Μαθήματα σε ενήλικες μαθήτριες
Από το Νοζμβριο 2017 ξεκίνθςαν ςταδιακά τα τμιματα ελλθνικισ γλϊςςασ ςε ενιλικεσ.
Το ΡΕΜ ανταποκρίκθκε ςτο αίτθμα για ελλθνομάκεια ςυνολικά 214 ενιλικων
μακθτριϊν, μαμάδων μακθτϊν του προγράμματοσ ι μθ, με τθ λειτουργία 12 τμθμάτων
ενθλίκων.
Μζχρι να λειτουργιςουν οι χϊροι των ΚΕΣΡΕΜ τα μακιματα ελλθνικισ γλϊςςασ
πραγματοποιοφνται ςε ςχολεία των νομϊν οδόπθσ, Ξάνκθσ και Ζβρου, ςε ςυνζργεια με
τισ άλλεσ δράςεισ του Ρρογράμματοσ. Ζνα τμιμα λειτοφργθςε ςτο κτίριο του Εςπερινοφ
Γυμναςίου Κομοτθνισ, ενϊ ςε ςυνζργεια με τθν δράςθ των ενιςχυτικϊν μακθμάτων ςε
μακθτζσ τθσ πρωτοβάκμιασ λειτοφργθςαν από ζνα τμιμα ςτο 3ο Μειονοτικό Δθμοτικό
Κομοτθνισ, ςτον Άρατο, ςτον Κζνταυρο, ςτα Κιμμζρια και δφο ςτα Αρριανά. Ραράλλθλα,
με μεγάλθ χαρά ανταποκρικικαμε και ςε αιτιματα πιο απομακρυςμζνων οικιςμϊν, ςε
ςυνζργεια με τθν δράςθ των Κινθτϊν ΚΕΣΡΕΜ, ςτον Λινό, ςτο Μεγάλο Ορφανό, ςτο
Μικρό Ριςτό και ςτθν οφςςα.

Μάθημα στο Μ. Ορυανό (16/05/2018)

Για τθ οφςςα πρζπει να κάνουμε ειδικι αναφορά, κακϊσ για πρϊτθ φορά
δθμιουργικθκαν δφο τμιματα γυναικϊν, με 38 εκπαιδευόμενεσ, για τθ δθμιουργία των
οποίων πρζπει να ευχαριςτιςουμε κερμά τον Διευκυντι του Γυμναςίου Σουφλίου, κ.
Ρζτρο Κωνςταντινίδθ. Σε ςυνεργαςία με τον κ. Κωνςταντινίδθ προγραμματίηουμε να

επεκτείνουμε τα τμιματά μασ τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά και ςε άλλουσ
απομακρυςμζνουσ οικιςμοφσ ςτθν περιοχι του Ζβρου.
Φζτοσ αρκετά από τα τμιματα ζκλειςαν μζχρι το τζλοσ Μαΐου, κακϊσ οι περιςςότερεσ
από τισ μακιτριζσ μασ αςχολοφνται με γεωργικζσ εργαςίεσ. Ραρ’ όλα αυτά οι
εκπαιδευόμενεσ τόνιςαν πωσ περιμζνουν με αγωνία τθν επανζναρξθ των μακθμάτων
μασ το Σεπτζμβριο.

Τελευταίο μάκθμα των 2 τμθμάτων ςτα Αρριανά (12/05/2018)

Ππωσ τονίηουν ςυχνά οι γυναίκεσ, τα μακιματα τισ βοθκοφν να μποροφν να
ανταπεξζρχονται γλωςςικά ςτισ κακθμερινζσ τουσ δραςτθριότθτεσ, από τθν αγορά ζωσ
ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, αλλά και να βρίςκονται ακόμθ πιο κοντά ςτα παιδιά τουσ,
βοθκϊντασ τα ςτισ ςχολικζσ εργαςίεσ.

Από τθν εξόρμθςθ τμιματοσ τθσ Κομοτθνισ ςε μαγαηιά για εμπζδωςθ τθσ ορολογίασ (28/04/2018)

Ρεριςτάςεισ, όπωσ θ επίςκεψθ ςτον γιατρό, θ ςυμπλιρωςθ δθμόςιων εγγράφων και θ
ςυηιτθςθ με τουσ δαςκάλουσ για τθν ςχολικι επίδοςθ των παιδιϊν τουσ, που για πολλζσ
μακιτριεσ φάνταηαν βουνό, πλζον είναι οικείεσ και γλωςςικά διαχειρίςιμεσ. Δεν είναι,
άλλωςτε, τυχαίο ότι οι ίδιεσ οι μακιτριεσ αναγνωρίηουν τθν πρόοδό τουσ κι εκφράηουν
με ζνταςθ τθ κζλθςι τουσ να ςυνεχίςουν τα μακιματα ελλθνομάκειασ. Ραράλλθλα
τονίηουν πωσ νιϊκουν μεγαλφτερθ αυτοπεποίκθςθ, κακϊσ δεν χρειάηονται πια βοικεια
για τθν κακθμερινότθτά τουσ.

Ραιχνίδι «Μάντεψε ποιοσ» με μαμάδεσ και παιδιά μακθτζσ των κινθτϊν ΚΕΣΡΕΜ ςτθ οφςςα Ζβρου
(27/05/2018)

Ενιλικεσ μακιτριεσ μαμάδεσ παρακολουκοφν ενεργά τθν παρουςίαςθ τθσ δουλειάσ τθσ ενιςχυτικισ
διδαςκαλίασ των μακθτϊν δθμοτικοφ του ΡΕΜ ςτον Άρατο (12/05/2018)

Ελπίηουμε τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά να καταφζρουμε να ανταποκρικοφμε ςε όλα τα
διαρκϊσ αυξανόμενα αιτιματα για δθμιουργία τμθμάτων ενθλίκων

