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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνάντηση γονέων με την Κοινωνική Λειτουργό του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ.
Πειραιά στο πλαίσιο της ενισχυτικής διδασκαλίας

Την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Περιφερειακού
Τμήματος συνάντηση γονέων των μαθητών που συμμετέχουν στην ενισχυτική διδασκαλία, με την
Κοινωνική Λειτουργό του Τμήματος, κα Σουζάνα Κουμτζή.
Στόχος της συνάντησης ήταν να τεθούν υπόψη των γονέων καλές πρακτικές, που θα βοηθήσουν
στην βελτίωση των γνώσεων και τη γενικότερη εξέλιξη των μαθητών. Η εν λόγω συνάντηση
πραγματοποιήθηκε και μετά από παρότρυνση πολλών δασκάλων των παιδιών, οι οποίοι
επισήμαναν σημεία στα οποία θα βοηθούσε η παρέμβαση των γονέων. Στη συνάντηση
συμμετείχαν 35 γονείς.

Ενισχυτική διδασκαλία: 453 μαθητές μέσα σε 11 χρόνια
Να σημειωθεί ότι στο πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2019 - 2020
συμμετέχουν 86 παιδιά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία
υποστηρίζονται στα μαθήματά τους από 35 εθελοντές - εκπαιδευτικούς, φοιτητές ή επιμελητές.
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πειραιά λειτουργεί από το 2009 το
πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας. Ένα πρόγραμμα, που απευθύνεται σε παιδιά
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες
πληθυσμού. Στόχος του είναι, η υποστήριξη αυτών των παιδιών ώστε να συνεχίσουν την
εκπαίδευσή τους και να την ολοκληρώσουν με την εισαγωγή τους σε ανώτερα και ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα ή τεχνικές σχολές.
Στα 11 χρόνια που πέρασαν 453 παιδιά ηλικίας από 7- 17 ετών εντάχθηκαν στο πρόγραμμα και
δέχθηκαν τις υπηρεσίες του από 83 εθελοντές - εκπαιδευτικούς - 85 εθελοντές φοιτητέςσχετικών ειδικοτήτων με τα μαθήματα που υποστηρίζουν και 91 εθελοντές επιμελητές- κατόχους
πανεπιστημιακών πτυχίων, που στηρίζουν τα παιδιά με την εμπέδωση της διδακτέας ύλης. Στα
χρόνια αυτά 15 παιδιά κατάφεραν και πέρασαν σε ΤΕΙ & ΑΕΙ της χώρας.
Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της αυξημένης έλευσης μεταναστευτικού πληθυσμού,
πραγματοποιούνται επιπλέον μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, σε παιδιά διαφόρων
ηλικιών ανάλογα με το γνωστικό τους επίπεδο ώστε να μπορούν να ενταχθούν με μεγαλύτερη
άνεση στο σχολικό περιβάλλον.

