
Προς Γονείς/ Κηδεμόνες, 

 

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 4194/29-09-2020 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 

125614/Δ2/21-09-2020 Υ.Α. σύμφωνα με την οποία, για το σχολικό έτος 2020-2021 η 

Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: 

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική  Γλώσσα και 

Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά. 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ της με 

αρ. πρωτ. 69543/31-10-2020 Κ.Υ.Α. (Β΄4810) δίδεται η δυνατότητα διενέργειας της 

ενισχυτικής διδασκαλίας μέσω τηλεκπαίδευσης.  

Στην «Ενισχυτική Διδασκαλία» (Ε.Δ.) Γυμνασίου νοείται η παρακολούθηση από τον 

μαθητή/τρια του Γυμνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας 

των παραπάνω μαθημάτων. Διεξάγεται μετά το πέρας των μαθημάτων του ωρολογίου 

προγράμματος του σχολείου και διαρκεί 1-5 διδακτικές ώρες την ημέρα στη σχολική 

μονάδα που φοιτά ο μαθητής ή σε όμορη σχολική μονάδα.  

Συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που 

υστερούν στους ανωτέρω τομείς γνώσης με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής 

συμμετοχής τους στην διαδικασία της μάθησης ή μαθητές/τριες που επιθυμούν να 

βελτιώσουν την απόδοσή τους στα ανωτέρω μαθήματα. Ο κάθε μαθητής/τρια επιλέγει 

ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω μαθήματα. 

Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στη 

διαδικασία μάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την 

Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και η αύξηση των 

ποσοστών πρόσβασης στη δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Το ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως 

εξής: 

 
Τάξη/ 

Μάθημα 

Νεοελλ. Γλώσσα 

και Γραμματεία 

Αρχαία Ελλ. Γλώσσα  

και Γραμματεία 

Μαθηματικά Φυσική Χημεία Αγγλικά 

Α΄ 3(ώρες) 2(ώρες) 3(ώρες) 1(ώρα) 1(ώρα) 2(ώρες) 

Β΄ 3(ώρες) 2(ώρες) 3(ώρες) 1(ώρα) 1(ώρα) 2(ώρες) 

Γ΄ 3(ώρες) 2(ώρες) 3(ώρες) 1(ώρα) 1(ώρα) 2(ώρες) 

 

Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα μαθημάτων 

Ενισχυτικής Διδασκαλίας, μετά την αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, αποτελεί η 

επίδοση του μαθητή/τριας στο αντίστοιχο μάθημα. Ο σύλλογος διδασκόντων του 

σχολείου με απόφασή του προτείνει τους/τις μαθητές/τριες που έχουν ανάγκη 

ενισχυτικής διδασκαλίας. 

Όσοι επιθυμείτε την συμμετοχή του παιδιού σας στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής 

Διδασκαλίας συμπληρώστε και αποστείλετε την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται 

στο e-mail: msthmail@gmail.com ως την Τρίτη 1/12/2020 και ώρα 14:30. 
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