ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
«ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΡΑΧΩΡΙΤΗΣ»
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
Υπό την αιγίδα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αιτωλίας & Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμά,
ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Αγρινίου συγκροτεί για το σχολικό έτος 2014-2015 και για 3η
συνεχόμενη χρονιά, το κοινωνικό φροντιστήριο «Άγιος Ιωάννης ο Βραχωρίτης» στο σχολικό
συγκρότημα του 2ου και του 6ου Γυμνασίου Αγρινίου, κατόπιν της σχετικής αδείας του νέου
Δημάρχου Αγρινίου κ.κ. Παπαναστασίου και των διευθυντών των Γυμνασίων κ.κ. Ευσταθίου
Βάρδια και Ιωάννου Σάββα.
Λαμβάνοντας υπόψιν την παράκληση και την ανησυχία πολλών γονέων, θα συνεχισθούν και
φέτος τα μαθήματα του κοινωνικού φροντιστηρίου, αντλώντας ταυτόχρονα δύναμη από τα
αποτελέσματα των μαθητών της περσινής Γ΄ Λυκείου του φροντιστηρίου, που επέτυχαν την
εισαγωγή τους σε ανώτατες και ανώτερες σχολές αλλά και από την εν γένει μεγάλη αύξηση
των επιδόσεων των μαθητών όλων των τάξεων, που παρακολούθησαν τα μαθήματα του
κοινωνικού φροντιστηρίου.
Όπως τα δύο τελευταία χρόνια, το κοινωνικό φροντιστήριο θα λειτουργήσει και φέτος με
εθελοντές εκπαιδευτικούς και τα ενισχυτικά μαθήματα θα απευθύνονται σε μαθητές
Γυμνασίου και Λυκείου (με κατευθύνσεις - πεδία για τη Β΄ και τη Γ΄ Λυκείου). Ο αγιασμός
για την έναρξη των μαθημάτων θα τελεσθεί από το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας
την Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 18:30, στο σχολικό συγκρότημα του 2ου και
του 6ου Γυμνασίου Αγρινίου και τα μαθήματα του κοινωνικού φροντιστηρίου θα αρχίσουν τη
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στα ενισχυτικά μαθήματα είναι τα
ακόλουθα:
1. Εκκαθαριστικό έτους 2013 καθώς και τυχόν δικαιολογητικά πολύτεκνης οικογένειας,
ασθενείας, δανείου (εφόσον η οικογένεια βαρύνεται με την αποπληρωμή κάποιου δανείου),
φοιτητών (εφόσον κάποιο από τα παιδιά της οικογένειας σπουδάζει).
2. Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα, με την οποία να δηλώνει ότι, λόγω οικονομικής κρίσης,
δε μπορεί να στείλει το παιδί του σε φροντιστήριο και να αιτείται τη συμμετοχή του παιδιού
στο κοινωνικό φροντιστήριο, σημειώνοντας την τάξη & το σχολείο από το οποίο προέρχεται,
τα μαθήματα που επιθυμεί να παρακολουθεί καθώς και αν αυτό παρακολούθησε την περσινή
χρονιά (κατά το σχολικό έτος 2013-2014) το κοινωνικό φροντιστήριο (υπόδειγμα της
Υπεύθυνης Δήλωσης βρίσκεται στο τέλος της ανακοίνωσης).

3. Φωτοτυπία του ελέγχου προόδου του παιδιού του περασμένου σχολικού έτους (20132014), το οποίο να περιλαμβάνει αναλυτική βαθμολογία (τίτλος σπουδών).
4. Βεβαίωση του σχολείου προς το κοινωνικό φροντιστήριο, ότι ο ενδιαφερόμενος είναι εν
ενεργεία μαθητής.
5.

Βεβαίωση της ενορίας που ανήκει ο μαθητής, προς το κοινωνικό φροντιστήριο.

Οι εγγραφές των μαθητών θα γίνονται από τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως και την
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014, με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών
από τον κηδεμόνα και το μαθητή (ή τη μαθήτρια), στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου,
στον πατέρα Κωνσταντίνο Καντάνη (τηλέφωνο επικοινωνίας: 26410-22824). Θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.
Τα μαθήματα τα οποία θα διδάσκονται για τη φετινή χρονιά (σχολικό έτος 2014-2015), στο
κοινωνικό φροντιστήριο «Άγιος Ιωάννης ο Βραχωρίτης» είναι τα εξής:
Α΄ Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά

Β΄ Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία

Γ΄ Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία

Α΄ Λυκείου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά (Άλγεβρα & Γεωμετρία)
Φυσική
Χημεία
Γενικής Παιδείας:
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Νεοελληνική Γλώσσα
Λογοτεχνία
Μαθηματικά (Άλγεβρα & Γεωμετρία)
Φυσική
Χημεία

Β΄ Λυκείου
Ανθρωπιστικών Σπουδών:
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Γνωστό & Άγνωστο)
Λατινικά (προετοιμασία για τη Γ΄ Λυκείου, στη Γραμματική)
Θετικών Σπουδών:
Μαθηματικά
Φυσική

Γενικής Παιδείας:
Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά
Βιολογία
Οικονομία

Γ΄ Λυκείου

Θεωρητική Κατεύθυνση:
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Γνωστό & Άγνωστο)
Λογοτεχνία
Ιστορία
Λατινικά
Θετική Κατεύθυνση:
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Τεχνολογική Κατεύθυνση:
Μαθηματικά
Φυσική
Προγραμματισμός
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Έκθεση - Έκφραση
Μαθηματικά
Γ΄ Λυκείου ΕΠΑΛ
Οικονομία
Στοιχεία ανατομίας - στοιχεία παθολογίας
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (δικαιολογητικού αρ. 2)
Προς τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου
Όνομα κηδεμόνα: …………………….
Επώνυμο κηδεμόνα: …………………….
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: …………………….
Διεύθυνση: …………………….
Πόλη ή χωριό: …………………….
Τηλέφωνο σταθερό: …………………….
Τηλέφωνο κινητό: …………………….
Με την παρούσα δηλώνω ότι λόγω οικονομικής κρίσης, δε μπορώ να στείλω σε φροντιστήριο
το γιό μου (την κόρη μου) ………..………………….. και παρακαλώ όπως τον (την)
εγγράψετε στο κοινωνικό φροντιστήριο
Ο γιός μου (η κόρη μου), θα παρακολουθήσει στο κοινωνικό φροντιστήριο τα εξής μαθήματα
της ……………………… τάξης:
1.
2.
3.

…………………………….
…………………………….
…………………………….

4.
5.
6.
7.
8.

…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Δηλώνω επίσης ότι ο γιός μου (η κόρη μου) παρακολούθησε (δεν παρακολούθησε) την
περσινή χρονιά (κατά το σχολικό έτος 2013-2014) μαθήματα του κοινωνικού φροντιστηρίου.
………………..,…………………
(Τόπος & ημερομηνία)
Ο αιτών - Η αιτούσα
(Υπογραφή)

