
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

        Αγαπητοί γονείς  

        το  Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τη λειτουργία δωρεάν  ενισχυτικής διδασκαλίας με 
εξ αποστάσεως μαθήματα σε όσους μαθητές χρειάζονται πρόσθετη βοήθεια. (Η σχετική 
εγκύκλιος μαζί με την υπεύθυνη δήλωση θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας  
https://blogs.sch.gr/gymaliki).  

     Η Ενισχυτική Διδασκαλία καλύπτει 1-5 διδακτικές ώρες την ημέρα. Τα μαθήματα θα 
πραγματοποιούνται  μετά τη λήξη του κανονικού ωρολογίου προγράμματος του σχολείου 
(δηλαδή  μετά τις 14:00 μ.μ.) και πραγματοποιείται από καθηγητές που θα προσλάβει το 
Υπουργείο.   

     Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι το εξής: 

    • Για την Α΄ τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα &  Γραμματεία, δύο (2) 
ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα 
Φυσική και δύο (2) ώρες Αγγλικά.   Σύνολο έντεκα (11) ώρες. 

   • Για την Β΄ τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία, δύο (2) 
ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα 
Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες. 

    • Για την Γ΄  τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα &  Γραμματεία, δύο (2) 
ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα &  Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα 
Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες. 

    Αν επιθυμείτε το παιδί σας  να συμμετάσχει σε κάποιο  ή σε όλα  τα ανωτέρω 

διαδικτυακά μαθήματα, θα πρέπει να συμπληρώσετε την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση  

και να την αποστείλετε έως την Τετάρτη 2/12/2020 και  ώρα  15:00 μ.μ.  στο email  της  

γραμματείας του σχολείου:  

gymalikigram@gym-alikian.chan.sch.gr 

     Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.  
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      Ο Σύλλογος των Καθηγητών αφού συνεδριάσει θα σας ενημερώσει σχετικά με την 

έγκριση ή μη  του αιτήματός σας.  

     Η παρακολούθηση των μαθημάτων σε  περίπτωση  έγκρισης της δήλωσής  σας  είναι 

υποχρεωτική.  

 

Ο  Δ/ντης 

Γεώργιος  Καρκάνης 


