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Πεύκη 15-4-2020 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2020-2021 

Η Ελληνογαλλική Σχολή «Άγιος Ιωσήφ» προκηρύσσει και φέτος ολικές και µερικές 
υποτροφίες για τους µαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυµνασίου και στην Α΄ Λυκείου 
κατά το σχολικό έτος 2020-2021. 

Πιο συγκεκριµένα, για τους µαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυµνασίου, θα χορηγηθούν: 
- Δύο υποτροφίες σε µαθητές του Δηµοτικού µας και δύο υποτροφίες σε µαθητές που 
προέρχονται από άλλα Δηµοτικά για όλη τη διάρκεια της φοίτησης στο Γυµνάσιο-Λύκειο.      
- Μία υποτροφία 50% σε µαθητή του Δηµοτικού µας και µία υποτροφία 50% σε µαθητή που 
προέρχεται από άλλο Δηµοτικό για όλη τη διάρκεια της φοίτησης στο Γυµνάσιο-Λύκειο.       
- Μία υποτροφία 30% σε µαθητή του Δηµοτικού µας και µία υποτροφία 30% σε µαθητή που 
προέρχεται από άλλο Δηµοτικό για όλη τη διάρκεια της φοίτησης στο Γυµνάσιο-Λύκειο.       
- Μία υποτροφία 50% σε µαθητή του Δηµοτικού µας και µία υποτροφία 50% σε µαθητή που 
προέρχεται από άλλο Δηµοτικό για όλη τη διάρκεια της φοίτησης στο Γυµνάσιο. 

Για τους µαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄Λυκείου, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, και 
προέρχονται από άλλα Γυµνάσια, θα χορηγηθούν:                                                               
- Δύο υποτροφίες για όλη τη διάρκεια της φοίτησης στο Λύκειο.       
- Δύο υποτροφίες 50% για όλη τη διάρκεια της φοίτησης στο Λύκειο.  

Οι υποτροφίες χορηγούνται µε την προϋπόθεση οι υπότροφοι να έχουν άριστη επίδοση και 
ήθος κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους. 

Τα µαθήµατα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι για τις υποτροφίες της Α΄Γυµνασίου 
είναι τα Μαθηµατικά και η Νεοελληνική Γλώσσα στην ύλη της ΣΤ΄ Δηµοτικού σύµφωνα µε 
το αναλυτικό πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ειδικότερα: 

- Στη Γλώσσα: Ενότητα 1-11. Κατανόηση γραπτού κειµένου, παραγωγή γραπτού λό-
γου και λεξιλογικές, συντακτικές, γραµµατικές ασκήσεις. 

- Στα Μαθηµατικά: Κεφάλαια 1-44 και 61,62,63.  

Τα µαθήµατα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι για τις υποτροφίες της Α΄Λυκείου 
είναι τα Μαθηµατικά και η Νεοελληνική Γλώσσα στην ύλη της Γ΄Γυµνασίου σύµφωνα µε το 
αναλυτικό πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.  

Ο Διαγωνισµός για τις υποτροφίες της Α΄Γυµνασίου και για τις υποτροφίες της Α΄Λυκείου 
θα πραγµατοποιηθεί στη Σχολή το Σάββατο 30 Μαΐου 2020 και ώρα 09.00 π.µ. 

Οι µαθητές θα έχουν στη διάθεσή τους µία ώρα και 30 λεπτά για τη Γλώσσα και µία ώρα και 
30 λεπτά για τα Μαθηµατικά. Θα γράψουν µε µπλε στυλό, ενώ για τις πρόχειρες σηµειώσεις 
τους µπορούν να έχουν µαζί τους µολύβι και γόµα. Κατά το ίδιο διάστηµα, οι γονείς που θα 
παραµείνουν στον χώρο της Σχολής θα έχουν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για την ιστορία 
της Σχολής, τον παιδαγωγικό της σχεδιασµό, τα εκπαιδευτικά προγράµµατα και τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους µαθητές. 

Όσοι γονείς επιθυµούν τη συµµετοχή των παιδιών τους στον Διαγωνισµό των υποτροφιών, 
µπορούν είτε να περάσουν από τη Σχολή  έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020, 



προκειµένου να συµπληρώσουν τη σχετική αίτηση, είτε να  στείλουν ηλεκτρονικά την 
αίτησή τους στο email ypotrofies@stjoseph.gr. 

Σας ενηµερώνουµε, επίσης, ότι οι προεγγραφές για την κράτηση θέσης των µαθητών που 
θα φοιτήσουν στην Α΄Γυµνασίου κατά το σχολικό έτος 2020-2021 έχουν ξεκινήσει από τη 
Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020. 

                                                                                                                                     
Από τη Γενική Διεύθυνση 


