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πρόσθεση όχι αφαίρεση, πολλαπλασιασμός όχι διαίρεση

Το Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση των Παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης εγκαινιάζει την 
ηλεκτρονική ενημέρωση για την πορεία του έργου, τις δράσεις και παρεμβάσεις, τη συμμετοχή και τα αποτελέσματα του. 

Το Πρόγραμμα καλοσωρίζει παρατηρήσεις και σχόλιά σας.

Λίγα λόγια για         
το Πρόγραμμα
Όταν το 1997 ξεκίνησε το Πρόγραμμα 
για την Εκπαίδευση των Παιδιών της 
Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, 
όλα έμοιαζαν αξεπέραστα δύσκολα. Οι 
δάσκαλοι περιέγραφαν ένα αδιέξοδο, 
οι μαθητές και μαθήτριες τελείωναν το 
δημοτικό με ελάχιστα ελληνικά, το γυμνάσιο 
εγκατέλειπε πριν το απολυτήριο 65% 
των παιδιών της μειονότητας, οι τοπικές 
εφημερίδες της πλειονότητας ανησυχούσαν 
μήπως το πρόγραμμα βλάψει τα εθνικά 
συμφέροντα και οι μειονοτικές μήπως το 
πρόγραμμα έχει κρυφές προθέσεις σε βάρος 
της μειονότητας.

Όταν ξεκίνησε η 4η φάση του 
Προγράμματος το 2010, οι δάσκαλοι 
έκαναν αίτηση εθελοντικής συμμετοχής 
στις επιμορφώσεις σε αριθμούς 
απρόβλεπτα ψηλούς ώστε με δυσκολία 
ανταποκριθήκαμε, τα παιδιά έλεγαν στους 
γονείς ότι τους αρέσουν τα μαθήματα του 
προγράμματος γιατί σε αυτά είναι «εύκολα» 
τα ελληνικά και γράφτηκαν σε αριθμούς 
που ξεπέρασαν κατά πολύ τις προβλέψεις 
μας για την πρώτη χρονιά, ο τοπικός τύπος, 
μειονότητας και πλειονότητας, παρουσίαζε 
τα πολύ θετικά αποτελέσματα του 
προγράμματος στην ελληνομάθεια.

Η Θράκη άλλαξε θεαματικά τα δεκαπέντε 
χρόνια από το 1997. Η ποσόστωση για 
την ευνοϊκή εισαγωγή των μαθητών της 
μειονότητας στην ανώτερη εκπαίδευση 
άνοιξε το δρόμο για την κοινωνική άνοδο 
και προκοπή μέσα από τη μόρφωση. Το 
πρόγραμμα συνέβαλε αποφασιστικά στην 
ολοκλήρωση του γυμνασίου και στη μεγάλη 
αύξηση των παιδιών στα λύκεια και τα 
πανεπιστήμια.

Η εκπαίδευση είναι βασικό ανθρώπινο 
δικαίωμα και θεμέλιο της δημοκρατίας. 
Βαδίζουμε σταθερά προς την εκπαιδευτική 
ισότητα για όλους τους πολίτες της Θράκης.

Η σχολική χρονιά που πέρασε
Από το Σεπτέμβριο ξεκίνησαν επισκέψεις 
στα σχολεία και έγινε ενημέρωση των 
γονέων. Οργανώθηκαν εκτός του σχολικού 
ωραρίου μαθήματα του προγράμματος 
για την ενίσχυση της ελληνομάθειας, που 
ξεκίνησαν το Φεβρουάριο.

Τα μαθήματα δίδαξαν εκπαιδευτικοί που 
συμμετείχαν παράλληλα σε επιμορφώσεις.
Έγιναν μαθήματα σε συνολικά 52 σχολεία 
(23 δημοτικά και 29 γυμνάσια και λύκεια), 
όπου από το Φεβρουάριο έως τέλος 
Μαΐου λειτούργησαν συνολικά 325 
τμήματα (151 α/θμιας και 174 β/θμιας), 
που παρακολούθησαν 3.409 μαθητές 
και μαθήτριες (1.771 δημοτικού και 1.638 
γυμνασίου και λυκείου).

Έγιναν επίσης πέντε διήμερα επιμορφώ-
σεων προς εθελοντές δασκάλους και 
νηπιαγωγούς και συνολικά 40 ώρες επι-
μόρφωσης προς εθελοντές καθηγητές
 γυμνασίου και λυκείου, με υψηλή 
συμμετοχή.

Η επιτυχία του υπολογιστή

Η γνώμη των διευθυντών 
μειονοτικών σχολείων
Μετά το τέλος των μαθημάτων έγιναν 
συνεντεύξεις. Παραθέτουμε μερικές 
φράσεις διευθυντών μειονοτικών 
δημοτικών σχολείων:

«Μου άρεσε πολύ το πρόγραμμα. Δεν το 
περίμενα τόσο. Και στους γονείς άρεσε. Πήγε 
πολύ καλά».

«Οι γονείς εμπιστεύτηκαν το πρόγραμμα και 
αναγνώρισαν ότι γινόταν καλή δουλειά».

«Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είναι καλή 
προσπάθεια, τα παιδιά μάθανε πράγματα, 
τίποτε δεν πήγε χαμένο».

«Εύχομαι να συνεχιστεί το Πρόγραμμα για να 
ανεβεί το επίπεδο της μειονότητας, αλλιώς 
δεν γίνεται…».

Εκδηλώσεις στο τέλος των 
μαθημάτων
Σε εορταστικές εκδηλώσεις με το τέλος 
των μαθημάτων του προγράμματος, τα 
παιδιά παρέλαβαν βεβαιώσεις επιτυχούς 
παρακολούθησης, με την παρουσία 
μεγάλου αριθμού γονέων που καμάρωναν 
με τους φακέλους εργασιών των παιδιών 
και κουβέντιαζαν με τους δασκάλους για 
την πρόοδό τους του χρόνου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θερινά μαθήματα
Από τις 30 Ιουνίου γίνονται θερινά 
ενισχυτικά μαθήματα του προγράμματος 
για παιδιά δημοτικού. Απευθύνονται ιδίως 
σε παιδιά που θα μπουν στην Α΄ τάξη 
δημοτικού το Σεπτέμβριο 2011, για να 
εξοικειωθούν με το σχολείο. Επίσης σε 
παιδιά που τελείωσαν φέτος το δημοτικό 
και θα συνεχίσουν σε δημόσιο γυμνάσιο 
για να εξοικειωθούν με την ορολογία των 
μαθηματικών και των φυσικών επιστημών.
Στις 17 Αυγούστου ξεκινούν θερινά 
ενισχυτικά μαθήματα του προγράμματος 
για παιδιά γυμνασίου που χρειάζονται 
στήριξη είτε είναι μετεξεταστέα σε σχολεία 
και στα Κέντρα του Προγράμματος 
(ΚΕΣΠΕΜ).  

http://www.museduc.gr/docs/ekdilwseis_telous_mathimatwn.pdf
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Συνέντευξη τύπου
Στις 9 Ιουνίου 2011 έγινε στην Κομοτηνή, από την επικεφαλής 
επιστημονική ομάδα του προγράμματος, συνέντευξη τύπου. 
Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων 
της πρώτης σχολικής χρονιάς και τα σχέδια δράσεων και 
παρεμβάσεων για το 2011-2012, τέλος οι υπεύθυνοι απάντησαν 
σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, όπως δημοσιοποιήθηκε στον 
τοπικό τύπο ελληνόφωνο και τουρκόφωνο.

Απολογιστική εκδήλωση του προγράμματος
Το απόγευμα της ίδιας μέρας (9/6/2011) έγινε στην Κομοτηνή 
εκδήλωση ενημερωτική για όσα έκανε το πρόγραμμα τη 
σχολική χρονιά που πέρασε. Η εκδήλωση είχε τίτλο «Ενισχυτικές 
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις εντός και εκτός σχολείου για τα 
παιδιά της μειονότητας». Οι συνεργάτες-υπεύθυνοι ανέπτυξαν 
τις παρεμβάσεις που έγιναν σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια και 
περιέγραψαν τις επιμορφώσεις προς εκπαιδευτικούς.

Η πρώτη χρονιά της τέταρτης φάσης τελείωσε. Καλή συνέχεια…

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. 
Γιάννης Νικολαΐδης, ο Συντονιστής Μειονοτικής Εκπαίδευσης 
κ. Ν. Παπαγεωργίου, ο Προϊστάμενος Επιστημονικής και 

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, κ. Α. Κουρουμιχάκης  και με 
επιστολή του ο βουλευτής Ροδόπης κ. Α. Χατζηοσμάν.  
Οι εκπαιδευτικοί που συνεργάστηκαν μίλησαν για τη 
μεταμόρφωση των μαθητών που πετυχαίνουν τα μαθήματα 
του προγράμματος. Συμμετέχουν με ενδιαφέρον, ερωτήσεις και 
ορατή καθημερινή εξέλιξη.
Συγκινητική ήταν η παρέμβαση μαθητή λυκείου μέλους της 
μειονότητας που σε άριστα ελληνικά είπε πόση σημασία έχουν 
για τα παιδιά της μειονότητας όσα κάνει το πρόγραμμα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα ΚΕΣΠΕΜ
Στα Κέντρα Στήριξης του προγράμματος, τα ΚΕΣΠΕΜ, από 
το 2003 που ιδρύθηκαν και έως το 2008 που έκλεισε η 3η 
φάση, τα παιδιά έκαναν μαθήματα ελληνικών, μαθηματικής 
ορολογίας στα ελληνικά, μαθήματα ενισχυτικά πριν τις εξετάσεις 
του Σεπτεμβρίου, με τη χρήση υπολογιστών, ηλεκτρονικά 
εκπαιδευτικά υλικά και παιγνίδια μάθησης, με τις μεθόδους 
«μαθαίνω να μαθαίνω», όπου η συμμετοχή στο μάθημα είναι 
ενεργητική και δημιουργική και τα αποτελέσματα στάθηκαν 
θεαματικά καλά.
Το μικτό και πολύγλωσσο προσωπικό των ΚΕΣΠΕΜ κέρδισε 
την εμπιστοσύνη των μητέρων, προσέφερε ένα κλίμα όπου 
συμβίωναν αρμονικά οι γλώσσες και οι ταυτότητες, έτσι τα 
παιδιά βρέθηκαν σε περιβάλλον φιλικό και οικείο μέσα σε αυτόν 
το θεσμό του Υπουργείου Παιδείας, μίλησαν ελληνικά χωρίς 
δισταγμό από το φόβο του λάθους και είχαν αποτελέσματα που 
οι γονείς περιγράφουν στη συνέχεια σαν «πολύ καλά».
Στα ΚΕΣΠΕΜ τα παιδιά συμμετείχαν σε Δημιουργικά 
Εργαστήρια Νέων, με συλλογικές εργασίες παραδοσιακής 
(ξυλουργική, κατασκευές, ζωγραφική κά.) και σύγχρονης 
τεχνολογίας (φωτογραφία, βίντεο, υπολογιστής). Συμμετείχαν 
σε καλοκαιρινές εκπαιδευτικές κατασκηνώσεις, σε δημόσιες 
εκδηλώσεις όπου εκθέτανε τις εργασίες τους. Στα ΚΕΣΠΕΜ, 
μαθητές έγιναν και οι μεγάλοι. Οι μητέρες ζήτησαν και 
παρακολούθησαν μαθήματα ελληνικών και πολλοί εκπαιδευτικοί 
παρακολούθησαν μαθήματα τουρκικών.

Ο ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πολιτικό στοίχημα της 
εκπαίδευσης, της Μικέλας 
Χαρτουλάρη (Τα Νέα)
Η κοινωνία γύρω τους άρχισε να 
αλλάζει μυαλά απέναντι στους 
Άλλους […] Το ποτάμι δύσκολα 
γυρίζει πίσω. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ένα πρόγραμμα που 
κατορθώνει το «αυτοί», 
να το κάνει «εμείς», της 
Τέτας  Παπαδοπούλου 
(Ελευθεροτυπία)

Ένα πρόγραμμα που βγάζει τα 
παιδιά της Μουσουλμανικής 
μειονότητας από την 
περιθωριοποίηση. Ένα 
πρόγραμμα που κατορθώνει το 
«αυτοί», να το κάνει «εμείς».
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στην Έκθεση «Θράκη» το 
Πρόγραμμα «Εκπαίδευσης των 
παιδιών της μουσουλμανικής 
μειονότητας» (Παρατηρητής της 
Θράκης)

«Το πρόγραμμα είναι πετυχημένο,  
υπάρχει ανάγκη για τη συνέχισή 
του». Είναι σημαντικό για εμάς το 
ενδιαφέρον που έδειξε ο κόσμος 
όταν επισκέφθηκε το περίπτερο…
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

3.310 μουσουλμάνοι μαθητές 
επενδύουν το μέλλον τους στην 
ελληνομάθεια (Ο Χρόνος)
Θεαματική αύξηση της 
συμμετοχής των παιδιών 
της μειονότητας στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κατακτούν τη γνώση…δίπλα 
στο ποτάμι (Telegramm.gr)
«Η Θράκη στα δικά μου μάτια 
μεταμορφώνεται γρήγορα και θα 
μπορούσε να είναι παράδειγμα 
της ευρωπαϊκής αντίληψης για το 
μέλλον».
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ταινία του «Προγράμματος 
Φραγκουδάκη» προβλήθηκε 

στην Κομοτηνή (Azinlikca)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

«Σκοπός του προγράμματος 
είναι ο σεβασμός και στην 
εκπαίδευση αλλά και στον 
πολιτισμό, στην ταυτότητα, στη 
γλώσσα και στη θρησκεία της 
μειονότητας» (Birlik)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ξεκινάει το Πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης 
Μουσουλμανοπαίδων 
(Azinlikca)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

http://www.museduc.gr/docs/press/pressG.doc
http://www.museduc.gr/docs/press/pressT.pdf
http://www.museduc.gr/docs/program_9_6_11.pdf
http://www.museduc.gr/docs/program_9_6_11.pdf
http://www.museduc.gr/docs/program_9_6_11.pdf
http://www.museduc.gr/docs/ekdilosi062011.pdf
http://www.museduc.gr/images/TANEA2.jpeg
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=264228
http://www.museduc.gr/docs/press/5747.pdf
http://www.xronos.gr/detail.php?ID=69450
http://www.telegramm.gr/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B1/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%AF%CF%80%CE%BB%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%B9
http://www.azinlikca.net/eidhseis/provlithike-stin-komotini-i-tainia-tou-programmatos.html
http://www.museduc.gr/docs/press/birlik.pdf
http://www.museduc.gr/docs/press/ksekinaei_to_PEM.pdf


Κατασκηνώσεις
Από τις 11 Ιουλίου έως τις 7 Αυγούστου η Δράση των ΚΕΣΠΕΜ 
«Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων» οργανώνει ημερήσιες 
κατασκηνώσεις στο Νέστο και τη Γαλάνη του Δήμου Τοπείρου.

Τα κινητά ΚΕΣΠΕΜ
Τα κινητά Κέντρα, φορτηγάκια εξοπλισμένα με βιβλιοθήκη, 
ηλεκτρονικά παιγνίδια μάθησης και λάπτοπ, επισκέπτονταν 
τα απομακρυσμένα μειονοτικά χωριά. Τα παιδιά περίμεναν με 
ανυπομονησία «το βαν του προγράμματος», δανείζονταν και 
ανταλλάζανε βιβλία, έπαιζαν παιγνίδια μάθησης στα λάπτοπ, 
ανακάλυπταν πόσο ενδιαφέρουσα αλλά και ευχάριστη είναι η 
γνώση.

Το ταξίδι ξαναρχίζει

Τα ΚΕΣΠΕΜ θα ξαναλειτουργήσουν από τον Αύγουστο 2011 
στην Κομοτηνή και την Ξάνθη.

Το ΚΕΣΠΕΜ Κομοτηνής στην οδό Νικολάου Ζωΐδη 85 (κοντά 
στην κεντρική πλατεία)
Το ΚΕΣΠΕΜ Ξάνθης στην οδό Γεωργίου Σταύρου 14 – 16 (δίπλα 
στην κεντρική πλατεία)

Από το τέλος Σεπτεμβρίου, θα ξαναλειτουργήσουν μικρά 
ΚΕΣΠΕΜ στο Δροσερό Ξάνθης, στην Άβαντος Αλεξανδρούπολης, 
επίσης σε άλλους πέντε ή έξι οικισμούς των νομών Ξάνθης και 
Ροδόπης.
Από το τέλος Σεπτεμβρίου, θα ξαναρχίσουν το καθημερινό 
ταξίδι τους τέσσερα (4)  κινητά ΚΕΣΠΕΜ.

Σειρά προβολών ταινίας του προγράμματος
Το ντοκιμαντέρ «Πρόσθεση όχι αφαίρεση πολλαπλασιασμός όχι 
διαίρεση, μια άλλη εκπαίδευση για τα παιδιά της μειονότητας στη 
Θράκη», με σκηνοθέτη τον Θάνο Αναστόπουλο, προβλήθηκε 
αφού ξεκίνησε η τέταρτη φάση του προγράμματος. Η ταινία 
παρουσιάζει όσα έκανε το πρόγραμμα από το 1997 έως το 
2008, σχολικά βιβλία, ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά υλικά και 
παιγνίδια μάθησης, επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, μαθήματα 
πρόσθετα στο σχολικό ωράριο και μαθήματα εξωσχολικά, 
Κέντρα ελληνομάθειας (ΚΕΣΠΕΜ) και κινητά Κέντρα, δημόσιες 
εκδηλώσεις και άλλα.

Πειστικότερες ως προς τα αποτελέσματα και γοητευτικές είναι 
ιδίως οι σκηνές όπου τα παιδιά της μειονότητας, γελαστά και 
ενεργητικά, αντιμετωπίζουν τη μάθηση σαν ευχάριστη και 
δημιουργική περιπέτεια.

Η ταινία προβλήθηκε 14 Μαρτίου 2011 στην Αθήνα, στην 
Ταινιοθήκη της Ελλάδος, σε μεγάλο κοινό και με επιτυχία. 
Την προβολή προλόγισε πολύ θετικά για το πρόγραμμα η 
αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας κα Φώφη Γεννηματά  και 
σχολίασαν άνθρωποι των γραμμάτων και του τύπου. Την 
παρουσίασε με θετικά σχόλια ο τύπος.

Στη συνέχεια προβλήθηκε 10, 11 και 12 Μαΐου στην 
Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή και την Ξάνθη, την 
παρακολούθησαν αρκετές εκατοντάδες κόσμος, ενώ στην 
Κομοτηνή και την Ξάνθη επίσης μεγάλος αριθμός μελών της 
μειονότητας. Τη σχολίασαν προσωπικότητες της τοπικής 
κοινωνίας και οι προβολές είχαν ευρεία κάλυψη από τον τοπικό 
τύπο.

Το πρόγραμμα στην έκθεση «Θράκη 2011»
Για πρώτη φορά το πρόγραμμα συμμετείχε με περίπτερο στην 
πανελλήνια έκθεση «Θράκη 2011» που έγινε όπως κάθε χρόνο 
στην Κομοτηνή 26-29 Μαΐου.
Στο περίπτερο του προγράμματος επισκέπτες της μειονότητας 
και της πλειονότητας ξεφύλλισαν τα έντυπα και ηλεκτρονικά 
εκπαιδευτικά υλικά, ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα 
έως σήμερα και για τις νέες δράσεις της χρονιάς που 
έρχεται, παρακολούθησαν το ντοκιμαντέρ «Πρόσθεση όχι 
αφαίρεση πολλαπλασιασμός όχι διαίρεση», ενώ τα παιδιά των 
επισκεπτών «έπαιξαν» στον υπολογιστή παιγνίδια μάθησης του 
προγράμματος, ζωγράφισαν και δημιούργησαν κατασκευές. 
Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών της Έκθεσης 
μοιράστηκαν πάνω από 2.000 ενημερωτικά φυλλάδια για το 
πρόγραμμα.
Το περίπτερο επισκέφθηκαν και συνομίλησαν με τους 
υπευθύνους και συνεργάτες του προγράμματος ο Υφυπουργός 
Δικαιοσύνης κ. Γιώργος Πεταλωτής, ο Περιφερειάρχης 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Άρης Γιαννακίδης, ο Γ. 
Γραμματέας Νέας Γενιάς κ. Γιάννος Λιβανός, ο Γενικός Πρόξενος 
της Τουρκίας κ. Μουσταφά Σάρνιτς, άλλοι επίσημοι και 
αλλοεθνείς διπλωμάτες.
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