ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Αγαπητοί γονείς,
Σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι για τις Υποτροφίες της A΄ Γυμνασίου θα προσέλθουν στα
Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη (12o χλμ. Εθνικής οδού Θεσ/νίκης - Ν. Μουδανιών) την Κυριακή, 16 Μαΐου
2021 και ώρα 08:30.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν ως εξής:
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την ασφάλειά σας επιθυμούμε να γνωρίζετε τα εξής:
•

Σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται
μόνο με την επίδειξη δήλωσης/βεβαίωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest), που
πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου
(rapid test ή PCR test) που πραγματοποιείται έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία
υπογράφεται από τον γονέα/κηδεμόνα.

•

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τη βεβαίωση, για να μπορέσουν να εισέλθουν στον
χώρο εξέτασης μετά την επίδειξή της στον εκπαιδευτικό υπηρεσίας. Χωρίς τη δήλωση αυτή δεν θα
επιτραπεί η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο.

•

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική. Συστήνεται η μάσκα FFP2 KN95 ή διπλή μάσκα.

•

Μετά την άφιξη στα Εκπαιδευτήρια οι εκπαιδευτικοί υπηρεσίας θα κατευθύνουν τους υποψήφιους
στον χώρο πρωινής συγκέντρωσης και στο καθορισμένο τμήμα, προκειμένου να περιοριστεί η
αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και να αποφευχθεί ο συνωστισμός.
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•

Αφού γίνουν κάποιες ανακοινώσεις και η πρωινή προσευχή, κάθε τμήμα χωριστά και με τις
απαραίτητες αποστάσεις ελέγχεται από τη θερμική κάμερα και μπαίνει στο κτίριο με τη συνοδεία
των εκπαιδευτικών.

•

Σε περίπτωση βροχής οι υποψήφιοι, αφού θερμομετρηθούν, θα μπουν στο κτίριο και στις
καθορισμένες αίθουσες με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών υπηρεσίας.

•

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητά τους, στυλό
διαρκείας (μαύρο ή μπλε), γόμα και χάρακα. Επίσης μπορούν να έχουν μαζί τους ένα μπουκάλι
νερό.

•

Δεν επιτρέπονται: διορθωτικό υγρό ή ταινία, στυλό με μελάνι που σβήνει, υπολογιστής τσέπης,
κινητό τηλέφωνο, ψηφιακό ρολόι και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Σε περίπτωση που έχουν μαζί
τους οι υποψήφιοι κάποια ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει να την παραδώσουν στον επιτηρητή της
αίθουσας.

•

Στο διάλειμμα θα προσφερθεί στους μαθητές σνακ, νερό και αναψυκτικό. Κατά τη διάρκεια του
διαλείμματος θα τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας και όλοι θα φορούν υποχρεωτικά μάσκα.

•

Στη διαδικασία του διαγωνισμού θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες για την ασφάλεια των υποψηφίων,
με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας (διαγνωστικός έλεγχος του προσωπικού, χρήση
μάσκας, αριθμός μαθητών με βάση τα τετραγωνικά της αίθουσας, αποστάσεις θρανίων,
αντισηπτικά, απολύμανση και εξαερισμός αιθουσών).

•

Οι γονείς δεν επιτρέπεται να προσεγγίσουν το κτίριο Α. Μπορούν να παραμείνουν στον αύλιο χώρο
του κτιρίου Β, εφόσον το επιθυμούν.

•

Στο κτίριο Β θα λειτουργήσει κυλικείο τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας.

•

Στο τέλος των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα κατευθυνθούν προς το κτίριο Β για αποχώρηση.

•

Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021, στην
ιστοσελίδα των Εκπαιδευτηρίων. Θα σας σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα με τον κωδικό του
υποψηφίου, ώστε να συνδεθείτε στην ψηφιακή πλατφόρμα my mandoulides και να ενημερωθείτε
για τη βαθμολογία του.

•

Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα σπουδών των Εκπαιδευτηρίων, μπορείτε να
προγραμματίσετε την ενημερωτική σας συνάντηση πατώντας εδώ.

Παρακαλούνται οι γονείς και οι υποψήφιοι να τηρήσουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας. Η
ασφάλεια των μαθητών και των οικογενειών τους είναι για εμάς πρώτη προτεραιότητα.
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στις Εξετάσεις Υποτροφιών Α’ Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων!
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