
Με εκδηλώσεις που περιλάμβαναν 

ημερίδα, δράσεις εμψύχωσης, συναυλία 

και γιορτές στα σχολεία και στα ΚΕΣΠΕΜ  

ολοκληρώθηκε η 4η φάση του Προγράμματος  

το 3ήμερο 5-7 Ιουνίου 2015  

στους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης
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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

Αυτό το τεύχος είναι αφιερωμένο στο 3ήμερο εκδηλώσεων που 

έγιναν αρχές Ιουνίου για να γιορτάσουμε τη λήξη της σχολικής 

χρονιάς αλλά και της τέταρτης φάσης του προγράμματος. 

Οι εκδηλώσεις ήταν πολλών ειδών. Έγιναν, όπως κάθε 

τέλος χρονιάς, εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία και τα 

ΚΕΣΠΕΜ, με εκατοντάδες χαρούμενα παιδιά να παρουσιάζουν 

προφορικά ή με θεατρικά δρώμενα, αλλά και γραπτά και σε 

ηλεκτρονική μορφή, πόσα πολλά έμαθαν ελληνικά, και με 

πολλές μητέρες, που κι εκείνες έκαναν μαθήματα ελληνικών, να 

φωτογραφίζονται σηκώνοντας με καμάρι το δίπλωμα. 

Έγιναν παιδαγωγικά δρώμενα στην κεντρική πλατεία της 

Ξάνθης, όπου συμμετείχαν μαζί και πολλά περαστικά παιδιά της 

πόλης. 

Στην κατάμεστη αίθουσα της Λέσχης Κομοτηναίων έγινε, 

σε μορφή ημερίδας διαλόγου, απολογισμός της τελευταίας 

πενταετίας αλλά και ολόκληρου του έργου από το 1997, στη 

συνέχεια κριτικός σχολιασμός για το τι κατάφερε και τέλος 

ακολούθησε συζήτηση με το κοινό. H εκπρόσωπος του 

υπουργείου Παιδείας σχολίασε τη σημασία ενός τέτοιου έργου 

και ο Γ. Γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι βουλευτές 

Ροδόπης και Ξάνθης, πανεπιστημιακοί και εκπαιδευτικοί 

εξέφρασαν πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις και σκέψεις.  

Η πιο εορταστική εκδήλωση ήταν η συναυλία του Bal-

kanatolia, συγκρότημα γνωστό στη Θράκη για τη μικτή του 

σύνθεση από μουσικούς μειονότητας και πλειονότητας και το 

πολυπολιτισμικό του ρεπερτόριο. Η μουσική και τα τραγούδια 

άρεσαν τόσο που παρέσυραν τους συμμετέχοντες να χορεύουν 

στο ρυθμό της ορχήστρας.    

Σε αυτό το τριήμερο η τοπική κοινωνία συμμετείχε ενεργά 

στις εκδηλώσεις. Σε αυτό το τριήμερο η ικανοποίηση αλλά 

και η συγκίνηση κυριάρχησαν σε όλους και όλες όσους/όσες 

εργάζονται στο Πρόγραμμα.

Ημερίδα διαλόγου στη λέσχη Κομοτηναίων
Στις 5 Ιουνίου 2015, ημερίδα διαλόγου με θέμα «Κοινωνική ένταξη και παιδαγωγικές 

καινοτομίες: το Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση των Παιδιών της Μουσουλμανικής 

Μειονότητας» ξεκίνησε το εορταστικό τριήμερο στην πόλη της Κομοτηνής. Την ημερίδα 

άνοιξαν με χαιρετισμό τους ο Περιφερειακής Διευθυντής Εκπαίδευσης Παναγιώτης 

Κεραμάρης και η Μαρία Μουστάκη, αναπληρώτρια προϊσταμένη Μονάδας Β2 της 

Διαχειριστικής Αρχής του υπουργείου Παιδείας. Ο κος Κεραμάρης είπε: «Είμαι απόλυτα 

θετικός σε κάθε προσπάθεια που γίνεται στα πλαίσια της ισονομίας και της ισοπολιτείας 

και αποβλέπει στην ένταξη της μειονότητας στην πραγματικότητα της πατρίδας μας, την 

αρμονική συνύπαρξη και την ευημερία της περιοχής μας». Και η κα Μουστάκη: «H έκθεση 

του εξωτερικού αξιολογητή που χρηματοδότησε ουσιαστικά η δική μου υπηρεσία … 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι επιτεύχθηκαν οι στόχοι και στο ποιοτικό κομμάτι και στο 

κομμάτι το επιστημονικό».

Στιγμιότυπο από την ημερίδα στην Κομοτηνή
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Στη συνέχεια τα μέλη της επιστημονικής ομάδας του Προγράμματος 

παρουσίασαν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα κάνοντας απολογισμό του 

έργου, που από το 1997 επιδιώκει τη στήριξη της εκμάθησης ελληνικών, 

την εξοικείωση των μαθητών/τριών με το σχολικό θεσμό, την κοινωνική 

ένταξη, το άνοιγμα προς τη συμμετοχή των μελών της τοπικής κοινωνίας 

και την καλλιέργεια της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη. 

Τα αποτελέσματα του Προγράμματος σχολίασαν λέγοντας  

(μεταξύ άλλων):

•  «Είναι πολύ σημαντικό παιδεία και πολιτισμός να βρίσκονται στον πυρήνα 

της αλληλοκατανόησης, της αλληλεγγύης, της προσέγγισης και να αποτελούν 

τον πυρήνα για το μέλλον των παιδιών»

Φρόσω Κιάου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, πρώην υπηρεσιακή 

Υπουργός Παιδείας

•  «...το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων πέρα από την 

επιστημοσύνη, την ειλικρίνεια, την ανθρωπιστική προσέγγιση, την 

αμερόληπτη και ακριβοδίκαιη στάση, ενέταξε ολόκληρη την κοινωνία σε αυτή 

την πρωτοπόρα προσπάθεια.»

Μουσταφά Μουσταφά, βουλευτής Ροδόπης 

•  «Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων είναι μία από τις 

καλές πρακτικές… με μια διαδρομή πίσω του που έχει αφήσει νομίζω θετικά 

σημάδια όχι μόνο στα παιδιά που έχουν περάσει από το Πρόγραμμα αλλά θα 

έλεγα και γενικότερα στη μειονότητα…»

Κωστής Παπαϊωάννου, Γενικός Γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης

•  «Είναι ένα πρόγραμμα που προωθεί, κατά κάποιο τρόπο, αυτό που λέμε 

κοινοτική ανάπτυξη. Δεν είναι ένα πρόγραμμα που αφορά μόνο στην 

εκπαίδευση, αλλά αλλάζει… προσπαθεί ν΄αλλάξει την ίδια την κοινωνία… 

είναι ένα πρόγραμμα που επιδιώκει την κοινωνική αλλαγή.»

Χαράλαμπος Πουλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης 

•  «Το Πρόγραμμα κατάφερε όλ΄αυτά τα χρόνια να βγάλει παιδιά, νέους, 

απ’ τα στενά όρια της περιοχής, εκτός των τειχών και να τα στηρίξει για την 

πρόσβασή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

Ευαγγελία Τρέσσου, επιστημονική υπεύθυνη του Προγράμματος 

Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά

Δ.Ε.Ν... Πλατειά-ζουμε στην Ξάνθη
Το Σάββατο 6 Ιουνίου τα Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων έκλεισαν 

το διαπολιτισμικό τους ταξίδι με δράσεις εμψύχωσης στην κεντρική 

πλατεία της Ξάνθης και συμμετοχή γονέων, παιδιών, εκπαιδευτικών 

και περαστικών που ζήτησαν να μάθουν περισσότερα για τα Δ.Ε.Ν. Το 

μεγαλύτερο ρόλο στο σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων 

είχαν τα ίδια τα παιδιά, μέλη των Δ.Ε.Ν.  

Με πλατιά χαμόγελα, κέφι, χορό και τραγούδι όλοι και όλες διασκέδασαν 

κατά τη διάρκεια της γιορτής και ευχήθηκαν τη συνέχιση της δράσης!

Δείτε περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες από την υπαίθρια 

δράση εμψύχωσης των ΔΕΝ

Δείτε βίντεο της δράσης

Συναυλία των Balkanatolia στο δημοτικό πάρκο της 
Κομοτηνής 
Στις 6 Ιουνίου, πλήθος κόσμου στο δημοτικό πάρκο Κομοτηνής 

παρακολούθησε χορεύοντας τη συναυλία του δημοφιλούς κομοτηναίικου 

συγκροτήματος Balkanatolia, με μουσικές που ενώνουν Ελλάδα, 

Βαλκάνια, Τουρκία και Ανατολή. «Καλεσμένοι από τα ΚΕΣΠΕΜ, παίζουμε 

για το διαφορετικό που είναι τόσο ίδιο...», έγραψαν σε ανάρτησή τους 

στο Facebook οι Balkanatolia. Τη συναυλία προλόγισε ο κ. Δημήτρης 

Πολιτόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Ζυθοποιίας Μακεδονίας-Θράκης, 

που τόνισε ότι  έχει μεγάλη σημασία στη Θράκη η πολυγλωσσία αλλά 

και η καλή γνώση της ελληνικής για την επικοινωνία και την οικονομική 

ανάπτυξη: «όσες περισσότερες γλώσσες μιλούν τόσο το καλύτερο…όταν 

η ανάπτυξη έρθει, τότε αυτός που δε μιλά τη γλώσσα της Ελλάδας, θα 

δυσκολευτεί να συμμετέχει ισότιμα στην ανάπτυξη». 

Η συναυλία των Balkanatolia στο πάρκο της Κομοτηνής, xronos.gr, 

8/6/2015

Δραστηριότητες και Παιχνίδια από τα ΔΕΝ στην Ξάνθη

Μουσικές των Balkanatolia στο δημοτικό πάρκο 

http://www.museduc-mm.gr/gefseis/index.php/2012-03-08-09-09-49/2013-04-07-15-28-56/242-d-e-n-plateia-zoume
http://www.museduc-mm.gr/gefseis/index.php/2012-03-08-09-09-49/2013-04-07-15-28-56/242-d-e-n-plateia-zoume
https://www.youtube.com/watch?v=CUvC9fwY5EM
http://www.xronos.gr/detail.php?ID=97924
http://www.xronos.gr/detail.php?ID=97924
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«Τα ταξίδια των ΚΕΣΠΕΜ» στη μεγάλη γιορτή της Ξάνθης 
Στις 7 Ιουνίου, στο 3ο Λύκειο Ξάνθης ήταν το ραντεβού της εκδήλωσης 

των ΚΕΣΠΕΜ Ξάνθης με τίτλο Τα ΚΕΣΠΕΜ ταξιδεύουν. Τα παιδιά των 

ΚΕΣΠΕΜ Ξάνθης, Εχίνου, Σέλερου και Εύλαλου, με την καθοδήγηση των 

εκπαιδευτικών τους, παρουσίασαν τα δικά τους ταξίδια: από το διάστημα 

έως τη Θράκη και από τα παραμύθια έως το μέλλον!

Στο τέλος της εκδήλωσης οι μητέρες των τμημάτων ενηλίκων με 

περηφάνια παρέλαβαν τα πτυχία τους και στάθηκαν γελαστές εμπρός 

στον φωτογραφικό φακό. 

Τη γιορτή προλόγισαν ο βουλευτής Ξάνθης κ. Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, βουλευτής 

Ξάνθης και ο διευθυντής Α/θμιας εκπαίδευσης κ.Αναστάσιος Μάρκου. Ο 

κ.Ζεϊμπέκ είπε: «Η λειτουργία των ΚΕΣΠΕΜ  έχει βοηθήσει αρκετά τόσο τη 

μειονότητα όσο και την πλειονότητα καθώς γίνονται γέφυρες εκπαίδευσης 

για τους πολίτες της Ξάνθης. Η εκπαίδευση λοιπόν έρχεται να ενώσει το 

λαό μας και να αποτελέσει το σημαντικότερο εφόδιο για τη σταδιοδρομία 

των παιδιών μας» και ο κ.Μάρκου: «Το Πρόγραμμα Μουσουλμανοπαίδων 

έχει μακρά ιστορία στη μειονοτική εκπαίδευση. Έχει πετύχει πάρα πολλά. Η 

γνώση που έχει, η πείρα, το έμψυχο υλικό αλλά πολύ περισσότερο το πλούσιο 

εικονογραφικό υλικό πιστεύω ότι πρέπει να μείνει παρακαταθήκη για τους 

επόμενους» 

Δείτε βίντεο με τα μικρά παιδιά από το ΚΕΣΠΕΜ Σέλερου να τραγουδάνε 

για «όλα τα παιδιά της γης» 

και βίντεο με τους μικρούς αστροναύτες του ΚΕΣΠΕΜ Ξάνθης 

Δείτε περισσότερα για την εκδήλωση

O αποχαιρετισμός της σχολικής χρονιάς στα Δημοτικά 
Σχολεία
Από 5 έως 7 Ιουνίου στην Ξάνθη και στις 13 Ιουνίου στη Ροδόπη 

παρουσιάστηκε στους γονείς των παιδιών το έργο των χειμερινών 

μαθημάτων στα Δημοτικά Σχολεία που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα. 

Εκπαιδευτικοί και παιδιά παρουσίασαν στους γονείς τις εργασίες του 

χειμώνα: βιβλία με ιστορίες που έγραψαν και εικονογράφησαν τα παιδιά, 

επιδαπέδια και επιτραπέζια παιχνίδια που κατασκεύασαν και σχέδια 

εργασίας που ανέπτυξαν σχετικά με τη ζωή τους, την οικογένειά τους, τον 

τόπο τους.

Μικρότερα και μεγαλύτερα παιδιά, με αφορμή τις ιστορίες που διάβασαν,

διαμόρφωσαν δικές τους φωτοϊστορίες που προβλήθηκαν κατά τη

διάρκεια των εκδηλώσεων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί μίλησαν στους γονείς για τις βασικές επιδιώξεις και τα 

αποτελέσματα των μαθημάτων. 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες για τις συναντήσεις 

αποχαιρετισμού στα Δημοτικά Σχολεία

 

Οι υπόλοιπες γιορτές των κεντρικών και περιφερειακών 
ΚΕΣΠΕΜ 
Δείτε πληροφορίες και φωτογραφίες από τις γιορτές των ΚΕΣΠΕΜ 

Κανόνες οδικής κυκλοφορίας και φωτοϊστορίες στα 
ΚΕΣΠΕΜ Οργάνης και Σαπών

Το Σάββατο 13 Ιουνίου, έγινε η γιορτή λήξης των μαθημάτων στην 

Οργάνη και στις Σάπες. Σε χαρούμενη ατμόσφαιρα και με μεγάλη 

προσήλωση τα παιδιά παρουσίασαν κανόνες οδικής κυκλοφορίας, 

φωτοϊστορίες και τραγούδια. Στο τέλος πήραν τα πτυχία τους και τα μικρά 

δωράκια τους με χαρά...

Δείτε φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις

Γονείς και παιδιά στη μεγάλη γιορτή της Ξάνθης

Τα παιδιά μαγειρεύουν δημιουργικά Μαμάδες με τα πτυχία στο χέρι

Γονείς στην έκθεση των εργασιών των 
παιδιών τους

Φωτοϊστορίες για γονείς και παιδιά 
στην Ορεινή Ξάνθη

https://www.youtube.com/watch?v=e3_6pbJmnSg
https://www.youtube.com/watch?v=e3_6pbJmnSg
https://www.youtube.com/watch?v=lhGfoZyc6oo
http://www.museduc.gr/el/component/k2/item/466-%C2%AB%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B5%CE%BC-%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CE%BD%C2%BB-%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AD%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://museduc.gr/images/stories/docs/8.ekdiloseis_lixis_sta_sxoleia_2015.doc
http://museduc.gr/images/stories/docs/8.ekdiloseis_lixis_sta_sxoleia_2015.doc
http://museduc.gr/images/stories/docs/6.Giortes_KESPEM.doc
https://picasaweb.google.com/101391289159929951645/201420151362015
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Η αξία της υγιεινής διατροφής στο Δροσερό! 
Στις 29 Μαΐου το ΚΕΣΠΕΜ Δροσερού γιόρτασε τη λήξη των χειμερινών 

μαθημάτων με μια εκδήλωση αφιερωμένη στην υγιεινή διατροφή. Τα 

μικρά παιδιά ντυμένα φρούτα και λαχανικά, μανάβηδες, αγρότες και 

ζαχαροπλάστες, με δραματοποιήσεις, παιχνίδια και τραγούδια πρόβαλαν 

στους γονείς και τους άλλους παρευρισκόμενους τη μεγάλη σημασία της 

υγιεινής διατροφής και συμμετείχαν σε τραπέζια γευσιγνωσίας.

Στο τέλος της γιορτής οι μαθητές/τριες ξενάγησαν τους γονείς τους στο 

χώρο του ΚΕΣΠΕΜ, τους παρουσίασαν τις εργασίες της χρονιάς και έλαβαν 

δώρα και βεβαιώσεις παρακολούθησης των μαθημάτων από τις δασκάλες 

τους.

Δείτε φωτογραφίες από τη γιορτή στο ΚΕΣΠΕΜ Δροσερού

Οι γιορτές των κινητών ΚΕΣΠΕΜ

Τα Κινητά ΚΕΣΠΕΜ γιόρτασαν από τις 8 έως τις 14 Ιουνίου τη λήξη 

των χειμερινών μαθημάτων. Οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους οδηγούς 

διαμεσολαβητές  ετοίμασαν με τα παιδιά μακέτες σε σχήμα βαν σε κάθε 

ένα από τα  37 χωριά. Κάθε πολύχρωμο και στολισμένο βαν περιελάμβανε 

ατομικές και συλλογικές γραπτές εργασίες, εικαστικές κατασκευές που 

αποτυπώνουν το εύρος και των παιδαγωγικών δραστηριοτήτων όλης της 

χρονιάς. Σε κάποια χωριά τα παιδιά δημιούργησαν δικό τους επιτραπέζιο 

παιχνίδι γνώσεων πάνω στη μακέτα – βαν. Ο ερωτήσεις και οι απαντήσεις 

προέρχονται όλες από το περιεχόμενο των μαθημάτων στα Κινητά. Η 

αγάπη τους για τα «καγκουρώ του βουνού», όπως αποκαλούν τα παιδιά τα 

κινητά ΚΕΣΠΕΜ, έκανε τον αποχαιρετισμό των βαν γεμάτο εκκλήσεις και 

προσδοκία να ξανάρθουν σύντομα. 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες από τις γιορτές των 

κινητών ΚΕΣΠΕΜ

Θεατρικά, τραγούδια και αινίγματα στη γιορτή της 
Κομοτηνής
Στις 12-13 Ιουνίου έγιναν οι γιορτές λήξης των μαθημάτων του ΚΕΣΠΕΜ 

Κομοτηνής. Γονείς και παιδιά διασκέδασαν με θεατρικά, τραγούδια και 

αινίγματα από τους μικρούς μαθητές και μαθήτριες.

Συγκινημένες οι μητέρες των τμημάτων ελληνικών παρέλαβαν τα πτυχία 

τους, έπειτα από την ολοκλήρωση των μαθημάτων ελληνικών και 

αποχαιρέτησαν τις δασκάλες τους.

Δείτε φωτογραφίες από τις γιορτές του ΚΕΣΠΕΜ Ροδόπης

Η Ντενεκεδούπολη, ο κύκλος του νερού και τα υπό 
εξαφάνιση ζώα στο ΚΕΣΠΕΜ στον Ίασμο
Οι γιορτές έκλεισαν με τη γιορτή στο ΚΕΣΠΕΜ Ιάσμου το Σάββατο 13 

Ιουνίου. Η Ντενεκεδούπολη, τα ζώα υπό εξαφάνιση και ο κύκλος του 

νερού ήταν κάποιες από τις δημιουργίες τους που παρουσίασαν με 

μεγάλο κίνητρο. Μητέρες και παιδιά παρέλαβαν τα πτυχία τους και 

έδωσαν υπόσχεση να συνεχίσουν στα θερινά μαθήματα του ΚΕΣΠΕΜ...

Δείτε φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις

Παιχνίδια ρόλων και τραγούδια στη γιορτή της Κομοτηνής

Γιορτή σε ορεινό οικισμό από τα κινητά ΚΕΣΠΕΜ 

Συμβουλές υγιεινής διατροφής στο Δροσερό

https://picasaweb.google.com/101391289159929951645/2952015
http://museduc.gr/images/stories/docs/7.Giortes_2015_kinita.doc
http://museduc.gr/images/stories/docs/7.Giortes_2015_kinita.doc
https://picasaweb.google.com/101391289159929951645/20142015136201502
https://picasaweb.google.com/101391289159929951645/20142015121362015
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πρόσθεση όχι αφαίρεση, πολλαπλασιασμός όχι διαίρεση

Το καλοκαίρι γίνονται μαθήματα σε δημοτικά σχολεία και 
ΚΕΣΠΕΜ 
Οι μαθητές/ριες Γυμνασίου/Λυκείου που θα χρειαστεί να δώσουν 

εξετάσεις το Σεπτέμβριο θα μπορούν να παρακολουθήσουν 

επαναληπτικά μαθήματα από τα μέσα Αυγούστου.

Τα Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων επιθυμώντας να προσφέρουν σε νέους 

την ευκαιρία να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους, το 

καλοκαίρι, διοργανώνουν ημερήσιες κατασκηνώσεις στη Γαλάνη, δίπλα 

στον Νέστο.

Μέρος της θερινής δράσης των ΔΕΝ θα φιλοξενηθεί στη μαθητική 

κατασκήνωση «Τα Αρχαία Άβδηρα».

Τα ηλεκτρονικά και τα έντυπα μέσα για το Πρόγραμμα 
Ο Απολογισμός του Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων. 

Θάλεια Δραγώνα: «Όποιος δεν ξέρει άριστα την γλώσσα της χώρας 

που ζει, είναι πολίτης «δεύτερης» κατηγορίας, χωρίς φωνή», Ο Χρόνος, 

4/06/2015 

Θετικό το Υπουργείο στη συνέχιση του Προγράμματος Εκπαίδευσης 

Μουσουλμανοπαίδων, Ο Χρόνος, 6/6/2015 

Θερινή γιορτή με… ψιλόβροχο αλλά αμείωτο κέφι στο ΚΕΣΠΕΜ 

Δροσερού, Εμπρός, 30/5/2015 

Εν αναμονή ανακοινώσεων για το μέλλον του… Απολογισμός για το 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων, Συνέντευξη της Άννας 

Φραγκουδάκη και της Θάλειας Δραγώνα, Παρατηρητής της Θράκης, 

9/6/2015

Μουσταφά Μουσταφά, Γιατρός, Βουλευτής Ροδόπης «Το Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων μετατράπηκε σε αγωγή κοινότητας 

και σε διαδικασία αυτογνωσίας με επίκεντρο την εκπαίδευση», 

Παρατηρητής της Θράκης, 11/6/2015 

Αλληλένδετες γλώσσα και ανάπτυξη. Στις εορταστικές εκδηλώσεις του 

Προγράμματος Μουσουλμανοπαίδων  ο Δ. Πολιτόπουλος, Ελεύθερο 

Βήμα, 9/6/2015 

Συνέντευξη της Θάλειας Δραγώνα και της Αλεξάνδρας Ανδρούσου, στην 

εκπομπή Οδηγίες για έναν καλύτερο κόσμο, portokaliradio.gr, 29/5/2015 

«Γέφυρες» συνύπαρξης στη Θράκη, daily-stories.gr, 7/6/2015 

Παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί στην πλατεία για τα ΔΕΝ του 

Προγράμματος Εκπαίδευσης των παιδιών της Μειονότητας!, xanthipress.

gr, 6/6/2015

Ολοκληρώθηκαν οι τριήμερες εκδηλώσεις των ΚΕΣΠΕΜ σε Ξάνθη και 

Κομοτηνή, indexanthi.gr, 7/6/2015 

Κοσμοσυρροή από γονείς και μαθητές στη γιορτή λήξης των ΚΕΣΠΕΜ. 

Ικανοποίηση για τα αποτελέσματα, xanthipress.gr, 8/6/2015 

Θράκη: Με πυξίδα την γνώση, daily-stories.gr, 7/6/2015 

Συνέντευξη της υπευθύνου των ΚΕΣΠΕΜ Ροδόπης, Μαρίας 

Κωνσταντινίδου στην εκπομπή Ιχνηλάτες, portokaliradio.gr, 11/6/2015 

Αυλαία για την 4η φάση του ΠΕΜ, stokokkino.gr, 7/6/2015 

Η συναυλία των Balcanatolia στο πάρκο της Κομοτηνής, xronos.gr, 

8/6/2015 

Ξένος Τύπος
Algo esta cambiando en Thracia [Κάτι αλλάζει στη Θράκη], abcblogs.gr, 

9/6/2015
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Παρουσιάζοντας ειδήσεις στη γιορτή του Ιάσμου
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