
Ξεκινούν τα μαθήματα του Λαϊκού Φροντιστηρίου!

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της πόλης μας,

Φέτος, για 8η συνεχόμενη χρονιά, οι καθηγητές του Λαϊκού Φροντιστηρίου
Καισαριανής συνεχίζουμε να προσφέρουμε εθελοντικά μαθήματα στα παιδιά
της πόλης μας.

Έχοντας πλήρη γνώση των οικονομικών δυσκολιών που βαραίνουν τις
οικογένειες καθημερινά, η εθελοντική μας δράση σκοπεύει να δώσει μια
“ανάσα” στα τεράστια οικονομικά βάρη που καλούνται να καταβάλλουν οι
οικογένειες για να μπορέσουν τα παιδιά τους να αποκτήσουν την απαιτούμενη
γνώση, αφού και η εκπαίδευση έχει γίνει ένα καλοπληρωμένο εμπόρευμα.
Πλέον, με την ακρίβεια και με τους νέους αντεργατικούς νόμους που ψήφισε η
κυβέρνηση καθώς και με τον νόμο για τη Παιδεία γιγαντώνονται τα
προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η λαϊκή οικογένεια.

Εμείς, εθελοντές καθηγητές του Λαϊκού Φροντιστηρίου, έχοντας αυτή τη
μακρόχρονη πείρα, καθώς και την διαδικτυακή συνεχίζουμε να προσφέρουμε
το έργο μας με αγάπη και μεράκι για τους μαθητές μας μετρώντας επιτυχίες με
εισαγωγή στις σχολές προτίμησης τους.

Παίρνουμε καθημερινά θάρρος από τον μεγάλο αγώνα που δίνουν οι μαθητές
μέσα και έξω από τις τάξεις τους για να μπορέσουν να κατακτήσουν τη γνώση,
να μάθουν τη ζωή, τους νόμους της. Αντλούμε πείσμα και παλεύουμε ώστε να
αγωνιστεί και να διεκδικήσει ο μαθητής για ένα σχολείο που θα μορφώνει και
δεν θα εξοντώνει.

Έτσι και φέτος, προχωράμε με γνώμονα την ικανοποίηση της ανάγκης για
μόρφωση των μαθητών των λαϊκών οικογενειών.

Φέτος, τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης στο χώρο του σχολείου
του 2ου Γυμνασίου, παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ώστε να
μπορέσουμε να διδάξουμε.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πραγματοποιούνται στο χώρο του 2ου γυμνασίου
από τη Δευτέρα 13/9 έως και Κυριακή 26/9.



Τα μαθήματα μας θα ξεκινήσουν κανονικά τη Δευτέρα 4/10 ακολουθώντας το
πρόγραμμα των εθελοντών καθηγητών.

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας!

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Ανδρέας Νικολόπουλος - 6985710743 (απογευματινές ώρες)

Βασίλης Μάρκος - 6982335010

Φανή Τσίτουρα - 6980472743 (πρωινές ωρες)


