
 

 

 

Για τις δοκιμασίες εισαγωγής στα ΠΡΟΤΥΠΑ Γυμνάσια 

 

 Ιδιαίτερα μετά τη δημοσίευση της πρόθεσης της Υπουργού να αυξήσει κατά 

50 τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία, δεχτήκαμε αρκετές ερωτήσεις από γονείς 

μαθητών μας, αν μπορούμε να αναλάβουμε την προετοιμασία των μαθητών της ΣΤ’ 

Δημοτικού Σχολείου για τις δοκιμασίες εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια. 

 Κρίναμε λοιπόν σκόπιμο να ενημερώσουμε όλους σας, ότι το φροντιστήριό 

μας καλύπτει ήδη τις ανάγκες μαθητών και στον τομέα αυτό. 

 Στην ιστοσελίδα του φροντιστηρίου μας βρίσκεται αναρτημένο ένα σχετικό 

κείμενο με σκοπό τη διευκρίνιση του νομικού καθεστώτος που διέπει αυτές τις 

δοκιμασίες. Μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδας μας, ή ακόμα και να 

κλείσετε ραντεβού για πιο αναλυτική ενημέρωση. 

 Στην ανακοίνωσή που διαβάζετε σας γνωστοποιούμε μόνο τα βασικά 

χαρακτηριστικά της δουλειάς μας, όσον αφορά την προετοιμασία των μαθητών για 

τις δοκιμασίες εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια. 

 

 ΣΚΟΠΟΣ 

 Σκοπός της διδασκαλίας στα τμήματα προετοιμασίας για τις δοκιμασίες 

εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια είναι: 

  η επανάληψη όλης της ύλης που έχουν διδαχτεί οι μαθητές στο Δημοτικό 

στα μαθήματα που πρόκειται να εξεταστούν, 

  η κάλυψη των κενών που θα προκύψουν, 

  η ενίσχυση της πρωτοβουλίας των μαθητών στην αντιμετώπιση 



 

 

προβλημάτων τόσο στα Μαθηματικά όσο και στη Γλώσσα και τέλος 

  η προσαρμογή των μαθητών στον τρόπο εξέτασης που απαιτούν οι 

δοκιμασίες εισαγωγής. 

 

 ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

 Η έναρξη λειτουργίας των τμημάτων προετοιμασίας για τις δοκιμασίες 

εισαγωγής γίνεται στις αρχές Οκτωβρίου και συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της 

χρονιάς μέχρι και τις αρχές Μαρτίου. Είμαστε όμως έτοιμοι να προσφέρουμε την 

απαραίτητη βοήθεια και σε όσους το αποφασίζουν μετά τη δημοσίευση της σχετικής 

προκήρυξης, δηλαδή από τις αρχές του Ιουνίου. 

 

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 

 Η διδασκαλία διεξάγεται σε 4 διδακτικές ώρες κάθε βδομάδα, εκ των 

οποίων οι 2 αφορούν τη Γλώσσα και οι 2 τα Μαθηματικά. 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

 Διαγωνίσματα διενεργούνται μια φορά τον μήνα ή στην ολοκλήρωση μιας 

διδακτικής ενότητας και πραγματοποιούνται σε ώρες εκτός διδασκαλίας των 

μαθημάτων. Τα διαγωνίσματα είναι κοινά για τα δύο μαθήματα που εξετάζονται οι 

μαθητές και προσομοιώνουν το ύφος και τη δυσκολία της δοκιμασίας εισαγωγής, 

γι αυτό και η χρονική τους διάρκεια είναι 2,5 ώρες. 

 Από τον Μάρτιο τα διαγωνίσματα είναι επαναληπτικά, διεξάγονται δε 

μέχρι το τέλος των μαθημάτων. 

 Για όσους προετοιμάζονται μόνο τον τελευταίο μήνα προβλέπονται δυο 

διαγωνίσματα προσομοίωσης. 

 

 

 


