
3.058 παιδιά αγκάλιασαν και φέτος τα μαθήματα και τις άλλες δράσεις του 
Προγράμματος σε δημοτικά σχολεία, ΚΕΣΠΕΜ και κινητά ΚΕΣΠΕΜ, παρά την 

καθυστέρηση να εγκριθεί η παράταση του προγράμματος για τη σχολική 
χρονιά 2013-2014 και την αργοπορημένη έναρξη των δράσεων.
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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 και δημιουργική επικοινωνία.

Editorial

Ξεκίνησε δύσκολα και θα είναι δύσκολη η 
φετινή χρονιά για το πρόγραμμα, όπως είναι 
για όλη την εκπαίδευση και την ελληνική 
κοινωνία. Εξασφαλίστηκε η παράταση του 
προγράμματος και αυτό είναι πολύ θετικό, 
γιατί δε θα υπάρξει κενό ανάμεσα στο τέλος 
της φάσης 2010-2013 και της  επόμενης που 
κατά τεκμήριο θα ενταχθεί στη νέα περίοδο 
του ΕΣΠΑ από το 2015. Όμως η παράταση 
εγκρίθηκε με μεγάλη καθυστέρηση και 
όλες οι δράσεις και τα μαθήματα ξεκίνησαν 
αργοπορημένα. Επίσης δεν ήταν δυνατόν 
να συνεχίσουν φέτος ορισμένες δράσεις με 
ανάμεσά τους τα ενισχυτικά μαθήματα εκτός 
ωρών σχολείου στα γυμνάσια και  λύκεια. 

Άλλη μεγάλη δυσκολία είναι οι κλειστές 
διοικητικές υπηρεσίες. Το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και η Επιτροπή Ερευνών που 
διαχειρίζεται τα κονδύλια του έργου δεν 
λειτουργούν από το Σεπτέμβριο. Έχει σωρευτεί 
μεγάλος όγκος γραφειοκρατικής δουλειάς 
που θα χρειαστεί μεγάλο διάστημα να 
διεκπεραιωθεί και να λειτουργήσουν όλα ξανά 
ομαλά. 

Αντιστάθμισμα που στηρίζει όλους και όλες 
στο πρόγραμμα και τους δίνει κουράγιο να 
δουλεύουν με τόσο ψηλή αίσθηση ευθύνης, 
ενώ η αμοιβή τους καθυστερεί από το 
Σεπτέμβριο με το κλειστό Πανεπιστήμιο, 
είναι η ανταπόκριση: ο ενθουσιασμός των 
παιδιών και η εμπιστοσύνη των γονέων. 
Τα παιδιά κατακλύζουν τα ΚΕΣΠΕΜ και 
συμμετέχουν μαζικά στα μαθήματα του 
προγράμματος στα δημοτικά σχολεία 
(απογεύματα και Σαββατοκύριακα), τα ΔΕΝ 
επεκτείνουν τις δημιουργικές δραστηριότητες 
νέων σε πολλούς οικισμούς και τα βαν 
του προγράμματος, τα κινητά ΚΕΣΠΕΜ, τα 
περιμένουν με χαρούμενη ανυπομονησία τα 
παιδιά των απομακρυσμένων χωριών.

Τέλος, η πρωτοβουλία του Προγράμματος 
να οργανώσει σε συνεργασία με το Ελληνικό 
Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής 
(ΕΛΙΑΜΕΠ) συνέδριο στην Κομοτηνή για 
τις μειονοτικές ρυθμίσεις της Συνθήκης 
της Λωζάννης, κινητοποίησε ολόκληρη την 
κοινωνία της Θράκης. Έγιναν ευμενέστατα 
σχόλια για τη σύνθεση των ομιλητών και 
τη δημόσια συζήτηση: πανεπιστημιακοί, 
εκπρόσωποι θεσμών, πολιτικοί και 
δημοσιογράφοι από όλους τους πολιτικούς 
χώρους αντάλλαξαν δημόσια τις απόψεις τους 
για δύσκολα θέματα.  Υπήρξαν εντάσεις και 
αντιπαραθέσεις, εμπόδια και απογοήτευση, 
αλλά η μεγάλη μέχρι το τέλος συμμετοχή στο 
συνέδριο δείχνει πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη 
και η επιθυμία να διαμορφωθούν συνθήκες 
ενός ανοιχτού και ειλικρινούς διαλόγου μεταξύ 
μειονότητας και πλειονότητας.

Στα σχολεία ενισχύουμε 
την ελληνομάθεια και τη 
δημιουργικότητα
793 μαθητές και μαθήτριες στα Δημοτικά 
βελτιώνουν τις δεξιότητές τους στην 
ελληνική γλώσσα.
Δείτε περισσότερα
139 παιδιά από οικισμούς με συνθήκες 
περιθωριοποίησης αποκτούν ευκαιρίες 
κοινωνικής ενσωμάτωσης.
Δείτε περισσότερα

Στα ΚΕΣΠΕΜ δημιουργούμε 
ευκαιρίες μάθησης και 
επικοινωνίας
Τα κεντρικά και περιφερειακά ΚΕΣΠΕΜ 

στελεχωμένα από μέλη της πλειονότητας 
και της μειονότητας κάνουν πράξη τη 
μάθηση, τη δημιουργία και την άρση της 
απομόνωσης αξιοποιώντας τις νέες 
 τεχνολογίες και τα υλικά του Προγράμ-
ματος.

1.375 παιδιά  συμμετέχουν σε δράσεις 
παράλληλες με το σχολικό θεσμό.

177 γονείς μαθαίνουν την ελληνική 
γλώσσα, διευκολύνοντας έτσι την 
καθημερινότητά τους.

Δείτε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ
Το Πρόγραμμα εύχεται σε συνεργάτες-συνεργάτριες, παιδιά και γονείς, 

υγεία και κάθε καλό με τον καινούριο χρόνο, 
καλύτερη ζωή για όλους τους πολίτες στη Θράκη, την Ελλάδα και την Ευρώπη, 

καλές σχέσεις με όλες τις γειτονικές χώρες και ειρήνη στον κόσμο.

Μητέρες σε μάθημα ελληνικών

ΚΕΣΠΕΜ: εικονογραφώντας μικρές ιστορίες
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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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Με τα κινητά ΚΕΣΠΕΜ η γνώση ταξιδεύει! 
Τα  τέσσερα κινητά ΚΕΣΠΕΜ, γνωστά ως “Καγκουρώ του βουνού”, 
συνεχίζουν τις διαδρομές σε 44 απομονωμένα χωριά της Θράκης. 
647 παιδιά δημιουργούν κείμενα, με συμβατικά και ηλεκτρονικά 
μέσα, επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενός φόρουμ και 
ταξιδεύουν στο κόσμο της γνώσης.
Δείτε περισσότερα

Νέοι δημιουργικοί «ΔΕΝ τόποι»
104 νέοι και νέες της μειονότητας και της πλειονότητας 
δημιουργούν νέους «ΔΕΝ τόπους» κάνοντας πράξη τη 
διαπολιτισμική συνύπαρξη.
Με τη βοήθεια του βαν αναπτύσσουν δημιουργικά και 
διαπολιτισμικά εργαστήρια με περιεχόμενο διαφορετικό για κάθε 
τόπο.
Δείτε τους νέους ΔΕΝ τόπους

«Γνωστοί και μη εξαιρετέοι & περαστικοί»
Μέσα σε δύο τριήμερα που οργάνωσαν τα Δημιουργικά 
Εργαστήρια Νέων, στις 29-31/10 και 5-7/11, οι νέοι της δράσης 
φαντάστηκαν τη φετινή πορεία της ομάδας τους και έδωσαν μια 
βιωματική γεύση στους επισκέπτες.
Δείτε φωτογραφίες της εκδήλωσης

Ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Συμεών 
Κεδίκογλου στο ΚΕΣΠΕΜ Ξάνθης
«Επιτυχημένο στην πράξη με βάση τα μετρήσιμα πια 
αποτελέσματα» χαρακτήρισε 
το Πρόγραμμα ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Συμεών Κεδίκογλου, 
μετά την επίσκεψή 
του στο ΚΕΣΠΕΜ Ξάνθης το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013.
Περισσότερα

Συνέδριο του ΠΕΜ με το ΕΛΙΑΜΕΠ
Σε μια προσπάθεια αποτίμησης των ρυθμίσεων  της Συνθήκης 
της Λωζάνης για τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη και 
προώθησης του διαλόγου οργανώθηκε, στις 22 και 23 Νοεμβρίου 
στην Κομοτηνή, από το ΠΕΜ (Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση 
των Παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης) 
και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής 
(ΕΛΙΑΜΕΠ), συνέδριο με αντικείμενο τις μειονοτικές ρυθμίσεις 
της συνθήκης και τίτλο: “Η Συνθήκη της Λωζάννης 90 χρόνια 
μετά: Οι μειονοτικές ρυθμίσεις.” Προσωπικότητες της επιστήμης 
και της πολιτικής από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέλη της 
πλειονότητας και της μειονότητας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
και συμμετείχαν στο διάλογο.
Δείτε περισσότερα

Ο Υφυπουργός Συμεών Κεδίκογλου στο ΚΕΣΠΕΜ Ξάνθης, 
xanthipress 27/10/2013  (xanthipress.gr)
Εκπαίδευση στο Δροσερό: Ένα στοίχημα που κερδίζεται, Εμπρός, 
12/11/2013  (Εμπρός)
Η μεγαλύτερη συμβολή του Προγράμματος είναι ότι το αποδέχτηκε 
η τοπική κοινωνία ως δικό της, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η 
καθηγήτρια, Θάλεια Δραγώνα, Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων, 5/12/2013 (ΑΠΕ) 

Τα ΔΕΝ ταξιδεύουν

Μόλις άνοιξαν τα λαπτοπ που έφερε το βαν

Ο ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στιγμιότυπο από το συνέδριο
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