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Τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας για ενήλικες που οργανώνει το Πρόγραμμα το 
σχολικό έτος 2017-2018, σε συνέργεια και με άλλες δράσεις πραγματοποιούνται σε 
χωριά των νομών Ροδόπης και Ξάνθης αλλά και στην πόλη της Κομοτηνής, με 
μεγάλη συμμετοχή. Τα μαθήματα για ενήλικες οργανώνονται σε συνέργεια με τα 
μαθήματα στα δημοτικά σχολεία και γίνονται στο 3ο Μ/κο Δ.Σ. Κομοτηνής, στο χώρο 
του Εσπερινού Γυμνασίου Κομοτηνής, στον Άρατο, τα Αρριανά, τον Κένταυρο και τα 
Κιμμέρια. Αντίστοιχα σε συνέργεια με τη δράση των κινητών ΚΕΣΠΕΜ οργανώνονται 
μαθήματα για μητέρες των μαθητών που συμμετέχουν στο Ληνό, το Λύκειο, το 
Μεγάλο Ορφανό και το Μικρό Πιστό.  
Αν εξαιρέσει κανείς τα τμήματα της Κομοτηνής και του Κενταύρου, όπου συναντάμε 
και παλιές μαθήτριες του Προγράμματος, τα υπόλοιπα είναι νέα τμήματα που 
δημιουργήθηκαν προκειμένου να ικανοποιήσουν άμεσα τα αιτήματα των 
ενδιαφερομένων  ενηλίκων, Η συμμετοχή παρουσιάζει αξιοσημείωτη αύξηση σε 
σύγκριση με τις παλαιότερες φάσεις του Προγράμματος.  
 

                
 
Βασική αρχή των μαθημάτων είναι η προσαρμογή τους στις ανάγκες, τα 
ενδιαφέροντα και στο επίπεδο των μαθητών/τριών. Παράλληλα με τη βελτίωση του 
επιπέδου ελληνομάθειας, τα μαθήματα έχουν στόχο την ενασχόληση και με την 
τέχνη και τον πολιτισμό, επισκέψεις σε μουσεία και χώρους τέχνης και δημιουργίας, 
αλλά και οργάνωση γενικότερα εκπαιδευτικών εκδρομών που προκαλούν το 
ενδιαφέρον των μαθητριών.  
Τα μαθήματα βασίζονται στην ομαδοσυνεργατική παιδαγωγική προσέγγιση και 
κατά περιπτώσεις σε εξατομικευμένη διδασκαλία. Το εκπαιδευτικό υλικό που 
χρησιμοποιείται δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος σε προηγούμενη 
φάση, με επιστημονική υπεύθυνη την καθηγήτρια γλωσσολογίας Ά. Ιορδανίδου. 



Παράλληλα αξιοποιείται και το υλικό που δημιούργησαν οι ίδιες οι εκπαιδευτικοί 
σε προηγούμενες φάσεις (ηλεκτρονικές πηγές, διδακτικά σενάρια κτλ). 
Στα μαθήματα έχουν εγγραφεί συνολικά 194 ενήλικες μαθήτριες. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018) 
a/a Σχολεία Τμήματα Εγγεγραμμένοι  
 Ν. Ροδόπης 

1. Μ/κο Δ.Σ. Αρριανών 2 41 
2. 3ο Μ/κο Δ.Σ. Κομοτηνής 1 20 
3.  Εσπερινό Λύκ. Κομοτηνής 1 31 
4.  Μ/κο Δ.Σ. Μικρού Πιστού 1 10 
5.  Μ/κο Δ.Σ Λυκείου 1 25 
6.  Μ/κο Δ.Σ. Αράτου 1 19 
7.  Μ/κο Δ.Σ. Ληνού 1 9 

 
 

ν. Ξάνθης 

8.  Μ/κο Κενταύρου 1 17 
9.  Μ/κο Δ.Σ. Μεγ. Ορφανού 1 10 

10.  Μ/κο Δ.Σ. Κιμμερίων 1 12 
  Σύνολα 11 194 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


