
Μπορούμε να βοηθήσουμε; 

To 13ο  Δημοτικό  Σχολείο  Πολίχνης, Φιλίππου 85, Θεσσαλονίκη (Τηλέφωνο: 2310 669041      

Fax: 2310 669021),  ζητάει τη βοήθεια των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματός μας «οι 

οποίοι θα ήθελαν σε εθελοντική βάση να φτιάξουν κάποιες ομάδες των μαθητών του 

σχολείου [τους], να διδάξουν αγγλικά, με παιγνιώδη μορφή, ιδίως στα μικρότερα παιδιά,  

τα απογεύματα στο χώρο του σχολείου [τους], σε συνεννόηση πάντα με το Σύλλογο Γονέων 

και Κηδεμόνων ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία αυτών των προγραμμάτων».   

Όσες και όσοι θα θέλατε να προσφέρετε στους μαθητές του Δημοτικού αυτού Σχολείου που 

λόγω της κρίσης δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε φροντιστήρια κάποιο από το χρόνο 

σας, διαβάστε την επιστολή της δ/ντριας του Σχολείου παρακάτω και ελάτε σε επαφή μαζί 

της. 

Ευχαριστίες του Τμήματος στις εθελόντριες και τους εθελοντές. 

 

 

 

 

 

 

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι 

 

 Ονομάζομαι Κωστούλα Στύπα και είμαι διευθύντρια του 13ου Δημοτικού Σχολείου 

Πολίχνης, στα Μετέωρα. Το σχολείο μας αριθμεί 300 μαθητές και βρίσκεται σε μία περιοχή 

όπου τα σημάδια της οικονομικής κρίσης είναι φανερά στους μαθητές και στις οικογένειές 

τους.  

13ο  Δημοτικό  Σχολείο  Πολίχνης 

Φιλίππου 85,   56 533 Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο: 2310 669041      Fax: 2310 669021 



 Οι γονείς, πλέον, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους 

σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών, διότι το θεωρούν περιττό έξοδο.  Ο λόγος λοιπόν για τον 

οποίο  σας απευθύνω αυτήν την επιστολή είναι για να σας ζητήσω, εάν υπάρχει φυσικά 

τέτοια δυνατότητα, φοιτητές της σχολής σας, οι οποίοι θα ήθελαν σε εθελοντική βάση να 

φτιάξουν κάποιες ομάδες των μαθητών του σχολείου μας, να διδάξουν αγγλικά, με 

παιγνιώδη μορφή, ιδίως στα μικρότερα παιδιά,  τα απογεύματα στο χώρο του σχολείου 

μας, σε συνεννόηση πάντα με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ο οποίος θα είναι 

υπεύθυνος για τη λειτουργία αυτών των προγραμμάτων.   

 Θα μπορούσε αυτό να γίνει και σε συνεργασία με καθηγητές της Σχολής, εάν 

μπορούν να το εντάξουν σε κάποιο μάθημα ή πρόγραμμά τους. 

 Προσωπικά, εκτός από εκπαιδευτικός Π.Ε, με ειδικότητα στην Ειδική Αγωγή, έχω 

αποφοιτήσει και από τη Σχολή σας και θα το θεωρούσα τιμή μου να συνεργαστώ μαζί σας. 

 Σας ευχαριστώ θερμά. 

 

     Η διευθύντρια του 13ου Δημοτικού  Σχολείου 

              Κωστούλα   Στύπα   ΜSc  

                                                                                 Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής 

 

 


