
 

ΑΙΣΗΕΙ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΕΙΑΓΩΓΗ 

ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΗΝ Α΄ΣΑΞΗ ΣΟΤ 2ου ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ΒΟΛΟΤ 

     Ανακοινϊνεται ότι το αββατο 29 Απριλιου 2023, ςτο χϊρο του 2ου 

Προτφπου Γυμναςίου Βόλου, Σταδίου 1, κα διεξαχκοφν οι εξετάςεισ για 

τθν ειςαγωγι μακθτϊν/τριϊν ςτθν Αϋ Τάξθ του 2ου Προτφπου 

Γυμναςίου Βόλου για το ςχ. ζτοσ 2023 – 2024.      Σφμφωνα με τθν 

Υπουργικι Απόφαςθ (22010/Δ6/24/2/2023, ΦΕΚ 1062/24/2/2023, τ. Βϋ 

του Υ.ΠΑΙ.Θ) για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία, οι γονείσ/κθδεμόνεσ των 

ενδιαφερόμενων μακθτϊν/τριϊν κα πρζπει να υποβάλλουν αίτθςθ από 

τθν Παραςκευή 10 Μαρτίου ζωσ και τη Δευτζρα 27 Μαρτίου 2023  ςτο 

ςφνδεςμο: 

 https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/aitese-

eisagoges-matheton-kai-mathetrio -sta-protupa-kai-peiramatika-

skholeia  

    ή μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (gov.gr), 

Εκπαίδευςη, υποκατθγορία Εγγραφή ςε ςχολείο,  ενότθτα Αίτηςη 

ειςαγωγήσ μαθητών και μαθητριών ςτα Πρότυπα και Πειραματικά 

χολεία. Με τθν ανωτζρω Υ. Α. ορίηεται ότι θ ειςαγωγι μακθτϊν/τριϊν 

ςτθν Αϋ Τάξθ  των Προτφπων Γυμναςίων πραγματοποιείται με τεςτ 

δεξιοτιτων ερωτιςεων κλειςτοφ τφπου – πολλαπλισ επιλογισ ςε: αϋ) 

κατανόθςθ κειμζνων Ελλθνικισ Γλϊςςασ και βϋ) Μακθματικά. Οι 

υποψιφιοι δεν απαιτείται να μελετιςουν πρόςκετθ φλθ για να 

προετοιμαςτοφν για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ δοκιμαςία, κακϊσ 

αντικείμενό τθσ είναι γνϊςεισ που ζχουν αφομοιϊςει από τθ φοίτθςι 

τουσ ςτο Δθμοτικό. 

         Θ διάρκεια των εξετάςεων κα είναι δυόμιςθ ϊρεσ και  θ ακριβισ 

ϊρα πραγματοποίθςθσ του τεςτ δεξιοτιτων κακϊσ και θ ακριβισ ϊρα 

προςζλευςθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του 2ου Προτφπου Γυμναςίου, τθν 

θμζρα τθσ εξζταςθσ, κα ανακοινωκοφν προςεχϊσ ςτο Ιςτολόγιο του 

Σχολείου  https://blogs.sch.gr/2gymvolo/ και μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

διαδικαςίασ υποβολισ  θλεκτρονικισ αίτθςθσ.  

        Ο αρικμόσ των ειςακτζων μακθτϊν/τριϊν ςτθν Αϋ Τάξθ του 2ου 

Προτφπου Γυμναςίου Βόλου για το ςχ. Ζτοσ 2023 – 2024 κα είναι 75, 
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https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/aitese-eisagoges-matheton-kai-mathetrio%20-sta-protupa-kai-peiramatika-skholeia
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/aitese-eisagoges-matheton-kai-mathetrio%20-sta-protupa-kai-peiramatika-skholeia
https://blogs.sch.gr/2gymvolo/


όπωσ αυτό ζχει οριςτεί από τθ Διοικοφςα Επιτροπι Προτφπων και 

Πειραματικϊν Σχολείων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Τονίηουμε ιδιαίτερα, ότι οι 

υποψιφιοι μακθτζσ/τριεσ, κα πρζπει κατά τθν προςζλευςι τουσ για τισ 

εξετάςεισ, να προςκομίςουν αςτυνομικι ταυτότθτα ι βεβαίωςθ 

ταυτοπροςωπίασ ι διαβατιριο ςε ιςχφ, διαφορετικά δεν κα γίνουν 

δεκτοί ςτισ εξετάςεισ. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθ διαδικαςία και 

τισ προχποκζςεισ μποροφν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι ςτθν ανωτζρω 

Υπουργικι Απόφαςθ. 

Σκοποί των Προτφπων Σχολείων είναι ιδίωσ: 

Αϋ) θ ανάπτυξθ δράςεων αριςτείασ, δθμιουργικότθτασ και καινοτομίασ 

προςανατολιςμζνων ςτθν αυτοβελτίωςθ των μακθτϊν και τθν 

εκπαιδευτικι αριςτεία, 

Βϋ) θ ανάδειξθ και ενκάρρυνςθ μακθτϊν με ταλζντα και ιδιαίτερεσ 

μακθςιακζσ δυνατότθτεσ, 

Γϋ) θ πιλοτικι εφαρμογι προγραμμάτων ςπουδϊν, μεκόδων 

διδαςκαλίασ, νζου εκπαιδευτικοφ υλικοφ, ζντυπου και ψθφιακοφ, νζων 

διδακτικϊν εργαλείων, ςχολικϊν εγχειριδίων και καινοτόμων 

διδακτικϊν πρακτικϊν, προςανατολιςμζνων ςτθν ιδζα και τθν πρακτικι 

τθσ εκπαιδευτικισ αριςτείασ, 

Δϋ) θ ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά προγράμματα και θ προαγωγι τθσ 

ζρευνασ ςτθ διδαςκαλία των επιμζρουσ γνωςτικϊν αντικειμζνων, 

κακϊσ και ςτον ψυχοπαιδαγωγικό τομζα, ςε ςυνεργαςία με τμιματα 

και ςχολζσ Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και το Ι.Ε.Π., 

Εϋ) θ δθμιουργία ομίλων αριςτείασ, δθμιουργικότθτασ και καινοτομίασ, 

ςτουσ οποίουσ μποροφν να ςυμμετζχουν μακθτζσ και από άλλα ςχολεία 

τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ, 

Στϋ) θ πρακτικι άςκθςθ προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν και 

θ εξοικείωςι τουσ με ζνα περιβάλλον υψθλϊν διδακτικϊν απαιτιςεων, 

ςε ςυνεργαςία με τμιματα και ςχολζσ Α.Ε.Ι. των επιςτθμϊν τθσ 

εκπαίδευςθσ, 

Ηϋ) θ δθμιουργία ενόσ γόνιμου περιβάλλοντοσ για ζρευνα και θ 

ςυνεργαςία με υποψιφιουσ διδάκτορεσ ςτο πλαίςιο εκπόνθςθσ 

διδακτορικϊν διατριβϊν ςε αντικείμενα ςχετικά με τισ επιςτιμεσ τθσ 

εκπαίδευςθσ, 



Θϋ) θ ανάπτυξθ επιμορφωτικϊν δράςεων των εκπαιδευτικϊν των Π.Σ. 

ςε ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολικϊν μονάδων που 

ανικουν ςτθν ομάδα όμορων ςχολείων τθσ παρ. 1 του άρκρου 48 του 

ν. 4547/2018 (Αϋ102), ςε ςυνεργαςία με τα Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π., με ςτόχο 

τθ διάχυςθ πρακτικϊν εκπαιδευτικισ αριςτείασ, 

Θϋ) θ διοργάνωςθ ςεμιναρίων και θμερίδων και θ ανάπτυξθ 

ςυνεργαςιϊν μεταξφ των ςχολικϊν μονάδων τθσ ομάδασ όμορων 

ςχολείων τθσ παρ. 1 του άρκρου 48 του ν. 4547/2018, 

Ιϋ) θ ςυνεργαςία με Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, ερευνθτικοφσ 

φορείσ και κοινωφελι ιδρφματα και 

Ιαϋ) θ πιλοτικι εφαρμογι προγραμμάτων αξιολόγθςθσ τθσ ποιότθτασ 

του εκπαιδευτικοφ ζργου και τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ των ςχολικϊν 

μονάδων. 

                                                     Ο Διευθυντήσ 

                                            Δρ. Απόςτολοσ Ζαχαρόσ 
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