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 «Κουδούνι» και για τα προσφυγόπουλα

Τάξεις υποδοχής σχεδιάζει το Υπουργείο Παιδείας για τη Λέσβο

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 30|08|2016 13:46

Τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχουν εκδοθεί οι αναγκαίες υπουργικές αποφάσεις που θα καθορίσουν αναλυτικά το πώς
θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης για τα παιδιά των προσφύγων που βρίσκονται στη Λέσβο και σε άλλα νησιά, το
οποίο παρουσιάσαμε προ μηνός στο «Ε». Η πρώτη υπουργική απόφαση αναμένεται μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για
την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, στις 31 Αυγούστου. Σε αυτή περιλαμβάνεται διάταξη σχετική με την εκπαίδευση των
προσφύγων.

Τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχουν εκδοθεί οι αναγκαίες υπουργικές αποφάσεις που θα καθορίσουν αναλυτικά το πώς
θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης για τα παιδιά των προσφύγων που βρίσκονται στη Λέσβο και σε άλλα νησιά, το
οποίο παρουσιάσαμε προ μηνός στο «Ε». Η πρώτη υπουργική απόφαση αναμένεται μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για
την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, στις 31 Αυγούστου. Σε αυτή περιλαμβάνεται διάταξη σχετική με την εκπαίδευση των
προσφύγων.

Με την εν λόγω απόφαση, μεταξύ άλλων, θα ορίζεται ο ρόλος του Συντονιστή Εκπαίδευσης Κέντρου Φιλοξενίας και οι
αρμοδιότητες του, ενώ θα περιλαμβάνεται ειδική πρόσκληση προς εκπαιδευτικούς, κυρίως φιλόλογους και δασκάλους, για
θέσεις που θα αφορούν στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας.

Ο αριθμός των διαθέσιμων εκπαιδευτικών με τα ανάλογα προσόντα, υπολογίζεται στους 250, ανάμεσα στους περίπου
90.000 που έχουν κάνει αίτηση για αναπληρωτές. Ωστόσο, από το Υπουργείο εκτιμούν ότι θα είναι δύσκολο να βρεθούν
και οι 250 μέσα στους συνολικά 20.800 αναπληρωτές που θα προσληφθούν φέτος (καθώς θα έχουν λίγα μόρια λόγω
έλλειψης προϋπηρεσίας) και γι’ αυτό θα απευθύνουν ειδική πρόσκληση, με την οποία θα προκρίνονται τα ειδικά
προσόντα.

 

Και σε ΜΚΟ

Επιπλέον, για τη διδασκαλία μητρικής γλώσσας, ο αριθμός των διαθέσιμων εκπαιδευτικών «δεν είναι ικανός να καλύψει τις
ανάγκες», και έτσι το Υπουργείο έχει ήδη απευθυνθεί σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για αρωγή και παροχή
εκπαιδευτικών.

Σε δεύτερο χρόνο, κοντά στις 20 Σεπτεμβρίου, αναμένεται δεύτερη υπουργική απόφαση, με την οποία θα καθορίζεται το
αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί στις δομές υποδοχής.

«Κλειδί», πάντως, στην υλοποίηση του όλου προγράμματος είναι η χρηματοδότησή του. Μέχρι στιγμής, έχουν
«ξεμπλοκάρει» 7 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ, που αφορούν μεταξύ άλλων, τα έξοδα κατασκευής των δομών υποδοχής, την
επιμόρφωση των συντονιστών εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών και τα σχολικά εγχειρίδια. Επιπλέον, 2,8 εκατ. ευρώ

έχουν εξασφαλιστεί (από το σύνολο 9,5 εκατ. σε ορίζοντα διετίας) μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ)
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έχουν εξασφαλιστεί (από το σύνολο 9,5 εκατ. σε ορίζοντα διετίας) μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ)
μέχρι το Δεκέμβριο 2016, για τις μετακινήσεις των μαθητών και τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων.

Όσον αφορά στον αριθμό των εν δυνάμει μαθητών-προσφύγων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη χώρα, στο Υπουργείο
εκτιμούν ότι οι περίπου 9.000 μαθητές που έχουν καταγραφεί μέσω των προεγγραφών για άσυλο, είναι οι μισοί του
συνόλου, κάτι που σημαίνει ότι το Υπουργείο προχωρά το πρόγραμμα σε δομές υποδοχής σε σχολεία και camp,
υπολογίζοντας περίπου 18.000 προσφυγόπουλα-μαθητές.

 

Το ωράριο

Το ωράριο και οι διδάσκοντες δεν έχουν ακόμα οριστεί, ανέφερε στο «Ε» ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης,
Αριστείδης Καλάργαλης, ο οποίος εκτιμά ότι κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν τα δημοτικά
σχολεία τις απογευματινές ώρες για να κάνουν μάθημα τα παιδιά προσφύγων. Για τα νηπιαγωγεία, δεν απέκλεισε να
δημιουργηθούν παράλληλοι χώροι για τη φιλοξενία των παιδιών.

Η Επιστημονική Επιτροπή για τη στήριξη των παιδιών των προσφύγων, όπου συνέβαλε η συντονίστρια του ΣΥΡΙΖΑ
Λέσβου, Εριφύλη Χιωτέλλη, ενώ στην ομάδα σχεδιασμού και υλοποίησης της καταγραφής έχει τοποθετηθεί, μεταξύ άλλων,
ο Νίκος Ναγόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είχε καταγράψει 439 παιδιά και έφηβους και
13 φοιτητές πρόσφυγες.

Ο αριθμός, βέβαια, σήμερα θα έχει αυξηθεί κατά πολύ από τον Ιούλιο που παρουσιάστηκε η σχετική έκθεση. Στο Ανοιχτό
Κέντρο Φιλοξενίας του Δήμου Λέσβου στον Καρά Τεπέ, βρίσκονταν 50 βρέφη έως 2 ετών, 100 παιδιά 3 έως 15 ετών και 100
έφηβοι 16 έως 18 ετών (σύνολο 250) καθώς και 10 φοιτητές. Στη δομή φιλοξενίας «Caritas Hellas» βρίσκονταν 25 βρέφη
έως 2 ετών, 73 παιδιά 3 έως 15 ετών και 10 έφηβοι 16 έως 18 ετών (σύνολο 98). Στην «Ηλιακτίδα» φιλοξενούνταν πέντε
βρέφη έως 2 ετών, 42 παιδιά 3 έως 15 ετών και 10 έφηβοι 16 έως 18 ετών (σύνολο 57) καθώς και δύο φοιτητές. Στο ΠΙΚΠΑ
φιλοξενούνταν έξι βρέφη έως 2 ετών, 13 παιδιά 3 έως 15 ετών και 5 έφηβοι 16 έως 18 ετών (σύνολο 24) καθώς και ένας
φοιτητής.

 

Οι προτάσεις

Η Επιτροπή, πάντως, προτείνει όσα παιδιά είναι κάτω από 3 ετών, να παραμείνουν υπό την ευθύνη των γονέων τους, όσα
είναι από 3-7 ετών να παραμείνουν σε χώρους κοντά στους γονείς τους (στα κέντρα φιλοξενίας, εφόσον οι γονείς
διαμένουν σε αυτά) και να παρακολουθήσουν κάποια μορφή προσχολικής εκπαίδευσης.

Όσα είναι 7 έως 12 ετών, προτείνει να ακολουθήσουν τάξεις υποδοχής ή άλλες εναλλακτικές μορφές πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης ανάλογα με την ηλικία, την προηγούμενη εκπαίδευσή τους ή τις μαθησιακές τους ικανότητες. Όσα είναι άνω
των 12 ετών, προτείνεται να ακολουθήσουν τάξεις υποδοχής ή άλλες εναλλακτικές μορφές υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ανάλογα με την ηλικία, την προηγούμενη εκπαίδευσή τους ή τις μαθησιακές τους ικανότητες.

Τα παιδιά από 15 έως 18 ετών προτείνεται να ακολουθήσουν τάξεις υποδοχής ή άλλες εναλλακτικές μορφές μη
υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (επίπεδο λυκείου) ανάλογα με την ηλικία, την προηγούμενη εκπαίδευσή τους
ή τις μαθησιακές τους ικανότητες και να ενταχθούν σε μορφές τυπικής ή άτυπης τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Εξετάζεται, επίσης, και η συνέχιση σπουδών των ήδη σπουδαστών προσφύγων.
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