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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
Το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου ανακοινώνει με επιφύλαξη την
πιθανή ύπαρξη κενών θέσεων και στις 3 τάξεις του, για το σχολικό έτος 201516.
Αυτό δρομολογεί τη διαδικασία:
• της κλήρωσης για τα κενά στην Α΄ Τάξη, και
• της τρίωρης ενιαίας γραπτής δοκιμασίας στην Κατανόηση Κειμένων
Ελληνικής Γλώσσας1 και στα Μαθηματικά2 για τα κενά στη Β΄ Τάξη ή/και
στη Γ΄ Τάξη3.
Η ασφαλής διαπίστωση κενών ανά τάξη θα γίνει με την έναρξη του σχολικού
έτους 2015-16, από 1η Σεπτεμβρίου, οπότε και επιτρέπονται οι αιτήσεις
μετεγγραφής μαθητών από το σχολείο μας. Συνεπώς, το πρώτο δεκαήμερο του
Σεπτεμβρίου θα υπάρξουν οι όποιες σχετικές προκηρύξεις για τις παραπάνω
διαδικασίες και για τη δημιουργία καταλόγων επιτυχόντων και επιλαχόντων για
το σχολικό έτος 2015-16.
Η ανακοίνωση αυτή εκδίδεται μετά τα συνεχή ερωτήματα που δεχόμαστε.
1

Στο γνωστικό πεδίο της Κατανόησης Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας εξετάζονται οι ικανότητες στην
ανάγνωση και στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά
κείμενα, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, επιστολές, απλά δοκίμια κ.λπ.), καθώς και οι
ικανότητες στην παραγωγή γραπτού λόγου.
2
Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών εξετάζονται οι ικανότητες κατανόησης του σημαντικού ρόλου
των Μαθηματικών στην καθημερινότητα, η ικανότητα ανάπτυξης επιχειρημάτων, αιτιολογήσεων και
συλλογισμών, καθώς και οι αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές και στοχαστικές
γνώσεις και δεξιότητες.
3
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά
εγχειρίδια και σε ουδεμία περίπτωση δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν
απομνημόνευση. Γι’ αυτό, οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη ούτε να
υποστούν φροντιστηριακή εξάσκηση για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω
δοκιμασία. Όσα ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους μέχρι την προηγούμενη
τάξη -στα αντίστοιχα μαθήματα Γενικής Παιδείας- αρκούν για την επιτυχή συμμετοχή τους.

