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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εισαγωγή 66 μαθητών στην Α΄ Τάξη για το Σχολικό Έτος 2014-15 

Το Επιστημονικο  Εποπτικο  Συμβου λιο του Προ τυπου Πειραματικου  Γενικου  Λυκει ου Ηρακλει ου σας 

ενημερώ νει ο τι στην ηλεκτρονικη  διευ θυνση http://apps.athena.net.gr/pps/aitisi ε χουν ξεκινη σει, 

με καταληκτική ημερομηνι α την 31/3/2014, οι αιτη σεις για την εισαγωγή 66 μαθητών στην Α΄ 

Τάξη του σχολει ου. Οι αιτη σεις υποβα λλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην παραπα νώ 

πλατφο ρμα της Διοικου σας Επιτροπη ς Προ τυπών Πειραματικώ ν Σχολει ών (ΔΕΠΠΣ). Μετα  την 

ολοκλη ρώση τών αιτη σεών, η κατα σταση τών υποψηφι ών θα αναρτηθει  στον ιστο τοπο και στον 

πι νακα ανακοινώ σεών του σχολει ου. 

Η εισαγώγη  γι νεται υ στερα από δοκιμασία (τεστ δεξιοτήτων και γνώσεων) που θα 

πραγματοποιηθει , ο πώς σε ο λα τα Προ τυπα Πειραματικα  Λυ κεια, την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014 

στις 10 π.μ. στο χώ ρο του σχολει ου. 

Η δοκιμασι α αξιολογει  γνώ σεις και δεξιο τητες που αποκτη θηκαν κατα  τη δια ρκεια της φοι τησης στο 

Γυμνα σιο, σχετικε ς με την Κατανόηση Κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά. Οι 

μαθητε ς θα εξεταστου ν στα παραπα νώ πεδι α στο πλαι σιο μιας ενιαίας τρίωρης δοκιμασίας. 

Ειδικο τερα: 

 Στο γνωστικό πεδίο της Κατανόησης Κειμένων Ελληνικής Γλώ σσας εξετα ζονται οι 

ικανο τητες στην ανα γνώση και στην κατανο ηση γραπτώ ν κειμε νών ποικι λών ειδώ ν και 

περιεχομε νου (λογοτεχνικα  κει μενα, α ρθρα απο  εφημερι δες και περιοδικα , επιστολε ς, απλα  

δοκι μια κλπ), καθώ ς και οι ικανο τητες στην παραγώγη  γραπτου  λο γου. 

 Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών εξετα ζονται οι ικανο τητες κατανο ησης του σημαντικου  

ρο λου τών Μαθηματικώ ν στην καθημερινο τητα, η ικανο τητα ανα πτυξης επιχειρημα τών, 

αιτιολογη σεών και συλλογισμώ ν, καθώ ς και οι αριθμητικε ς, αλγεβρικε ς, γεώμετρικε ς, στατιστικε ς 

και στοχαστικε ς γνώ σεις και δεξιο τητες. 

Υπογραμμι ζεται ο τι δεν ορι ζονται συγκεκριμε νες σελι δες εξεταστέας ύλης στα σχολικα  εγχειρι δια 

και σε ουδεμι α περι πτώση δεν ελε γχονται γνώ σεις, οι οποι ες πρου ποθε τουν απομνημο νευση. Γι’ αυτο , 

δεν απαιτει ται η μελε τη προ σθετης υ λης ου τε φροντιστηριακη  εξα σκηση για την προετοιμασι α της 

συμμετοχη ς στη δοκιμασι α. Όσα η δη γνώρι ζουν και ε χουν αφομοιώ σει οι μαθητε ς απο  τη φοι τηση  

τους στο Γυμνα σιο αρκου ν για τη επιτυχη  συμμετοχη  τους. 

Για την καλυ τερη ενημε ρώση σχετικα  με το χαρακτη ρα και το ει δος τών εξεταζομε νών γνώστικώ ν 

πεδι ών θα ανακοινώθου ν ενδεικτικά θέματα μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. 

Η επιλογή των θεμάτων, ο πώς και η διόρθωση των γραπτών, θα γι νει με ευθυ νη της ΔΕΠΠΣ, κατα  

τα πρότυπα αδιάβλητου των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Όπώς προβλε πεται απο  τη σχετικη  

http://apps.athena.net.gr/pps/aitisi


νομοθεσι α, μαθητε ς με μαθησιακε ς δυσκολι ες εξετα ζονται προφορικα  απο  επιτροπη  εκπαιδευτικώ ν 

του σχολει ου. Τα σχετικα  δικαιολογητικά υποβα λλονται στο σχολει ο το δια στημα 2-12/5/2014. 

Κατα  το ι διο δια στημα, 2-12/5/2014, οι γονει ς και κηδεμο νες ο λών τών υποψηφι ών υποχρεου νται 

να παραλα βουν απο  την Επιτροπη  Εξετα σεών του σχολει ου το Δελτίο Συμμετοχής Υποψηφίου, 

προσκομίζοντας: 

 την αστυνομικη  τους ταυτο τητα η  διαβατη ριο 

 αστυνομικη  ταυτο τητα η  βεβαι ώση ταυτοπροσώπι ας του υποψη φιου απο  Δη μο η  Κ.Ε.Π. η  

διαβατη ριο 

 μι α φώτογραφι α ταυτο τητας (ε γχρώμη η  ασπρο μαυρη) του υποψη φιου. 

Οι γονει ς και κηδεμο νες τών εισακτέων μαθητώ ν υποχρεου νται να προσκομι σουν βεβαίωση του 

Διευθυντή του Λυκείου εγγραφής - βάσει της χωροταξικής κατανομής- του μαθητή, με σα στην 

πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2014, εφο σον επιθυμου ν την εγγραφή στο σχολει ο μας. 

Όλοι οι μη επιτυχο ντες μαθητε ς θεώρου νται επιλαχόντες με σειρα  κατα ταξης που ορι ζεται απο  τη 

βαθμολογικη  τους επι δοση. 

Οι τυχόν κενές θέσεις στη Β’ και τη Γ’ τάξη του σχολει ου προκηρυ σσονται και καλυ πτονται με την 

διαδικασι α δοκιμασι ας (τεστ) το μη να Σεπτε μβριο, την ευθυ νη της οποι ας ε χει το Επιστημονικο  

Εποπτικο  Συμβου λιο του σχολει ου. 

Περισσο τερες λεπτομε ρειες για την ο λη διαδικασι α μπορου ν να αναζητηθου ν στην 

Γ1/14987/3-2-2014 (ΦΕΚ 269/τ.Β’/7-2-2014) Απο φαση εισαγώγη ς τών μαθητώ ν της 

ΔΕΠΠΣ. Για διαρκη  ενημε ρώση μπορει τε να επισκε πτεστε τον ιστο τοπο του σχολει ου: 

http://bit.ly/peiramatiko. 

 

Για το Επιστημονικο  Εποπτικο  Συμβου λιο 

Ο Διευθυντής 

 

Δημήτριος Καλυκάκης 

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2014/140304_dt_depps_apofasi.pdf
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