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Αρ. πρωτ. 870

ΠΡΟΣ
Τους εκπαιδευτικούς ΠΕ 04 Σχολικών
Μονάδων επιστημονικής αρμοδιότητας ΣΕΕ
Φ.Ε., που διδάσκουν Φυσική Προσ. Γ` τάξης

ΚΟΙΝ

1. ΠΔΕΣτΕ

2. ΔΔΕ Βοιωτίας & ΔΔΕ Φθιώτιδας
3. ΠΕΚΕΣ Στ. Ελλάδας

Θέμα: «Συμμετοχή στο διαγώνισμα προσομοίωσης Φυσικής της Ε.Ε.Φ. στις 30.5.2021»

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Όσοι από εσάς θα ήθελαν, προαιρετικά, μαθητές του Σχολείου, να έχουν συμμετοχή στη Γραπτή Δοκιμασία

Προσομοίωσης των Πανελλαδικών εξετάσεων της Γ’ Λυκείου Προσανατολισμού στο μάθημα της ΦΥΣΙΚΗΣ, από

την ΕΕΦ, να ενημερώσουν τους μαθητές τους (και να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα, μόνο εάν επιθυμούν

αποστολή των θεμάτων στα προσωπικά emails των μαθητών).

Η προσομοίωση των Πανελλαδικών εξετάσεων Φυσικής θα διεξαχθεί την Κυριακή 30-5-2021 από το πρωί. Τα

θέματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΦ (θα είναι 1η είδηση για εύκολη αναζήτηση), όμως μπορούν να

σταλούν και στα emails των μαθητών αν προτιμηθεί αυτή η δυνατότητα. Η διόρθωση των γραπτών δοκιμίων θα

γίνει από τους μαθητές, κάτοπιν ανάρτησης των απαντήσεων στην ιστοσελίδα της ΕΕΦ: https://eef.gr/index.php.

Η αποστολή των emails μαθητών (δεν απαιτείται ονομ/μο μαθητών ή άλλο στοιχείο) που θα συμμετάσχουν και

προτιμούν την λήψη θεμάτων από το προσωπικό τους email, θα γίνει στην ακόλουθη φόρμα :

https://forms.gle/1TrHYkggA3uZmHkA6 έως το Σάββατο 29.5.21 και ώρα 20.00 (μπορεί να συμπληρωθεί από

μαθητές ή και από διδάσκοντες, αν το επιλέξουν, ώστε να διευκολύνουν τους μαθητές στην καταχώριση στοιχείων).

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών ΠΕ04 που διδάσκουν στην Γ’ τάξη και των μαθητών τους.

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 04

Δρ. Γιώργος Τ. Γιάννακας
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