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Προς
τους γονείς
των μαθητών και μαθητριών
Γ΄ Γυμνασίου, της Α΄ και της Β΄ Λυκείου
Κολλεγίου Ψυχικού

Θέμα: Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ) για το σχολικό έτος 2019-2020
Αγαπητοί γονείς,
Για την καλύτερη οργάνωση των δραστηριοτήτων της επόμενης σχολικής χρονιάς σας
αποστέλλουμε το Πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ), που θα λειτουργήσει κατά το
σχολικό έτος 2019 – 2020, με στόχο την ακαδημαϊκή στήριξη των μαθητών μας. Η ΠΔΣ προσφέρεται
χωρίς οικονομική επιβάρυνση των γονέων. Πρέπει να τονίσουμε ότι για τη δημιουργία τμήματος θα
πρέπει να συμπληρωθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός μαθητών.
Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στο Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού θα ξεκινήσει την Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου
2019. Τα μαθήματα θα γίνονται μετά τη λήξη του πρωινού προγράμματος κάθε Τρίτη, Πέμπτη και
Παρασκευή. Για την καλύτερη προετοιμασία του Προγράμματος ΠΔΣ παρακαλούμε να επιστρέψετε
στη Γραμματεία του Λυκείου (Γραφείο 140) ή να αποστείλετε με fax στο 210-6714942 συμπληρωμένη
τη συνημμένη δήλωση το αργότερο έως τη Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019.
Επισημαίνεται ότι οι μαθητές που θα εγγραφούν για το σχολικό έτος 2018-2019 στο σύστημα
μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. σε διπλή διαδρομή θα μετακινούνται δωρεάν, ενώ οι μαθητές που δεν θα
εγγραφούν στο σύστημα μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. ή θα εγγραφούν σε μονή διαδρομή θα
επιβαρυνθούν με ετήσια χρέωση 250€. Όσοι επιθυμείτε ο γιος/η κόρη σας να χρησιμοποιεί
απογευματινό λεωφορείο θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Μεταφοράς του Σχολείου.
Συνημμένα θα βρείτε πίνακα που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σε
μαθήματα Γενικής Παιδείας και Κατεύθυνσης των τάξεων του Λυκείου, καθώς και τμήματα
Μαθηματικής, Φυσικής, Αλγοριθμικής, Πληροφορικής, Αρχαίας Ελληνικής Σκέψης και Εφαρμογών
Ρομποτικής. Ακολουθεί επίσης περιγραφή του περιεχομένου διδασκαλίας των παραπάνω
μαθημάτων.
Κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2019-2020 θα λάβετε ενημερωτική επιστολή και για άλλες
απογευματινές δραστηριότητες (Μουσική, Θέατρο, Forensics κ.λ.) που θα προσφερθούν την
επόμενη σχολική χρονιά.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμβολή σας στην επιτυχία του προγράμματος.
Αναστασία Παπακωστοπούλου
Διευθύντρια Ιδιωτικού Λυκείου - Κολλέγιο Ψυχικού
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