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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εισαγωγή 66 μαθητών στην Α΄ Τάξη για το Σχολικό Έτος 2014-15
Το Επιστημονικο Εποπτικο Συμβουλιο του Προτυπου Πειραματικου Γενικου Λυκειου Ηρακλειου σας
ενημερώνει οτι στην ηλεκτρονικη διευθυνση http://apps.athena.net.gr/pps/aitisi εχουν ξεκινησει,
με καταληκτική ημερομηνια την 31/3/2014, οι αιτησεις για την εισαγωγή 66 μαθητών στην Α΄
Τάξη του σχολειου. Οι αιτησεις υποβαλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην παραπανώ
πλατφορμα της Διοικουσας Επιτροπης Προτυπών Πειραματικών Σχολειών (ΔΕΠΠΣ). Μετα την
ολοκληρώση τών αιτησεών, η κατασταση τών υποψηφιών θα αναρτηθει στον ιστοτοπο και στον
πινακα ανακοινώσεών του σχολειου.
Η εισαγώγη γινεται υστερα από δοκιμασία (τεστ δεξιοτήτων και γνώσεων) που θα
πραγματοποιηθει, οπώς σε ολα τα Προτυπα Πειραματικα Λυκεια, την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014
στις 10 π.μ. στο χώρο του σχολειου.
Η δοκιμασια αξιολογει γνώσεις και δεξιοτητες που αποκτηθηκαν κατα τη διαρκεια της φοιτησης στο
Γυμνασιο, σχετικες με την Κατανόηση Κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά. Οι
μαθητες θα εξεταστουν στα παραπανώ πεδια στο πλαισιο μιας ενιαίας τρίωρης δοκιμασίας.
Ειδικοτερα:




Στο γνωστικό πεδίο της Κατανόησης Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας εξεταζονται οι
ικανοτητες στην αναγνώση και στην κατανοηση γραπτών κειμενών ποικιλών ειδών και
περιεχομενου (λογοτεχνικα κειμενα, αρθρα απο εφημεριδες και περιοδικα, επιστολες, απλα
δοκιμια κλπ), καθώς και οι ικανοτητες στην παραγώγη γραπτου λογου.
Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών εξεταζονται οι ικανοτητες κατανοησης του σημαντικου
ρολου τών Μαθηματικών στην καθημερινοτητα, η ικανοτητα αναπτυξης επιχειρηματών,
αιτιολογησεών και συλλογισμών, καθώς και οι αριθμητικες, αλγεβρικες, γεώμετρικες, στατιστικες
και στοχαστικες γνώσεις και δεξιοτητες.

Υπογραμμιζεται οτι δεν οριζονται συγκεκριμενες σελιδες εξεταστέας ύλης στα σχολικα εγχειριδια
και σε ουδεμια περιπτώση δεν ελεγχονται γνώσεις, οι οποιες προυποθετουν απομνημονευση. Γι’ αυτο,
δεν απαιτειται η μελετη προσθετης υλης ουτε φροντιστηριακη εξασκηση για την προετοιμασια της
συμμετοχης στη δοκιμασια. Όσα ηδη γνώριζουν και εχουν αφομοιώσει οι μαθητες απο τη φοιτηση
τους στο Γυμνασιο αρκουν για τη επιτυχη συμμετοχη τους.
Για την καλυτερη ενημερώση σχετικα με το χαρακτηρα και το ειδος τών εξεταζομενών γνώστικών
πεδιών θα ανακοινώθουν ενδεικτικά θέματα μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου.
Η επιλογή των θεμάτων, οπώς και η διόρθωση των γραπτών, θα γινει με ευθυνη της ΔΕΠΠΣ, κατα
τα πρότυπα αδιάβλητου των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Όπώς προβλεπεται απο τη σχετικη

νομοθεσια, μαθητες με μαθησιακες δυσκολιες εξεταζονται προφορικα απο επιτροπη εκπαιδευτικών
του σχολειου. Τα σχετικα δικαιολογητικά υποβαλλονται στο σχολειο το διαστημα 2-12/5/2014.
Κατα το ιδιο διαστημα, 2-12/5/2014, οι γονεις και κηδεμονες ολών τών υποψηφιών υποχρεουνται
να παραλαβουν απο την Επιτροπη Εξετασεών του σχολειου το Δελτίο Συμμετοχής Υποψηφίου,
προσκομίζοντας:




την αστυνομικη τους ταυτοτητα η διαβατηριο
αστυνομικη ταυτοτητα η βεβαιώση ταυτοπροσώπιας του υποψηφιου απο Δημο η Κ.Ε.Π. η
διαβατηριο
μια φώτογραφια ταυτοτητας (εγχρώμη η ασπρομαυρη) του υποψηφιου.

Οι γονεις και κηδεμονες τών εισακτέων μαθητών υποχρεουνται να προσκομισουν βεβαίωση του
Διευθυντή του Λυκείου εγγραφής - βάσει της χωροταξικής κατανομής- του μαθητή, μεσα στην
πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2014, εφοσον επιθυμουν την εγγραφή στο σχολειο μας.
Όλοι οι μη επιτυχοντες μαθητες θεώρουνται επιλαχόντες με σειρα καταταξης που οριζεται απο τη
βαθμολογικη τους επιδοση.
Οι τυχόν κενές θέσεις στη Β’ και τη Γ’ τάξη του σχολειου προκηρυσσονται και καλυπτονται με την
διαδικασια δοκιμασιας (τεστ) το μηνα Σεπτεμβριο, την ευθυνη της οποιας εχει το Επιστημονικο
Εποπτικο Συμβουλιο του σχολειου.

Περισσοτερες λεπτομερειες για την ολη διαδικασια μπορουν να αναζητηθουν στην
Γ1/14987/3-2-2014 (ΦΕΚ 269/τ.Β’/7-2-2014) Αποφαση εισαγώγης τών μαθητών της
ΔΕΠΠΣ. Για διαρκη ενημερώση μπορειτε να επισκεπτεστε τον ιστοτοπο του σχολειου:
http://bit.ly/peiramatiko.
Για το Επιστημονικο Εποπτικο Συμβουλιο
Ο Διευθυντής
Δημήτριος Καλυκάκης

