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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΖΗΝΩΝ»
Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία και το Ίδρυμα Θαλής, σε συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου,
παρουσίασαν, στο πλαίσιο του κοινωνικού τους έργου, το θεσμό του Κοινωνικού Φροντιστηρίου
«Ζήνων». Ο θεσμός αποσκοπεί στο να βοηθήσει μαθητές της Γ΄ Τάξης Λυκείου, των Δημοσίων
Σχολείων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, να συμμετέχουν σε σειρά ενισχυμένων
μαθημάτων για μια αποτελεσματική προετοιμασία διεκδίκησης θέσης στα Ανώτερα και Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μέσω των Παγκύπριων εξετάσεων.
Είναι ίσως η πιο κρίσιμη ανάγκη στην καμπή της ζωής των νέων αφού η επιτυχία στις Παγκύπριες
εξετάσεις καθορίζει το μέλλον τους και την επαγγελματική σταδιοδρομία τους και λόγω
πραγματικού ανταγωνισμού πολλοί μαθητές στερούνται δικαιωμάτων και ευκαιριών λόγω μη
δυνατότητας ανταγωνιστικής και στην ουσία ίσης προετοιμασίας.
Το Κοινωνικό Φροντιστήριο «Ζήνων» θα ενισχύει τους μαθητές στα μαθήματα των Θετικών
Επιστημών (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία) καθώς και στα Νέα Ελληνικά. Τα μαθήματα θα
γίνονται από εθελοντές εκπαιδευτικούς μετά από έγκρισή τους από το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού.
Τα μαθήματα θα οργανωθούν από τον Ιανουάριο μέχρι τις αρχές Ιουνίου 2017 και θα γίνονται σε
όλες τις Επαρχίες καθημερινά από τις 15:00 μέχρι τις 19:00 το απόγευμα, σε καθορισμένα σχολεία,
και με βάση πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί μετά την υποβολή των δηλώσεων από τους
ενδιαφερόμενους μαθητές.
Οι μαθητές που θα συμμετέχουν στο Κοινωνικό Φροντιστήριο θα εγκριθούν από Ειδική Επιτροπή
στη βάση των κριτηρίων που έχουν ανακοινωθεί και έχουν κωδικοποιηθεί στη αίτηση του μαθητή.
Η αξιολόγηση θα λαμβάνει υπόψη Οικονομικά Κριτήρια, Επίδοση στο Σχολείο, Κοινωνική
Κατάσταση και Κατάσταση Υγείας οικογένειας και Αιτητή, Κοινωνική Προσφορά – Εθελοντισμός.
Ο θεσμός του Κοινωνικού Φροντιστηρίου έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
και στηρίζεται από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων και την Τράπεζα Κύπρου.
Για περισσότερες πληροφορίες : www.cms.org.cy .
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