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Δειηίν Τύπνπ 

 
 31/12/2015 

«Είμαι μέσα» 
Θαηλνηόκν Πηινηηθό πξόγξακκα ζπλεξγαζίαο 

 ηνπ Οκίινπ ΚΤΣΗΙΖΛΑΗΟ κε ηελ Έλσζε «ΚΑΕΗ ΓΗΑ ΣΟ ΠΑΗΓΗ». 
Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ρνιηθήο Γηαξξνήο  

 
 

Σηξαηεγηθή επηινγή ηνπ Οκίινπ ΚΤΣΗΙΖΛΑΗΟ, ζην πιαίζην ηεο ππεύζπλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη 

ηεο ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο ηνπ ζπλεηζθνξάο, είλαη ε ζηήξημε επηιεγκέλσλ θνηλσληθώλ 

πξνγξακκάησλ πνπ κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά, ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο εμειηζζόκελεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο ζε κηα δύζθνιε 

επνρή γηα ηε ρώξα. 

 

 

Σηελ θαηεύζπλζε απηή θαη κε ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ  παηδηώλ, ν Όκηινο 

ΚΤΣΗΙΖΛΑΗΟ  ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε «Καδί γηα ην Παηδί» πξνρώξεζε ζην 

ζρεδηαζκό ηνπ Θαηλνηόκνπ Πηινηηθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δίκαη κέζα» πνπ ζηνρεύεη λα ζπκβάιιεη 

νπζηαζηηθά ζηελ άκβιπλζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο ρνιηθήο Γηαξξνήο, δειαδή ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο πξόσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο.  

 

 

Σν πξόγξακκα πινπνηείηαη κε ηελ πιήξε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Οκίινπ ΚΤΣΗΙΖΛΑΗΟ, 

ζηειέρε ηνπ νπνίνπ ζπκκεηείραλ θαη ζηα βαζηθά ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τε 

ιεπηνκεξή δηακόξθσζε ηεο δξάζεο πινπνίεζε ε Έλσζε «Καδί γηα ην Παηδί» επηζηξαηεύνληαο ηελ 

πνιύηηκε γλώζε θαη ηε πνιπεηή εκπεηξία ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο θνηλσληθώλ πξνγξακκάησλ, 

κε ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηεο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο «ΚΔΡΗΚΛΑ» θαη ηνπ 

εξεπλεηηθνύ θνξέα «Prolepsis» πνπ ζπλεξγάζηεθαλ κε νκάδα εζεινληώλ θαζεγεηώλ από 

ην 2ν Πεηξακαηηθό Ιύθεην Αζελώλ θαη ην Θέληξν Έξεπλαο θαη Δθαξκνγώλ ρνιηθήο 

Ψπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 

 

 

Σν πξόγξακκα, ζηελ πξώηε απηή πηινηηθή ηνπ θάζε, απνηειείηαη από 3 βαζηθέο ελόηεηεο νη 

νπνίεο ιεηηνπξγνύλ ζπλδπαζηηθά  θαιύπηνληαο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ ηεο 7εο ρνιηθήο 

Θνηλόηεηαο ηνπ λνκνύ Αηηηθήο αιιά θαη άιισλ νκάδσλ  σθεινύκελνπ πιεζπζκνύ. 

 

Ενόηηηα 1η:  

Ππόγπαμμα ενιζσςηικήρ εκπαίδεςζηρ 30 μαθηηών με μαθηζιακέρ και οικογενειακέρ 

δςζκολίερ, επάισησλ ζηε ζρνιηθή δηαξξνή. Πεξηιακβάλεη 300 ώξεο δηδαζθαιίαο θηινινγηθώλ, 

καζεκαηηθώλ θαη θπζηθνρεκείαο, θαη παξάιιειε πινπνίεζε ησλ 15 βησκαηηθώλ δξάζεσλ πνπ 

απνβιέπνπλ ζηελ ςπρηθή ελδπλάκσζε ησλ 30 καζεηώλ θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ παηδηώλ 

αλαπηύζζνληαο ην θνηλσληθό πλεύκα θαη ηηο δεμηόηεηεο ηνπο. Η παξνρή ζπλνδεύεηαη από δσξεάλ 
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ζξεπηηθό, πγηεηλό γεύκα, ζρνιηθή ύιε, θαηλνύξηα ππνδήκαηα θαη άιια πιηθά αγαζά πνπ 

ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο επηζηηηζηηθήο ηνπο αλαζθάιεηαο. 
 

Ενόηηηα 2η: 

Ππόγπαμμα επιμόπθυζηρ καθηγηηών ζηη διασείπιζη μαθηηών με μαθηζιακέρ δςζκολίερ 

και με ζκοπό ηην τςσική ηοςρ ενδςνάμυζη. Απνηειείηαη από 30 ώξεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη 

θαζνδήγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζα δηδάμνπλ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη από 34 

ώξεο επηκόξθσζεο από ςπρνιόγνπο γηα ηε δηαρείξηζε ηόζν ησλ καζεηώλ κε ςπρνινγηθά 

πξνβιήκαηα, όζν θαη ησλ θξίζεσλ ζην ζρνιείν. Η επηκόξθσζε απηή αθνξά ζηνπο θαζεγεηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αιιά θαη άιινπο θαζεγεηέο πνπ επηζπκνύλ λα ην παξαθνινπζήζνπλ από ηα ζρνιεία 

ηεο 7εο  Σρνιηθήο Κνηλόηεηαο.  
 
 
 

Ενόηηηα 3η: 

Ππόγπαμμα ςλικήρ και τςσολογικήρ ςποζηήπιξηρ εςάλυηυν οικογενειών κε δπλαηόηεηα 

παξαθνινύζεζεο έσο 8 δσξεάλ νηθνγελεηαθώλ ζπλεδξηώλ ζην Σπκβνπιεπηηθό Κέληξν ηεο 

Έλσζεο Μαδί γηα ην Παηδί θαζώο θαη παξνρή δσξεάλ ζίηηζεο ζε έσο 5 νηθνγέλεηεο γηα δηάζηεκα 

6 κελώλ εθόζνλ πιεξνύλ ηα απαξαίηεηα νηθνλνκηθά θξηηήξηα.  

 
 
Βαζηθνύο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ζρνιηθή πεξίνδν 2015-2016 απνηεινύλ  
 

- Η παξακνλή ζην ζρνιείν πνζνζηνύ 60% ησλ παηδηώλ, πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξόγξακκα 

θαη πνπ δηαηξέρνπλ πςειό ξίζθν δηαξξνήο θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο. 

- Η βειηίσζε ηεο καζεηηθήο ηνπο επίδνζεο. 

- Η βειηίσζε ηνπ πνζνζηνύ ηεο επηζηηηζηηθήο ηνπο αλαζθάιεηαο. 

- Η βειηίσζε ησλ δεηθηώλ ηεο  ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο. 

- Η απόθηεζε εθνδίσλ εθ κέξνπο ησλ θαζεγεηώλ γηα ηελ θαιύηεξε αληηκεηώπηζε καζεηώλ 

πνπ δηαηξέρνπλ πςειό ξίζθν δηαξξνήο, θαη εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ 

ζην ζρνιείν από ην 100% ησλ θαζεγεηώλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα. 
 

 


