
Δ/νση Τύπου, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

   Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ομάδες Στοχευμένης Συζήτησης προγράμματος "Children Included" 

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν, την Παρασκευή 29 

Μαΐου 2020, οι Ομάδες Στοχευμένης Συζήτησης που 

οργάνωσε ο Ε.Ε.Σ, στο Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. 

Πειραιά, στο πλαίσιο  αξιολόγησης του προγράμματος  

«Children Included», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία 

με το COSCO Shipping Charity Foundation. 

Στις ομάδες συμμετείχαν γονείς και εκπαιδευτικοί των 80 

μαθητών της Γ’ Λυκείου, καθώς και των 30 σχολείων Α’ 

βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης των Δήμων Πειραιά, 

Σαλαμίνας και Αθήνας που επωφελήθηκαν από το 

πρόγραμμα, το οποίο αφορούσε στην υποστήριξη μαθητών που προέρχονται από οικονομικά 

ασθενέστερες οικογένειες, ευάλωτες στον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι, χάρη στη χρηματοδότηση του προγράμματος, πολλά σχολεία 

αξιοποίησαν το ποσό της επιδότησης για την αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού για την υλοποίηση των 

εξ αποστάσεως μαθημάτων, λόγω της πανδημίας του COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων που 

ελήφθησαν, όπως ανέφεραν οι διευθυντές: «Ήταν η καλύτερη συγκυρία που θα μπορούσε να έρθει...» 

«...αισθανόμαστε ευτυχείς που μας δόθηκε η δυνατότητα σημαντικής χρηματοδότησης ώστε να 

υλοποιήσουμε καινοτόμα προγράμματα, που το κάθε σχολείο επέλεξε σύμφωνα με τις ανάγκες του. 

Τέτοια δυνατότητα δεν είχε δοθεί ποτέ στο παρελθόν!»  

Όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες τους τόσο στον Ε.Ε.Σ, όσο και στο COSCO 

Shipping Charity Foundation, καθώς και την επιθυμία να επαναληφθεί το πρόγραμμα την επόμενη 

σχολική χρονιά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μια μητέρα: «Το πρόγραμμα με την υποτροφία που μας 

παραχώρησε, έδωσε μία ανάσα στο οικονομικό μας αδιέξοδο και έδωσε τη δυνατότητα προετοιμασίας 

της κόρης μου για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Η συνεργασία με το προσωπικό ήταν εξαιρετική και 

ιδιαίτερα πολύτιμη για εμάς! Ευχαριστούμε πολύ!» Επίσης, πολλοί γονείς ευχήθηκαν να συνεχιστεί η 

οικονομική αρωγή προς τα παιδιά τους κατά τη 

διάρκεια της φοίτησής τους στο πανεπιστήμιο, 

λέγοντας χαρακτηριστικά: «...Ευχαριστούμε εκ 

μέρους της κόρης μου και εύχομαι το 

πρόγραμμα να συνεχιστεί και για άλλα παιδιά 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μακάρι 

και της Τριτοβάθμιας». 


