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ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
                                                                                                                                                    

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητριών/τών του Γυμνασίου σχολικού έτους 2021-2022 

 

 Η Σχολή μας, στη συνεχή προσπάθειά της για παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης, προτίθεται να 

λειτουργήσει  και κατά το επόμενο σχολικό έτος τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας  για τους μαθητές  του 

Γυμνασίου, με στόχους:  
 

- την ενίσχυση των μαθητών με κάλυψη κενών και φροντίδα των αδυναμιών του κάθε μαθητή 

ξεχωριστά 

- τη συμβατότητα με τα πρωινά μαθήματα 

- την ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών  

- τον περιορισμό των χρονοβόρων μετακινήσεων 

 

 Θα λειτουργήσουν και φέτος ολιγομελή τμήματα πρόσθετης διδακτικής στήριξης (αμέσως μετά το 

πέρας του πρωινού προγράμματος). Κάθε μαθητής των τμημάτων αυτών θα παρακολουθείται για την 

πρόοδο του από τον υπεύθυνο των ενισχυτικών μαθημάτων, σε στενή συνεργασία με τον καθηγητή του 

πρωινού προγράμματος, με σκοπό την επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου, της κάλυψης των κενών και 

της φροντίδας των αδυναμιών του. Για την εγγραφή απαιτείται η συμπλήρωση της παρακάτω αίτησης και 

η παράδοσή της στο λογιστήριο μαζί με προκαταβολή του 1/2 του ποσού.  

 

Οι εκπαιδευτικοί που θα διδάξουν στα φροντιστηριακά μαθήματα είναι: 

 

Μαθηματικά : Πρίντεζης Ιωσήφ, Κάντας Αντρέας, Αθανασίου Γεωργία 

Φυσική : Καυγάς Αλέξανδρος  

Γλώσσα & Αρχαία: Γαλάνη Κατερίνα, Σταματάκου Γεωργία, Μπράτη Ιωάννα, Βλαμάκη Άλκηστη, Mπέμπη 

Παναγιώτα 

  

 

Για την όποια απορία σας ή πρότασή σας  μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο συντονιστή της 
απογευματινής ζώνης Πρίντεζη Ιωσήφ (Μαθηματικός-καθηγητής Πληροφορικής: i.printezis@stjoseph.gr,  
info@stjoseph.gr). Το αναλυτικό πρόγραμμα θα σας αποσταλεί στις αρχές Σεπτεμβρίου με τα μαθήματα να 
αρχίζουν  τη δεύτερη βδομάδα μετά τον Αγιασμό. 
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Τα μαθήματα και οι ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας έχουν ως εξής  (διδακτική ώρα: 45 λεπτά): 

    
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 
Ετήσιο κόστος 

340€ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 
Ετήσιο κόστος 

340€ 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1 
Ετήσιο κόστος 

180€ 
 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 
Ετήσιο κόστος 

340€ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 
Ετήσιο κόστος 

340€ 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1 
Ετήσιο κόστος 

180€ 

ΦΥΣΙΚΗ 1 
Ετήσιο κόστος 

180€ 

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 
Ετήσιο κόστος 

340€ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 
Ετήσιο κόστος 

340€ 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1 
Ετήσιο κόστος 

180€ 

ΦΥΣΙΚΗ 1 
Ετήσιο κόστος 

180€ 

 
 

Από τη Διεύθυνση 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2021-2022 
 
 

Ο / Η υπογεγραμμένος /-η …………………………………………………………………………………………………………………………… 

γονέας τ….     μαθητ…… ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

της ………… τάξης  του Γυμνασίου, δηλώνω ότι το παιδί μου θα παρακολουθήσει τα παρακάτω μαθήματα  

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:                                             

•  ……………………………………………………………………………………        

• …………………………………………………………………………………….         

• ……………………………………………………………………………………        

• …………………………………………………………………………………….      

     
 
Επισυνάπτω την προκαταβολή του/των  μαθήματος/ων………………………………………………….. 

  
 
 
 
 

Υπογραφή Κηδεμόνα ……………………………………….       Ημερομηνία …………………………………. 

Εmail λογιστηρίου:  a.papanagiotou@stjoseph.gr 

 


