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Αθήνα, 12 Μαίου 2007
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Εγκαίνια του Optimal Match (OM) Learning Center “Stavros Niarchos Foundation”
Σχολεία Αμερικανικής Παροικίας Αθηνών (ACS)
Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» επιθυμώντας να προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη
σε μαθητές με μαθησιακές ιδιαιτερότητες ανταποκρίθηκε έμπρακτα στο αίτημα του
Μαθησιακού Κέντρου Optimal Μatch (ΟΜ) των Σχολείων της Αμερικανικής Παροικίας
Αθηνών (ACS), για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού και τη διαμόρφωση των χώρων
όπου στεγάζεται.
Τα εγκαίνια του Κέντρου OM, το οποίο θα φέρει το όνομα του δωρητή του, θα τελεστούν
το Σάββατο, 12 Μαΐου 2007 στις 09.00 π.μ. στο ACS, στο πλαίσιο του 2ου Ετήσιου
Συνεδρίου για τις Μαθησιακές Δυσκολίες που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα.
Οι μαθητές του Κέντρου αριθμούν, μέχρι στιγμής, τους είκοσι δύο, ενώ μέσω της δωρεάς
του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», δίνεται η δυνατότητα να φιλοξενηθούν, σε άριστες και
ιδιαίτερα άνετες συνθήκες, έως και σαράντα παιδιά. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της
πρόσφατης αναδιαμόρφωσης του χώρου, με τρεις πλήρως επιπλωμένες αίθουσες, (δύο
αίθουσες διδασκαλίας, μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) στις οποίες η χρήση
ηχομονωτικού υλικού στους τοίχους, απομονώνει τους εξωτερικούς θορύβους και έτσι
βοηθάει, στο μέγιστο, τη συγκέντρωση των παιδιών. Στο ίδιο πλαίσιο, το «Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος» συνεισέφερε στην αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού

τόσο γενικού, όπως

ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, dvd, dictaphone, και οπτικοακουστικού υλικού
αλλά και ειδικού όπως διαγνωστικά και επιμορφωτικά τεστ, σύστημα ανάγνωσης, ακουστικά
βιβλία, ειδικά λογισμικά (voice activated software) και προγράμματα.
Η δωρεά αυτή του Ιδρύματος συμβάλλει περαιτέρω, στην επίτευξη ενός στόχου με
πολλαπλά οφέλη, καθώς η γνώση που θα αποκτάται στο Κέντρο θα μεταλαμπαδεύεται και
σε άλλα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, μέσω σεμιναρίων για δασκάλους και ψυχολόγους.
Το έργο αυτό είναι , μοναδικό και καινοτόμο για τα Ελληνικά δεδομένα.
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Σκοπός του Μαθησιακού Κέντρου OM, είναι


ο έγκαιρος εντοπισμός παιδιών με μαθησιακές ιδιαιτερότητες όπως η δυσλεξία, από

την δευτέρα ή τρίτη τάξη,


η παρακολούθηση της προσωπικότητας και των αναγκών του κάθε παιδιού,



η εξασφάλιση ενός εκπαιδευτικού συστήματος που θα διαθέτει ένα δάσκαλο ανά

παιδί


η ψυχολογική στήριξη, ούτως ώστε να επιτευχθεί η πλήρης ανάπτυξη και

διαπαιδαγώγησή τους, αλλά και η υπέρβαση των μαθησιακών δυσκολιών τους..
Τα Σχολεία της Αμερικανικής Παροικίας Αθηνών, ύστερα από εξήντα χρόνια λειτουργίας,
είναι πλέον πολυ-πολιτισμικά και έχουν μαθητές Αμερικανούς, οι γονείς των οποίων
εργάζονται και διαμένουν στην Ελλάδα, Ελληνοαμερικανούς αλλά και Έλληνες, οι γονείς
των οποίων επιθυμούν να αποκτήσουν τα παιδιά τους και την αμερικανική παιδεία.
Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» είναι διεθνής κοινωφελής οργανισμός, ο οποίος
αναλαμβάνει δραστηριότητες σε τέσσερις, κυρίως, τομείς: κοινωνική πρόνοια, παιδεία, υγεία,
τέχνες και πολιτισμό, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος σε προσπάθειες οι οποίες αφορούν τα
λιγότερο προνομιούχα στρώματα του πληθυσμού, με έμφαση σε προγράμματα που
αφορούν παιδιά και ηλικιωμένους. Πραγματοποιεί επίσης δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς ανά τον κόσμο και υποστηρίζει επίλεκτα προγράμματα, αρκετά από τα οποία
προάγουν, διατηρούν και συντηρούν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και την
παράδοση. Από την ημερομηνία ίδρυσής του το 1996-χρονιά θανάτου του αείμνηστου
ιδρυτή του Σταύρου Νιάρχου-έως και σήμερα, το Ίδρυμα έχει εγκρίνει τη διάθεση US
$289.700.000 σε 1.288 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κυρίως στην Ελλάδα αλλά και
στον υπόλοιπο κόσμο.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποτελείται από τους: Dennis Weatherstone Πρόεδρο, Φίλιππο Νιάρχο, Σπύρο Νιάρχο, Ανδρέα Δρακόπουλο, Donald Harrison και
Kurt Arnold.
Στην Ελλάδα έχει συσταθεί Συμβουλευτική Επιτροπή που έχει ως σκοπό της να ερευνά όλο
τον ελλαδικό χώρο και να προτείνει προς χρηματοδότηση μη κερδοσκοπικούς φορείς. Η
Συμβουλευτική Επιτροπή, της οποίας Επίτιμος Πρόεδρος είναι ο κύριος Κωνσταντίνος
Δρακόπουλος, αποτελείται από τους: Γιώργο Αγουρίδη - Πρόεδρο, Ευτύχιο Βορίδη,
Γεράσιμο Γιαννόπουλο, Κωνσταντίνο Ιορδανίδη, Άδωνι Κύρου, Άννα Πουσκούρη-Reiche,
Ελένη Τριανταφυλλίδη. Στην Ελλάδα, Εκτελεστικός Διευθυντής και Γραμματέας της
Ελληνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι ο Επαμεινώνδας Φαρμάκης.

Για περισσότερες πληροφορίες :
Πέννυ Δαγρέ
Tηλ.: 210 877 8357, Fax: 210 684 5051
Ε-mail: p.dagre@SNFoundation.org
Διεύθυνση: Λ. Καποδιστρίου 30
151 23 Ν. Φιλοθέη
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