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ΠΡΟΣ: 
Διευθυντές Σχολείων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανατολικής Θεσσαλονίκης
(ηλεκτρονική αποστολή)

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για το Πρόγραμμα «Εθελοντικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας για 

μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου του Δήμου Θεσσαλονίκης»

Αξιότιμοι/μες διευθυντές/ντριες, 

Σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά!

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού δια του 

Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης, από τη Δευτέρα 14/09/202020 θα 

υλοποιήσει για 9η συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα δωρεάν ενισχυτικής 

διδασκαλίας, σε σχολεία της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Σκοπός της ενισχυτικής διδασκαλίας, είναι η διδακτική και παιδαγωγική ενίσχυση 

των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να είναι σε θέση να 

αντεπεξέλθουν στις σχολικές υποχρεώσεις τους και παράλληλα να υποστηρίξει την 

προσπάθειά τους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η πρωτοβουλία μας 

αφορά στην ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών όλων των τάξεων Γυμνασίου και Γ 

Λυκείου σε πρωτεύοντα μαθήματα, καθώς και των αποφοίτων που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν εκ νέου στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Το πρόγραμμα δωρεάν ενισχυτικής διδασκαλίας υλοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια 

της εβδομάδας μετά το πέρας του πρωινού σχολικού ωραρίου στο Κέντρο Δια Βίου 

Μάθησης Δήμου Θεσσαλονίκης (πρώην 13ο Γυμνάσιο), Εγνατίας 132

Θεωρούμε ότι η συνδρομή και η βοήθειά σας είναι απαραίτητη για την 

πετυχημένη λειτουργία του προγράμματος. Ειδικότερα, θα βοηθούσε πολύ η 

συνδρομή σας στην ενημέρωση των μαθητών, των γονέων και των Συλλόγων Γονέων 

των σχολείων σας για το πρόγραμμα, καθώς και των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να 

διδάξουν στο πλαίσιο του προγράμματος. 

mailto:k.klitira@thessaloniki.gr


Συνημμένα σας αποστέλλουμε την αφίσα του προγράμματος και παρακαλούμε 

όπως την αναρτήσετε σε εμφανές σημείο του σχολείου, ώστε να λάβουν γνώση οι 

μαθητές.

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 

καθώς και οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής τόσο για τους εθελοντές– 

εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Θεσσαλονίκης ακολουθώντας τη διαδρομή: www.thessaloniki.gr/Θέλω από το 

Δήμο/Θέλω να εξυπηρετηθώ/Σπουδάζω/Προγράμματα εκπαίδευσης Κέντρου Δια 

Βίου Μάθησης, όπου θα επικαιροποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, 

και στα links: 

Ενισχυτική Διδασκαλία 2020-2021-Αίτηση Εκπαιδευτικών

Ενισχυτική Διδασκαλία 2020-2021 – Αίτηση Μαθητών

Ενισχυτική Διδασκαλία 2020-2021- Αίτηση Γραμματειακή Υποστήριξη 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και είμαστε στη διάθεσή 

σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Συνημμένα: Αφίσα 
προγράμματος 
Ενισχυτικής 
Διδασκαλίας

Η Αν. Προϊσταμένη 
της Δ/νσης Εκπαίδευσης 

και Αθλητισμού

Δρ Θωμαή Τσούρλου

Ακριβές Αντίγραφο
∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισµού - Γ11
ΚΑΛΦΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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