Διαγωνισμός “Young People in European Forests”
Οδηγίες
Ο ελληνικός μαθητικός διαγωνισμός “Young People in European Forests” θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Απριλίου 2013 και ώρα 10π.μ.
Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσότερων ομάδων στην πρώτη θέση, θα
πραγματοποιηθεί επαναληπτικός διαγωνισμός την Κυριακή 28 Απριλίου 2013. Οι
υποψήφιες ομάδες θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 17 Μαϊου 2013.
Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι η αγγλική.
Τι πρέπει να έχετε μαζί σας
• Έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά σας (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,
διαβατήριο, πιστοποιητικό γέννησης με φωτογραφία)
• Την αίτηση συμμετοχής που λάβατε όταν ολοκληρώσατε την ηλεκτρονική αίτηση. Σε
περίπτωση που δεν την έχετε εκτυπώσει παρακαλούμε επικοινωνείστε μαζί μας στο
τηλ. 2102445226 (κα Δαμιανίδου) ή στο e-mail: diagonismos@parnitha.net.
• Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος
Διάρκεια διαγωνισμού
Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι 1 ώρα και 30 λεπτά. Πρέπει να βρίσκεστε στο χώρο
διεξαγωγής του διαγωνισμού μία (1) ώρα πριν την έναρξη, δηλαδή στις 9.00 π.μ.
Τι δεν επιτρέπεται
• Η χρήση κινητών τηλεφώνων
• Η με οποιοδήποτε τρόπο καταγραφή του διαγωνισμού.
• Η χρήση λεξικών
Οποιοσδήποτε αρνηθεί να τηρήσει τα παραπάνω, απομακρύνεται άμεσα από το
χώρο του εξεταστικού κέντρου.
Πώς θα εξεταστείτε
Καλείστε να απαντήσετε σε 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι πρώτες 12 ερωτήσεις
αφορούν την πρώτη ενότητα “Χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Φυσικού Περιβάλλοντος
και των Ευρωπαϊκών Δασών” και οι υπόλοιπες 38 τη δεύτερη ενότητα “ Χαρακτηριστικά
του Φυσικού Περιβάλλοντος και των Δασών σε 19 ευρωπαϊκές χώρες” (2 ερωτήσεις για
κάθε χώρα).
Ο σφραγισμένος φάκελος με τα θέματα θα ανοιχτεί παρουσία σας.
Σε κάθε ομάδα θα δοθεί μια σειρά Θεμάτων και ένα Απαντητικό Φύλλο. Τα Θέματα και τα
Απαντητικά Φύλλα επιστρέφονται στους επιτηρητές.
• Οφείλετε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και στα Θέματα και στο Απαντητικό
Φύλλο, τα οποία παραδίδετε στους επιτηρητές.
• Σημειώνετε τις απαντήσεις σας στο Απαντητικό Φύλλο φροντίζοντας να
 χρησιμοποιείτε μόνο στυλό χρώματος μαύρου ή μπλε και όχι μολύβι
 να μην κάνετε χρήση διορθωτικού υγρού ή ταινίας, μουντζούρες ή διορθώσεις
στο Απαντητικό Φύλλο
να μαυρίζετε όλο το κενό από ένα και μόνο κυκλάκι. Διευκρινίζουμε ότι, όταν το κυκλάκι
είναι μουντζουρωμένο ή διαγραμμένο με Χ ή υπάρχει μαυρισμένο κυκλάκι πέραν του ενός
ή και οποιοδήποτε άλλο αχνό επί πλέον σημάδι, η απάντηση θεωρείται άκυρη, ακόμη κι αν
έχετε επιλέξει τη σωστή.
Όλες οι σελίδες των Θεμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόχειρο. Μπορείτε να
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κρατάτε σημειώσεις στο έντυπο των θεμάτων και μετά να μεταφέρετε τις απαντήσεις στο
Απαντητικό Φύλλο. Τα Θέματα και τα Απαντητικά Φύλλα δε θα πρέπει να αλλοιωθούν ή
τσαλακωθούν με κανέναν τρόπο.
Βαθμολογούνται μόνο τα Απαντητικά Φύλλα.
Πώς θα βαθμολογηθείτε
Η κλίμακα της βαθμολογίας κυμαίνεται από 0-270. Για κάθε σωστή απάντηση από την
πρώτη ενότητα δίνονται 3,5 βαθμοί, ενώ για κάθε σωστή απάντηση από τη δεύτερη
ενότητα δίνονται 6 βαθμοί. Για κάθε λανθασμένη απάντηση θα υπάρχει αρνητική
βαθμολογία και συγκεκριμένα για κάθε λανθασμένη απάντηση της πρώτης ενότητας θα
αφαιρούνται από τη συνολική βαθμολογία 1,75 βαθμοί, ενώ για κάθε λανθασμένη
απάντηση της δεύτερης ενότητας θα αφαιρούνται 3 βαθμοί. Για κάθε άκυρη απάντηση
(π.χ. διπλή απάντηση, μουντζούρα κλπ) δε θα δίνεται ούτε θα αφαιρείται βαθμός.
Έχουν γίνει 312 αιτήσεις από όλη την Ελλάδα.
Καλή επιτυχία!
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