
Παρά την καθυστερημένη έναρξη των δράσεων και 

την αδυναμία ανταπόκρισης σε όλα τα αιτήματα, 

2.045 παιδιά συμμετέχουν στα μαθήματα και τις 

παιδαγωγικές δραστηριότητες στα κεντρικά, 

περιφερειακά και κινητά ΚΕΣΠΕΜ, στο Μ/κο 

Κενταύρου και στις δράσεις των Δημιουργικών 

Εργαστηρίων Νέων (ΔΕΝ). 

125 ενήλικες παρακολουθούν τα μαθήματα 

ελληνικής γλώσσας στα ΚΕΣΠΕΜ και συμμετέχουν  

στις διαπολιτισμικές δράσεις των ΔΕΝ.
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Η ηλεκτρονική εφημερίδα του Προγράμματος για την Εκπαίδευση των Παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας 
της Θράκης ενημερώνει για την πορεία του έργου, τις δράσεις και παρεμβάσεις, τη συμμετοχή, τα αποτελέσματα, τις 
δυσκολίες και τα ενδεχόμενα προβλήματα.
Στόχος μας είναι να αποτελέσει ερέθισμα για διάλογο και δημιουργική επικοινωνία.

Editorial

Το ΠΕΜ, παρά τις δυσκολίες, συνεχίζει και φέτος. Το Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε 

χρηματοδότηση -  «γέφυρα» μέχρι τα τέλη Μαΐου, ώστε να μην υπάρξει διακοπή των 

δράσεων τη σχολική χρονιά 2015 – 2016 μέχρι τη νέα ανοιχτή προκήρυξη στα πλαίσια της 

χρηματοδοτικής περιόδου του ΕΣΠΑ, 2016-2018.

Η χρονιά ξεκίνησε με πολύ μειωμένα κονδύλια, αργοπορημένη έναρξη και περιορισμένες 

δράσεις. Η συρρικνωμένη χρηματοδότηση δεν μας επέτρεψε να συνεχίσουμε τα 

εκτός ωραρίου ενισχυτικά μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε δημοτικά σχολεία, ούτε 

να ανταποκριθούμε σε όλα τα αιτήματα των μητέρων για μαθήματα ελληνικών ή να 

καλύψουμε όλα τα αιτήματα για εγγραφή παιδιών στα ΚΕΣΠΕΜ.

Ωστόσο καταφέραμε πολλά: 

• τα ΚΕΣΠΕΜ υποδέχονται εκατοντάδες μαθητές και συνεχίζουν τα μαθήματα για παιδιά και 

ενήλικες 

• τα 4  βαν των κινητών ΚΕΣΠΕΜ συνεχίζουν καθημερινά τα ταξίδια τους μεταφέροντας τις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε απομονωμένα χωριά.   Ο μέχρι σήμερα καλός καιρός 

βοήθησε πολύ στο να μπορούν τα βαν να φτάσουν στα μακρινά χωριά και να  μη χάνονται 

μαθήματα 

• στον Κένταυρο του Νομού Ξάνθης, όπου το αίτημα για συνέχιση των μαθημάτων ήταν 

μεγάλο, οργανώνονται και φέτος μαθήματα ελληνικών για παιδιά δημοτικού και για 

μητέρες 

• τα Δημιουργικά Εργαστήριά μας (ΔΕΝ) συνεχίζουν το άνοιγμα στην τοπική κοινωνία 

εμπλέκοντας σε διαπολιτισμικές δράσεις  παιδιά και γονείς

Περισσότεροι από 2.000 μαθητές και μαθήτριες συμμετέχουν στις δράσεις του 

Προγράμματος. Όσα καταφέραμε σε αυτή τη μεταβατική περίοδο των λίγων μηνών 

δείχνουν την αποτελεσματικότητα του ΠΕΜ, την εμπιστοσύνη που του έχουν μαζικά οι 

γονείς και τον ενθουσιασμό των παιδιών.

Σε αυτή τη χρονιά, παρόλο που ξεκίνησε με όλα τα προβλήματα που ήδη αναφέρθηκαν, 

όχι μόνο οι αριθμοί όσων συμμετέχουν διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα αλλά και 

η σταθερότητα της φοίτησης βελτιώνεται. Όσοι/όσες μαθητές και μαθήτριές μας 

εγγράφονται στα μαθήματα παρακολουθούν πολύ πιο συστηματικά σε σχέση 

με τις προηγούμενες χρονιές μας, γεγονός που ενισχύει την ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα του έργου που προσφέρει το ΠΕΜ.

Αυτή την αποτελεσματικότητα την περιγράφει πολύ ωραία το βιβλίο που μόλις 

κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Τόπος, «Προσεχώς Εμείς Μεγαλώνουμε», προϊόν της 

πιλοτικής εφαρμογής των εκπαιδευτικών υλικών του ΠΕΜ για το μάθημα της Λογοτεχνίας.  

Στο βιβλίο αυτό εκπαιδευτικοί συνεργάτες του ΠΕΜ παρουσιάζουν πώς μπορεί η 

μάθηση σε μια σχολική τάξη να είναι για τους μαθητές μια δημιουργική και απολαυστική 

διαδικασία και ταυτόχρονα για τους εκπαιδευτικούς μια πηγή μοναδικής ικανοποίησης 

καθώς βλέπουν τα παιδιά να μεταμορφώνονται.

Μαθήματα και παιδαγωγικές δραστηριότητες 
στα ΚΕΣΠΕΜ
Τα ΚΕΣΠΕΜ, τα κέντρα διαχείρισης και συντονισμού των 

πολλαπλών δράσεων του Προγράμματος, αποτελούν 

σχεδόν αποκλειστικά τους χώρους που υλοποιούνται οι 

δράσεις του ΠΕΜ τη φετινή χρονιά. Η προσέλευση των 

μικρών, των μεγαλύτερων παιδιών και των ενηλίκων είναι 

πολύ μεγάλη επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την 

εμπιστοσύνη των παιδιών και των γονιών τους στο θεσμό 

των ΚΕΣΠΕΜ. 

1.338 παιδιά νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και 

λυκείου παρακολουθούν στα κεντρικά και περιφερειακά 

ΚΕΣΠΕΜ μαθήματα και παιδαγωγικές δραστηριότητες.

114 ενήλικες μαθαίνουν ελληνικά στοχεύοντας στην 

ισότιμη ένταξή τους στην κοινωνία.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από τα μαθήματα στα 

ΚΕΣΠΕΜ

Μάθημα για παιδιά δημοτικού στο ΚΕΣΠΕΜ Κομοτηνής

https://picasaweb.google.com/101391289159929951645/20152016
https://picasaweb.google.com/101391289159929951645/20152016
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Ένα μπαούλο γεμάτο βιβλία ταξιδεύει με τα κινητά 
ΚΕΣΠΕΜ
Τα 4 ειδικά εξοπλισμένα βαν του ΠΕΜ συνεχίζουν τα ταξίδια τους σε 31 

απομονωμένα χωριά και των τριών νομών της Θράκης. Στα μαθήματα 

ελληνικής γλώσσας και τις παιδαγωγικές δραστηριότητες συμμετέχουν 

478 παιδιά της μειονότητας. Τα συνοδεύουν 4 επιμορφωμένοι 

εκπαιδευτικοί και εμψυχωτές/ριες και 4 οδηγοί διαμεσολαβητές. 

Τα κινητά ΚΕΣΠΕΜ ταξιδεύουν παντού την παιδική τους βιβλιοθήκη, 

εξοπλισμένη με 234 επιλεγμένα εξωσχολικά βιβλία, των οποίων ο 

δανεισμός έχει και φέτος μεγάλη επιτυχία. Συχνά η ανάγνωση και η 

επεξεργασία των εξωσχολικών βιβλίων στην τάξη καταλήγει να δίνουν τα 

παιδιά δικό τους τέλος στην ιστορία που διάβασαν, να την εικονογραφούν, 

να τη δραματοποιούν (θεατρική παράσταση / κουκλοθέατρο / θέατρο 

σκιών), δηλαδή να είναι αφορμή για να γίνουν τα παιδιά συγγραφείς και 

αφηγητές.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες από τις δράσεις της 

δανειστικής βιβλιοθήκης των κινητών ΚΕΣΠΕΜ

Δείτε σχετικό δημοσίευμα

Ενισχυτική Διδασκαλία στο Μ/κο Δ.Σ. Κενταύρου
Ο μεγάλος αριθμός παιδιών και γονέων που έδειξαν ενδιαφέρον για 

συνέχιση της ενισχυτικής διδασκαλίας στον Κένταυρο κατέστησε δυνατή 

την πραγματοποίηση μαθημάτων στο δημοτικό σχολείο του οικισμού, 

κάτω από την επίβλεψη του ΚΕΣΠΕΜ Ξάνθης. 

158 παιδιά, στο μοναδικό δημοτικό σχολείο που γίνονται μαθήματα 

τη φετινή χρονιά, μαθαίνουν ελληνικά, αναπτύσσουν δεξιότητες και 

ανακαλύπτουν τα ενδιαφέροντά τους με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων, 

εξωσχολικών βιβλίων και άλλων αναλώσιμων υλικών. Τα μικρότερα παιδιά 

μαθαίνουν ελληνικά με παραμύθια που διαβάζουν και  αναπαριστούν, ενώ 

με φωτογραφίες που τραβάνε τα ίδια κάνουν δημιουργικές αναδιηγήσεις.  

Παράλληλα στο σχολείο λειτουργεί και τμήμα ελληνικής γλώσσας για 

ενήλικες.  

Δείτε περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες από τα μαθήματα στο 

Μ/κο Δ.Σ. Κενταύρου

Τα ΔΕΝ συνεχίζουν τις διαπολιτισμικές τους δράσεις!
Τα Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων  άνοιξαν και φέτος τις πόρτες τους και 

υποδέχονται παιδιά, νέους/ες και ενήλικες. Μέσα από τις ομάδες και τις 

διαφοροποιημένες δράσεις που οργανώνουν, τους δίνουν τη δυνατότητα 

να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να συνεργαστούν, να δημιουργήσουν 

σχέσεις αλληλοϋποστήριξης και να κατακτήσουν ψυχοκοινωνικές 

δεξιότητες που θα τις αξιοποιήσουν στην καθημερινή τους ζωή. 

71 παιδιά και νέοι/ες καθώς και 11 ενήλικες συμμετείχαν από 1 Νοεμβρίου 

έως 31 Δεκεμβρίου στις ομάδες και στις διαφοροποιημένες δράσεις των 

ΔΕΝ 

Δείτε το ημερολόγιο για το 2016 που έφτιαξαν οι ομάδες των ΔΕΝ

Τα ΔΕΝ στη φάση αυτή συνέχισης του έργου τους προχωρούν σε δράσεις 

και συνεργασίες, που στοχεύουν στο μεγαλύτερο άνοιγμα στην τοπική 

κοινωνία και ενθάρρυνση όλο και περισσότερων νέων και γονιών να 

αναλάβουν πρωτοβουλίες και να συνεργαστούν μεταξύ τους

Ενημερωθείτε για τους κοινωνικούς στόχους και τις δράσεις των ΔΕΝ
Το βαν έφερε βιβλία και ένα ακόμη μάθημα ξεκίνησε

Στήριξη στο ΚΕΣΠΕΜ Κομοτηνής για μαθητές Λυκείου

Μαθαίνοντας τη διαπολιτισμικότητα στα ΔΕΝ

http://www.museduc.gr/el/%CE%BA%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B5%CE%BC/%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B5%CE%BC/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%82/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1
http://www.paratiritis-news.gr/details.php?id=176167
http://museduc.gr/images/stories/docs/enisxitiki_didaskalia_kentavros_link.pdf
http://museduc.gr/images/stories/docs/enisxitiki_didaskalia_kentavros_link.pdf
http://www.museduc-mm.gr/gefseis/images/stories/docs/DEN_2016.pdf
http://www.museduc-mm.gr/gefseis/index.php/pollaples-afigiseis
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Ειδήσεις και εκδηλώσεις

Η επίσκεψη του Άγγλου Πρέσβη στο ΚΕΣΠΕΜ Κομοτηνής
Στις 15 Δεκεμβρίου, ο πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου, κος John 

Kittmer, επισκέφτηκε το ΚΕΣΠΕΜ Κομοτηνής και ενημερώθηκε από 

την υπεύθυνη και τους/τις συνεργάτες/ριες για τις δράσεις του ΠΕΜ και 

ειδικά των ΚΕΣΠΕΜ αλλά και το ρόλο που γενικότερα διαδραματίζει το 

Πρόγραμμα στην κοινωνική ένταξη της μειονότητας. 

Ο πρέσβης, ξεναγήθηκε στους χώρους του ΚΕΣΠΕΜ, συνομίλησε στα 

ελληνικά με τους/τις μαθητές/τριες και τις/τους εκπαιδευτικούς και 

παρακολούθησε το μάθημα της Οδύσσειας που γινόταν εκείνη την ώρα 

για παιδιά Γυμνασίου. 

Δείτε το δημοσίευμα του Παρατηρητή για την επίσκεψη του Βρετανού 

Πρέσβη

Τα Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων στο Παιδικό χωριό SOS 
Θράκης
Στις 5 Δεκεμβρίου, μια ομάδα των ΔΕΝ, 13 παιδιά και νέοι/ες της 

μειονότητας και της πλειονότητας και 6 εμψυχωτές/τριες επισκέφτηκαν 

το παιδικό χωριό SOS της Αλεξανδρούπολης και ανέπτυξαν δράσεις 

ευαισθητοποίησης με τα παιδιά που διαμένουν εκεί. Το ειδικό προσωπικό 

του Χωριού και οι εμψυχωτές της ομάδας ΔΕΝ βοήθησαν τις δύο ομάδες 

να γνωριστούν, να παίξουν, να συνεργαστούν και να μοιραστούν βιώματα 

και εμπειρίες. 

Όλοι μαζί δημιούργησαν μια μεγάλη αγκαλιά όπου η διαφορετικότητα 

στην κουλτούρα, τη γλώσσα και τις εμπειρίες λειτούργησε ως 

πλεονέκτημα και πλούτος. Τα παιδιά των ΔΕΝ μετά την ολοκλήρωση της 

δράσης έφτιαξαν και έστειλαν ευχετήριες κάρτες στους καινούριους τους 

φίλους για τους εκφράσουν τη χαρά τους για τη μέρα που μοιραστήκανε. 

Και τα χωριά SOS με τη σειρά τους απάντησαν με τo δικό τους ευχαριστώ. 

Δείτε σχετικό δημοσίευμα

Ανανέωση του εξοπλισμού των κινητών ΚΕΣΠΕΜ χάρη στη 
χορηγία της Μακεδονικής Ζυθοποιίας
H χορηγία, από την ελληνική ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης και 

συγκεκριμένα από το τσάι TUVUNU, 15 φορητών ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, 4 φωτογραφικών μηχανών και ενός προτζέκτορα στη 

δράση των κινητών ΚΕΣΠΕΜ αποδεικνύει την ουσιαστική ένταξη του 

Προγράμματος στην τοπική κοινωνία της Θράκης και το υψηλό αίσθημα 

κοινωνικής ευθύνης της συγκεκριμένης εταιρείας. 

Δείτε το σχετικό δημοσίευμα

Δείτε περισσότερα δημοσιεύματα 

Έκδοση και Παρουσίαση του βιβλίου «Προσεχώς εμείς 
Μεγαλώνουμε»
Στο βιβλίο «Προσεχώς Εμείς Μεγαλώνουμε», το οποίο κυκλοφόρησε 

πρόσφατα από τις εκδόσεις Τόπος, οι εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν στην 

πιλοτική εφαρμογή των υλικών για τη Λογοτεχνία στα πλαίσια του ΠΕΜ 

καταγράφουν την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, 

παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους, εστιάζοντας στο 

«πριν» και το «μετά» της εφαρμογής των εκπαιδευτικών υλικών του 

ΠΕΜ στην επίδοση των παιδιών, και δημοσιοποιούν μια νέα μέθοδο 

διδασκαλίας για ευτυχισμένους/ες μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς στην 

τάξη. 

Ακούστε τις παρουσιάσεις του βιβλίου σε ραδιοφωνικές εκπομπές  [1] , [2]  

με τους Θάλεια Δραγώνα, Χρήστο Δανιήλ και Ζωή Μπάρμπα   

Διαβάστε την παρουσίαση στον Τύπο 

Δείτε στο blog της Πιλοτικής Εφαρμογής περισσότερα για το βιβλίο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ 
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
Διεύθυνση: Σταδίου 5, 10562 Αθήνα 7ος όροφος - Γραφείο 704
τηλ: 210-3689309, 210-3689323
φαξ210-3689324
email: museduc@ecd.uoa.gr 
www.museduc.gr
Επιστημονική Υπεύθυνη: Άννα Φραγκουδάκη 

Μια μεγάλη αγκαλιά εμψυχωτές και παιδιά στο παιδικό χωριό SOS

http://www.paratiritis-news.gr/details.php?id=176776
http://www.paratiritis-news.gr/details.php?id=176776
http://www.xronos.gr/detail.php?ID=100316
http://www.xanthipress.gr/to-tsai-tuvunu-apo-ti-thraki-enischii-to-programma-ekpedefsis-ton-pedion-tis-mionotitas/
http://www.museduc.gr/el/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83-%CE%BC%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://www.museduc.gr/images/9.84.mp3
http://www.stokokkino.gr/article/1000000000020801/Me-thesi-kai-upografi
http://www.oanagnostis.gr/mionotiki-ekpedefsi-martiries-ekpedeftikon/
http://museducpilotlit.blogspot.gr/search?updated-min=2015-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2016-01-01T00:00:00-08:00&max-results=25
http://museduc.gr
mailto:museduc@ecd.uoa.gr
http://www.museduc-mm.gr/gefseis/images/2015-12-31epistoliSOS.pdf

