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Η ηλεκτρονική εφημερίδα του Προγράμματος για την Ένταξη και Εκπαίδευση των Μουσουλμανοπαίδων
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.
Μαθήματα και παιδαγωγικές δραστηριότητες
στην Πρωτοβάθμια
320 παιδιά, από νήπια έως την τελευταία τάξη του δημοτικού,
συμμετέχουν στα μαθήματα ελληνομάθειας που οργανώνει
το Πρόγραμμα, εκτός ωρών του σχολείου, απογεύματα και
Σαββατοκύριακα, στο ΚΕΣΠΕΜ της Ξάνθης, στα Κιμμέρια,
στον Κύρνο, στις Σάπες, στον Άρατο, στα Αρριανά, στο 3ο
Μειονοτικό Δημοτικό Κομοτηνής. Τα μαθήματα διδάσκουν
συνολικά 19 εκπαιδευτικοί.
Αξιοποιώντας τα εκπαιδευτικά υλικά του Προγράμματος, έντυπα
και ηλεκτρονικά, παραμύθια και παιδικά βιβλία,
με παιγνιώδεις μεθόδους και συλλογικές εργασίες,
τα μαθήματα αναπτύσσουν την ελληνομάθεια των παιδιών,
ενισχύουν τη σχολική τους επίδοση και προετοιμάζουν
τα μεγαλύτερα παιδιά για την ένταξή τους στο γυμνάσιο.

Ενισχυτικά μαθήματα στη Δευτεροβάθμια
Στο ΚΕΣΠΕΜ της Ξάνθης

242 μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου παρακολουθούν
49 τμήματα μαθημάτων ενίσχυσης της ελληνομάθειας και βελτίωσης
της επίδοσης που προσφέρει το Πρόγραμμα στο ΚΕΣΠΕΜ
της Ξάνθης, στον Ίασμο, στο Εσπερινό Λύκειο της Κομοτηνής,
στο τρίτο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης και στο Γυμνάσιο Σουφλίου.
Τα παιδιά διδάσκονται γλώσσα, γραμματική, λογοτεχνία,
μαθηματικά και φυσική με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών,
βιβλίων και εκπαιδευτικών υλικών του Προγράμματος,
ενώ παράλληλα συμμετέχουν σε συλλογικές και ατομικές εργασίες,
θεατρικά δρώμενα και λοιπές δραστηριότητες.
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Μαθήματα δευτεροβάθμιας

Το ταξίδι των κινητών ΚΕΣΠΕΜ
Οι κινητές μονάδες του Προγράμματος (βαν εξοπλισμένα με λάπτοπ
και κινητή βιβλιοθήκη εξωσχολικών βιβλίων) που συνοδεύουν
εκπαιδευτικοί (νηπιαγωγοί και δάσκαλοι/ες) και επιμορφωτές/
ριες επισκέπτονται 32 μακρινά και μικρά μειονοτικά χωριά
προσφέροντας σε 370 παιδιά μαθήματα με ηλεκτρονικά παιγνίδια
μάθησης, παιδικά βιβλία και υλικά για εργασίες σε όλα τα μαθήματα.
Τα παιδιά αγαπούν τα ηλεκτρονικά μαθησιακά παιγνίδια και
κάνουν μέσα στη χρονιά εργασίες συλλογικές διάφορων ειδών (π.χ.
τουριστικό οδηγό του χωριού τους, δικά τους παραμύθια με κείμενα
και ζωγραφιές, δικά τους επιτραπέζια παιγνίδια) που στο τέλος
παραμένουν στο σχολείο.
Σε πέντε από αυτά τα χωριά ταξιδεύουν και εκπαιδευτικοί που
κάνουν μαθήματα ελληνικών σε ενήλικες. Στη μία αίθουσα του
σχολείου «παίζουν» παιγνίδια μάθησης τα παιδιά και στη διπλανή
μαθαίνουν ελληνικά οι μητέρες τους.
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Μαθήματα ελληνικών σε ενήλικες
Φέτος τα μαθήματα παρακολουθούν 170 μαθήτριες, μητέρες
Τα μαθήματα του Προγράμματος για ενήλικες τα παρακολουθούν

μαθητών μας στην Κομοτηνή και την Ξάνθη, στον Άρατο,

από χρόνια στις πόλεις Κομοτηνή και Ξάνθη ιδίως μητέρες

τα Αρριανά και στον Ληνό, στο Μεγάλο Ορφανό, στο Μικρό

των μαθητών/ριών μας. Καθώς το αίτημα πολλαπλασιάστηκε,

Πιστό, στη Ρούσσα, στο Μεγάλο Δέρειο και στο Γονικό. Ελπίζουμε

με τον καιρό τα μαθήματα απλώθηκαν σε μικρούς οικισμούς και

ότι θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε και στα νέα αιτήματα

μακρινά χωριά. Σήμερα τα αιτήματα είναι τόσα που το πρόγραμμα

που καταφτάνουν από άλλα μέρη, όπως από τη Δοκό Ροδόπης και

δυσκολεύεται να ανταποκριθεί πλήρως.

την Αγριάνη Έβρου.

Οι μητέρες ξεναγούνται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής

Το πρώτο μάθημα στο Μεγάλο Ορφανό

Τα ΔΕΝ
Τα Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων του προγράμματος,
τα ΔΕΝ που καλλιεργούν εδώ και χρόνια στη Θράκη
την αρμονική συνύπαρξη και τη συνεργασία με ομάδες μικτές
πολιτισμικά (συμμετέχουν νέοι μέλη της μειονότητας και της
πλειονότητας) έχουν φέτος έναν πυρήνα τριανταπέντε παιδιών.
Συνεργάζονται με τη βοήθεια εμψυχωτών που και αυτοί είναι άντρες
και γυναίκες, μέλη της μειονότητας και της πλειονότητας, ψάχνοντας
γέφυρες ανάμεσα στις διαφορές και τις ανομοιότητες, χτίζοντας
γέφυρες ανάμεσα στις γλώσσες και τις κουλτούρες. Προετοιμάζουν
για άλλη μια χρονιά ομαδικό ταξίδι στη Θεσσαλονίκη γνωριμίας
με το πανεπιστήμιο των νέων που ετοιμάζονται για σπουδές.
Επίσης προετοιμάζουν τις κατασκηνώσεις το καλοκαίρι
στη Μαρώνεια που θα φιλοξενήσουν παιδιά της μειονότητας
και της πλειονότητας μαζί.
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Δημιουργικά εργαστήρια νέων (ΔΕΝ): Χαρούμενες ώρες στα “στέκια” της Ξάνθης (αριστερά) και της Κομοτηνής (δεξιά)

Είκοσι χρόνια λειτουργίας του προγράμματος:
ημερίδα στο Υπουργείο Παιδείας
Στις 14 Δεκεμβρίου 2018 το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων διοργάνωσε Ημερίδα στην αίθουσα Γαλάτεια
Σαράντη του υπουργείου στην οποία παρουσιάστηκε η πορεία του
Προγράμματος στα είκοσι χρόνια λειτουργίας του.
Η ημερίδα ξεκίνησε με χαιρετισμό του Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Παιδείας, κ. Ηλία Γεωργαντά, ο οποίος υπογράμμισε
τη σημασία του Προγράμματος και τα θετικά του αποτελέσματα.
Οι επικεφαλής του έργου Θάλεια Δραγώνα και Άννα Φραγκουδάκη
και οι επιστημονικές υπεύθυνες επιμέρους δράσεων
Αλεξάνδρα Ανδρούσου, Νέλλη Ασκούνη, Χαρά Δαφέρμου και
Μαρία Ζωγραφάκη παρουσίασαν την εικοσαετή πορεία του
Προγράμματος, τους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς του στόχους,
τη λογική των παιδαγωγικών παρεμβάσεων, τις δυσκολίες
που συνάντησε, αλλά και το μεγάλο έργο που έχει επιτελέσει
και τις σημαντικές αλλαγές που παρατηρούνται στην εκπαίδευση
των παιδιών της μειονότητας.
Στην ημερίδα υπήρξε μεγάλη συμμετοχή στελεχών
της εκπαίδευσης, Διευθυντών σχολείων, Συντονιστών Εκπαιδευτικού
Έργου των ΠΕΚΕΣ, Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων και
εκπαιδευτικών. Αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος και αναδείχτηκε
η ευρύτερη χρησιμότητα που έχουν τα εκπαιδευτικά υλικά
και το παιδαγωγικό έργο του προγράμματος, συνολικά
για την εκπαίδευση και εκτός Θράκης.

Ένταξη και Εκπαίδευση των Μουσουλμανόπαιδων
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