
Αγαπητοί γονείς, 

 

Σας γνωστοποιούμε ότι θα υλοποιηθεί και φέτος πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για όλες τις 

τάξεις του Γυμνασίου που περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία 

Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά. 

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση - δήλωση μαθημάτων, είτε ηλεκτρονικά (υπογεγραμμένη) στο 

email mail2@gym-pefkon.thess.sch.gr είτε εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη στο σχολείο έως την 

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. 

Θα βρείτε την αίτηση - δήλωση μαθημάτων στη διεύθυνση: 

 

Κατά την περσινή χρονιά το σχολείο μας είχε συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό μαθητών και 

λειτούργησε ως Σχολικό Κέντρο Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης. Στόχος μας είναι και φέτος να 

συμπληρώσουμε τον απαραίτητο αριθμό, ώστε τα μαθήματα να γίνονται στο σχολείο μας. Αυτό 

εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών που θα δηλώσουν συμμετοχή. Σας προτείνουμε να 

υποβάλετε αίτηση στηρίζοντας τη δημόσια δωρεάν Ενισχυτική Διδασκαλία. 

 

Με εκτίμηση 

Από τη Διεύθυνση του 1ου Γυμνασίου Πεύκων 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Προς ενημέρωσή σας, σχετικά με το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας,  παραθέτουμε τα εξής: 

Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία» (E.Δ.) Γυμνασίου νοείται η παρακολούθηση από τον/τη 

μαθητή/τρια του Γυμνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα: 

1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 3) 

Μαθηματικά, 4) Φυσική, 5) Χημεία, 6) Αγγλικά. 

 

Στην Ενισχυτική Διδασκαλία συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες όλων των τάξεων του 

Γυμνασίου που υστερούν στους ανωτέρω τομείς γνώσης με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής 

συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης. 

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι το εξής: 

Για την Α’ τάξη Γυμνασίου: 

τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 

δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 

τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, 

δύο (2) ώρες Αγγλικά. 

Σύνολο έντεκα (11) ώρες 

 

Για τη Β’ τάξη Γυμνασίου: 

τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 

δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 

τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία, 

δύο (2) ώρες Αγγλικά. 

Σύνολο δώδεκα (12) ώρες 



 

Για τη Γ’ τάξη Γυμνασίου: 

τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 

δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 

τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία,  

Δύο (2) ώρες Αγγλικά. 

Σύνολο δώδεκα (12) ώρες 

 

    

Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα της Ενισχυτικής 

Διδασκαλίας. Τα μαθήματα θα ξεκινούν στις 14:30. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε 

σαράντα πέντε (45) λεπτά και η διάρκεια του διαλείμματος σε πέντε (05) λεπτά. Κάθε μαθητής/τρια 

θα παρακολουθεί 1-3 διδακτικές ώρες καθημερινά ή ορισμένες μέρες της εβδομάδας, ανάλογα με 

τον αριθμό μαθημάτων στα οποία έχει υποβάλει (ο κηδεμόνας του) αίτηση συμμετοχής. 

 

Η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες, ενώ τις ημέρες που 

πραγματοποιούνται εορταστικές  εκδηλώσεις, τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας 

διεξάγονται κανονικά. 

 

Μετά την επίδοση της βαθμολογίας του Α’ τετραμήνου στους μαθητές/τριες, ο/η Διευθυντής/ντρια 

του σχολείου δύναται μέσα σε διάστημα 5 ημερών να παραλάβει νέες αιτήσεις μαθητών/τριών οι 

οποίοι/ες και εντάσσονται στα υπάρχοντα τμήματα εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. 

 

 


