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 Διευκρινίσεις για τις τάξεις υποδοχής

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 01|11|2016 14:18

Αναγκαίες διευκρινίσεις επεσήμανε στην εφημερίδα μας για το ρεπορτάζ «Ποιοι είναι οι συντονιστές εκπαίδευσης» ο
περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Αριστείδης Καλάργαλης, σημειώνοντας ότι η ίδρυση και λειτουργία 18 Τάξεων
Υποδοχής-Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) σε σχολικές μονάδες Π/θμιας Εκπ/σης σε όλο το βόρειο Αιγαίο δεν
αφορά μόνο την εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών και προσφύγων.
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«Οι τάξεις υποδοχής λειτουργούν κάθε χρόνο εδώ και αρκετά χρόνια και γίνονται δεκτοί μαθητές οι οποίοι δεν έχουν την
απαιτούμενη γνώση της ελληνικής γλώσσας, όπως Ρομά, αλλοδαποί, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες κ.λπ. (ΦΕΚ 2687/29-8-2016). Έτσι και αυτήν τη σχολική χρονιά ιδρύθηκαν 18 Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ, στις οποίες
μπορούν να φοιτήσουν όλες οι παραπάνω κατηγορίες μαθητών. Παρακαλούμε να προβείτε στη σχετική διόρθωση για
λόγους καλής πληροφόρησης των αναγνωστών σας», ανέφερε ο κ. Καλάργαλης.

Με δεδομένο το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων, το άρθρο μας εστίασε σε
αυτό αναφορικά με τις τάξεις υποδοχής. Ωστόσο, ευπρόσδεκτη είναι η επισήμανση του περιφερειακού διευθυντή
Εκπαίδευσης. Εξάλλου, αναμένουμε να ανακοινωθούν και τα σχολεία που θα στεγάσουν τις απογευματινές τάξεις που θα
λειτουργήσουν αποκλειστικά για τα προσφυγόπουλα.

Αν.Παζ.
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jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …
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ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …
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