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Ανακοίνωση Μαθηµάτων για τον 28ο Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Πληροφορικής
Το πρώτο µάθηµα προετοιµασίας για τον Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Πληροφορικής διεξήχθη µε
απόλυτη επιτυχία στο τµήµα Πληροφορικής του ΕΚΠΑ στις 12 ∆εκεµβρίου 2015. Όσοι µαθητές
ενδιαφέρονται και δεν κατάφεραν να προσέλθουν µπορούν να παρακολουθήσουν το µάθηµα από τον
παρακάτω σύνδεσµο: http://www.epy.gr/wiki
Μαθήµατα στην Αθήνα:
Η φόρµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση των επόµενων µαθηµάτων στην Αθήνα
θα ανοίξει ακόµα µία φορά µέχρι την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016 ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε ακόµα
περισσότερους µαθητές να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα δια ζώσης. Μπορείτε να βρείτε και να
συµπληρώσετε την φόρµα στο εξής σύνδεσµο: http://goo.gl/forms/oa1rfLwFmr
Σηµειώνεται ότι τη φόρµα πρέπει να συµπληρώσουν µόνο οι µαθητές που δεν έχουν εγγραφεί στο 1ο
µάθηµα του Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού Πληροφορικής.
Oι θέσεις είναι περιορισµένες και οι επιλεχθέντες θα ενηµερωθούν µε e-mail για την έγκριση της
συµµετοχής τους, την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016.
Μόνο όσοι συµπληρώσουν την παρούσα φόρµα θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής στην τελική επιλογή
για την παρακολούθηση των µαθηµάτων.
Για όλους τους µαθητές πρέπει να προσκοµιστεί βεβαίωση φοίτησης από τη σχολική µονάδα για το
τρέχον σχολικό έτος η οποία θα παραδοθεί στο µέρος διεξαγωγής των µαθηµάτων.
Επιπλέον για τους ανήλικους µαθητές απαιτείται και Υπεύθυνη ∆ήλωση του κηδεµόνα που να
δηλώνει ενυπόγραφα ότι επιτρέπει στον κηδεµονευόµενό του να παρακολουθήσει τα µαθήµατα στον
Π∆Π που θα γίνουν σε µέρος και ώρες προκαθορισµένες από την ΕΠΥ.
Το τελευταίο µπορεί να βεβαιωθεί και µε την επιτόπια παρουσία του κηδεµόνα στο µέρος
διεξαγωγής του πρώτου µαθήµατος.
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Το 2ο µάθηµα θα είναι διάρκειας 3 διδ. ωρών περίπου και θα πραγµατοποιηθεί στις 30 Ιανουαρίου
2016 πρωινές ώρες στο ΕΚΠΑ, χωρίς κόστος συµµετοχής. Περισσότερες λεπτοµέρειες για την
συµµετοχή σας θα αποσταλούν στο email εγγραφής σας.
Γίνεται προσπάθεια να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόµενοι. Θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.
Επισκέπτες-Εκπαιδευτικοί µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή εφόσον στην επιλογή "Τάξη" της
φόρµας δηλώσουν "εκπαιδευτικός". Στην τελική επιλογή για την παρακολούθηση προηγούνται οι
µαθητές που συµµετέχουν ή πρόκειται να συµµετάσχουν ως διαγωνιζόµενοι στον 28ο Π∆Π.
Μαθήµατα στην Θεσσαλονίκη:
Στις 23 Ιανουαρίου 2016 και ώρες 11.00-13.00 θα πραγµατοποιηθούν επίσης δωρεάν µαθήµατα
προετοιµασίας σε γλώσσα C++, στην Θεσσαλονίκη, στο City College, Λέοντος Σοφού 3 στην
αίθουσα THALIS από το παράρτηµα Μακεδονίας-Θράκης της ΕΠΥ.
Για να δηλώσετε συµµετοχή για τα µαθήµατα της Θεσσαλονίκης παρακαλώ εγγραφείτε εδώ:
https://www.eventbrite.com/e/c--tickets-20867654717. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να
επικοινωνήσετε µε την κυρία Τερζίδου στο e-mail lia.terzidou@gmail.com.

Για την ΟΕ του Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού Πληροφορικής
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