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Ο Δήμος Πατρέων είναι από τους πολυπληθέστερους της Ελλάδας. Ο τρίτος σε πληθυσμό Δήμος της χώρας. Όπως 

είναι αναμενόμενο, με βάση την τωρινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, οι πολίτες του Δήμου μας 

αντιμετωπίζουν μεγάλα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα (υψηλά ποσοστά ανεργίας, φτώχειας και περιθωριοποίησης 

κοινωνικών ομάδων). Στο ίδιο πλαίσιο, οι τοπικοί και εθνικοί φορείς εξουσίας αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα 

και δράσεις που απευθύνονται στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που προαναφέρθηκαν. 

Με δεδομένα τα παραπάνω έχει δημιουργηθεί ένα Δίκτυο Συνεργασίας όπου συμμετέχει ο Δήμος Πατρέων και 

συγκεκριμένα η Αντιδημαρχία Παιδείας, η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού και ο Κοινωνικός Οργανισμός ευθύνη του οποίου 

είναι η στήριξη όσων χρήζουν ανάγκη, με το Πανεπιστήμιο και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Έχει οργανωθεί ένα δίκτυο 

εθελοντών με απώτερο σκοπό τη μαθησιακή στήριξη μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αποτελούν σημαντικό εταίρο της συνεργασίας, με γνώμονα την εξειδίκευση στο 

συγκεκριμένο τομέα μιας και είναι οι αποκλειστικοί φορείς παροχής εκπαίδευσης στην ηλικία του Δημοτικού και του 

Γυμνασίου, μαθητές των οποίων αποτελούν και τον στόχο του έργου. 

Στόχος του προγράμματος είναι η προσπάθεια αντιμετώπισης της φτώχειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης 

μέσω της εθελοντικής προσφοράς. 

                Με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες θα προκύψουν μετά από εισηγήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας, 

οργανώνονται φροντιστηριακά τμήματα για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου τα οποία θα λειτουργούν σε δημόσια 

διδακτήρια του Δήμου Πατρέων, μετά το πέρας των μαθημάτων του σχολείου, δυο φερές την εβδομάδα.   

Θα διδάσκονται το μάθημα της γλώσσας και των μαθηματικών για τα παιδιά του Δημοτικού και τα μαθήματα της 

γλώσσας των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών για τα παιδιά του Γυμνασίου από εθελοντές φοιτητές παιδαγωγικών 

και καθηγητικών τμημάτων καθώς επίσης  εν ενεργεία αλλά και συνταξιούχους εκπαιδευτικούς ως  κύριους συντελεστές του 

προγράμματος 

Συγκεκριμένα τα μαθήματα θα γίνονται στα εξής σχολεία: 

7o, 3o, 21o 10o και 4o Γυμνάσια για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

44ο, 19ο, 13ο, 48ο, 23ο και 41ο Δημοτικά για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Απευθυνόμενοι στο Σύλλογο διδασκόντων θα θέλαμε να γίνει ενημέρωση των γονέων των μαθητών που χρήζουν 

ανάγκη βοηθείας, με βάση τα προαναφερθέντα ή διανέμοντας την παρούσα επιστολή, προκειμένου, αν επιθυμούν να 

συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη φόρμα-αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.   

Οι φόρμες-αιτήσεις αφού συγκεντρωθούν από το Διευθυντή του Σχολείου  θα αποσταλούν στο Γραφείο 

Εθελοντισμού (Μέγαρο Λόγου και Τέχνης 5
ος

 όροφος. Επικοινωνία κ. Ρεμούντη Άντα 2610-224548) μέχρι την Τρίτη 20 

Μαρτίου 2012.    
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