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∆ελτίο Τύπου
Συνεργασία για την υποστήριξη της σχολικής ένταξης των παιδιών
του οικισµού Αλάν Κουγιού (Κοµοτηνή)
Η υποστήριξη της σχολικής φοίτησης των παιδιών που κατοικούν στην
περιοχή του οικισµού Αλάν Κουγιού (τέρµα Αδριανουπόλεως) και ο
προγραµµατισµός των απαιτούµενων ενεργειών ήταν το θέµα της
συνάντησης εργασίας, στις 13 Ιανουαρίου στην Κοµοτηνή, η οποία
οργανώθηκε µετά από πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη. Στη
συνάντηση αποφασίστηκε να συνεργαστούν όλοι οι συναρµόδιοι φορείς,
για να διασφαλιστεί το δικαίωµα στην ισότιµη εκπαιδευτική συµµετοχή για
όλα τα παιδιά, ιδίως για τα παιδιά της περιοχής που έχουν βιώσει µε
διάφορους τρόπους την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Ο
Συνήγορος του Πολίτη δεσµεύτηκε να παρακολουθήσει τις ενέργειες και
να βοηθήσει στην προσπάθεια υποστήριξης.
Η συνάντηση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο
Πολυλειτουργικό Κέντρο Κοµοτηνής. Συµµετείχαν η Ειδική Γραµµατέας
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων Α. Λινού, ο ∆ήµαρχος Κοµοτηνής Γ. Πετρίδης, ο Βοηθός
Συνήγορος του Πολίτη για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού Γ. Μόσχος, ο
περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης Γ.
Κελεσίδης, οι καθηγήτριες πανεπιστηµίου Θ. ∆ραγώνα και Θ. Καλλινικάκη, ο
διευθυντής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ροδόπης Η. Χατζής, σχολικοί
σύµβουλοι και διευθυντές των δηµοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων της
πόλης. Παράλληλα µε τις προσπάθειες για την εκπαιδευτική ενσωµάτωση των
παιδιών, είναι σε εξέλιξη πρόγραµµα που υποστηρίζει η τοπική αυτοδιοίκηση
για τη µεταστέγαση και αναβάθµιση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων
της περιοχής Αλάν Κουγιού.
Ο Βοηθός Συνήγορος για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού επισκέφθηκε επίσης το
µειονοτικό δηµοτικό σχολείο Ηφαίστου και τα κέντρα στήριξης του
προγράµµατος εκπαίδευσης για τα παιδιά της µουσουλµανικής µειονότητας
στην Κοµοτηνή, στην Αλεξανδρούπολη και στην Ξάνθη. Στα κέντρα αυτά
γίνεται συστηµατική προσπάθεια τόσο για την ελληνοµάθεια και την
εκπαιδευτική στήριξη παιδιών της µειονότητας, όσο και για τη διοργάνωση
δηµιουργικών δραστηριοτήτων που φέρνουν κοντύτερα όλα τα παιδιά και
βοηθούν στο ξεπέρασµα των διακρίσεων και των προκαταλήψεων.
Για πληροφορίες:
Ρόη Τζαβάρα τηλ.210 7289610
Τζάθα Αγγέλα τηλ. 210 7289627
Παραγυιός Πέτρος τηλ. 210 7289625

