ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ημερίδα του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης για την αντιμετώπιση της πρόωρης
σχολικής διαρροής
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ημερίδας «Αντιμετώπιση της Πρόωρης Σχολικής
Διαρροής - Δράσεις και Αποτελέσματα του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» που
πραγματοποίησε ο Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019, στο
θέατρο «Άστρον».
Την ημερίδα χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, κος Λάζαρος Κυρίζογλου, ο
οποίος αναφέρθηκε στο πρόβλημα της σχολικής διαρροής και τις δράσεις του Δήμου για
την αντιμετώπιση του θέματος, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου ο οποίος ανέλυσε τη
διαδικασία υλοποίησης του διακρατικού έργου STAY TUNED στο οποίο συμμετείχε ο Δήμος
Αμπελοκήπων - Μενεμένης στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
URBACT III και η κα Δέσποινα Πατρικίου, Διευθύντρια του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας
Ευόσμου.
Στο πλαίσιο της ημερίδας μίλησαν η κα Ελευθερία Σπυροπούλου, Κοινωνική & Κλινική
Ψυχολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη στο Δίκτυο Άλφα που ανέλυσε το θέμα «Ο ρόλος του
Δικτύου Άλφα στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας και την προσωπική ενδυνάμωση
για την (επαν)ένταξη στην εκπαίδευση», η κ. Γεωργία Καλπαζίδου, Φιλόλογος στο Τμήμα
Ενισχυτικής Διδασκαλίας του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης με θέμα «Το Πρόγραμμα
της Ενισχυτικής Διδασκαλίας του Δήμου: ευκαιρίες και προβληματισμοί», η κ. Αγγελική
Φιλιππίδου, Διευθύντρια 2ης ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ με θέμα «Η επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση ως απάντηση στην σχολική διαρροή», η κα Μαγδαληνή
Ρουσσέτη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού,
Πολιτισμού του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης με θέμα «Παρουσίαση των δράσεων και
των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος STAY TUNED» και η κ. Αικατερίνη
Πασχαλίδου, Προϊσταμένη του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αμπελοκήπων
- Μενεμένης με θέμα «Το Κέντρο Κοινότητας ως μηχανισμός πρόληψης για την
εγκατάλειψη της εκπαίδευσης και την προώθηση της σχολικής παρακολούθησης».
Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ανταγωνιστικού
Προγράμματος Συνεργασίας URBACT ΙΙΙ, υλοποιεί το έργο «STAY TUNED – Πρόληψη της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου - Implementing solutions across Europe to reduce
Early Leaving from Education and Training (ELET)», μέσα από ένα δίκτυο 9 συνεργαζόμενων
πόλεων, Γάνδη - Βέλγιο ως επικεφαλής εταίρος, Ταλίν - Εσθονία, Σόφια - Βουλγαρία,
Αμπελόκηποι - Μενεμένη – Ελλάδα, Αβέιρο - Πορτογαλία, Βερολίνο – Γερμανία, Ναντ –
Γαλλία, Γκέτεμποργκ – Σουηδία και Βαρκελώνη – Ισπανία, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο
ολοκλήρωσής του με την τελική διακρατική συνάντηση που θα λάβει χώρα στη Γάνδη από
21 – 23 Μαΐου.

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου STAY TUNED είναι η
έκδοση τριών οδηγών (για τους εκπαιδευτικούς, για τους γονείς και για τους μαθητές) για
την Πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η διεξαγωγή πιλοτικής έρευνας για
τη σχολική διαρροή στο Δήμο και η εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος ενισχυτικής
διδασκαλίας. Επιπλέον, σε αυτό το διάστημα αναπτύχθηκαν συνέργειες μεταξύ του Δήμου
και φορέων, αλλά και μεταξύ των φορέων που συμμετείχαν στην τοπική ομάδα στήριξης
του έργου, ενός έργου που κλείνει τον κύκλο του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αφού από
τη νέα σχολική χρονιά και μετά από πιέσεις και ενέργειες του Δήμου Αμπελοκήπων –
Μενεμένης, θα λειτουργήσει νέο αυτόνομο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) στο Δήμο
στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Ανάπτυξης,
Οργάνωσης, Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Δήμου, στην
κ.ΑναστασίαΔημόκα,τηλ. 2313313681.

