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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
πρόσθεση όχι αφαίρεση, πολλαπλασιασμός όχι διαίρεση
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
Άλλη μία φάση του Προγράμματος ολοκληρώθηκε. Για έξι συνεχόμενες σχολικές χρονιές από το 2010
έως το 2016, το Πρόγραμμα έδρασε με σωρευμένη εμπειρία σε νέα πεδία κατακτώντας τους στόχους
του με τη συμμετοχή 7.500 παιδιών (από προνήπια και νήπια έως μαθητές και μαθήτριες λυκείου) τη
χρονιά της μεγαλύτερης ανάπτυξής του (2013-2014).

Μια ακόμη φάση του Προγράμματος έληξε
Στις 18 Μαΐου, στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου
Αθηνών, στο αμφιθέατρο Ιωάννης Δρακόπουλος, έκλεισε
πανηγυρικά η τέταρτη φάση του Προγράμματος με
την ημερίδα: «Μια άλλη εκπαίδευση για τα παιδιά της
μειονότητας στη Θράκη». Σε μια αίθουσα κατάμεστη και

Η τυπική λήξη του Προγράμματος ήταν το 2013. Όμως, λόγω των αναγκών των μαθητριών/μαθητών

με παρόντα τον Υπουργό Παιδείας Ν. Φίλη, τον βουλευτή

αλλά και της αποτελεσματικότητας των δράσεων, αποφασίστηκε η συνέχιση του έργου για ακόμα

Ροδόπης Μ.Μουσταφά, τον πρύτανη του Πανεπιστημίου

τρεις σχολικές χρονιές (έως το 2016) με περιορισμένες δράσεις λόγω μειωμένων κονδυλίων.

Αθηνών Θ. Δημόπουλο, τον πρόεδρο του Εθνικού και

Ο περιορισμός των δράσεων που αναγκαστικά έφερε μείωση συμμετεχόντων κερδήθηκε σε

Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία Α. Λιάκο, τον

ποιότητα. Ήταν τακτικότερη από ποτέ η φοίτηση των παιδιών της μειονότητας στα μαθήματα του

πρόεδρο της ΔΟΕ Ξάνθης Δ. Ντούμο, πανεπιστημιακών,

Προγράμματος στα σχολεία, στα ΚΕΣΠΕΜ και στα κινητά ΚΕΣΠΕΜ. Κάθε Ιούνιο τα τελευταία χρόνια,

εκπαιδευτικών και φοιτητών, επιστημονικοί υπεύθυνοι

καθώς ήταν ανεπιβεβαίωτη η συνέχεια, πολλές μητέρες επέμεναν να εγγράψουν τα παιδιά τους στα

του Προγράμματος παρουσίασαν τα αποτελέσματα των

μαθήματα του Προγράμματος, ώστε να «κρατήσουν» τη θέση εάν δινόταν η παράταση. Ο αριθμός των

δράσεων της τελευταίας φάσης. Ανάμεσα στις γραμμές

μητέρων που παρακολουθούσαν μαθήματα ελληνικής στα ΚΕΣΠΕΜ αυξήθηκε και το πιο αισιόδοξο

όμως ακούγονταν οι αλλαγές που συντελέστηκαν τα σχεδόν

μήνυμα αυτών των «μεγάλων μαθητριών» του Προγράμματος ήταν η αξιοποίηση των μαθημάτων

20 χρόνια εφαρμογής του σε μαθητές και εκπαιδευτικούς

ελληνικής που έκαναν για να ενισχύσουν την αυτονομία τους και να ανοίξουν νέους δρόμους στη

αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία της Θράκης. Ξεχωριστή

ζωή τους, να πάρουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, να εγγραφούν στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας,
να περάσουν τις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας, να διεκπεραιώνουν οι ίδιες
υποθέσεις τους σε δήμους, τράπεζες, νομαρχίες κτλ.

θέση στην ημερίδα είχε η προβολή ντοκιμαντέρ όπου
εκπαιδευτικοί καταθέτουν τον τρόπο εργασίας τους.
Σχολιάστηκαν από όλους, ως δείγμα επιτυχημένης

Τα βιβλία και εκπαιδευτικά υλικά του Προγράμματος για το γυμνάσιο διδάχτηκαν στο κανονικό

κοινωνικής ένταξης, οι μαρτυρίες εκπαιδευτικών, μελών της

σχολικό πρόγραμμα πιλοτικά από εθελοντές εκπαιδευτικούς που εφάρμοσαν με επιτυχή και πολύ

μειονότητας, που υπήρξαν μαθήτριες του Προγράμματος

ενδιαφέροντα αποτελέσματα το πολλαπλό βιβλίο στις τρεις γυμνασιακές τάξεις στα μαθήματα

όταν ακόμη ήταν στο δημοτικό σχολείο.

Λογοτεχνία, Ιστορία και Φυσικές Επιστήμες.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την Ημερίδα του
Τα Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων (με μικτές ομάδες μειονότητας και πλειονότητας μαζί) άνοιξαν
φτερά και οργάνωσαν κοινές εκδηλώσεις με δήμους επεκτείνοντας τη δράση συνύπαρξης σε
ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Προγράμματος, φωτογραφίες, τις εισηγήσεις των ομιλητών
και των ομιλητριών και το video που προβλήθηκε στην
Ημερίδα

Όπως σε κάθε τέλος της φάσης του έργου, οι συνεργάτριες και συνεργάτες του Προγράμματος
αποχαιρετούν το πεδίο με αισθήματα λύπης για το τέλος αλλά και μεγάλη δόση αισιοδοξίας και
ικανοποίησης για όσα κατάφεραν κι ακόμα την ελπίδα ότι αυτό το πολύχρονο έργο ελληνομάθειας και
κοινωνικής ένταξης θα συνεχίσει.
Οι υπεύθυνες και οι υπεύθυνοι του προγράμματος αποτιμώντας τα τελευταία 6 χρόνια του έργου,
θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι ενεπλάκησαν στις δράσεις του: τους εκπαιδευτικούς
μας, τους διοικητικούς μας συνεργάτες τόσο στη Θράκη όσο και στην Αθήνα, τους εμψυχωτές και
εμψυχώτριές μας, τους γονείς των μαθητών και των μαθητριών μας, όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης,
το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για την καλή τους συνεργασία, τη
Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Παιδείας που στάθηκε αρωγός σε όλη την προσπάθεια, την
Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Ροδόπης και την Honesty ΕΠΕ για τη συνεργασία τους στη φιλοξενία των
ΚΕΣΠΕΜ. Δεν ήταν εύκολα έξι χρόνια, οι συνθήκες σε όλη τη χώρα ήταν και είναι πολύ δύσκολες,
οι καθυστερήσεις σε πληρωμές ήταν μεγάλες, όμως είχαμε όλοι και όλες όραμα, κέφι, σχέσεις
εμπιστοσύνης και κοινό στόχο. Και τον κατακτήσαμε.
Τους ευχαριστούμε όλους και όλες.

Ημερίδα του Προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Εκδηλώσεις αποχαιρετισμού στα ΚΕΣΠΕΜ
Με εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μικρές γιορτές έκλεισε ο κύκλος
των μαθημάτων και των παιδαγωγικών δραστηριοτήτων για τα παιδιά που
παρακολούθησαν τα μαθήματα στα κεντρικά και περιφερειακά Κέντρα
(ΚΕΣΠΕΜ). Αντίστοιχα, με εδέσματα, μουσική και άλλες αποχαιρετιστήριες
δραστηριότητες οι μητέρες/μαθήτριες παρέλαβαν τα διπλώματά τους και
με συγκίνηση ευχήθηκαν να συνεχιστούν τα μαθήματα το συντομότερο
δυνατόν.
Τους 6 μήνες που έγιναν φέτος μαθήματα μέχρι τη λήξη της παράτασης
του έργου:
1.334 παιδιά όλων των ηλικιών παρακολούθησαν μαθήματα και
παιδαγωγικές δραστηριότητες στα ΚΕΣΠΕΜ.
116 ενήλικες, στην πλειοψηφία τους γυναίκες, παρακολούθησαν
μαθήματα ελληνικής γλώσσας στα ΚΕΣΠΕΜ.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες από το κλείσιμο των
μαθημάτων στα ΚΕΣΠΕΜ

Απονομή των βεβαιώσεων συμμετοχής στα μαθήματα στις εκδηλώσεις λήξης
στο Μ/κο Κενταύρου

Παρουσίαση των εργασιών των παιδιών στο Μειονοτικό
Δ.Σ. Κενταύρου

Οι «μεγάλες» μαθήτριες των ΚΕΣΠΕΜ στην Αθήνα

Στις 24 Απριλίου, οι αίθουσες του Μ/κου Δ.Σ. Κενταύρου πλημμύρισαν

μαθητριών και 4 μαθητών των τμημάτων ελληνικών των ΚΕΣΠΕΜ της

βιβλία, αφίσες, επιτραπέζια παιχνίδια, φωτοϊστορίες, κουκλοθέατρα και

Θράκης. Η εκδρομή προέκυψε από μια βαθιά επιθυμία των ενήλικων

οδηγούς ξενάγησης του χωριού που έφτιαξαν τα ίδια τα παιδιά καθόλη

γυναικών να δουν την Αθήνα, που σχεδόν καμιά τους δεν είχε επισκεφθεί.

τη διάρκεια του σχολικού έτους. Τα παιδιά παρέλαβαν τις βεβαιώσεις

Ξεναγήθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων όπου συνομίλησαν με βουλευτές

παρακολούθησης των μαθημάτων και καμάρωναν γι’ αυτές όσο και οι

της μειονότητας και ζήτησαν τη βοήθειά τους για τη συνέχιση του

μητέρες τους που παρακολούθησαν τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας

προγράμματος. Ξεναγήθηκαν επίσης στο μουσείο Ισλαμικής Τέχνης και

που γίνονταν παράλληλα στο σχολείο. Εκπαιδευτικοί και μαθητές

στο μουσείο της Ακρόπολης και περιηγήθηκαν στην πόλη με ανοιχτό

αποχαιρετίστηκαν συγκινημένοι με ευχές για συνέχιση του Προγράμματος.

λεωφορείο. Κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων, προετοιμασμένες από τα

150 παιδιά παρακολουθούσαν τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας στον

μαθήματά τους, οι γυναίκες ενθουσίασαν τους ξεναγούς με την ενεργή

Κένταυρο και μαζί τους 24 μητέρες.

συμμετοχή και το ενδιαφέρον τους, ενώ συνεχώς εξέφραζαν τη μεγάλη

Δείτε περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες από το κλείσιμο των
μαθημάτων στον Κένταυρο

Στις 25-27 Απριλίου έγινε η εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα των 30

χαρά και ευγνωμοσύνη τους: «Αυτό είναι σαν όνειρο για εμάς!»
Δείτε το δελτίο τύπου που στάλθηκε στον τοπικό Τύπο

Μια δημιουργική χρονιά ολοκληρώθηκε στα κινητά
ΚΕΣΠΕΜ
Επιτραπέζια παιχνίδια, εικονογραφημένα λεξικά, ατομικά βιβλία είναι
μερικές από τις παραγωγές των 468 παιδιών των κινητών ΚΕΣΠΕΜ
που παρουσίασαν στο τέλος των μαθημάτων της φετινής χρονιάς.
Στα επιτραπέζια παιχνίδια οι ερωτήσεις και απαντήσεις ήταν από το
περιεχόμενο των μαθημάτων όλης της χρονιάς, στα ατομικά βιβλία
τα παιδιά διαμόρφωσαν τη δική τους εξέλιξη της ιστορίας με αφορμή
παιδικά λογοτεχνικά βιβλία από τη βιβλιοθήκη των κινητών ΚΕΣΠΕΜ ενώ
στα εικονογραφημένα λεξικά έχουν καταγράψει λέξεις από τα ταξίδια που
είχαν κάνει μέσω υπολογιστή.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις γιορτές λήξης των κινητών
ΚΕΣΠΕΜ

Μάθημα των κινητών ΚΕΣΠΕΜ
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Εκδηλώσεις με θέμα τη «συνύπαρξη» για το κλείσιμο των
ΔΕΝ
Αφιερωμένες στην έννοια της συνύπαρξης ήτανε οι εκδηλώσεις και
τα εργαστήρια με τα οποία έκλεισαν τον κύκλο τους τα Δημιουργικά
Εργαστήρια Νέων (ΔΕΝ). Τα παιδιά, στα πλαίσια των εκδηλώσεων είχανε
την ευκαιρία να παρουσιάσουνε στους καλεσμένους πώς τα ίδια εννοούν
την έννοια της συνύπαρξης και πώς τη βίωσαν μέσα στις ομάδες των ΔΕΝ.
Στις 16 Απριλίου, στο 14ο Δ.Σ. Ξάνθης, παιδιά των ομάδων των ΔΕΝ μαζί
με παιδιά από τρία σχολεία της Ξάνθης και τους γονείς τους, εξερεύνησαν
τη συνύπαρξη μέσα από ένα δρώμενο της ομάδας παιδιών των ΔΕΝ,
παιχνίδια και κατασκευαστικές δραστηριότητες. Τα παιδιά μετέφεραν
στους καλεσμένους το «πόσο μαγικό είναι να καταφέρουμε να υπάρχουμε
Οι ενήλικες μαθητές και μαθήτριες των ΚΕΣΠΕΜ στην ταράτσα του Μουσείου
Μπενάκη

O Simon Reeve και το BBC στον Κένταυρο!
Στις 5 Νοεμβρίου, συνεργείο της εκπομπής του BBC Λονδίνου «Greece
with Simon Reeve» επισκέφθηκε τον οικισμό του Κενταύρου του νομού
Ξάνθης. Το συνεργείο παρακολούθησε το μάθημα ελληνικής γλώσσας
και συνομίλησε με τις μαθήτριες και τη δασκάλα τους πολλή ώρα.
Οι μαθήτριες μετέφεραν την εμπειρία τους και εξήγησαν τα κίνητρα

μαζί με τους άλλους».
Στις 20 Απριλίου, στο ΚΕΣΠΕΜ Κομοτηνής, οι ομάδες νέων προσκάλεσαν
φίλους και τις οικογένειές τους για να τους δείξουν τις δημιουργίες
τους και να αποχαιρετιστούν. Με τη βοήθεια βιβλίων, ιστοριών και
φανταστικών φίλων μικροί και μεγάλοι της κοινότητας των ΔΕΝ
«συνυπήρξαν», αντάλλαξαν απόψεις, και εξέφρασαν τη μελλοντική
τους επιθυμία-πρόταση για την εξέλιξη των ΔΕΝ και την ελπίδα να
ξαναβρεθούν σύντομα πάλι μαζί.

επιστροφής τους στα θρανία.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες από την εκδήλωση

Στόχος της εκπομπής αποτελεί η παρουσίαση των πολιτισμικών και

στην Ξάνθη

ιστορικών χαρακτηριστικών της χώρας μας αλλά και η προβολή, στο
τηλεοπτικό κοινό του Ηνωμένου Βασιλείου, των προκλήσεων που
αντιμετωπίζει η σύγχρονη Ελλάδα.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες από την εκδήλωση
στην Κομοτηνή
Δείτε την παρουσίαση των εκδηλώσεων από το indexanthi.gr, τον
Παρατηρητή της Θράκης, την azınlıkça και στην ΕRA Κομοτηνής [1] και [2]

Το BBC κινηματογραφεί το μάθημα στον Κένταυρο

Γιορτή αποχαιρετισμού των ΔΕΝ στην Κομοτηνή
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«Ταξιδεύοντας… ανοίγουμε νέους ορίζοντες!»
Στις 12 Φεβρουάριου, μαθητές και μαθήτριες της Β΄ και Γ΄ Λυκείου

Φιλόλογοι συνεργάτες σε πιλοτική δράση του
προγράμματος δημοσιεύουν την εμπειρία τους...

των ΚΕΣΠΕΜ ήρθαν ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματοποίηση των

Πιλοτική εφαρμογή των εκπαιδευτικών υλικών του προγράμματος

ονείρων τους και έζησαν για μια μέρα σα φοιτητές και φοιτήτριες στο

παράλληλα με τα επίσημα εγχειρίδια στις 3 τάξεις του γυμνασίου μέσα στο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επισκέφτηκαν 6 τμήματα του

κανονικό σχολικό πρόγραμμα έγινε πειραματικά επί δυόμισι σχολικά έτη

Πανεπιστημίου, πληροφορήθηκαν για τη δομή και τη λειτουργία της κάθε

στα μαθήματα Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες και Λογοτεχνία, με εξαίρετα

σχολής, περιηγήθηκαν στους χώρους του Πανεπιστημίου, συνομίλησαν με

αποτελέσματα στην επίδοση των μαθητών και στη μεταμόρφωση

φοιτητές και καθηγητές.

των εκπαιδευτικών. Οι εθελοντές της πιλοτικής διδασκαλίας της

Είχαν προετοιμαστεί σε εργαστήρια εμψύχωσης των Δημιουργικών

Λογοτεχνίας κατέγραψαν την εμπειρία τους στο βιβλίο: «Προσεχώς Εμείς

Εργαστηρίων Νέων με βιωματικές δραστηριότητες και στόχο να

Μεγαλώνουμε» (επιμ. Χ. Δανιήλ και Ε. Χοντολίδου, εκδ. Τόπος). Το κοινό

διερευνήσουν τις επιθυμίες και τις δεξιότητές τους ως προς τις επιλογές

και ιδίως οι εκπαιδευτικοί υποδέχθηκαν το βιβλίο με ενθουσιασμό σε όλες

σπουδών. Χαρακτηριστικό της σημασίας του ταξιδιού είναι ότι κάποιοι

τις ακόλουθες εκδηλώσεις παρουσίασής του.

από τους νέους αποφάσισαν να αλλάξουν κατεύθυνση. Μετά την
επίσκεψη, παρουσίασαν σε ανοικτή εκδήλωση με τρόπο δημιουργικό την
εμπειρία τους σε συνομήλικους και γονείς.

• Στις 17 Δεκεμβρίου στη βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το βιβλίο παρουσιάστηκε
από τη Σούλα Μυτακίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Π.Τ.Δ.Ε. Τη

Δείτε περισσότερα για τις συναντήσεις προετοιμασίας της επίσκεψης και

συζήτηση συντόνισε η συνεργάτις του Προγράμματος καθηγήτρια

την ραδιοφωνική εκπομπή των νέων

Βενετία Αποστολίδου, ενώ ακολούθησε συζήτηση με τους συγγραφείςεκπαιδευτικούς από τη Θράκη.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες από την επίσκεψη στο
ΑΠΘ

Δείτε φωτογραφίες από την παρουσίαση στο ΑΠΘ και διαβάστε την
παρουσίαση του βιβλίου από την κυρία Σούλα Μητακίδου

Δείτε τί έγραψε ο Τύπος για την επίσκεψη των μαθητών στο ΑΠΘ
• Στις 20 και 21 Ιανουαρίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Ξάνθης και στο
Μια μέρα φοιτητής... για 31 μαθητές των Δημιουργικών Εργαστηρίων

Δημοκρίτειο Βιβλιοχαρτοπωλείο στην Κομοτηνή. Συντόνισε η Θάλεια

Νέων, Εμπρός, 2/3/2016

Δραγώνα και για το βιβλίο μίλησαν η Άννα Αγγελοπούλου, Σύμβουλος
Φιλολόγων Ξάνθης, η Ίνγκριτ Βάρτα, καθηγήτρια Γερμανικής Φιλολογίας

ΠΕΜ: Μαθητές από την Ξάνθη στη Θεσσαλονίκη για να γνωρίσουν τη

στην Ξάνθη, ο Δημήτρης Βλάχος, σύμβουλος φιλολόγων Ροδόπης, η

φοιτητική ζωή, Xanthipress, 29/2/2016

Ζωή Γαβριηλίδου, καθηγήτρια γλωσσολογίας ΔΠΘ και ο Σπύρος Κιοσσές,
διδάκτωρ φιλολογίας.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την παρουσίαση του βιβλίου στην
Ξάνθη από το kanali 6 και φωτογραφίες από την παρουσίαση στην
Κομοτηνή
Δείτε τι έγραψαν για την παρουσίαση οι εφημερίδες Εμπρός, ο
Παρατηρητής της Θράκης και ο Χρόνος
• Στις 13 Μαΐου, στο Polis Art Café στην Αθήνα. Το βιβλίο προλόγισαν, οι
Άννα Φραγκουδάκη και Θάλεια Δραγώνα και μίλησαν γι΄αυτό, η Μαρίζα
Ντεκάστρο, παιδαγωγός και κριτικός βιβλίων για παιδιά, η Κατερίνα
Σχινά, κριτικός λογοτεχνίας-μεταφράστρια και η Ευαγγελία Φρυδάκη,
καθηγήτρια Διδακτικής του τμήματος ΦΠΨ της φιλοσοφικής σχολής του
ΕΚΠΑ

Ταξιδεύοντας ανοίγουμε νέους ορίζοντες

Δείτε ολόκληρη την παρουσίαση στο Polis και φωτογραφίες από την
εκδήλωση

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
πρόσθεση όχι αφαίρεση, πολλαπλασιασμός όχι διαίρεση

Το Πρόγραμμα στους «Διαπολιτισμικούς Διαλόγους» του
Υπουργείου Παιδείας
Στις 18 Απριλίου, το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής πραγματοποίησαν ημερίδα με τίτλο «Διαπολιτισμικοί Διάλογοι.
Σημεία συνάντησης των προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Το Πρόγραμμα στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα
Στην Αθήνα οι μαθητές των ΚΕΣΠΕΜ Θράκης, azinlikca, 9/5/2016
Πώς η Άλκη Ζέη έγινε μάθημα στη μειονότητα, Τα Νέα, 13/5/2016

εντός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος», προκειμένου να συζητηθεί

Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα ζήλευαν όλα τα σχολεία, Εφημερίδα

η αξιοποίηση των σχολικών βιβλίων και εκπαιδευτικών υλικών που έχουν

των Συντακτών, 19/5/2016

παραχθεί από τα διάφορα προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
από το 1997 μέχρι σήμερα. Συνεργάτες του Προγράμματος παρουσίασαν
τα βιβλία και εκπαιδευτικά του υλικά για το δημοτικό και το γυμνάσιο,
τεκμηρίωσαν ότι τα υλικά αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για όλα τα
σχολεία μέσα στο λογική της χρήσης πολλαπλού βιβλίου, ανέδειξαν τις
παιδαγωγικές πρακτικές που τα στηρίζουν και τόνισαν πόσο κατάλληλα

Από τους μουσουλμανόπαιδες της Θράκης στα ξεριζωμένα παιδιά,
Εφημερίδα των Συντακτών, 24/5/2016
Ανοίγοντας φτερά και πόρτες στην εκπαιδευτική κοινότητα, Παρατηρητής
της Θράκης, 30/5/2016

είναι πολλά από αυτά για την ενταξιακή εκπαίδευση των παιδιών

Συνέντευξη της ειδικής επιστημονικής συμβούλου, στις 17/5/2016,

προσφύγων.

Θάλειας Δραγώνα, στην εκπομπή Ντάμες Σπαθί, στον Αθήνα 9.84,

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ανακοίνωσε ότι

με αφορμή την Ημερίδα για το κλείσιμο του έργου στην Αθήνα, για

προβλέπεται η άμεση έγκριση για χρήση σε όλα τα σχολεία, παράλληλα με

την πολύχρονη εφαρμογή του Προγράμματος στη Θράκη και τα

τα επίσημα σχολικά εγχειρίδια, όλων των υλικών που παρουσιάστηκαν.

αποτελέσματά του.

Παρουσιάσεις του Προγράμματος σε Πανεπιστήμια του
εξωτερικού

Συνέντευξη της ειδικής επιστημονικής συμβούλου, Θάλειας Δραγώνα,

Η Θάλεια Δραγώνα, ως προσκεκλημένη στο Συνέδριο «Inspiring Learning

όπου μίλησε για την αποτελεσματικότητα της 19χρονης παρέμβασης

Life» που πραγματοποιήθηκε στο Όσλο της Νορβηγίας, παρουσίασε το
Πρόγραμμα σε ομιλία με θέμα: «Stimulating the Educational Process and Enhancing Collaborative Practices: The Project on the Education of the Muslim

στις 18/5/2016, στην εκπομπή Με θέση και υπογραφή, Στο Κόκκινο,
του Προγράμματος στη Θράκη. Στην εκπομπή παρενέβη ο βουλευτής
Ροδόπης Μουσταφά Μουσταφά.

Minority Children in Thrace, Greece».

Συνέντευξη της συνεργάτριας του Προγράμματος, Μαρίας Ζωγραφάκη,

Επίσης ως προσκεκλημένη στο Πανεπιστήμιο του Sussex, στις 2-3 Ιουνίου

στις 29/4/2016, στην εκπομπή Ντάμες Σπαθί, στον Αθήνα 9.84 σχετικά με

στο συμπόσιο με θέμα: «Activism on the edge of age», παρουσίασε το

την εκδρομή των ενηλίκων μαθητών και μαθητριών στην Αθήνα

Πρόγραμμα σε ομιλία με τίτλο «From exclusion to active engagement: working with youths in a multi-cultural context».
Το κορυφαίο επαγγελματικό πρόγραμμα ανταλλαγής του State Department των ΗΠΑ, International Visitor Leadership Program (IVLP) απηύθηνε
πρόσκληση στην υπεύθυνη των ΚΕΣΠΕΜ Ροδόπης Μαρία Κωνσταντινίδου
σε ένδειξη αναγνώρισης της συμβολής του Προγράμματος στον τομέα
προώθησης δικαιωμάτων των μειονοτήτων και ένταξης της νεολαίας.
Τον Μάϊο 2016 μαζί με άλλους προσκεκλημένους επισκέφθηκε την
Ουάσιγκτον DC, την Οκλαχόμα, το Μίσιγκαν και τη Νέα Υόρκη και είχε την
ευκαιρία να παρουσιάσει το Πρόγραμμα σε στελέχη της κυβέρνησης και
της κοινωνίας των πολιτών.
Νήπια με τις βεβαιώσεις παρακολούθησης των μαθημάτων
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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
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