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13

ο
 Νηπιαγωγείο Ρεθύμνοσ  

            

ηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε αληαιιαγή 

κεζόδσλ θαη νξζώλ πξαθηηθώλ ζρεηηθά κε 

ηελ έληαμε ησλ παηδηώλ κε κεηαλαζηεπηηθό 

ππόβαζξν θαζώο θαη ε ελίζρπζε ησλ 

δηαπνιηηηζκηθώλ δεμηνηήησλ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ. ην έξγν ζπκκεηέρνπλ 

πέληε λεπηαγσγεία από ηέζζεξηο επξσπατθέο 

ρώξεο:  

πληνληζηήο 

KITA Kohlgartenstraße από ηε Λεηςία 

(Γεξκαλία). 

Εηαίξνη 

 2
ν
 Νεπηαγσγείν Ρεζύκλνπ (Ειιάδα) 

 13
ν
 Νεπηαγσγείν Ρεζύκλνπ (Ειιάδα)  

 Campi Soncini από ην Reggio Emilia 

(Ιηαιία),  

 Armbandet och Kättsätters förskola από ηελ 

πόιε Norrköping (νπεδία)  

 

Σν έξγν αξρηθά είρε δηάξθεηα 24 κελώλ 

αιιά  ύζηεξα από ηελ παξάηαζε πνπ δόζεθε ιόγσ ησλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ Covid19 ε 

δηάξθεία ηνπ νξίζηεθε από 01/09/2018 έσο θαη 28/02/2021 (30 μήνες). 

 

Η Ειιάδα είλαη από ηηο ρώξεο πνπ παξαδνζηαθά έζηειλε κεηαλάζηεο ζε άιιεο 

ρώξεο. Σα ηειεπηαία ρξόληα θαη ιόγσ ησλ πνιηηηθώλ θαη νηθνλόκσλ αιιαγώλ έγηλε 

πιένλ ρώξα ππνδνρήο νηθνλνκηθώλ κεηαλαζηώλ θαη πξνζθύγσλ. Έηζη κηα νινέλα 

απμαλόκελε εζλν-πνιηηηζκηθή πνηθηιόηεηα ζηηο ειιεληθέο ζρνιηθέο ηάμεηο απνηειεί 

παηδαγσγηθή θαη θνηλσληθή πξόθιεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Η αλάγθε γηα 

επαλαπξνζδηνξηζκό ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιαηζίνπ είλαη επηηαθηηθή κε απώηεξν ζηόρν 

όρη κόλν ηελ ελζσκάησζε ησλ αιινεζλώλ καζεηώλ αιιά θαη ηελ έθζεζε ησλ 

γεγελώλ καζεηώλ ζε άιινπο πνιηηηζκνύο θαη πεπνηζήζεηο. Η εθπαηδεπηηθή 

πξνζέγγηζε πνπ ζεσξείηαη ηδαληθή βαζίδεηαη ζην δηάινγν θαη ηελ πξαγκαηηθή 

εκπινθή ησλ ζπκκεηερόλησλ ώζηε λα πξνεηνηκαζηνύλ λα δήζνπλ ζε κηα 

πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία. Η έθζεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, καζεηώλ αιιά θαη ηεο 

νηθνγέλεηαο ζε δηαπνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα ζπληειεί ζην λα καζαίλνπλ γηα ηνλ 

πνιηηηζκό θαη ηνπο ηξόπνπο ζθέςεο ησλ άιισλ, λα αληαιιάζζνπλ απόςεηο, λα 

ζέβνληαη θαη λα εθηηκνύλ ηε κνλαδηθόηεηα ηνπ θαζέλα. Η δεκνθξαηία, ν ζεβαζκόο ε 

ππεπζπλόηεηα, ε απνδνρή, ε εηξεληθή ζπλύπαξμε είλαη βαζηθέο αξρέο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο.  

 Σν έξγν καο, ινηπόλ, ιακβάλεη ππόςε όιεο απηέο ηηο παξακέηξνπο θαη 

ζηνρεύεη ζηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ ηνπ αιιά ηαπηόρξνλα θαη 

ζηελ πηνζέηεζε ησλ αληίζηνηρσλ αξρώλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηηο νηθνγέλεηεο 

ησλ καζεηώλ. 



 Πην ζπγθεθξηκέλα θαη όζν αθνξά ην ζρνιείν  καο, ην 13
ν
 Νεπηαγσγείν 

Ρεζύκλνπ, θαη ύζηεξα από ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή καο ζην έξγν ηα απνηειέζκαηα 

ζπλνςίδνληαη σο εμήο : 

 Μεηακινήζεις-ζσνανηήζεις δια ζώζης με ηοσς εηαίροσς ηοσ προγράμμαηος 

Τπήξμαλ πνιύ σθέιηκεο θαη επνηθνδνκεηηθέο νη ζπλαληήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζακε κε ηνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ καο, 4 ζην ζύλνιν κέρξη ηώξα 

(απνκέλεη 1 αθόκα σο ηειηθή). Η 1
ε
 ζπλάληεζε έγηλε ζηε Λεηςία ηεο Γεξκαλίαο όπνπ 

γλσξηζηήθακε, είδακε ηνλ ηξόπν ελζσκάησζεο ησλ δηαπνιηηηζκηθώλ αξρώλ θαη 

κεζόδσλ ζην γεξκαληθό ζρνιείν θαη ηέζεθαλ νη πξώηνη ζηόρνη καο ζε ζπλνιηθό θαη 

αηνκηθό επίπεδν. Δόζεθε βαξύηεηα  

• ζηελ αλάπηπμε ηεο γλώζεο ηεο δηαπνιηηηζκηθόηεηαο,  

• απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο, 

• ζηνλ ηξόπν ελζσκάησζεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο έλλνηαο ζε εηδηθέο αιιά θαη 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο,  

• ζηελ εμεύξεζε λέσλ ηξόπσλ ζπκκεηνρήο ησλ θξαηηθώλ θνξέσλ θαη ησλ 

γνλέσλ,  

• ζηελ αλάπηπμε πξαθηηθώλ ηδεώλ γηα : 

 ελζσκάησζε  

 λα αληαιιαγή πνιηηηζκηθώλ εκπεηξηώλ 

 γηα ηελ πξόιεςε ηνπ ξαηζηζκνύ / μελνθνβίαο.  

 

ηηο επόκελεο ηξεηο ζπλαληήζεηο  

 2
ε
 Campi Soncini ζηελ πόιε 

Reggio Emilia, 11 έσο 15 

Μαξηίνπ 2019 (Ιηαιία),  

 3
ε
 Armbandet och Kättsätters 

förskola ζηελ πόιε 

Norrköping, 30 επηεκβξίνπ 

έσο 04 Οθησβξίνπ 2019 

(νπεδία)  

 θαη 4
ε
 ζηα  2

ν
 Νεπηαγσγείν 

Ρεζύκλνπ θαη 13
ν
 

Νεπηαγσγείν Ρεζύκλνπ ζηελ 

πόιε καο ην Ρέζπκλν, 24 έσο 28 Φεβξνπαξίνπ 2020  

επηζθεθηήθακε ηα ζρνιεία ησλ εηαίξσλ καο θαη αληίζηνηρα ηνπο ππνδερηήθακε (4
ε
 

ζπλάληεζε). Η αληαιιαγή ησλ κεζόδσλ δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ησλ θαιώλ 

πξαθηηθώλ πνπ γλσξίζακε θαη ησλ ηδεώλ ήηαλ θαηαιπηηθέο θαη πνιιέο από απηέο ηηο 

πηνζεηήζακε θαη ηηο ελζσκαηώζακε ζην δηθό καο εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα.  

 

• Σσνεργαζία εηαίρων  

Η γόληκε 

ελζσκάησζε απηώλ 

ησλ πξαθηηθώλ 

ζηεξίρζεθε ζηελ θαιή 

ζπλεξγαζία κεηαμύ 

όισλ ησλ εηαίξσλ. 

Δειώλνπκε όηη ε 

ζπλεξγαζία απηή 

ππήξμε ζε κεγάιν βαζκό θαη απόδεημή ηεο απνηειεί ε παξαγσγή θνηλώλ 

εθπαηδεπηηθώλ πξντόλησλ/δξαζηεξηνηήησλ (θνηλά ηξαγνύδηα, παξακύζηα, παξαγσγή 



ζπλεξγαηηθήο ηζηνξίαο θηι). Σν πλεύκα ζπλεξγαζίαο θαη ε άξηζηε επηθνηλσλία 

κεηαμύ καο δηεπθόιπλαλ ην έξγν καο ζε ζπιινγηθό  θαη αηνκηθό επίπεδν. Η 

επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ απνηειεί θαη έλα παξάδεηγκα θαιήο δηαπνιηηηζκηθήο 

πξαθηηθήο παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληήζακε ιόγσ lockdown. Παξάιιεια 

αλαπηύμακε θαη ηηο πξνζσπηθέο καο γισζζηθέο δεμηόηεηεο εηδηθά ζην ζέκα 

θαηαλόεζεο κηαο μέλεο γιώζζαο (Αγγιηθά) αιιά θαη απηέο πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε 

ηερλνινγηθώλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο 

πιαηθόξκαο e twinning.  

 

• Την σιοθέηηζη και ενζωμάηωζη καλώς πρακηικών και μεθόδων 

Σν ζρνιείν είλαη έλα ειιεληθό αζηηθό 

ζρνιείν πνπ έρεη ήδε ελεξγνπνηεζεί ζε  επίπεδν 

πινπνίεζεο επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ 

Erasmus Κα1 θαη E-twinning. Αθνινπζεί ηε 

ζύγρξνλε παηδαγσγηθή κεζόδνπ ηνπ ρεδίνπ 

Εξγαζίαο (Project) ην  νπνίν είρακε ηε ραξά λα 

δνύκε λα πινπνηείηαη παξαδνζηαθά ζην ζρνιείν  

Campi Soncini ζην Reggio Emilia, παηξίδα ηεο 

κεζόδνπ απηήο. Όκσο αλαγλσξίδνπκε όηη ε δηθή 

καο πξόηεξε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ζην ζέκα 

ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ήηαλ ζε πξσηόιεην ζηάδην, θαη θαηά ηξόπν ηηλά 

εγθισβηζκέλε ζε «παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο» απινύ ζρεδηαζκνύ δηαπνιηηηζκηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ρσξίο ζπλνρή θαη απώηεξν νπζηαζηηθό ζηόρν.  

 Ύζηεξα όκσο από ηελ πξώηε θηόιαο ζπλάληεζε καο ζηε Λεηςία 

ελεξγνπνηεζήθακε νπζηαζηηθά θαη αληηιεθηήθακε ην βάζνο ησλ δηαπνιηηηζκηθώλ 

θαιώλ πξαθηηθώλ πνπ εξρόκαζηαλ ζε επαθή. Πην ζπγθεθξηκέλα πηνζεηήζακε θαη 

ελζσκαηώζακε γόληκα ζην πξόγξακκά καο ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ ηαπηόρξνλα θαη ζε 

άιιεο γιώζζεο όπσο είδακε ζην KITA 

Kohlgartenstraße, ηελ ελζσκάησζε ησλ 

δηαθνξεηηθώλ γισζζώλ ζηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ παηδηώλ π.ρ αξίζκεζε, 

ραηξεηηζκνί, ηξαγνύδηα όπσο είδακε ζην 

Campi Soncini, ηελ απνδνρή ηεο εηεξόηεηαο 

θαη ηε ζεκαζία ηεο επεμίαο ζηελ πξνζσπηθή 

αλάπηπμε όπσο είδακε ζηα Armbandet och 

Kättsätters förskola. Δελ κείλακε όκσο κόλν 

ζηελ πηνζέηεζε θαιώλ πξαθηηθώλ, ε 

νπζηαζηηθή αιιαγή επήιζε ζηνλ ηξόπν πνπ 

ελζσκαηώζακε ηελ έλλνηα ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζην πξόγξακκά 

καο θαζώο έγηλε πξσηαξρηθή θαη βαζηθή επηδίσμε θαη κε έλαλ ηξόπν πνπ εκπιέθεη 

εθπαηδεπηηθνύο, καζεηέο θαη γνλείο. Δειαδή θαηαλνήζακε όηη αλ ζέινπκε λα 

εκθπζήζνπκε ζηα παηδηά ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθόηεηαο ζα πξέπεη ηαπηόρξνλα λα 

πξνζεγγίζνπκε ηνπο γνλείο αιιά θαη νη ίδηνη καο, σο εθπαηδεπηηθνί, λα αλαπηύμνπκε 

ηηο δεμηόηεηεο καο πάλσ ζε απηέο ηηο πξαθηηθέο θαη λα ηηο ελζηεξληζηνύκε. 

 Είλαη γεγνλόο όηη ην ζρνιείν  καο δελ ραξαθηεξίδεηαη γηα ην ζεκαληηθό 

αξηζκό παηδηώλ κεηαλαζηώλ, έρνπκε κηα αλαινγία 1/6 κεηαλαζηώλ/Ειιήλσλ ζην 

ζύλνιν ησλ 35 θαηά κέζν όξν παηδηώλ αλά ρξνληά. Όκσο πξέπεη λα ιακβάλνπκε 

νπζηαζηηθά θαη ηα παηδηά απηά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.. Έηζη θηλεζήθακε ζε 3 



επίπεδα,  σο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, σο πξνο ηνπο γνλείο θαη ηέινο θαη πην 

ζεκαληηθό σο πξνο ηα παηδηά.  

Ως προς ηοσς εκπαιδεσηικούς ε αλάπηπμε ζρεηηθώλ δεμηνηήησλ, ζρεδηαζκνύ 

νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ήηαλ πην εύθνιε 

ππόζεζε γηαηί ήδε ήκαζηαλ έηνηκνη λα ην θάλνπκε. 

Καηείρακε ήδε ηηο ζρεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο 

θαη ηηο κεζόδνπο θαη ην κόλν πνπ έπξεπε ήηαλ λα 

αλαδεηήζνπκε λένπο ηξόπνπο αλαπιαηζίσζήο ηνπο 

όπσο θαη λα εληζρύζνπκε ηηο δεμηόηεηέο καο 

επηθνηλσλίαο κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ  κεηαλαζηώλ. 

εκαληηθή δξαζηεξηόηεηα ήηαλ ην γεγνλόο όηη 

πιένλ αξρίζακε λα ιακβάλνπκε ππόςε θαη ηνπο 

γνλείο πνπ δελ δηάβαδαλ ή κηινύζαλ ειιεληθά θαη 

έηζη ηνπο ελεκεξώλακε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ, γηα ηηο εθδειώζεηο θηι κε ζεκεηώκαηα 

ζηε γιώζζα ηνπο (ηα νπνία κεηαθξάδακε ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο αιινδαπνύο γνλείο πνπ ήμεξαλ λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ 

ειιεληθά). Με απηόλ ηνλ ηξόπν έγηλε πην εύθνια θαηαλνεηό ζε απηνύο όηη ην ζρνιείν 

καο ζθέθηεηαη «δηαπνιηηηζκηθά». Ννηώζνπλ κεγαιύηεξε αζθάιεηα γηα ην ρώξν πνπ 

θνηηά ην παηδί ηνπο θαη νηθεηόηεηα καδί καο.   

Μεγάιε ινηπόλ ήηαλ ε πξόθιεζε πνπ 

αθνξνύζε ηοσς γονείς θαη ηελ άκεζε εκπινθή ηνπο 

ζην δηαπνιηηηζκηθό πιαίζην πνπ ζέιακε λα 

πηνζεηήζνπκε. Έλαο ηξόπνο πνπ βξήθακε ήηαλ λα 

αλνίμνπκε ηηο ηάμεηο καο ζηνπο γνλείο. Σνπο 

δεηήζακε λα εκπιαθνύλ ελεξγά ζε δηάθνξεο 

δηαπνιηηηζκηθέο δξαζηεξηόηεηεο καδί κε ηα παηδηά 

ηνπο κέζα ζηελ ηάμε, ηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο. 

Αξρηθά νη δξαζηεξηόηεηεο αθνξνύζαλ γλσξηκία ησλ 

παηδηώλ ζην ζύλνιό ηνπο κε ην πνιηηηζκηθό ππόβαζξν ησλ 

γνληώλ από άιιεο ρώξεο (ηξαγνύδηα, παηρλίδηα, θαγεηά, 

έζηκα, γιώζζα). Αξγόηεξα όκσο θαη όζν πξνρσξνύζε ην 

πξόγξακκα άξρηζαλ λα εκπιέθνληαη θαη εκεδαπνί γνλείο ζε 

αληίζηνηρεο δξαζηεξηόηεηεο (αλάγλσζε ηζηνξηώλ από όιν 

ηνλ θόζκν, ενξηαζκόο παγθόζκησλ εκεξώλ θηι). Επηπιένλ 

ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο 

ελεκεξώλακε ην ζύλνιν ησλ γνληώλ γηα ην έξγν καο θαη 

ηνπο θαινύζακε λα πξνηείλνπλ θαη απηνί λένπο ηξόπνπο 

ελίζρπζεο ηνπ δηαπνιηηηζκηθνύ πξνθίι ηνπ ζρνιείνπ. Είλαη 

γεγνλόο όηη θέηνο γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε 

ην ζύιινγν γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ καο λα εκπινπηηζηεί ε ζρνιηθή καο βηβιηνζήθε θαη 

κε μελόγισζζα βηβιία πνπ ζα κπνξνύλ λα δαλείδνληαη όινη, γνλείο θαη ηα παηδηά ηνπ 

ζρνιείνπ καο. Μαθξνπξόζεζκα θαη θάησ από θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζα κπνξνύζε ν 

δαλεηζκόο λα ζπκπεξηιάβεη θαη καζεηέο όκνξσλ ζρνιείσλ.  

Ωο αθνξά ηα παιδιά ε κεγάιε πξνζζήθε-αιιαγή πνπ θάλακε ήηαλ όηη πιένλ 

ελζσκαηώζεθαλ δηαπνιηηηζκηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην θαζεκεξηλό εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα. ην επίπεδν απηό θηλεζήθακε επηπιένλ ζε 2 επηκέξνπο επίπεδα, ησλ 

παηδηώλ κεηαλαζηώλ θαη ησλ εκεδαπώλ παηδηώλ. Από ηε κία, αλαπηύμακε 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ελίζρπαλ ηελ πνιηηηζκηθή παξνπζία ησλ παηδηώλ κεηαλαζηώλ, 

π.ρ θαιεκεξίδακε, κεηξνύζακε, ιέγακε ηελ εκεξνκελία, δηαβάδακε βηβιία ζηε 



γιώζζα ηνπο, καζαίλακε γηα ηα έζηκα θαη ηηο 

ζπλήζεηεο ηνπο όηαλ ήηαλ θαηάιιειεο νη 

πεξηζηάζεηο. Από ηελ άιιε θαζεκεξηλά είρακε 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ βαζίδνληαλ ζηηο αξρέο ηεο 

ηζόηεηαο, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ αιιεινζεβαζκνύ 

αλεμαξηήηνπ θύινπ θαη θαηαγσγήο θαη αλαδείθλπαλ 

ηα θνηλά ζηνηρεία ησλ πνιηηηζκώλ θαη ησλ ιαώλ 

(θνηλά ηξαγνύδηα, παξακύζηα, παηρλίδηα, έζηκα θηι) 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν ηα εκεδαπά παηδηά θαηαλόεζαλ 

όηη νη πνιηηηζκνί απνηεινύλ πξντόλ αιιειεπίδξαζεο θαη αληαιιαγήο.  

Μεξηθέο πνιύ ραξαθηεξηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεδόλ θαζεκεξηλά 

θάλνπκε είλαη λα επηζθεπηόζαζηε κέζσ google earth θάπνην ζεκείν ηνπ πιαλήηε θαη 

λα καζαίλνπκε γηα απηό δηάθνξα ζηνηρεία, πνιηηηζκηθά γεσγξαθηθά θηι. Μηα άιιε 

είλαη λα αλαδεηνύκε θάζε θνξά γηα θάηη πνπ καζαίλνπκε αλ 

ππάξρεη ή ηζρύεη θαη ζε κηα άιιε ρώξα θαη γηα θάπνηνλ 

άιιν ιαό, π.ρ παίδνπλ ηα παηδηά ζε όινλ ηνλ θόζκν 

πνδόζθαηξν; Μέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηώλ έρνπκε 

θηάζεη ζην ζεκείν ηα παηδηά από κόλα ηνπο λα δεηνύλ λα 

κάζνπλ πώο λα ιέλε κηα ιέμε ζηε γιώζζα ησλ θίισλ ηνπο 

γηα λα επηθνηλσλήζνπλ θαιύηεξα κε απηνύο ρσξίο λα ην 

ζεσξνύλ θάηη πεξίεξγν ή μερσξηζηό. Είλαη θπζηθό γηα απηά 

λα κελ είκαζηε όινη ίδηνη αιιά λα είκαζηε ηαπηόρξνλα ίζνη 

κε μερσξηζηέο αλάγθεο θαη ελδηαθέξνληα. Επηπξόζζεηα ην 

εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα εκπινπηίζηεθε κε δξαζηεξηόηεηεο 

ραιάξσζεο ησλ παηδηώλ ζε ζπλδπαζκό κε ήξεκεο θηλήζεηο, όπσο πξόηεηλαλ νη θίινη 

καο νπεδνί θαη εκπιέμακε πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο ζύλδεζεο κε ηε θύζε ζην 

πιαίζην ελίζρπζεο ηεο επεμίαο ησλ παηδηώλ. 

Σέινο πξνζπαζήζακε λα ελεκεξώζνπκε θαη 

ην έκκεζν θνηλσληθό καο πεξίγπξν γηα ην πξόγξακκά 

καο. Απηό πνπ κέρξη ηώξα έρνπκε θαηαθέξεη είλαη λα 

παξνπζηάζνπκε ην έξγν  καο ζην ζύλνιν ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηεο Πεξηθέξεηαο καο ζε ζπλαληήζεηο πνπ 

πινπνηνύληαη από ηε πληνλίζηξηα καο εθπαηδεπηηθνύ 

έξγνπ θ. Ε. ηκηηδή-Δέιια θαη ηνπ εθάζηνηε 

δηεπζπληή εθπαίδεπζεο Π.Ε. Ο Δήκνο καο έρεη 

ελεκεξσζεί γηα ην έξγν καο θαη κάιηζηα καο βνήζεζε 

πνιύ ζηελ πινπνίεζε ηεο ππνδνρήο ησλ εηαίξσλ καο 

ζηελ πόιε, πξνζθέξνληαο ρώξν γηα ηελ δηεμαγσγή 

κηαο ζπλάληεζήο καο. Επηπιένλ ην παλεπηζηήκην 

ηεο πόιεο θαη εηδηθόηεξν ην ηκήκα πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο κέζσ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ θαη ηεο 

θαζεγήηξηαο θ. Δ. Κνληνγηάλλεο καο ππνδέρηεθαλ 

ζηνλ ρώξν ηνπο θαη καο κίιεζαλ γηα ηελ 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηε ρώξα καο θαηά ηηο 

εκέξεο ππνδνρήο ησλ εηαίξσλ καο. Σέινο ν 

ηνπηθόο ηύπνο πάληα κε ραξά θηινμελεί ηα άξζξα 

θαη ηηο ζρεηηθέο κε ην έξγν καο αλαθνηλώζεηο.  

 

 



πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε όηη ην 

ζρνιείν  καο, ζην ζύλνιό ηνπ πιένλ, 

ζπλεηδεηά εξγάδεηαη σο πξνο ηνπο ζηόρνπο ηηο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο κε ηξόπν 

νπζηαζηηθό θαη καθξνπξόζεζκν. Θα 

ζπλερίζνπκε ζε απηό ην πιαίζην θαη κεηά ην 

ηέινο ηνπ έξγνπ γηαηί πξαγκαηηθά βιέπνπκε 

λα απνδίδνπλ νη πξαθηηθέο απηέο σθειώληαο 

ζην ζύλνιν ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε παηδηώλ 

θαη εθπαηδεπηηθώλ, ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δεμηόηεηεο ησλ δαζθάισλ θαη ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ νηθνγέλεηαο, αλεμαξηήηνπ 

πνιηηηζκηθνύ πιαηζίνπ.     


