
Αγαπητοί γονείς,  

Σας ενημερώνουμε για το με αριθμ. Πρωτ. 54320/Δ6/12-5-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ 

με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και 

στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολ. έτος 2020-21» 

 

Εισαγωγή μαθητών/-τριών στα Πρότυπα Γυμνάσια 

 

Η εισαγωγή των μαθητών/-τριών στα Πρότυπα Γυμνάσια θα γίνει με δοκιμασία (τεστ) 

δεξιοτήτων την 29η Ιουνίου. Με την εν λόγω διαδικασία οι μαθητές/-τριες 

αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο 

Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και 

τα Μαθηματικά. 

Ειδικότερα: 

• Στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι ικανότητες των 

μαθητών/-τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου 

(λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικά κείμενα 

κ.λπ.) καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. 

• Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση και 

στην επίλυση προβλημάτων, κυρίως της καθημερινής ζωής. Θα πρέπει να 

υπογραμμιστεί ότι δεν ορίζεται εξεταστέα ύλη και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες 

προϋποθέτουν απομνημόνευση. Επίσης οι μαθητές/-τριες δεν απαιτείται να 

μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω 

δοκιμασία. Όσα ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο 

Δημοτικό Σχολείο αρκούν για τη επιτυχή συμμετοχή τους.  

    Η πραγματοποίηση της εξέτασης θα γίνει με ευθύνη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. Τα θέματα και 

των δύο γνωστικών πεδίων (Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας και 

Μαθηματικά) θα είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και οι απαντήσεις θα 

σημειώνονται σε ειδικό απαντητικό φύλλο, το οποίο θα αποσταλεί στα σχολεία από 

την Ε.Ε.Π.Π.Σ. 

Για την καλύτερη ενημέρωση των μαθητών/-τριών, των γονέων και κηδεμόνων καθώς 

και των εκπαιδευτικών, σχετικά με τον χαρακτήρα και το είδος των εξεταζομένων 

γνωστικών πεδίων, θα ανακοινωθούν ενδεικτικά θέματα εντός του τελευταίου 

δεκαήμερου του Μαΐου. Η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή των μαθητών/-τριών 

στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και εντός 

προθεσμίας που θα ορισθεί. 

 

Εισαγωγή μαθητών/-τριών στα Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, 

Γυμνάσια και Λύκεια) 

 

Η επιλογή των μαθητών/-τριών στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια 

και Λύκεια θα γίνει με κλήρωση. Για τα Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά 

Σχολεία, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Νηπιαγωγείου θα 

εγγραφούν, εφόσον το επιθυμούν, στο συνδεδεμένο Δημοτικό Σχολείο, ενώ η εισαγωγή 

των μαθητών /-τριών για την πλήρωση των κενών θέσεων της Α΄ Δημοτικού θα γίνει 

με τη διαδικασία της κλήρωσης. Για τα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία που 

συνδέονται με Πειραματικά Γυμνάσια οι απόφοιτοι του Δημοτικού θα εγγραφούν, 

εφόσον το επιθυμούν, στο συνδεδεμένο Γυμνάσιο, ενώ η εισαγωγή των μαθητών /-

τριών για την πλήρωση των κενών θέσεων της Α΄ Γυμνασίου θα γίνει με τη διαδικασία 

της κλήρωσης. Η ίδια διαδικασία θα εφαρμοστεί για την εγγραφή μαθητών /-τριών 

στην Α΄ τάξη Πειραματικών Λυκείων, συνδεδεμένων με Πειραματικά Γυμνάσια. 



  Σε Πειραματικά Γυμνάσια, τα οποία μέχρι το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς 

χαρακτηρισθούν ως Πρότυπα, και κατά την αποστολή του παρόντος συνδέονται με 

Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, εγγράφονται, εφόσον το επιθυμούν, οι απόφοιτοι του 

Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου, ενώ η εισαγωγή των μαθητών /-τριών για την 

πλήρωση των τυχόν κενών θέσεων της Α’ Γυμνασίου θα γίνει με τη διαδικασία (τεστ) 

δεξιοτήτων στις 29 Ιουνίου 2020. Ομοίως στα Πειραματικά Λύκεια, τα οποία μέχρι το 

τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς χαρακτηρισθούν ως Πρότυπα, και κατά την 

αποστολή του παρόντος συνδέονται με Πειραματικό ή Πρότυπο Γυμνάσιο, 

εγγράφονται, εφόσον το επιθυμούν, οι απόφοιτοι του συνδεδεμένου Γυμνασίου, ενώ η 

εισαγωγή των μαθητών /-τριών για την πλήρωση των τυχόν κενών θέσεων της Α’ 

Λυκείου θα γίνει με τη διαδικασία (τεστ) δεξιοτήτων στις 29 Ιουνίου 2020. 

  Η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή των μαθητών/-τριών στην κλήρωση θα 

γίνει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα και εντός προθεσμίας που θα ορισθεί. Η ανωτέρω 

κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 25η Ιουνίου 2020 ηλεκτρονικά. 

 

Εισαγωγή μαθητών/-τριών για την πλήρωση κενών θέσεων στα Πειραματικά 

Σχολεία 

Η εισαγωγή μαθητών/-τριών για την πλήρωση των κενών θέσεων σε όλες τις τάξεις 

των Πειραματικών Σχολείων (Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων), 

οι οποίες τυχόν προκύψουν μετά την πλήρωση εκείνων της πρώτης εγγραφής, θα γίνει 

με κλήρωση, την έβδομη ημέρα έναρξης του σχολικού έτους 2020-2021. 


