
 

Κέντρο Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης 
Θεσσαλονίκης 

 

Στα Παιδικά Χωριά SOS, στο πλαίσιο της φροντίδας για το παιδί και την οικογένεια, 
δημιουργήσαμε Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης, με σκοπό να καλύψουμε τη 
μαθησιακή και σχολική πρόοδο, αλλά και τη γενικότερη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών 
ευάλωτων οικογενειών, που έχουν πληγεί από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και ανεργία.  
 

www.sos-villages.gr 
 

Υπηρεσίες 

Το Κέντρο Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης Θεσσαλονίκης,  το οποίο 
λειτουργεί από το 2014, έχει ως στόχο να καλύψει τη διαπιστωμένη ανάγκη πολλών παιδιών για 
μαθησιακή υποστήριξη και προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης μέρας, καλλιεργώντας 
παράλληλα τις δεξιότητές τους με δράσεις δημιουργικής απασχόλησης, προσαρμοσμένες στα 
δεδομένα κάθε ηλικιακής ομάδας. Ταυτόχρονα, δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να 
εξασφαλίσουν ωφέλιμο χρόνο και υποστήριξη στην εκπλήρωση του γονεϊκού τους ρόλου, αλλά 
και στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. 
 

Το Κέντρο Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης λειτουργεί σε καθημερινή βάση 
από τις 10.00 μέχρι τις 20.00 και παρέχει σε μαθητές της Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, καθώς και σε 
μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, τις εξής υπηρεσίες: 

 

- Ενισχυτική διδασκαλία στα παιδιά Δημοτικού 

- Φιλολογικά μαθήματα,  Μαθηματικά και Φυσική στα παιδιά Γυμνασίου 

- Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας σε όλες τις τάξεις 

- Μαθήματα Γερμανικής Γλώσσας σε όλες τις τάξεις 

- Εκμάθηση Η/Υ & Νέων Τεχνολογιών 

- Ψυχο-παιδαγωγικές δραστηριότητες – Δημιουργική Απασχόληση 

- Εργαστήριο ρομποτικής 

- Λέσχη Ανάγνωσης 

- Ελαφρύ γεύμα  

 

 

Επίσης, προσφέρουμε Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά & Η/Υ σε παιδιά οικογενειών 

προσφύγων αιτούντες άσυλο, που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, 

με απώτερο στόχο την απόκτηση εκπαιδευτικών εφοδίων και δεξιοτήτων, για την 

κοινωνική τους ενσωμάτωση στην ελληνική κοινωνία. 

 



 

 

 

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό 
δωρεάν και αφορούν σε παιδιά οικογενειών με τεκμηριωμένα χαμηλό εισόδημα. Παράλληλα, 
μέσω του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας οι γονείς και τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε 
ειδικές ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες (συμβουλευτική γονέων, ψυχολογική υποστήριξη, 
λογοθεραπεία, ειδική αγωγή κ.λ.π.). 

 

Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Παιδικών Χωριών SOS, 
λειτουργούν επίσης στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, τα Ιωάννινα, την Καλαμάτα και την Πάτρα. 

 

 
ΕΡΜΟΥ 10 (1ος όροφος),  
10562, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ    
      
Τ. 2310 265984    

 

Email: sosdaycarethes@sos-villages.gr 
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