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Μαρούσι, 22-3-2022
Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/32118/ΦΔ/32316/Δ1

ΠΡΟΣ: 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της
χώρας.
2) Διευθύνσεις Π.Ε της χώρας.
3) Δημόσια & Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία της χώρας
(μέσω των οικείων Δ/νσεων Π.Ε)

KOIN: Ένωση Ελλήνων Φυσικών
Υπόψη κ. Κλειδέρη Παρασκευής
eef.pan.diag@gmail.com
eef.athens@gmail.com

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση νέας ημερομηνίας διεξαγωγής της β΄ φάσης του 10ου Πανελληνίου Διαγωνισμού
Φυσικών Δημοτικού 2022 μόνο για τους μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης για το σχολικό έτος 2021-2022»
Σχετ. εγγρ.: Τα υπ’ αρ. πρωτ. 32118/22-3-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ
Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ.14Α/66189/7-6-2021 εγγράφου σχετικά με την διεξαγωγή του 10ου
Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2022 της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών για το
σχολικό έτος 2021-2022, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων όλων των Δημοτικών
Σχολείων της χώρας, σας ενημερώνουμε ότι καθώς η ημερομηνία διεξαγωγής της β’ φάσης, όπως αυτή είχε
οριστεί αρχικά στις 7/5/2022 συμπίπτει με την ημερομηνία διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων στα
Πρότυπα Γυμνάσια για τους μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης, το Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ. αποφάσισε να αλλάξει την
ημερομηνία μόνο για τους μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης για την Κυριακή 8/5/2022. Η β’ φάση για τους
μαθητές/τριες της Ε΄ τάξης θα διεξαχθεί όπως αρχικά έχει προγραμματιστεί, το Σάββατο 7/5/2022. Η ώρα
διεξαγωγής και για τις δύο ημέρες είναι 9:00-10:30.
Ο διαγωνισμός προγραμματίζεται να διεξαχθεί σε εξεταστικά κέντρα ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, για όσες μαθήτριες και όσους μαθητές προκρίθηκαν μετά την πρώτη φάση, από τα σχολεία που
δήλωσαν συμμετοχή. Ο ορισμός των εξεταστικών κέντρων θα πραγματοποιηθεί από τις κατά τόπους

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με την οργανωτική επιτροπή, η οποία θα
κοινοποιήσει στα αρμόδια τμήματα την κατανομή των συμμετεχόντων ανά διεύθυνση.
Για την ομαλή διεξαγωγή της β’ φάσης και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που εξακολουθούν να
ισχύουν, κάθε σχολική μονάδα χρειάζεται να δηλώσει συνοδό εκπαιδευτικό ως επιτηρητή, ο οποίος θα
παραστεί στο αντίστοιχο εξεταστικό κέντρο. Για την είσοδο όλων των συμμετεχόντων στα εξεταστικά κέντρα
θα τηρηθούν όλα τα μέτρα που θα ισχύουν για είσοδο σε σχολική μονάδα κατά την ημερομηνία διεξαγωγής
της β’ φάσης του διαγωνισμού.
Συν: Ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΗΝΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή: Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Tμήμα Β’
Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Α’
Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’

