
 

 

 

 

        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Α’  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 

Η Ελληνογαλλική Σχολή "Jeanne d' Arc", με αίσθημα 

ευθύνης απέναντι στη μαθητική οικογένεια, θα χορηγήσει και 

φέτος  υποτροφίες με την προκήρυξη Διαγωνισμού. 

Δικαίωμα  έχουν όλοι/ες οι μαθητές/τριες που κατά το 

σχολικό έτος 2021-2022  θα φοιτήσουν στην Α΄ γυμνασίου 

και προέρχονται από το σχολείο  μας ή από άλλα σχολεία. 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Α΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2021-2022 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

 

Παρασκευή, 14/5/2021 

 

ΏΡΑ: 

 

18:00-20:30 

ΚΤΙΡΙΟ:  Γυμνασίου 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ: έως και τη Δευτέρα 

10/5/2021 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Την ημέρα των εξετάσεων οι 

μαθητές 

πρέπει να έχουν μαζί τους: 

• Τον κωδικό υποψηφίου  

                 και ένα από τα 

παρακάτω: 

• Δελτίο Αστυνομικής 

ταυτότητας  

• Πιστοποιητικό 

ταυτοπροσωπίας  

• Διαβατήριο  

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

1. Οι υποτροφίες είναι οχτώ (8): 

• Τέσσερις(4) για μαθητές του Δημοτικού της Σχολής μας  

• Τέσσερις (4) για μαθητές από άλλα Δημοτικά 

 

2. Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν σε κάθε κατηγορία 

είναι: 

• Μία υποτροφία 100% επί των διδάκτρων 

• Μία υποτροφία  50% επί των διδάκτρων 

• Δύο υποτροφίες 30% επί των διδάκτρων 

 

3. Οι προσφερόμενες υποτροφίες αφορούν στα βασικά 

δίδακτρα. Σε αυτές δε συμπεριλαμβάνονται το κόστος 

μεταφοράς των μαθητών με σχολικά λεωφορεία ή άλλες 

προαιρετικές δραστηριότητες. 

 

4. Όλοι οι υπότροφοι του σχολικού έτους 2021–2022 θα 

μπορούν να διατηρούν την υποτροφία και στις τρεις τάξεις 

του Γυμνασίου, εφόσον  προάγονται από  την  κάθε  τάξη  

στην επόμενη με  Άριστα  και  η διαγωγή  τους   

χαρακτηρίζεται   ως Εξαιρετική. Σημειώνεται πως για την 

εγγραφή μαθητή/μαθήτριας  στην Α΄ Γυμνασίου  δεν  

προαπαιτείται η γνώση  της  γαλλικής  γλώσσας. 

 

5. Ο διαγωνισμός για τις υποτροφίες της Α΄ Γυμνασίου θα 

διεξαχθεί την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, 18:00 – 20:30. 

Δηλώσεις συμμετοχής και βιογραφικά γίνονται δεκτά έως και 

τη Δευτέρα 10/5/2021 ηλεκτρονικά στη φόρμα που βρίσκεται 

εδώ.     Λίγες μέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού θα 

λάβετε τον κωδικό υποψηφίου. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                      

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ICmsNMDhH0WyH-qGLT9_fqDdBEavmHJMtd2-1G185ldUNzJDMVBTOFBLMFRQQ1JZSzcwUlFMNDg3OC4u


 

 

 

 7. Α΄ΦΑΣΗ: Οι μαθητές εξετάζονται γραπτά στην ύλη των 

Ελληνικών (18:00-19:00) και των Μαθηματικών (19:30-20:30) 

των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού. Μεταξύ των δύο 

μαθημάτων μεσολαβεί διάλειμμμα μισής ώρας (19:00-19:30). 

Θέματα προηγούμενων ετών μπορείτε να βρείτε εδώ. 

 

         

 

        8. Β΄ΦΑΣΗ: Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Τετάρτη    

         31   Μαρτίου 2021 στις 14:00, στην  Ιστοσελίδα της  Σχολής 

         με τους κωδικούς των υποψηφίων.                                                   

         Με βάση τα αποτελέσματα οι 10   πρώτοι μαθητές (οι 8 

         επιτυχόντες και οι 2 πρώτοι επιλαχόντες) θα κληθούν για μια  

         προσωπική γνωριμία με τη  Διευθύντρια του Γυμνασίου. 

        

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ: 

• 0-100 σε κάθε μάθημα 

• 85 η βάση για τη χορήγηση 

Υποτροφίας  

(Μ.Ο των δυο μαθημάτων) 

• Περίπτωση ισοβαθμίας: 

διενεργείται δημόσια 

κλήρωση από την 

Επιτροπή Εξετάσεων 

• Βαθμολογία ≤50 δεν 

ανακοινώνεται 

• Τα γραπτά δεν 

επιδεικνύονται στους γονείς 

και κηδεμόνες 

• Δεν έχουμε μαζί μας 

διορθωτικό υγρό ή ταινία, 

ούτε υπολογιστή τσέπης. 

 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ: 

30΄πριν την έναρξη του 

διαγωνισμού υποτροφιών 

          

         ΓΝΩΡΙΜΙΑ: Τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 διεξήχθη 

διαδικτυακή συνάντηση με τους γονείς και τους υποψήφιους 

μαθητές κατά την οποία έγινε ενημέρωση για τη λειτουργία και για 

το Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου 

 

          

 

 

 

 

 

                                                           Η Διευθύντρια του Γυμνασίου 

                            

                                                                       Αιμιλία Καλλίλα 

 

 

 

 

 

 

                 ΗΗΗηη 

https://www.ellinogalliki.gr/ypotrofies.html

