Πρόγραμμα Διδακτικής
Αλληλεγγύης

Το Πρόγραμμα Διδακτικής Αλληλεγγύης απευθύνεται σε μαθητές της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προσφέροντας τους τη δυνατότητα δωρεάν
παρακολούθησης φροντιστηριακών μαθημάτων. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα
παρακολούθησης ξενόγλωσσων μαθημάτων, για ενδιαφερόμενους κάθε ηλικίας. Οι
παρεχόμενες υπηρεσίες δεν περιορίζονται στα μαθήματα, υπάρχει η δυνατότητα
συνεργασίας των μαθητών και των οικογενειών τους με πλήθος ειδικευμένων
επαγγελματιών που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος των αναγκών τους.
Το Πρόγραμμα Διδακτικής Αλληλεγγύης λειτουργεί πέντε χρόνια, έχοντας σημειώσει
εξαιρετικές επιδόσεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Από το πρώτο κιόλας έτος
λειτουργίας του Προγράμματος σημειώθηκαν υψηλά ποσοστά επιτυχίας των μαθητών
στις πανελλήνιες εξετάσεις, συγκεκριμένα ξεκινώντας από το 75% επί του συνόλου
των μαθητών της Γ’ Λυκείου και ακολουθώντας μία σταθερά ανοδική πορεία, οι
επιτυχόντες έφτασαν στο 89% .
Το τρέχον σχολικό έτος, στο φροντιστήριο απασχολούνται 33 καθηγητές και
εξυπηρετούνται πάνω από 120 μαθητές . Αναλυτικότερα, εβδομαδιαία λειτουργούν
56 τμήματα και προσφέρονται 115 διδακτικές ώρες. Παράλληλα, δύο φορές την
εβδομάδα βρίσκονται στο χώρο σύμβουλοι ψυχικής υγείας ,ώστε γονείς , μαθητές και
καθηγητές να έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί τους και να
προγραμματίσουν ατομική συνάντηση. Επιπλέον, επίκειται να υλοποιηθούν
τμήματα θερινής προετοιμασίας τόσο για τους μαθητές που θα εξεταστούν
πανελλαδικά το σχολικό έτος 2017 – 2018, όσο και για μαθητές που από το νέο
σχολικό έτος θα φοιτούν στο λύκειο ( Α΄ & Β΄ τάξη) και επιθυμούν να καλύψουν
κενά προηγούμενων τάξεων στην Άλγεβρα και τα Αρχαία Ελληνικά. Τέλος, αν
υπάρξει ικανός αριθμός αιτούντων θα δημιουργηθεί και τμήμα αγγλικών για το
αντίστοιχο ειδικό μάθημα της Γ΄ Λυκείου.
Τα μαθήματα διεξάγονται στον χώρο του 10ου Γυμνασίου Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου
39), καθημερινές 16.00-21.00 και Σάββατο 09.00 -14.00.
Το Πρόγραμμα συνεχίζει τη λειτουργία του εξαιτίας των εθελοντών που προσφέρουν
το χρόνο, την ενέργεια και την εμπειρία τους. Η ανάγκη για διδάσκοντες,
παιδοψυχολόγους, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές είναι
συνεχής, διότι το Πρόγραμμα εξυπηρετεί τόσες οικογένειες όσες οι εθελοντές του το
επιτρέπουν.
Η ένταξη των ωφελούμενών στο Πρόγραμμα γίνεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.
Η διαδικασία που ακολουθείται έχει ως εξής:


Κατατίθεται από τους κηδεμόνες των μαθητών αίτηση και μια σειρά
δικαιολογητικών στο Γραφείο Εθελοντισμού



Γίνεται καταχώρηση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών



Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για το ωρολόγιο
πρόγραμμα των μαθημάτων.

Δικαιολογητικά για την εισαγωγή στο πρόγραμμα (για το προσεχές σχ. έτος)
•
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του κηδεμόνα και του
ανηλίκου-εάν υπάρχει, καθώς και άδεια διαμονής όπου απαιτείται.
•

Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή λογαριασμό ΔΕΚΟ.

•

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

•
Σε περίπτωση ύπαρξης μαθησιακών δυσκολιών, προσκόμιση γνωμάτευσης
από φορέα πιστοποίησης.
•
Προσκόμιση του τελευταίου ελέγχου προόδου της προηγούμενης σχολικής
περιόδου.
•
Εκκαθαριστικό της εφορίας Οικονομικού έτους 2017 και για τους μη
υπόχρεους Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από τη ΔΟΥ.
•

Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ, για κάθε άνεργο μέλος της οικογένειας.

Η παραμονή των μαθητών στο Πρόγραμμα κρίνεται βάσει τηρήσεως κανονισμού, ο
οποίος διασφαλίζει την ποιότητα του.

Ημερομηνίες Εγγραφών:
Θερινά τμήματα: 31/5 έως 16/6
Χειμερινά τμήματα: 31/5 -16/6 & 21/8- 6/9

Ημερομηνίες διεξαγωγής θερινών μαθημάτων: 19/6 – 29/7
Επικοινωνία:
Γραφείο Εθελοντισμού
Πλ. Κοραή 1 (ισόγειο)
Τηλέφωνα :21041300 46 & 21320226 60
Email: ethelontismos.dimou.pirea@gmail.com

