
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14-2ου-2023 

 

Οδηγίες ενόψει της τελικής φάσης του Διαγωνισμού 

 

1. Διεξαγωγή. Η τελική φάση του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως και 
μέσω διαδικτύου, από τον προσωπικό υπολογιστή κάθε μαθητή ή μαθήτριας. Για 
τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό περιβάλλον zoom, σε συνδυασμό 
με σύστημα proctoring, χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση κάποιου ιδιαίτερου 
λογισμικού. Έως την Πέμπτη 16/02 θα κοινοποιηθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία  συμμετοχής από το σπίτι, παρακαλούμε το 
Σχολείο και τους/τις συναδέλφους εκπαιδευτικούς να μεριμνήσουν, ώστε αυτό να 
μην γίνει λόγος παραίτησης των μαθητών/τριών από τη  συμμετοχή τους στην 
τελική φάση του Διαγωνισμού.  

2. Θέμα. Το θεματικό πεδίο του Διαγωνισμού, όπως αυτό προσδιορίζεται από τα 
βασικά κείμενα που έχουν δοθεί, παραμένει ίδιο. 

3. Δοκιμή. Την Πέμπτη 16/02 και ώρα 16:30 μ.μ.. θα καλέσουμε τους 
διαγωνιζόμενους / -ες σε μια δοκιμαστική χρήση του λογισμικού, ώστε να υπάρξει 
εξοικείωση με το σύστημα και τη μέθοδο διεξαγωγής. Οι μαθητές (ενδεχομένως και 
εκπαιδευτικοί) θα μπορέσουν να θέσουν τυχόν απορίες και να διευθετήσουν 
ενδεχόμενα προβλήματα. 

4. Πανελλαδικός τελικός. Η τελική διαγωνιστική φάση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 
17/02 και ώρα 16:30 μ.μ.. α) Για να γίνει η ταυτοποίηση του προσώπου σας θα 
πρέπει να επιδείξετε την αστυνομική ή μαθητική σας ταυτότητα. β) Θα δοθεί ένα 
κοινό θέμα, το οποίο θα πρέπει να αναπτύξουν σε δοκίμιο όλοι οι εξεταζόμενοι και 
οι εξεταζόμενες, εντός χρονικού περιθωρίου τριών (3) ωρών. Το δοκίμιο θα πρέπει 
να δακτυλογραφηθεί στο περιβάλλον του συστήματος. Τεχνικά προβλήματα που 
τυχόν ανακύψουν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού θα αντιμετωπισθούν από την 
Επιστημονική Επιτροπή. 

5. Εξέταση γλωσσομάθειας. Ο έλεγχος γλωσσομάθειας θα διενεργηθεί το Σάββατο 
18/02 και ώρα 09:30 π.μ.· θα έχει διάρκεια δύο (2) ωρών. 

6. Ημερίδα. Η ημερίδα για τη διδασκαλία της φιλοσοφίας στο λύκειο θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18/02, από ώρα 17:00 έως 20:00. Προσκαλούνται 
εκπαιδευτικοί και μαθητές να προσέλθουν και να συμμετάσχουν ενεργητικά. 

7. Αποτελέσματα. Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Κυριακή 19/02, 
στον σύνδεσμο Zoom που έχει κοινοποιηθεί στο πρόγραμμα του Διημέρου. 
Προσκαλούνται όλοι οι διαγωνιζόμενοι και οι διαγωνιζόμενες, καθώς και οι 
εκπαιδευτικοί τους, να παρακολουθήσουν την εκδήλωση. 

8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ. 

Η Επιστημονική Επιτροπή του 12ου Διαγωνισμού 


