
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.

Θερινά μαθήματα για τα παιδιά της πρωτοβάθμιας

Στις αρχές Ιουλίου ξεκίνησαν σταδιακά τα θερινά μαθήματα που διοργάνωσε το Πρόγραμμα για νήπια και παιδιά του δημοτικού          

σε τρία Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία του Ν. Ξάνθης (1ο Κιμμερίων, Κενταύρου και Κύρνου) και τρία του Ν. Ροδόπης (Αρριανών, 

Ιάσμου και Σαπών). Συνολικά 198 μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν στα μαθήματα, τα οποία δίδαξαν 12 εκπαιδευτικοί. 

Στις μικρές τάξεις η ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων οδήγησε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων σημαντικών        

για τη βελτίωση σκέψης και έκφρασης (κουκλοθέατρο στα Κιμμέρια, δημιουργία βιβλίου και δραματοποίηση του περιεχομένου 

του στον Κένταυρο, αναδιήγηση παραμυθιού στα Αρριανά κ.ο.κ.). Στις μεσαίες τάξεις έμφαση δόθηκε σε σχέδια εργασίας σχετικά                           

με παιχνίδια ή ταξίδια με τη βοήθεια του διαδικτύου (π.χ. στη Γ΄ τάξη του Κενταύρου τα παιδιά μίλησαν και έγραψαν για τα παιχνίδια, 

αναζήτησαν στο διαδίκτυο παραδοσιακά παιχνίδια, παιχνίδια άλλων χωρών και συνέκριναν, κατασκεύασαν παιχνίδια, έπαιξαν με 

αυτά και βιντεοσκοπήθηκαν παίζοντας). Στις μεγαλύτερες τάξεις, τα μαθήματα είχαν στόχο να βοηθηθούν τα παιδιά για το πέρασμα            

στο Γυμνάσιο με την αξιοποίηση διδακτικού υλικού του Προγράμματος —π.χ. μαθηματικά, στοιχεία ιστορίας των αρχαίων πολιτισμών. 

Τα μαθήματα ολοκληρώθηκαν στις 8 Αυγούστου.
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Από χωριό σε χωριό και το καλοκαίρι
Τα Κινητά ΚΕΣΠΕΜ σε εικοσιοκτώ χωριά 

Στις 25 Ιουνίου 2018 ξεκίνησαν τα θερινά μαθήματα σε 28 χωριά 

των τριών νομών της Θράκης.  Τα μαθήματα διήρκεσαν ολόκληρο 

τον Ιούλιο. Για τις ανάγκες των μαθημάτων δημιουργήθηκαν 35 

τμήματα. Οκτώ εκπαιδευτικοί δίδαξαν 228 παιδιά που συμμετείχαν 

συστηματικά στις εβδομαδιαίες συναντήσεις, ενώ μία φιλόλογος 

από τη δράση ενηλίκων του προγράμματος ανέλαβε τα δύο 

τμήματα ενηλίκων (μητέρων) στη Ρούσσα. 

Κατά τη θερινή περίοδο τα ταξίδια των κινητών ΚΕΣΠΕΜ 

συνεχίστηκαν στα χωριά: Αγιοχώρι, Δαρμένη, Δρανιά, Δροσιά, 

Καλλιντήριο, Κέχρος, Λινό, Μυρτίσκη, Πελεκητή, Πλαγιά, Μικρό 

Πιστό, Σκάλωμα, Χλόη του Νομού Ροδόπης, Γοργόνα, Δέκαρχο (2 

φορές την εβδομάδα), Δημάριο (2 φορές την εβδομάδα), Ηλιόπετρα, 

Κεντητή, Κοτύλη, Κρεμαστή, Μάνταινα, Μελίβοια, Παλιό Εράσμιο, 

Πάχνη του Νομού Ξάνθης, Αγριάνη, Γονικό, Ρούσσα και Σιδηρώ    

του Νομού Έβρου. 

Η χαρά των μαθητών και η ανταπόκρισή τους στη θερινή μας 

δράση είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για τις προσπάθειες του 

Προγράμματος.

Ιούνιος στα Λύκεια
Ενισχυτική διδασκαλία κατά τη διάρκεια των εξετάσεων

Σε συνέχεια της χειμερινής δράσης το Πρόγραμμα σχεδίασε 

και υλοποίησε μαθήματα προετοιμασίας ταυτόχρονα 

με τις εξετάσεις του Ιουνίου για το Λύκειο. 

Μαθήματα, θεωρητικά (φιλολογικά) και θετικά (μαθηματικά, φυσική 

και χημεία) στους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης, προσφέρθηκαν 

στους μαθητές από την 1η έως την 11η Ιουνίου. 

Τέσσερεις φιλόλογοι ασχολήθηκαν με την προετοιμασία                  

των μαθητών του Λυκείου  (στην πόλη της Ξάνθης, στον Ίασμο,  

στην Κομοτηνή και στις Σάπες) προσφέροντας επαναληπτικά 

μαθήματα στην Ιστορία, στη Λογοτεχνία, στη Γλώσσα, στην Έκθεση 

και στα Αρχαία. Ταυτόχρονα δύο μαθηματικοί και μία φυσικός 

παρέδωσαν Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία, σε τμήματα της Α΄ και 

Β΄ Λυκείου στην Ξάνθη και  της Α΄ Λυκείου στον Ίασμο. 

Η συμμετοχή των μαθητών υπήρξε μεγάλη.

Κάτω:  Καλοκαίρι στη Χλόη και στο Σκάλωμα.

Καλοκαίρι στη Χλόη (πάνω) και στη Μάνταινα (κάτω).



Οι μητέρες φοιτούν καί το καλοκαίρι

Τη χρονιά 2017-18 μαθήματα ελληνικής γλώσσας παρακολούθησαν 

214 γυναίκες, πολλές από αυτές μητέρες μαθητών του 

Προγράμματος στα χωριά Λινό, Μεγάλο Ορφανό, Μικρό Πιστό 

και Ρούσσα. Στις 10 Ιουνίου του 2018, τη μέρα που ολοκλήρωναν         

τον κύκλο των μαθημάτων τους τα χειμερινά τμήματα ενηλίκων 

στη Ρούσσα,  η εκπαιδευτικός έγραφε: Σε αυτό το μάθημα το κλίμα 

ήταν φορτισμένο συναισθηματικά και από την πλευρά των μαθητριών 

αλλά και από την πλευρά μου. Στεναχωρήθηκαν γιατί ήταν το τελευταίο 

μάθημα… οι μαθήτριες μας δεν το έβλεπαν μόνο σαν μάθημα αλλά 

και σαν κάτι που τις έκανε να ξεφύγουν από την καθημερινότητα.                  

Ως τελευταίο μάθημα το διασκεδάσαμε, ανταλλάξαμε τηλέφωνα  

μεταξύ μας. Αυτό που τις χαροποίησε ήταν ότι άφησα «ανοιχτό» το        

ενδεχόμενο να γίνουν θερινά μαθήματα. 

Με δεδομένη τη σφοδρή επιθυμία των γυναικών, τα μαθήματα 

συνεχίστηκαν στη Ρούσσα και το καλοκαίρι. Δύο τμήματα 

με 38 γυναίκες διδάχτηκαν από τη φιλόλογο που ταξίδευε με το 

φορτηγάκι των Κινητών ΚΕΣΠΕΜ, συντονισμένη με 

τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας, όλο τον Ιούλιο. 
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Στο τελευταίο μάθημα του καλοκαιριού στις 24 του Ιουλίου                 

η εκπαιδευτικός έγραψε: …μετά το μάθημα πήγαμε όλοι μαζί για πικ 

νικ στο δεύτερο δίωρο όπου ψήσαμε, κάναμε διάφορες ετοιμασίες 

από κοινού… Οι μαθήτριες είχαν ετοιμάσει τόσα πολλά πράγματα…                

για να προσφέρουν στο τραπέζι. Ήταν ένα υπέροχο δίωρο που 

δεν περιγράφεται με λόγια... Στο πικ νικ προσκαλέσαμε και 

τον διευθυντή του σχολείου και τα παιδιά από τα κινητά ΚΕΣΠΕΜ όπως 

και την   εκπαιδευτικό των κινητών και τον οδηγό. Ήταν ένα ωραίο 

κλείσιμο χρονιάς. Αλλά ταυτόχρονα και στενάχωρο… ήταν το τελευταίο 

μάθημα. Τα λόγια αγάπης και εκτίμησης προς εμένα αλλά και προς τα 

ΚΕΣΠΕΜ ήταν πολλά και αληθινά.
Τα παιδιά μας στο Πανεπιστήμιο 

Εικοσιδύο μαθητές μας της Γ΄ Λυκείου εισήχθησαν φέτος                   

σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόκειται για παιδιά     

που παρακολούθησαν, στην πλειονότητά τους, τακτικά τα ενισχυτικά 

μαθήματα του προγράμματος για το μάθημα της Νέας Ελληνικής 

γλώσσας τόσο στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς όσο και πριν 

από τις εξετάσεις. Πέντε από αυτά τα παιδιά μάλιστα συμμετείχαν 

και στα Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων (ΔΕΝ). Είμαστε πολύ 

χαρούμενοι και περήφανοι για τις επιδόσεις τους, αισθανόμαστε 

μεγάλη ικανοποίηση για τη συμβολή μας στην επιτυχία τους                           

και τους ευχόμαστε καλές σπουδές και κάθε ευόδωση στα 

μελλοντικά τους σχέδια.

Κάτω: Με τις μητέρες στη Ρούσσα. 
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Καλοκαίρι στην Κατασκήνωση

Για έκτη συνεχή χρονιά τα παιδιά των ΔΕΝ βίωσαν δημιουργικά 

τη θερινή δράση του Προγράμματος στις Πέτρινες κατασκηνώσεις 

στη Μαρώνεια την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. 

Εβδομηνταπέντε προέφηβοι και έφηβοι και μερικοί φοιτητές, μέλη 

από παλιά στα Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων με το σύνθημα 

Κατασκην(εν)ώνουμε, Το μαζί μας μεγαλώνουμε πέρασαν μια 

ουσιαστικά δημιουργική και ευχάριστη εβδομάδα στις Πέτρινες 

Κατασκηνώσεις της Μαρώνειας. Λειτουργώντας ως εμψυχωτές και 

εμψυχωνόμενοι οι κατασκηνωτές, αγόρια και κορίτσια, χωρίστηκαν 

σε ομάδες (δημοσιογραφίας, φωτογραφίας,  καλλιτεχνίας-

πηλού, μουσικής-χορού-βίντεο, παιχνιδιών επιβίωσης) κι έχτισαν                    

με την ενίσχυση των ειδικών επιστημόνων του Προγράμματος,         

για άλλη μια φορά, γέφυρες μεταξύ τους, με την κοινωνία  για           

το παρόν αλλά και για το μέλλον. 

Η δράση, προσεκτικά οργανωμένη ήδη από τον χειμώνα, έκλεισε 

με παρουσίαση των αποτελεσμάτων της στους γονείς των νέων και 

στο κοινό. Η επιτυχία του εγχειρήματος προβλήθηκε θετικά  και 

εκτενώς από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. 

Ενταξη και ΕκπαιδΕυση των ΜουσουλΜανοπαιδων

Σταδίου 5, 10562 Αθήνα, 7ος όροφος, Γραφείο 704
Τηλ: 210-3689323, 3689322 / Φαξ: 210-3689324
e-mail: museduc@ecd.uoa.gr / www.museduc.gr
Επιστημονική Υπεύθυνη: Θάλεια Δραγώνα

Το πρόγραμμα στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα  

Ανοίγοντας πολιτισμικά παράθυρα στις πέτρινες κατασκηνώσεις 
της Μαρώνειας, Παρατηρητής, 21.8.2018 http://www.paratiritis-
news.gr/article/205464/Anoigontas-diapolitismika-parathura-stis-
Petrines-Kataskinoseis-tis-Maroneias

Μαθητές των Δημιουργικών εργαστηρίων χτίζουν γέφυρες, ΕΡΤ, 
9.8.2018 http://www.paratiritis-news.gr/article/205464/Anoigontas-
diapolitismika-parathura-stis-Petrines-Kataskinoseis-tis-Maroneias

Εκπαίδευση μικρών Μουσουλμάνων στις κατασκηνώσεις της 
Μαρώνειας, ΕΡΤ3, 7.8. 2018 https://www.youtube.com/watch?v=1jD
zBrhIcOY&feature=youtu.be

Με παρουσιάσεις της προόδου και του έργου που 
συντελεί «έκλεισε» την χρονιά το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 
Μουσουλμανοπαίδων, Παρατηρητής, 11.7.2018 http://www.
paratiritis-news.gr/article/204513/Me-parousiaseis-tis-proodou-
kai-tou-ergou-pou-suntelei-ekleise-tin-xronia-to-Programma-
Ekpaideusis-Mousoulmanopaidon
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