
Την τελευταία αυτή χρονιά της παράτασης του ΠΕΜ, με μειωμένα κονδύλια,  

με πολλές δραστηριότητες που σταμάτησαν, ενώ όσες συνεχίζουν, περιορίστηκαν, 

δυόμισι χιλιάδες [2.576] παιδιά της μειονότητας συμμετέχουν 

στα μαθήματα ελληνικής γλώσσας και τις δημιουργικές δραστηριότητες, 

στα σχολεία, στα κεντρικά, περιφερειακά και κινητά ΚΕΣΠΕΜ 

και στα Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων.
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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

Η σχολική χρονιά πλησιάζει στο τέλος. Ικανοποίηση 
νιώθουν παιδιά, εκπαιδευτικοί, γονείς και υπεύθυνοι της 
κάθε δράσης. 

Ήταν χρονιά ιδιαίτερα δύσκολη για την εκταμίευση 
κονδυλίων και την ανταπόκριση του έργου στις 
οικονομικές του υποχρεώσεις. Χάρη στην εμπιστοσύνη 
και την υψηλή αίσθηση ευθύνης όσων εργάζονται 
στο ΠΕΜ αλλά και χάρη στη βοήθεια των διοικητικών 
στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Υπουργείου Παιδείας, καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε 
στις μεγάλες δυσκολίες. 

Μας δυσκόλεψε, επίσης, ο φετινός χειμώνας που ήταν 
βαρύς, με την κακοκαιρία που ματαίωσε μαθήματα 
και ταξίδια των κινητών μας. Η Άνοιξη, πάντως, 
βοήθησε να ταξιδέψουν τα παιδιά των Δημιουργικών 
Εργαστηρίων στην Αθήνα, μαθητές λυκείου των ΚΕΣΠΕΜ 
να κάνουν επίσκεψη γνωριμίας του πανεπιστημίου στη 
Θεσσαλονίκη, να πάνε μητέρες –μαθήτριες ελληνικών– 
εκδρομή στην Καβάλα, να γνωρίσουν παιδιά της Ξάνθης 
και του Ευλάλου το αρχαιολογικό μουσείο στα Άβδηρα.      

Πριν την έναρξη των θερινών δράσεων, θα γίνουν 
εορταστικές εκδηλώσεις του τέλους της χρονιάς στα 
ΚΕΣΠΕΜ, στα χωριά που επισκέπτονται οι κινητές 
μονάδες, στα σχολεία που γίνονται ενισχυτικά μαθήματα, 
στα Δημιουργικά Εργαστήρια, στις 5, 6, και 7 Ιουνίου. 
Με εκδηλώσεις στην πλατεία της Ξάνθης, ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΊΑ 
ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΕΣΠΕΜ, δημόσια συζήτηση/αποτίμηση του 
Προγράμματος στην Κομοτηνή, διασκέδαση με τη 
μουσική των Balkanatolia το Σάββατο 6 Ιουνίου στην 
Κομοτηνή, θα γιορτάσουμε το τέλος της 4ης φάσης του 
Προγράμματος.

Μαθήματα ελληνικών στα δημοτικά Ροδόπης και Ξάνθης
420 παιδιά από 5 Μ/κα Δημοτικά σχολεία παρακολουθούν μαθήματα για τη βελτίωση 

της χρήσης της ελληνικής γλώσσας. 

Οι μητέρες μικρών του Νηπιαγωγείου και της Πρώτης Δημοτικού στον Κένταυρο της 

Ξάνθης, δανείζονται παιδικά βιβλία και τα δουλεύουν στο σπίτι μαζί με τα παιδιά τους. 

Στον Κένταυρο αναπτύξαμε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό που έχει αναλάβει

τα μαθηματικά της Στ΄ τάξης στο πλαίσιο του κανονικού τουρκόφωνου

προγράμματος. Παρακολουθεί μαθήματα του Προγράμματος και συζητάμε μαζί του

αν οι όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι μαθητές στα μαθηματικά συνδέονται

με την ελλιπή κατάκτηση εννοιών και διαδικασιών ή με δυσκολίες στην

ελληνική γλώσσα.

Τα νέα Δέλτα των Δημιουργικών Εργαστηρίων Νέων
Τα ΔΕΝ του ΠΕΜ, «Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων», προσθέτουν διάφορα καινούρια 

δημιουργικά Δέλτα στις έως τώρα δραστηριότητές τους. 

«Δημιουργικό, Διαπολιτισμικό, Διαδραστικό, Διαφοροποιημένο Εργαστήριο Νέων», 

όπου στους ΔΕΝτόπους του συμμετέχουν 152 νέοι και 48 γονείς. 

Παιχνίδι ρόλων σε μάθημα ελληνικών σε  Μ/κο Δημοτικό Σχολείο
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Μαθήματα ελληνικών και παιδαγωγικές δραστηριότητες 
στα ΚΕΣΠΕΜ 
Στα 9 Κέντρα του Προγράμματος, που είναι χώροι ελληνομάθειας και 

συγχρόνως κοινωνικοποίησης, με στόχο την εκμάθηση της συμβίωσης και 

της συνεργασίας, συμμετέχουν 1.449 νήπια, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου 

και λυκείου. 

Επίσης, 137 μητέρες μαθητών της μειονότητας παρακολουθούν 

μαθήματα ελληνικής στα ΚΕΣΠΕΜ της Ξάνθης, της Κομοτηνής και του 

Ιάσμου και στα κεφαλοχώρια Κένταυρος και Μεγάλο Ορφανό.  

Τα κινητά ΚΕΣΠΕΜ ταξιδεύουν
Τα 4 εξοπλισμένα βαν του Προγράμματος, τα κινητά κέντρα του, 

συνεχίζουν να φέρνουν σε 555 παιδιά της μειονότητας στα απομονωμένα 

χωριά τη γνώση με μαθήματα ελληνικής, τον εκσυγχρονισμό με 

λάπτοπ και ίντερνετ, την πνευματική καλλιέργεια με παιδική δανειστική 

βιβλιοθήκη, είδη ζωγραφικής, εκπαιδευτικά παιγνίδια. Τα συνοδεύουν 

13 επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί και εμψυχωτές/ριες και 5 οδηγοί 

διαμεσολαβητές.  

Φέτος 98 παιδιά έμαθαν με τα κινητά ΚΕΣΠΕΜ να γράφουν ελληνικά και 

237 παιδιά έμαθαν για πρώτη φορά να χρησιμοποιούν κομπιούτερ. 

Ανάμεσα στα παιδιά που συμμετέχουν στα μαθήματα και τις 

δραστηριότητες των κινητών ΚΕΣΠΕΜ παρακολουθούν και 68 παιδιά, 

τα πιο πολλά επειδή δεν πηγαίνουν στο πρωινό σχολείο, είτε γιατί το 

έχουν εγκαταλείψει, είτε γιατί είναι προσχολικής ηλικίας και δεν υπάρχει 

νηπιαγωγείο. 

Στο χωριό Μεγάλο Ορφανό, με αίτημα επίμονο των γονιών, που τα παιδιά 

τους συμμετέχουν στο κινητό ΚΕΣΠΕΜ, ξεκίνησαν (σε συνεργασία με το 

ΚΕΣΠΕΜ Ξάνθης) μαθήματα ελληνικών για τις μητέρες. 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη δράση των κινητών ΚΕΣΠΕΜ

Τα παιδιά των ΚΕΣΠΕΜ στο αρχαιολογικό μουσείο 
Αβδήρων
Στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος, με αφετηρία το λογισμικό 

εκπαιδευτικό παιγνίδι του ΠΕΜ «Ο σεβντάς του Σεντουκιού», παιδιά 

από τα ΚΕΣΠΕΜ Ευλάλου και Ξάνθης, με τις/τους εκπαιδευτικούς τους, 

επισκέφτηκαν στις 8 Μαρτίου το αρχαιολογικό μουσείο στα Άβδηρα και 

γνώρισαν τα ευρήματα με παιγνίδια και δραματοποιήσεις. 

Δείτε φωτογραφίες από την επίσκεψη

Μαθαίνοντας με τα λάπτοπ των Κινητών ΚΕΣΠΕΜ

Μάθημα σε ένα από τα εννέα ΚΕΣΠΕΜ Παιδιά των ΚΕΣΠΕΜ στο αρχαιολογικό μουσείο Αβδήρων

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.museduc.gr/el/component/k2/item/457-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B1%CE%B2%CE%B4%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%BD
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Φύγαμε για Αθήνα – Φύγαμε για Θράκη!
Στα πλαίσια του προγράμματος «Χτίζοντας γέφυρες συνύπαρξης» 

που υλοποιείται από τα ΔΕΝ με στόχο την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ 

κοινοτήτων, μια ομάδα παιδιών των ΔΕΝ επισκέφθηκε στην Αθήνα ομάδα 

παιδιών της Σχολής Χιλλ, 20 με 24 Μαρτίου κι εκείνη ανταπέδωσε την 

επίσκεψη και πήγε στην Θράκη, 4 με 7 Απριλίου. 

Τα παιδιά, άλλοτε σε ρόλο «ταξιδιώτη» και άλλοτε σε ρόλο «ξεναγού», 

μοιράστηκαν εμπειρίες αλληλοκατανόησης και αλληλοεκτίμησης μέσα 

από παιχνίδια, περιηγήσεις, ξεναγήσεις και άλλες κοινές δράσεις. 

Δείτε την προετοιμασία του ταξιδιού από τα παιδιά, τους γονείς και τους 

εμψυχωτές

Δείτε και το βίντεο που έστειλε η ομάδα της Χιλλ στην ομάδα των ΔΕΝ 

πριν το ταξίδι

Δείτε «στιγμές» από τα ταξίδια των παιδιών στη Θράκη και την Αθήνα

Δείτε προσωπικές αφηγήσεις για το ταξίδι των συνεργατών ΔΕΝ

Δείτε προσωπικές αφηγήσεις για το ταξίδι των συνεργατών της Σχολής 

Χιλλ
Οι γονείς στο Μουσείο Καπνού και το Μουσείο Κέρινων 
Ομοιωμάτων
92 ενήλικες μαθητές/τριες που παρακολουθούν μαθήματα ελληνομάθειας 

στην Κομοτηνή, στην Ξάνθη, στον Ίασμο, στον Κένταυρο και στο Μεγάλο 

Ορφανό πραγματοποίησαν εκδρομή στην Καβάλα, πληροφορήθηκαν 

για την καλλιέργεια και την παραγωγή καπνού στο Μουσείο Καπνού της 

πόλης,  γνώρισαν τα γλυπτά και συνομίλησαν με τον ίδιο το γλύπτη στο 

Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, και απόλαυσαν την περιήγησή τους σε 

ολόκληρη την πόλη. 

Δείτε αναλυτική περιγραφή και φωτογραφίες από την επίσκεψη στην 

Καβάλα

Μητέρες, μαθήτριες των ΚΕΣΠΕΜ, στο μουσείο Καπνού κατά την εκδρομή 
τους στην Καβάλα

Παιδιά των ΔΕΝ στο Καλλιμάρμαρο, κατά την επίσκεψή τους στη Σχολή Χιλλ 
της Αθήνας

Παιδιά της Σχολής Χιλλ ανταποδίδοντας την επίσκεψη στην Ξάνθη

http://www.museduc-mm.gr/gefseis/index.php/2012-03-08-09-09-49/2014-05-01-12-08-51/228-gefures-den-proetoimazoume-to-taksidi-mas-ap-ti-thraki-stin-athina
http://www.museduc-mm.gr/gefseis/index.php/2012-03-08-09-09-49/2014-05-01-12-08-51/228-gefures-den-proetoimazoume-to-taksidi-mas-ap-ti-thraki-stin-athina
https://youtu.be/qFnypiXxwrw
https://youtu.be/qFnypiXxwrw
http://www.museduc-mm.gr/gefseis/index.php/2012-02-12-21-27-40/2012-07-05-10-41-05/book/22-denbook21/2-biblioistories
http://hill.gr/article.php?id=771
http://hill.gr/article.php?id=771
http://museduc.gr/el/component/k2/item/461-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1
http://museduc.gr/el/component/k2/item/461-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1
http://www.museduc-mm.gr/gefseis/index.php/2012-03-08-09-09-49/2014-05-01-12-08-51/231-ap-to-imerologio-tis-giagiannis
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ 
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
Διεύθυνση: Ιπποκράτους 35, 10680, Αθήνα, 5ος όροφος
τηλ: 210-3688508, 210-3688515
φαξ: 210-3688506
email: museduc@ecd.uoa.gr

www.museduc.gr            

Επιστημονική Υπεύθυνη: Άννα Φραγκουδάκη 

Ενημερωνόμαστε για τις σπουδές μας!
Συναντήσεις μαθητών/ριών της Γ΄Λυκείου με τους υπευθύνους των 

Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π) Ξάνθης και 

Κομοτηνής γίνονται στα ΚΕΣΠΕΜ και ΚΕ.ΣΥ.Π σε μια προσπάθεια να 

συνδέσουν τις επιθυμίες και τις δεξιότητές τους με τις επιλογές σπουδών.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις συναντήσεις

Προετοιμαζόμαστε για το Πανεπιστήμιο!
Στις 20 Απριλίου, μαθητές/τριες των ΚΕΣΠΕΜ, επισκέφτηκαν το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μετά από πρόταση της 

συνεργάτριας του ΠΕΜ και Αναπληρώτριας Προέδρου του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Βενετίας Αποστολίδου, η οποία τους ξενάγησε, τους ενημέρωσε για τις 

σπουδές και τις ειδικότητες στο ΑΠΘ και συνέβαλε να συνομιλήσουν με 

φοιτητές/ριες και καθηγητές/ριες. 

Δείτε φωτογραφίες και περισσότερες πληροφορίες για την επίσκεψη

“Τέσσερα δέλτα περιφέρονται & ΔΕΝ-ο-εμπειρίες 
μεταφέρονται”
Ένα μπαούλο λειτουργεί ως «συλλέκτης ιστοριών» και ταξιδεύει με το 

βαν των ΔΕΝ από τόπο σε τόπο, οργανώνοντας δράσεις εμψύχωσης, 

και γίνεται ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα ΚΕΣΠΕΜ και τις διάφορες 

τοπικές κοινότητες Ξάνθης και Ροδόπης

Δείτε  περιγραφή και φωτογραφίες από τη δράση εμψύχωσης στο Σέλερο

Δείτε περιγραφή και φωτογραφίες από τη δράση εμψύχωσης στο Εύλαλο

Δείτε περιγραφή και φωτογραφίες από τη δράση εμψύχωσης στον Ίασμο

Προβολή των αποτελεσμάτων του Προγράμματος και 
εκδηλώσεις λήξης
Από 5-7 Ιουνίου, στην Ξάνθη και την Κομοτηνή, με αφορμή το κλείσιμο 

του έργου και έπειτα από 17 χρόνια ενεργούς παρουσίας του ΠΕΜ στη 

Θράκη προγραμματίζονται οι εξής εκδηλώσεις:

    -  5 Ιουνίου: Ημερίδα στην Κομοτηνή για την αποτίμηση του έργου 

του Προγράμματος με παράλληλη έκθεση για παρουσίαση υλικού και 

εργασιών των παιδιών.

    -  6 Ιουνίου: Δημόσια παρουσίαση του Προγράμματος στην Ξάνθη σε 

οργάνωση των Δημιουργικών Εργαστηρίων Νέων και συναυλία στην 

Κομοτηνή υπό τους ήχους των Balcanatolia.

    -  7 Ιουνίου: Μεγάλη γιορτή όλων των ΚΕΣΠΕΜ Ξάνθης.

Στα Μ/κα Δημοτικά Σχολεία, με τη λήξη των μαθημάτων, εκδηλώσεις θα 

γίνουν μέσα στα σχολεία όπου εκπαιδευτικοί και παιδιά θα παρουσιάσουν 

τις εργασίες του χειμώνα στους γονείς.

Ο Τύπος για το Πρόγραμμα

Αθήνα καλεί Θράκη, skai.gr

«Γέφυρες» αγάπης σε Αθήνα και Θράκη, daily-stories.gr 

Ολοκληρώθηκε άλλο ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα των ΚEΣΠΕΜ, 

Indexanthi.gr 

Χτίζοντας γέφυρες συνύπαρξης: Θράκη καλεί Αθήνα!, XanthiPress.gr

Γιορτάζοντας την 25η Μαρτίου σε μειονοτικό σχολείο, alfavita.gr

«Πόσο θα αντέξει ο Ισμαήλ;», Εφημερίδα Αυγή

Έφηβοι των ΚΕΣΠΕΜ στο ταξίδι ενημέρωσης όπου γνώρισαν το Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ

http://www.museduc-mm.gr/gefseis/index.php/2012-03-08-09-09-49/2013-04-07-15-28-56/223-4-d-sto-kespem-selerou
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