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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  
 
Η Πανελλήνια Ένωση των Σχολικών Συμβούλων (Π.Ε.Σ.Σ.) και το Περιφερειακό Τμήμα (ΠΕ.Τ.) 

Στερεάς Ελλάδος της Ένωσής μας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδος, το ΠΕΚ Λαμίας και τον Δήμο Λαμιέων 

οργανώνουν τη σημερινή ημερίδα με θέμα τη «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», σε μια συγκυρία 

κατά την οποία η «ανοχή» ανθρώπων και κοινωνιών έναντι του «διαφορετικού» δοκιμάζεται, η 

κατανόηση της «ετερότητας» φθίνει, ο σεβασμός και η αποδοχή  του «άλλου» υποχωρεί.   

 Στη σύγχρονη διεθνή πολιτική σκηνή το κλίμα είναι ζοφερό, καθώς πόλεμοι βρίσκονται σε εξέλιξη, 

εμφύλιες συρράξεις πολιτικού, οικονομικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα αναζωπυρώνονται, 

επαίσχυντες εκκαθαρίσεις αμάχων λαμβάνουν χώρα, εθνικιστικές και ρατσιστικές τάσεις σε Αμερική 

και Ευρώπη γιγαντώνονται. Στο πλαίσιο αυτό προβάλει ως μοναδική διέξοδος για ολόκληρους 

πληθυσμούς ο δρόμος της προσφυγιάς. Τα κύματα των ξεριζωμένων οδεύουν από  ανατολή προς  

δύση μέσω της χώρας μας αναζητώντας ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία.  

  Έναντι των πολιτικών που καλλιεργούν το κλίμα κρίσης, επιτείνουν τις ανισότητες και διαιωνίζουν 

την εκμετάλλευση χωρών και λαών ολόκληρων, οδηγώντας σε πολτοποίηση ανθρώπινων ψυχών 

αναρριγά όλος ο πλανήτης. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι στις δυτικές κοινωνίες εκδηλώνονται και  

ανδρώνονται κινήματα υπέρ της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανοχής και της 

συνύπαρξης των ανθρώπων διαφορετικών φυλών, θρησκειών, γλωσσών και πολιτισμών, που μας 

επιτρέπουν αναδρομές στα μεγάλα κινήματα της περιόδου ΄60-΄70. 
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Ειδικότερα όσον αφορά στη χώρα μας, προβληματισμούς δημιουργεί αναπότρεπτα το γεγονός ότι 

η ελληνική κοινωνία, χωρίς να διαθέτει τις απαιτούμενες κοινωνικοοικονομικές και θεσμικές 

δομές, μετατράπηκε με ραγδαίους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια από χώρα αποστολής σε 

χώρα υποδοχής μεταναστών, παλιννοστούντων και προσφύγων, γεγονός που έκανε 

δυσχερέστερο το ζήτημα της ένταξης των ήδη υπαρχόντων στο εσωτερικό της έτερων 

ομάδων που προσδιορίζονται ως «διαφορετικοί», όπως οι Ρομά, οι μουσουλμάνοι της 

Θράκης ή οι Πομάκοι. Το πρόβλημα της ένταξης των εθνικών ή θρησκευτικών «ετέρων», 

μάλιστα, από το 2015 έως σήμερα έλαβε δραματικές διαστάσεις, καθώς οι προσφυγικές 

ροές από τη Συρία αυξήθηκαν, θέτοντας εκ νέου σε δοκιμασία την πολιτεία και την 

ευρύτερη ελληνική κοινωνία. 

Η μετανάστευση προκάλεσε ποικίλες πολιτικο-ιδεολογικές και επιστημονικές 

αντιπαραθέσεις σε σχέση με τη διαχείριση αυτής της κατάστασης από την ελληνική 

πολιτεία. Η πρόκληση συνίσταται στην επιστημονική κατανόηση των συνεπειών αυτής της 

de facto διαμορφωθείσας κοινωνικής πραγματικότητας και της πολιτικής-πρακτικής 

αντιμετώπισης των προβλημάτων που σχετίζονται με την ένταξη των «άλλων» στους 

κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς, καθώς η πολυπολιτισμικότητα δεν αφορά μόνο σε μια 

ποσοτική διάσταση, αλλά και στην προώθησή της σε επίπεδο πολιτικής, πρακτικής και 

επιστημολογίας.  

 

Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στο παραπάνω πλαίσιο είναι σαφές ότι οι θεσμικοί φορείς, τα στελέχη της εκπαίδευσης και 

οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρακολουθούν επισταμένως τις πολιτικές, 

οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις προκειμένου να κατανοούν σε βάθος τις 

αιτίες που συντείνουν στην μετακίνηση των πληθυσμών. Η γνώση αυτή είναι αναγκαία 

προκειμένου αφενός σε μικροεπίπεδο να διαχειριστούμε αποτελεσματικά την ομαλή 

ένταξη των προσφύγων μαθητών στα σχολεία μας, αφετέρου σε μακροεπίπεδο να 

βοηθήσουμε στη δημιουργία μιας κοιτίδας συνεργασίας και αγαστής συνύπαρξης που θα 

οδηγήσει στην ειρηνική και συνεκτική μεικτή κοινωνία του μέλλοντος. 

Η αυξημένη ετερότητα και η πολιτισμική ποικιλία σε κοινωνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο 

επιβάλλει, ιδιαίτερα σήμερα, τον επαναπροσδιορισμό της εκπαίδευσης, το άνοιγμα του 

σχολείου, την αλλαγή των προγραμμάτων και του προσανατολισμού του στις νέες 

πολυπολιτισμικές συνθήκες, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επανεκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών. Επιβάλλει τη συνεχή επαφή λαών και ατόμων και μας παραπέμπει στη 

διαμόρφωση ενός νέου ανθρωπιστικού ιδεώδους, που η διαπολιτισμική εκπαίδευση 

καλείται να το υλοποιήσει στην πράξη, στο χώρο του σχολείου και να αφορά όλους τους 

μαθητές, αφού η διαπολιτισμική αγωγή δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιορίζεται στους 

μετανάστες και πρόσφυγες  μαθητές, αλλά απευθύνεται και αφορά τόσο τους μαθητές της 

πλειονότητας όσο και αυτούς με διαφορετικά πολιτισμικά, γλωσσικά και εθνοτικά 

χαρακτηριστικά από όπου και αν προέρχονται. 

Βασική λοιπόν θέση μας είναι ότι η διαπολιτισμική προσέγγιση που καλείται να 

αντιμετωπίσει την ετερογένεια, δεν αφορά μόνο τους «άλλους», αφορά εξίσου και τα μέλη 

της κυρίαρχης ομάδας. Ο δρόμος της κατανόησης του «άλλου» και της εδραίωσης διαλόγου 

μαζί του περνάει κατ’ ανάγκη μέσα από την κατανόηση της πολλαπλότητας, της 

ετερογένειας και της αντιφατικότητας της «δικής μας» ομάδας. 

 Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 

 Η Διαπολιτισμική  Εκπαίδευση εμφανίζεται φυσικά, ως αποτέλεσμα της πολιτισμικής 

ποικιλίας μέρους ή μίας ολόκληρης κοινωνίας, η οποία συνειδητοποιεί το γεγονός της 
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πολυεθνικότητας και πολυπολιτισμικότητας ως πραγματικό, το εκτιμά ως θετικό και το 

αποδέχεται ως μία νέα μορφή κοινωνικής συγκρότησης και οργάνωσης.  

 Εφόσον η πολυπολιτισμικότητα θεωρείται πλέον μια δεδομένη κοινωνική 

πραγματικότητα, η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση έχει έναν ρόλο κομβικής σημασίας: 

συνιστά το «μέσο» δημιουργίας προϋποθέσεων αλληλεπίδρασης των πολιτισμών.  

 Σήμερα η Δ.Ε. δεν μπορεί να είναι αυτή που ήταν πριν από 10 ή 20 χρόνια, αλλά 

υπόκειται σταθερά στο νόμο της μεταβλητότητας.  Από την άποψη αυτή, δεν αποτελεί 

ένα σύνολο μέτρων που έχουν ληφθεί μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και αφορούν 

συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Ακόμη περισσότερο, δεν αφορά σε πάγιες πολιτικές 

και πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως «αλάθητη κλασσική συνταγή» ή 

που μπορούν να μεταφυτευτούν αυτούσια σε νέες περιστάσεις, αφού κάθε κοινωνία 

στη ροή του ιστορικού χρόνου βιώνει με δικό της τρόπο την διαπολιτισμικότητα. Ως εκ 

τούτου, ο λόγος περί διαπολιτισμικής εκπαίδευσης δεν είναι δυνατό να παραπέμπει σε 

ένα συγκεκριμένο και κοινά αποδεκτό μοντέλο εκπαίδευσης, αλλά σε ένα ευρύ φάσμα 

θεωρητικών αναλύσεων σχετικά με τις αρχές που πρέπει να διέπουν τη μάθηση στο 

πολυπολιτισμικό σχολείο. 

 Η Δ.Ε. είναι στην ουσία εκπαίδευση και αγωγή για προσαρμογή στη μεταβολή, η 

οποία καθιστά τους αυριανούς πολίτες ικανούς να ζήσουν σε ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η Δ.Ε. οφείλει να παράσχει στα άτομα ένα πλούτο που, 

δεν μπορεί κανείς να τους τον αφαιρέσει. Αυτός ο πλούτος είναι η μόρφωση με 

κοινωνικές δεξιότητες και ευελιξία στην ανάπτυξη στρατηγικών που διασφαλίζουν την 

ικανότητα για αξιοπρεπή ζωή και δημιουργία. 

 Η διαπολιτισμική φιλοσοφία δεν θεωρεί τους πρόσφυγες πρόβλημα, ούτε ενοχλητικό 

παράγοντα, αλλά τους συμπεριλαμβάνει ισότιμα και δίκαια στις εκπαιδευτικές 

διαδικασίες, αντιμετωπίζοντας την παρουσία τους ως πρόκληση, στην οποία το 

διαπολιτισμικό σχολείο καλείται να ανταποκριθεί αποτελεσματικά εκπληρώνοντας έτσι 

έναν σημαντικό κοινωνικό προορισμό: τη συγκρότηση της νέας πολυπολιτισμικής 

κοινωνίας του μέλλοντος.  

 Σήμερα η Δ.Ε. έχει προσλάβει μία ακόμα διάσταση, εκείνη του αγώνα κατά της 

φτώχειας, της ανέχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η Δ.Ε. 

απευθύνεται στον καθημερινό άνθρωπο παρέχοντάς του πνευματικά εφόδια, 

συγκροτημένη γνώση και εσωτερικές άμυνες, για να δομήσει μία ισχυρή 

προσωπικότητα που θα δύναται να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της ζωής.  

 

Για να πραγματωθούν, ωστόσο, όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να πληρούνται περισσότερες 

προϋποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα:  

 

 Στο πλαίσιο της Δ.Ε. είναι αναγκαίο ένα διαπολιτισμικό πρόγραμμα διδασκαλίας, το 

οποίο πρέπει να περιλαμβάνει δράσεις, προγράμματα, μαθήματα και πρακτικές που 

θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση του κοινωνικού και εκπαιδευτικού αποκλεισμού 

και στην αρμονική ένταξη των παιδιών με διαφορετικά κοινωνικο-πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά στη χώρα υποδοχής. 

 Επιπλέον, όλοι οι μαθητές θα πρέπει μέσω προγραμμάτων πολιτικής αγωγής και 

διαθεματικών προσεγγίσεων να μυηθούν σε δημοκρατικές αξίες και ιδεώδη, ώστε να 

αποκτήσουν την ικανότητα να αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις και να διεκδικούν τα 

δικαιώματα που απορρέουν από τις αρχές της ισοπολιτείας και της ισονομίας, οι 

οποίες αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία δομούνται οι σχέσεις ανάμεσα στην 
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πολιτεία και στους πολίτες μιας χώρας, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη φυλή, τη 

θρησκεία, το φύλο κλπ. 

 Βέβαια, η προώθηση της ένταξης προϋποθέτει την αναγνώριση και αποδοχή της 

πολιτισμικής ετερότητας της κοινωνίας και, στο πλαίσιο αυτό, το δικαίωμα όλων των 

πολιτισμικών ομάδων να διατηρήσουν στοιχεία που οι ίδιοι θεωρούν σημαντικά για 

την ταυτότητα και χρήσιμα για τη ζωή τους, προκειμένου, σε πνεύμα αλληλεπίδρασης 

και συνεργασίας, να συνεισφέρουν στο γενικότερο πολιτισμικό γίγνεσθαι της κοινωνίας 

υποδοχής.   

  Απαραίτητες προϋποθέσεις θα πρέπει να θεωρηθούν, επίσης, η προώθηση του 

διαπολιτισμικού διαλόγου και η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και κοινής 

πολιτισμικής δημιουργίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μεταρρύθμιση των 

δημόσιων θεσμών και υπηρεσιών και της Εκπαίδευσης, ώστε να ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες όλων των μαθητών 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

 

Βασικός σκοπός μας είναι, μεταξύ των άλλων, να συμβάλλουμε με τα πορίσματα της σημερινής 

Ημερίδας στη διαμόρφωση μιας μακρόπνοης πολιτικής για τη διαπολιτισμική και αντιρατσιστική 

εκπαίδευση, που πρέπει να χαράξει η ελληνική Πολιτεία και το ΥΠ.Π.Ε.Θ., η οποία θα διαπερνά τα 

Αναλυτικά Προγράμματα και όλες τις δράσεις που υλοποιούνται και θα αφορά την ομαλή ένταξη 

των μεταναστών και προσφύγων μαθητών. 

 

Ειδικότεροι Στόχοι είναι: 

 

1. Να συμβάλλουμε στην ενίσχυση του διαλόγου για την πολυπολιτισμικότητα των 

κοινωνιών και την αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ενάντια σε 

επιχειρήματα για την αποτυχία της απαντώντας σε βασικά ερωτήματα όπως:  

• Πώς έφτασε τελικά να αμφισβητείται η ίδια η πολυπολιτισμική δομή των δυτικών 

κοινωνιών;  

• Γιατί πλέον συζητείται ανοιχτά από τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης η επιβολή 

περιορισμών στην ελεύθερη μετακίνηση, εντός των ευρωπαϊκών κρατών, γεγονός 

που πλήττει την καρδιά του ευρωπαϊκού οικοδομήματος;  

• Ποια είναι η επίδραση στην πολιτική και στην καθημερινή πρακτική του λόγου περί 

δικαιωμάτων, όπως αυτός αναπτύσσεται στα διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα; 

• Τελικά, η πολυπολιτισμικότητα και η διαπολιτισμική εκπαίδευση  απομακρύνθηκε 

των σημαντικών της στόχων και για αυτό «απέτυχε» ή στην πραγματικότητα δεν 

εφαρμόστηκαν ποτέ σε συστηματική βάση πολιτικές προώθησης της;  

 

2. Να συζητήσουμε τις πολιτικές που υλοποιούνται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. κατά το 

σχολικό έτος 2016-17 όσον αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

εκπαιδευτικών μέτρων για τη φοίτηση των προσφύγων και μεταναστών μαθητών 

στο ελληνικό σχολείο. Στο πλαίσιο αυτό προκύπτουν τα εξής ερωτήματα: 

• Ελήφθη υπόψη η εμπειρία δεκαετιών όσον αφορά στην εφαρμογή πολιτικών, 

προγραμμάτων, διδακτικού υλικού και επιμορφωτικών διαδικασιών στη 

διαμόρφωση της σημερινής πολιτικής; Αξιοποιήθηκαν τα στελέχη της εκπαίδευσης 

και σε ποιο βαθμό τόσο στη διαμόρφωση όσο και την υλοποίηση των μέτρων;  
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• Υπήρξε η κατάλληλη και έγκαιρη προετοιμασία και ενημέρωση των Περιφερειακών 

Δ/νσεων, των Δ/νσεων Εκπ/σης, των Σχολικών Συμβούλων, των Δ/ντών των 

σχολικών μονάδων, των εκπαιδευτικών, των γονέων & κηδεμόνων; 

• Υπήρξε η αναγκαία επιμόρφωση των Αναπληρωτών εκπαιδευτικών για θέματα 

διαπολιτισμικής εκπ/σης, διδασκαλίας της ελληνικής ως Δεύτερης ή ξένης γλώσσας;  

• Το μοντέλο φοίτησης των παιδιών και ο χρόνος (14:00 – 18:00) (ίδια για όλη την 

Ελλάδα) εξυπηρετούν παιδαγωγικούς, πολιτικούς ή οικονομικούς στόχους; Στο 

σημείο αυτό, παρενθετικά  επισημαίνουμε ότι αυτό το μοντέλο (απόγευμα 2:00 έως 

6:00 μ.μ.) ήταν η πρώτη, η «αναγκαστική» λύση,  τη θεωρούμε ως  μεταβατική και  

επιβάλλεται με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιά, το Σεπτέμβριο του 2017, 

να εντάξουμε – με σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό - όλους τους πρόσφυγες 

μαθητές στον πρωινό Κύκλο Σπουδών.   

• Το μοντέλο φοίτησης έχει σχέση με τις αρχές και τη φιλοσοφία της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης και σε ποιο βαθμό; 

 

3. Να αναδείξουμε πτυχές, να καταγράψουμε τα προβλήματα που πιθανώς 

υπάρχουν και να καταθέσουμε προτάσεις για τη βελτίωση των πρακτικών 

ένταξης των προσφύγων και μεταναστών μαθητών στο πλαίσιο της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

 

4. Να προσεγγίσουμε το θεσμικό πλαίσιο για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στην 

Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες (μέχρι και σήμερα) και να προτείνουμε μέτρα και 

αλλαγές που θα μειώνουν τις όποιες αναντιστοιχίες μεταξύ θεωρίας και πράξης.  

 
5. Να προτείνουμε μεθοδολογικά βήματα και διδακτικές προσεγγίσεις για τη 

διδασκαλία με βάση τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και να 

αναδείξουμε τη σπουδαιότητα της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής στις 

πολυπολιτισμικές τάξεις. 

 
6. Να καταγράψουμε τις ανάγκες των ελλήνων εκπαιδευτικών όσον αφορά την 

εκπαίδευση των προσφύγων και μεταναστών μαθητών, τη διαπολιτισμική 

ετοιμότητα και επάρκειά τους  σε όλα τα επίπεδα (επιστημονικό – θεωρητικό, 

διδακτικό – πρακτικό κ.ο.κ.) και να προτείνουμε τρόπους μετουσίωσης της 

θεωρίας σε εξειδικευμένο διδακτικό σχεδιασμό και εμπλουτισμό των 

περιεχομένων βάσει των αρχών της διαπολιτισμικής αγωγής. 

 
7. Να καταθέσουμε, τέλος, προτάσεις για την αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός 

νέου πλαισίου για τη διαπολιτισμική & αντιρατσιστική εκπαίδευση που θα 

απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις για μια ενταξιακή και όχι διαχωριστική 

εκπαίδευση,  που δε θα αφορά αποκλειστικά τους αλλοδαπούς μαθητές, αλλά θα 

επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να λαμβάνουν υπόψη τους την ετερογένεια των 

σχολικών τάξεων. Ετερογένεια η οποία αφορά το διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο, τα διαφορετικά κίνητρα και ενδιαφέροντα των μαθητών, το 

διαφορετικό ρυθμό και τρόπο ανάπτυξης των γλωσσικών και άλλων δεξιοτήτων και 

τις διαφορετικές μαθησιακές εμπειρίες. 

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι στις συναντήσεις του ΔΣ της ΠΕΣΣ με 

την πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και ιδιαίτερα στη συνάντηση με τον 

προηγούμενο Υπουργό, κ. Φίλη, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2016, συζητήσαμε 
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διεξοδικά το θέμα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Κατά τη συζήτηση αυτή, εστιάζοντας 

στο θέμα των προσφύγων, αναδείχτηκαν ανάγκες, τέθηκαν προτεραιότητες, κατατέθηκαν 

προτάσεις στρατηγικής διαχείρισης και αντιμετώπισης ζητημάτων και προοπτικών ένταξης 

των προσφύγων μαθητών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.  

Επίσης στην τοποθέτηση της ΠΕΣΣ στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, στα 

πλαίσια του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, στις 9 Φεβρουαρίου 2017, τοποθετηθήκαμε 

με συγκεκριμένες θέσεις και Προτάσεις για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (1Ος Άξονας 

Εθνικού Διαλόγου).  

 

Με την ελπίδα, με την πεποίθηση,  ότι η Πολιτική Ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. θα συνεχίσει με 

αμείωτο ενδιαφέρον περαιτέρω την προσπάθεια της,  θα   εγκύψει με τη δέουσα 

επιμέλεια στο φλέγον ζήτημα της διαπολιτισμικής και αντιρατσιστικής εκπαίδευσης και 

θα χαράξει μια μακρόπνοη πολιτική,  

 διαμορφώνοντας μια σχετική νομοθεσία, 

 αναπροσαρμόζοντας τα Προγράμματα Σπουδών και αναπτύσσοντας σχετικό 

εκπαιδευτικό υλικό, 

 καλλιεργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη της 

εκπαίδευσης,  

 διαμορφώνοντας διαρκή προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

εστιασμένα στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, 

 τέλος, εμπλέκοντας ενεργά τους εκπαιδευτικούς στη χρησιμοποίηση του 

εκπαιδευτικού υλικού για τη διάχυση στις σχολικές μονάδες, 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ   ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  ΚΑΙ  

ΚΑΛΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

ΣΤΗ  ΣΗΜΕΡΙΝΗ  ΜΑΣ  ΗΜΕΡΙΔΑ  

 

 

 


