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Πεύκα, 18 Φεβρουαρίου 2015 

 

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 

Το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ», με ιστορία και εμπειρία 126 ετών στην εκπαίδευση και στην αγωγή των παιδιών 

και των νέων, αφουγκράζεται τα μηνύματα της κάθε εποχής και τις ανάγκες των μαθητών του και σπεύδει 

να προλαβαίνει τις εξελίξεις. 

Ως λασαλιανοί εκπαιδευτικοί, μεριμνάμε για την ολική εκπαίδευση των μαθητών μας και, γι’ αυτό, 

φροντίζουμε πάντα να εξασφαλίζουμε τις καλύτερες υπηρεσίες μας, τόσο σε ποιότητα όσο και σε 

ποικιλία, για να καλύπτουμε τις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών. 

Είναι δεδομένο και αναμφισβήτητο ότι το έργο που παρέχουμε στους μαθητές μας είναι ποιοτικό. Οι  

εκπαιδευτικοί μας είναι έμπειροι και καταρτισμένοι, με υψηλές επιδόσεις σε όλα τα μαθήματα και το 

ενδιαφέρον μας στρέφεται στον κάθε μαθητή ξεχωριστά, ώστε να τον βοηθήσουμε να φτάσει εκεί που 

μπορεί, αξιοποιώντας τις ικανότητές του και τις δυνάμεις του. 

Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι συνεπείς μαθητές μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των 

μαθημάτων και στην προετοιμασία για τις πάσης φύσεως εξετάσεις - και τις πανελλαδικές, χωρίς επιπλέον 

βοήθεια. Ωστόσο, επειδή θέλουμε να ικανοποιούμε πληρέστερα τις επιθυμίες και τις ανάγκες μαθητών 

και γονέων, αποφασίσαμε και σας προτείνουμε ένα νέο πρόγραμμα μαθημάτων, για περισσότερη 

εξάσκηση και καλύτερη εμπέδωση της διδασκόμενης και εξεταστέας ύλης. 

Κάποιοι από εσάς, αγαπητοί γονείς, επιλέγετε τη λύση του φροντιστηρίου ή των ιδιαίτερων μαθημάτων 

για τα παιδιά σας (από ανασφάλεια, εξαιτίας των υψηλών βαθμολογιών που απαιτούνται σε κάποιες 

σχολές ή επειδή κάποια παιδιά έχουν βραδύτερους ρυθμούς στην «ωρίμανση» και στην επιλογή των 

στόχων τους). Σε κάθε περίπτωση, χωρίς αυτό να αποτελεί ευθύνη του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» - καθώς 

έχουμε πλήρη συναίσθηση του ποιοτικού έργου που παρέχουμε στους μαθητές μας στο κανονικό 

πρόγραμμα - διαπιστώνουμε ότι οι περισσότεροι γονείς και τα παιδιά επιθυμούν επιπλέον 

«φροντιστηριακή» προετοιμασία. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, σχεδιάσαμε το πρόγραμμα των προτεινόμενων μαθημάτων, τα 

οποία θα διδάσκουν εξαιρετικά έμπειροι καθηγητές του Κολεγίου μας. Στα τμήματα που θα 

λειτουργήσουν, θα υπάρχουν μόνο μαθητές του «ΔΕΛΑΣΑΛ». Αυτό σημαίνει ότι οι διδάσκοντες θα 

εργάζονται με μαθητές τούς οποίους γνωρίζουν σε βάθος (ξέρουν τον ρυθμό του καθενός, τις 

δυνατότητες/τις αδυναμίες του). Οι μαθητές θα διδάσκονται ασκήσεις για εξάσκηση και εμπέδωση, θα 

λύνουν απορίες, θα κάνουν επαναλήψεις, θα γράφουν διαγωνίσματα, θα αναλύουν περισσότερο την ύλη,  
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που θα είναι κοινή για όλους, μια και όλοι οι μαθητές είναι από το ίδιο σχολείο και υπάρχει ομοιογένεια 

στα τμήματα. 

Τα τμήματα θα λειτουργούν μετά τη λήξη του πρωινού προγράμματος και μέχρι τις 16.30΄, όπως φαίνεται 

στον συνημμένο πίνακα του προγράμματος. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να ολοκληρώνουν τα παιδιά  

τα επιπλέον μαθήματα αμέσως μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος - με ένα διάλειμμα για ελαφρύ 

σνακ. Έτσι, εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο για προσωπική μελέτη και προετοιμασία στο σπίτι, από το 

απόγευμα και μετά, χωρίς απώλειες για μετακινήσεις και εξόδους μετά το σχολείο. Τα τμήματα αυτά θα 

ξεκινούν προς το τέλος Αυγούστου κάθε έτους και θα λήγουν με το τέλος των μαθημάτων (Μάιος). 

Για την επιστροφή των παιδιών από το σχολείο, θα υπάρχουν σχολικά λεωφορεία. Αν κάποιος γονέας έχει 

επιλέξει τη χρήση λεωφορείου, δικαιούται την επιστροφή από το απογευματινό πρόγραμμα χωρίς 

επιπλέον χρέωση. 

Αγαπητοί γονείς, στόχος μας είναι:  

 Να έχουμε ικανοποιημένους τους μαθητές μας και να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των 

γονέων 

 Να βελτιώνουμε και να εντατικοποιούμε, με κάθε τρόπο, τη διδακτική διαδικασία 

 Να συμβάλλουμε στην παγίωση της νοοτροπίας στους μαθητές μας ότι το σχολείο τους μπορεί να 

τους στηρίξει με τον καλύτερο και τον αποτελεσματικότερο τρόπο και να αυξήσει τις επιτυχίες 

τους. 

Έχοντας ως στόχο τα παραπάνω, το ετήσιο κόστος για την επιπλέον βοήθεια είναι ενδεικτικό της 

φιλοσοφίας του νέου εγχειρήματός μας, όπως θα διαπιστώσετε στη συνημμένη δήλωση. 

Αν, λοιπόν,  επιθυμείτε να παρακολουθήσει το παιδί σας κάποιο ή κάποια μαθήματα από το επιπλέον 

πρόγραμμα, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε  τη συνημμένη δήλωση και να την επιστρέψετε μέχρι 

την  Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015, στη γραμματεία του Γυμνασίου-Λυκείου. 

Είναι αναγκαίο και απαραίτητο να τηρήσετε τη συγκεκριμένη προθεσμία, για να μπορέσουμε εγκαίρως να 

οργανώσουμε τα τμήματα, που θα λειτουργήσουν. 

 

 Με εκτίμηση 

 Από τη Διεύθυνση του Λυκείου «ΔΕΛΑΣΑΛ» 
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