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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.

Χρονιά δύσκολη 
αλλά πετυχημένη
Η σχολική χρονιά που έκλεισε στάθηκε 
δύσκολη. Η μεγάλη κρίση στην οποία 
βρέθηκε η χώρα και τα πλήθος προβλήματα 
που σχετίζονται μαζί της δημιούργησαν 
μια ατμόσφαιρα γενικευμένης ανησυχίας 
για το αύριο, αντικειμενικά διαταρακτικής 
για την καθημερινότητα των μαθημάτων 
και λοιπών δράσεων. Επίσης η υπουργική 
απόφαση για το όριο αμοιβής των 
εκπαιδευτικών προκάλεσε προβλήματα 
που διατάραξαν τη λειτουργία. Ευτυχώς 
η απόφαση άλλαξε. Τα λίγα προβλήματα 
που δημιουργήθηκαν ξεπεράστηκαν. Το 
γεγονός ότι τα προβλήματα ήταν λίγα 
απαιτεί εδώ εκ μέρους όλων των υπευθύνων 
να αναγνωρίσουμε δημόσια την υψηλή 
κοινωνική ευθύνη που έδειξαν σχεδόν στο 
σύνολό τους οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα 
εκπαιδευτικοί. 

Παρά τις μεγάλες και ασυνήθιστες 
δυσκολίες, μπορούμε βάσιμα να 
αποτιμήσουμε τη χρονιά πετυχημένη. Τα 
μαθήματα του προγράμματος σε δημοτικά, 
γυμνάσια και μερικά λύκεια, τα μαθήματα 
και τις πολλές άλλες δραστηριότητες 
των ΚΕΣΠΕΜ παρακολούθησαν φέτος 
συνολικά 5.350 μαθητές και μαθήτριες της 
μειονότητας από την ηλικία νηπιαγωγείου 
έως λυκείου. 

Ορατό δείγμα για την επιτυχή λειτουργία 
των μαθημάτων στάθηκαν οι εορταστικές 
εκδηλώσεις τέλους της χρονιάς στα σχολεία 
και τα ΚΕΣΠΕΜ, όπου η κάθε μικρή ομάδα 
μαθητών και μαθητριών παρουσίασε 
εργασίες κάθε είδους, που καθαρά έδειχναν 
πόση πρόοδο είχαν κάνει. Τα γελαστά παιδιά 
που παρουσίαζαν με καμάρι τις εργασίες και 
οι φανερά ικανοποιημένοι και συγκινημένοι 
γονείς ήταν από σχολείο σε σχολείο και από 
ΚΕΣΠΕΜ σε ΚΕΣΠΕΜ μεγάλη ανταμοιβή 
για τους εκπαιδευτικούς και όλους τους 
συνεργάτες του προγράμματος.

Ενισχυτικά μαθήματα 
δευτεροβάθμιας 

Με επιτυχία έληξαν τον Ιούνιο τα 
ενισχυτικά μαθήματα του προγράμματος 
σε ώρες πρόσθετες στο κανονικό σχολικό 
ωράριο που έγιναν σε 22 Γυμνάσια και 6 
Λύκεια των νομών Ροδόπης, Ξάνθης και 
Έβρου και τα παρακολούθησαν 1.625 
μαθητές/ριες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκδηλώσεις λήξης 
ενισχυτικών μαθημάτων στα 
δημοτικά 

Με εορταστικές εκδηλώσεις παρουσίασης 
των έργων των παιδιών έληξαν τα 
ενισχυτικά μαθήματα σε 18 δημοτικά 
σχολεία που παρακολούθησαν τη φετινή 
σχολική χρονιά 1.107 μαθητές/ριες.
Τα παιδιά παρουσίασαν στους γονείς, 
που συμμετείχαν μαζικά, εργασίες τους 
σε μορφή γραπτή και ηλεκτρονική, 
παρέλαβαν βεβαιώσεις επιτυχούς 
παρακολούθησης και τα αναμνηστικά 
δωράκια, σε κλίμα αισιοδοξίας με πολλές 
ευχαριστίες από πλευράς γονιών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εορταστικό τέλος της χρονιάς 
στα ΚΕΣΠΕΜ
Στα 10 ΚΕΣΠΕΜ του προγράμματος η 
σχολική χρονιά έληξε με γιορτές όπου τα 
παιδιά παρουσίασαν τη δουλειά τους, οι 
γονείς ήταν φανερά ικανοποιημένοι και 
αρκετές μητέρες συγκινημένες, ενώ τα 
παιδιά τραγούδησαν, χόρεψαν, γιόρτασαν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι γιορτές λήξης της χρονιάς 
των Κινητών ΚΕΣΠΕΜ

Χαρούμενα γιορτάστηκε η λήξη των 
μαθημάτων από τα συνολικά 895 
παιδιά στα 43 μειονοτικά σχολεία που 
επισκέπτονταν φέτος τα τέσσερα Βαν 
του προγράμματος, με υπολογιστές, 
παιδικά βιβλία και παιγνίδια μάθησης, 
στα μακρινά και δυσπρόσιτα μειονοτικά 
χωριά. Τα παιδιά παρουσίασαν τις εργασίες 
της χρονιάς και φωτογραφήθηκαν με τα 
αναμνηστικά τους καμαρώνοντας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

      

Γιορτές τέλους  -  ΚΕΣΠΕΜ Κομοτηνής  -  
κέφι και χορός

Εκδήλωση λήξης στο ΚΕΣΠΕΜ Ευλάλου

http://www.museduc.gr/index.php?page=4#B1
http://www.museduc.gr/docs/enisx_dimotiko_2011_2012.pdf
http://www.museduc.gr/docs/telos_xronias_enisxytiki.pdf
http://www.museduc.gr/docs/telos_xronias_KESPEM.pdf
http://www.museduc.gr/docs/kinita_kespem_2011.pdf
http://www.museduc.gr/docs/telos_xronias_kinita_KESPEM.pdf
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Η χρονιά πήγε καλά σε όλα τα ΚΕΣΠΕΜ 
Στα κεντρικά: Κομοτηνή και Ξάνθη
στα περιφερειακά Ξάνθης: Εχίνος, Εύλαλο, Σέλερο και Δροσερό
στα περιφερειακά Ροδόπης: Ίασμος, Σάπες, Οργάνη 
και Άβαντος (Αλεξανδρούπολης)
τα παιδιά δημοτικού έκαναν μαθήματα ελληνικών με Η/Υ, τα 
παιδιά γυμνασίου και λυκείου έρχονταν να βοηθηθούν σε 
όποια μαθήματα είχαν δυσκολίες, άλλα παρακολούθησαν 
σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού και άλλα τμήματα 
φιλαναγνωσίας. 
Συνολικά σε όλα τα ΚΕΣΠΕΜ συμμετείχαν φέτος 1.558 παιδιά.
Επίσης στα ΚΕΣΠΕΜ:
Ενήλικες, οι πιο πολλοί μητέρες μαθητών, έκαναν μαθήματα 
ελληνικών. 
Πολλοί εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν σεμινάρια εξοικείωσης 
με την τουρκική γλώσσα. 
Συνολικά 222 γονείς και 537 εκπαιδευτικοί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων (ΔΕΝ)

Στα ΚΕΣΠΕΜ λειτούργησαν και φέτος με επιτυχία τα ΔΕΝ. 
Στα ΔΕΝ, όπου ομάδες μειονότητας και πλειονότητας κάνουν 
πράξη τη συνεργασία, 177 παιδιά, έφηβοι και νέοι σε  16 μεικτές 
ομάδες έμαθαν με ποικίλες δραστηριότητες να συμβιώνουν, να 
συνεργάζονται, να εκφράζονται δημιουργικά και να λειτουργούν 
ως μέλη της τοπικής κοινωνίας.
•  Νέα βιωματικά εργαστήρια όπου συμμετείχαν παιδιά μαζί με 
τους γονείς τους έγιναν με επιτυχία από τα ΔΕΝ των ΚΕΣΠΕΜ 
Κομοτηνής και Ξάνθης. 
• Μάιο στο ΚΕΣΠΕΜ Κομοτηνής και Ιούνιο στο ΚΕΣΠΕΜ Ξάνθης, 
με τίτλο «ΔΕΝ – Ανοίγουμε στην κοινότητα» οι νέοι των ΔΕΝ 
οργάνωσαν εκδηλώσεις – εκθέσεις παρουσιάζοντας τις 
δημιουργίες της χρονιάς στην τοπική κοινωνία. 
• Τέλος Μαΐου, η ομάδα νέων ενηλίκων των ΔΕΝ (που αποτελούν 
νέοι από Ξάνθη και Κομοτηνή) οργάνωσε δράση με θέμα τη 
διαπολιτισμική συνύπαρξη αξιοποιώντας την τέχνη του graffiti 
ως μέσο έκφρασης. Η δράση σχεδιάστηκε σε συνεργασία με 
ομάδες φοιτητών και ολοκληρώθηκε στο ΚΕΣΠΕΜ Κομοτηνής 
με προβολή ταινιών μικρού μήκους, κουβέντα και ζωντανή 
μουσική.

Οι πιο πετυχημένες εκδηλώσεις της χρονιάς 
στα ΚΕΣΠΕΜ

Πετυχημένες ως προς τη συμμετοχή και τον ενθουσιασμό των 
παιδιών ήταν οι εκδηλώσεις: 

- Με το skype τελικά συνομίλησαν με τη συγγραφέα Άλκη Ζέη τα 
παιδιά του ΚΕΣΠΕΜ Ξάνθης. Την είχαν καλέσει και την περίμεναν 
αλλά μικρό ατύχημα την εμπόδισε να ταξιδέψει, έτσι τα παιδιά 
κουβέντιασαν μαζί της στο διαδίκτυο, έμειναν ενθουσιασμένα 
αλλά και εκείνη γοητεύτηκε από τις ερωτήσεις, τις γνώσεις και 
την εξυπνάδα τους. 

- Η αφήγηση του παραμυθιού «Τάκης ο Πειραματάκης και το 
μυστικό του δάσους» με παράλληλη εφαρμογή πειραμάτων 
Φυσικής, το Μάρτιο από συνεργάτη του προγράμματος, μάγεψε 
τα πολλά παιδιά που συμμετείχαν στα ΚΕΣΠΕΜ του Εχίνου και 
του Σέλερου.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

- Τα παιδιά του ΚΕΣΠΕΜ Κομοτηνής παρακολούθησαν σε 
εκδήλωση τη συγγραφέα και ηθοποιό Αργυρώ Πιπίνη που τους 
παρουσίασε το βιβλίο της: «Ο Ευγένιος και ο Ιερός Πάπυρος». 

- Δύο γιορτές έγιναν Φεβρουάριο και Μάρτιο στο ΚΕΣΠΕΜ του 
Δροσερού. Μία για τις απόκριες και μία διήμερη γιορτή για το 
Εντερλέζι των Ρομά, όπου τα παιδιά μέσα από παιχνίδια και 
κατασκευές παρουσίασαν τα ιδιαίτερα έθιμά τους.

Απόκριες στο ΚΕΣΠΕΜ Δροσερού ΚΕΣΠΕΜ Ξάνθης: Δικτυακή συζήτηση με την Άλκη Ζέη

Κινητά ΚΕΣΠΕΜ- Γιορτή λήξης με τις βεβαιώσεις στα χέρια

http://www.museduc.gr/index.php?page=5
http://www.museduc-mm.gr/mm/index.php?option=com_content&view=article&id=57:l-r-&catid=36:2012-03-26-07-01-41&Itemid=54


Το σχολικό έτος 2011-2012 συμμετείχαν  
στα μαθήματα του προγράμματος στα σχολεία και στα ΚΕΣΠΕΜ  

συνολικά  5.350 παιδιά της μειονότητας 
από την ηλικία νηπιαγωγείου έως λυκείου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ 
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
Διεύθυνση: Ιπποκράτους 35, 10680, Αθήνα, 5ος όροφος
τηλ: 210-3688508, 210-3688515
φαξ: 210-3688506
mail: museduc@ecd.uoa.gr

www.museduc.gr            

Επιστημονική Υπεύθυνη: Άννα Φραγκουδάκη 

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 
επένδυση στην κοινωνία της γνώσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Ε Ι Δ Ι Κ Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α  Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Σ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ε Σ Π Α
2007-2013

πρόγραμμα για την ανάπτυξη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
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Εκδηλώσεις από μαθητές με ελλιπή ένταξη/
ασταθή φοίτηση
Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου «Ήχος και Εικόνα» λειτούργησαν 
ομάδες ανάπτυξης δεξιοτήτων και δημιουργήθηκε η μουσικο-
θεατρική παράσταση «Ταξίδι στην Οδύσσεια» στις εορτές των 
Ελευθερίων της Κομοτηνής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θερινά ενισχυτικά μαθήματα στα σχολεία

Αρχές Ιουλίου ξεκινούν σε 8 μειονοτικά σχολεία Ξάνθης και 
Ροδόπης θερινά μαθήματα προπαρασκευστικά των επόμενων 
τάξεων.
Από μέσα Αυγούστου και κατά τις επαναληπτικές εξετάσεις 
του Σεπτεμβρίου προβλέπονται μαθήματα προετοιμασίας για 

μετεξεταστέους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων.

Ο θερινός κύκλος των ΔΕΝ

Τα ΔΕΝ συνεχίζουν τον θερινό τους κύκλο στο Νέστο (Γαλάνη 
Τοπείρου) στην Ξάνθη και στην παραλία Μέσης στη Ροδόπη. 
Για 4 εδομάδες (25 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου) υποδέχονται 
παιδιά, εφήβους και νέους που θα μάθουν την ιστορία του 
τόπου, τους μύθους, τη θάλασσα και το ποτάμι, σε συνεργασία 
ζωγραφίζοντας, δημιουργώντας κατασκευές, φωτογραφίζοντας, 
φτιάχνοντας βίντεο, θεατρικά έργα και τραγούδια...

Θερινά τμήματα στα ΚΕΣΠΕΜ

Αρχές Ιουλίου ξεκινούν στα κεντρικά και περιφερειακά 

ΚΕΣΠΕΜ θερινά μαθήματα, ενώ προβλέπονται μαθήματα σε 

μετεξεταστέους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου τον Αύγουστο.

Ταξίδια των κινητών ΚΕΣΠΕΜ το καλοκαίρι
Θερινά μαθήματα προσφέρουν σε 320 παιδιά τα κινητά ΚΕΣΠΕΜ 

που θα ταξιδεύουν το καλοκαίρι στα ακόλουθα 22 μειονοτικά 

χωριά:

Δέκαρχο, Δημάριο, Κεντητή, Μάνταινα, Μ.Ορφανό, Μελίβοια, 

Μικροχώρι, Παλαιό Εράσμιο, Σάτρες, Σούνιο, Ωραίο (Ξάνθη)

Αμάραντο, Δαρμένη, Δρανιά, Κέχρος, Κύμη, Μυρτίσκη, Πάτερμα, 

Πελεκητή, Σμιγάδα (Ροδόπη)

Αγριανή, Μ.Δέρειο (Έβρος)

Ο ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Επιλογή από δημοσιεύματα. 
Για περισσότερα δείτε στο site 

Πρότυπη η λειτουργία του 
ΚΕΣΠΕΜ στις Σάπες 
(Ελεύθερη Άποψη)

Εκδήλωση του ΚΕΣΠΕΜ 
Κομοτηνής με τους φοιτητές 
του ΔΠΘ (Φωνή της Ροδόπης)

Στηρίζουμε το διαπολιτισμικό 
λύκειο ΣΑΠΩΝ-
στηρίζουμε την περιοχή μας
 (Ο Χρόνος)

Εκδήλωση για το τέλος της 
σχολικής χρονιάς των ΚΕΣΠΕΜ
(Ελεύθερη Άποψη)

Συνέδριο για τα τις Μειονότητες 
στο Μπιλγκί
(Απογευματινή 
Κωνσταντινούπολης)

Παιδιά πρωταγωνιστές στη 
γιορτή των ΚΕΣΠΕΜ
(Ελεύθερο Βήμα)

ΔΕΝ Κομοτηνής- Επεμβαίνω

                                                              ΤΩΡΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

http://www.museduc.gr
http://www.museduc.gr/docs/odyssey.pdf
http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.8emata&id=11398
http://www.elapopsi.gr/Detail.aspx?CID=2888
http://fonirodopis.gr/press/?p=42487
http://www.eleftherovima.gr/cgi-bin/news/viewnews.cgi?newsid1317917920,65304,
http://www.xronos.gr/detail.php?ID=81253
http://museduc.gr/docs/El_apopsi_14_june_2012.pdf
http://www.museduc.gr/docs/synedrio_Bilgi.pdf
http://www.museduc.gr/docs/synedrio_Bilgi.pdf
http://www.museduc.gr/docs/ev120612.pdf

