίνωςθ πλθροφοριών ςχετικών με τθν διεξαγωγι
του διαγωνιςμοφ.
10:30 - 11:30

Οι ομάδεσ διαγωνίηονται ςτθ Φυσικι

11:00 – 11:30 Ενθμζρωςθ ςυνοδών από τουσ κεματοδότεσ για τα κζματα τθσ Φυςικισ.
Αίκουςα προβολών (διάδρομοσ ιςογείου, τελευταία πόρτα)
11:30-12:00

Διάλειμμα

12:00 – 13:00 Οι ομάδεσ διαγωνίηονται ςτθ Χθμεία
12:30 – 13:00 Ενθμζρωςθ ςυνοδών από τουσ κεματοδότεσ για τα κζματα τθσ Χθμείασ.
Αίκουςα προβολών (διάδρομοσ ιςογείου, τελευταία πόρτα)
13:00 – 13:30 Διάλειμμα
13:30 – 14:30 Οι ομάδεσ διαγωνίηονται ςτθ Βιολογία
14:00 – 14:30 Ενθμζρωσθ συνοδών από τουσ κεματοδότεσ για τα κζματα τθσ Βιολογίασ.
Αίκουςα προβολών (διάδρομοσ ιςογείου, τελευταία πόρτα)
14:30

Λιξθ του διαγωνιςτικοφ μζρουσ - Αποχώρθςθ μακθτικών ομάδων

Στο χώρο του διαγωνιςμοφ κα λειτουργιςει κυλικείο από τισ 10:00 – 14:00. Επίςθσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του
ςχολείου λειτουργοφν κάποια καφζ για τουσ ςυναδζλφουσ που κα κελιςουν να εκμεταλλευτοφν το χρόνο
αναμονισ τουσ. Κάκε μακθτισ/τρια κα πάρει ζνα κουπόνι για ςάντουιτσ και χυμό που μπορεί να αξιοποιιςει
κατά τα διαλείμματα.
Η πρόςβαςθ ςτο χώρο από τθν είςοδο τθσ αυλισ που βρίςκεται ςτθ γωνία τθσ Μεγ. Αλεξάνδρου με τον
πεηόδρομο Ανατολικισ Θράκθσ (ςτάςθ λεωφορείου). Θα προςακιςουμε να κρατιςουμε ανοιχτι τθν
πρόςβαςθ ώςτε να μπορείτε να παρκάρετε ςτθν αυλι του ςχολείου.
Οι Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Παρακαλοφνται να παραμείνουν για τθν κοπι τθσ βαςιλόπιτασ και τθ Γεν. Συνζλευςθ τθσ
ΠΑΝΕΚΦΕ, που κα γίνει αμζςωσ μετά τθ λιξθ του διαγωνιςτικοφ μζρουσ (περίπου ςτισ 3μμ) ςτο Εργαςτιριο
του Ε.Κ.Φ.Ε. Κζντρου (διάδρομοσ ιςογείου, δεφτερθ πόρτα).
Για κάκε διευκρίνιςθ, μπορείτε να επικοινωνιςετε μαηί μασ:
Αναςταςία Γκιγκοφδθ, mail@ekfe-toumpas.thess.sch.gr, κιν. 6944261442
Μαρία Τςακίρθ,
mail@ekfe-kentrou.thess.sch.gr, κιν. 6977366732

