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Παραλήφθηκε από το ∆ήµο Ρήγα Φεραίου ο εξοπλισµός, µε χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ 

Αναβάθµιση των υποδοµών ∆ηµοτικού Σχολείου Ριζοµύλου 
ΤΟΝ εξοπλισµό για την αναβάθµιση 

της υποδοµής του Τµήµατος 
Ένταξης του ∆ηµοτικού 

Σχολείου στο Ριζόµυλο παρέλαβε 
n ∆ηµοτική Αρχή Ρήγα Φεραίου, 

προκειµένου να αξιοποιηθεί 
για την οµαλότερη διεξαγωγή 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Σύµφωνα µε στοιχεία από τη ∆ιεύθυνση 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

Μαγνησίας, στην περιοχή 
του ∆ήµου Ρήγα Φεραίου λειτουργούν 

δύο Τµήµατα Ένταξης, 
το ένα στο Ριζόµυλο και το 

άλλο στο 1o ∆ηµοτικό Σχολείο 
Βελεστίνου, ενώ παράλληλα έχει 

ιδρυθεί στο Βελεστίνο και Ειδικό 
Σχολείο το οποίο όµως δεν λειτουργεί 

ελλείψει µαθητών. 
Μέσω του προγράµµατος ΕΣΠΑ 
n Περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρά 

σε συνεργασία µε τους ∆ήµους 
στη διάθεση εξοπλισµού 

που αφορά στα Ειδικά Σχολεία 
και γενικότερα στις εκπαιδευτικές 

δοµές για την Ειδική Αγωγή. 
Για το ∆ήµο Ρήγα Φεραίου το 
ποσό που θα δοθεί για τη διάθεση 

του εξοπλισµού ξεπερνά τα 
20.000 ευρώ. 
Χθες n ∆ήµαρχος Ρήγα Φεραίου 
κ. Ελένη Λάίτσου µετέβη στο 
∆ηµοτικό του Ριζοµύλου, όπου 

έγινε n παραλαβή του εξοπλισµού 
για το Τµήµα Ένταξης. 

Πιο συγκεκριµένα έγινε n παραλαβή 
επίπλων, εξοπλισµού φυσικοθεραπείας, 

γυµναστικής, αθλοπαιδιών 
ψυχοκινητικής αγωγής 

καθώς άλλων χρήσιµων αντικειµένων. 

Από τη ∆ηµοτική Αρχή επισηµαίνεται 
πως αναµένεται και n 

παραλαβή του υπόλοιπου εξοπλισµού. 
Τέτοιες δράσεις συµβάλλουν 
στην αρµονικότερη ένταξη 

των παιδιών µε διάφορες 
µαθησιακές δυσκολίες στην εκπαιδευτική 

διαδικασία αποκτώντας 
σηµαντικά πνευµατικά εφόδια. 

Πάλλλ ί 

θα συνεχιστούν σι προσπάθειες 
σε συνεργασία και µε την Περιφέρεια 

Θεσσαλίας για την αναβάθµιση 
των διδακτηριακών υποδοµών 
και του εµπλουτισµού 

των παιδαγωγικών εργαλείων. 
Στο µεταξύ, ικανοποίηση εκφράζεται 

από τη ∆ηµοτική Αρχή για 
το γεγονός ότι n ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης Μαγνησίας 
πρότεινε να µη γίνει κάποια 

µεταβολή στην οργανικότητα 
των σχολείων του ∆ήµου 

Ρήγα Φεραίου και πιο συγκεκριµένα 
του Λυκείου Καναλιών. 

Προχθές Πέµπτη υπήρξε συνάντηση 
στο κτίριο Μουρτζούκου 

µεταξύ του διευθυντή ∆ιεύθυν 
∆βάθ  Γώ∆οδοντσάκη, 

της κ. Λαΐτσου, του 
αρµόδιου αντιδηµάρχου, εκπροσώπων 

της σχολικής κοινότητας 
αλλά και της τοπικής κοινωνίας 
των Καναλιών. 
Στη συνάντηση σι φορείς έθεσαν 
το αίτηµα για συνέχιση της λειτουργίας 

του Λυκείου Καναλιών 
για διάφορους λόγους, ενώ από 
την πλευρά του ο κ. ∆οδοντσάκης 

είχε αφήσει να φύνεί ότι δεν 
θα πρότεινε την κατάργηση του 
σχολείου, όπως και τελικά επιβεβαιώθηκε 

χθες. 
Βέβαια από τη ∆ηµοτική Αρχή επισηµαίνεται 

πως µέχρι το θέµα 
να κλείσει οριστικά από το υπουργείο 

Παιδείας, θα υπάρχει 
συνεχής ενεργοποίηση και επα 

ντας σηµαντικά πνευµατικά εφόδια. 

Παράλληλα επισηµαίνεται πως 

ντηση στο κτίριο Μουρτζούκου 
µεταξύ του διευθυντή ∆ιεύθυνσης 

∆ευτεροβάθµιας κ. Γιώργου 

να κλείσει οριστικά από το υπουργείο 
Παιδείας, θα υπάρχει 

συνεχής ενεργοποίηση και επαγρύπνηση συνεχής ενεργοποίηση και επαγρύπνηση. 
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