
17/7/2017 Για την ένταξη των προσφυγόπουλων στα σχολεία - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/paideia/88477-gia-tin-entaxi-ton-prosfygopoylon-sta-sholeia 1/3

 (/)

FOLLOW US 

(https://www.facebook.com/emprosnet/)



(https://twitter.com/emprosnet)



(https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-

D_ID-

ILOI15QOVg)

17.07.2017 | 15:28

Π Α Ι Δ Ε Ι Α  ( / P A I D E I A )  
 Για την ένταξη των προσφυγόπουλων στα σχολεία

Ανέλαβαν οι συντονιστές εκπαίδευσης - Ξεκίνησε ο ιατρικός έλεγχος
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Την Παρασκευή ανέλαβαν τα καθήκοντά τους, οι πέντε συντονιστές εκπαίδευσης της Λέσβου, που εισηγούνται μέτρα για
την εύρυθμη λειτουργία των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων (ΔΥΕΠ). Όπως επεσήμανε ο
περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, Αριστείδης Καλάργαλης, στο «Ε», οι πέντε συντονιστές θα
βρίσκονται καθημερινά στις δομές όπου φιλοξενούνται ανήλικοι πρόσφυγες, ενώ στη θέση τους στο σχολείο, ήδη έχουν
αναλάβει αναπληρωτές. «Δεν θα έφευγαν οι εκπαιδευτικοί αν ήδη δεν είχαν προσληφθεί αναπληρωτές στη θέση τους», μας
είπε χαρακτηριστικά.
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Οι συντονιστές εκπαίδευσης βρίσκονται: η Όλγα Ορφανίδου (ΠΕ60) στον Καρά Τεπέ, η Μαρία Περδικούρη (ΠΕ02) στην
«Ηλιακτίδα», η Βασιλική Μπουρατζή (ΠΕ06) στον Καρά Τεπέ, η Ειρήνη Αντωναράκου (ΠΕ02) στη Μόρια και ο Διονύσης
Παύλου (ΠΕ03), επίσης στη Μόρια. Μεριμνούν για θέματα που αφορούν στην ενημέρωση των διαμενόντων στο Κέντρο
Φιλοξενίας, στο οποίο έχουν οριστεί, για την ανάγκη της εκπαίδευσης ως βασικού μέσου κοινωνικής ένταξης, στην
εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στις ΔΥΕΠ, στην επικαιροποίηση της καταγραφής των μαθητών που
φοιτούν στις ΔΥΕΠ με ηλικιακά και άλλα κριτήρια, στην παρακολούθηση και τον συντονισμό της παρεχόμενης
εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων μη κρατικών φορέων, ελληνικών και μη, καθώς και στην τήρηση ποσοτικών και
ποιοτικών στοιχείων εκπαιδευτικών δράσεων άλλων φορέων.

 

Ξεκίνησε η καταγραφή

Αν και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, έχει κάνει μία καταγραφή για τους ανήλικους πρόσφυγες, τα
στοιχεία φαίνεται ότι αλλάζουν μέρα με τη μέρα, και οι συντονιστές εκπαίδευσης καλούνται σε αυτή τη φάση, να
καταγράψουν πόσα παιδιά θα ενταχτούν στο σχολείο, από τη δομή - περιοχή που εποπτεύουν. Στο πλαίσιο αυτό, τα
προσφυγόπουλα θα καταχωρηθούν σύμφωνα με την ηλικιακή τους κατηγορία, ενώ θα ληφθεί υπόψη η επιθυμία των
γονιών τους για την ένταξή τους στο σχολείο, δεδομένου ότι κάποιες οικογένειες πρόκειται να μετεγκατασταθούν.

Υπενθυμίζεται ότι τα νήπια και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν θα μεταφερθούν στα νηπιαγωγεία, όταν ξεκινήσουν οι
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Υπενθυμίζεται ότι τα νήπια και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν θα μεταφερθούν στα νηπιαγωγεία, όταν ξεκινήσουν οι
απογευματινές σχολικές τάξεις, αλλά θα δημιουργηθούν δομές εκεί όπου φιλοξενούνται, ώστε να μην απομακρύνονται
από την οικογένειά τους. Σε πρώτη φάση καταγράφονται τα παιδιά έως 15 ετών, που θα παρακολουθήσουν δηλαδή
μαθήματα έως και τις τάξεις Γυμνασίου, όπως προβλέπει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αναφορικά με την
υποχρεωτική εκπαίδευση. Παρόλ’ αυτά, ο κ. Καλάργαλης πρόσθεσε ότι θα υπάρξει απασχόληση και των μεγαλύτερων
παιδιών.

 

Και ιατρικός έλεγχος

Παράλληλα έχουν ξεκινήσει και οι εμβολιασμοί των παιδιών, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας,
θα πρέπει να πιστοποιηθεί ο απαραίτητος ιατρικός έλεγχος από δημόσιο φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο και με
βάση τις αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Στην κατεύθυνση αυτή, εξάλλου, ο περιφερειακός διευθυντής
εκπαίδευσης στην εφημερίδα μας, ανέφερε ότι όλα τα παιδιά που πρόκειται να ενταχθούν στις σχολικές τάξεις, αρχικά
πρέπει να βγάλουν ΑΜΚΑ ώστε να έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Για τις «κακές γλώσσες», πάντως,
που ζητούν εντόνως εμβόλια, φοβούμενοι ότι θα αρρωστήσουν τα δικά τους παιδιά, ο κ. Καλάργαλης υπενθυμίζει ό,τι
επισημαίνει η ιατρική κοινότητα, ότι με το εμβόλιο προστατεύεται εκείνος που το κάνει. Όποιος δεν το κάνει, έχει
πρόβλημα. 
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