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Αυτο�  ει�ναι το πρω� το ενημερωτικο�  δελτι�ο για το 
ε�ργο Restoring Respect through Music Education 
(RRME), το οποι�ο βασι�ζεται στις αξι�ες της 
αποκαταστατικη� ς δικαιοσυ� νης του σεβασμου�  και 
της κατανομη� ς ισχυ� ος, καθω� ς και τις αρχε�ς του 
καινοτο� μου μουσικου�  προγρα� μματος κοινωνικη� ς 
δρα� σης "El Sistema". Η κοινοπραξι�α προ� κειται να 
αναπτυ� ξει, να εφαρμο� σει πιλοτικα�  και ε�πειτα να 
κοινοποιη� σει ευρε�ως εργαλει�α και γνω� σεις για 
την ανα� πτυξη ικανοτη� των που θα στηρι�ξουν τους 
εκπαιδευτικου� ς στην προσπα� θεια�  τους να 
βελτιω� σουν την ευημερι�α των μαθητω� ν/ριων 
τ ο υ ς  σ ε  θ ε� μ α τ α  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ο� τ η τ α ς  κ α ι 
κοινωνικη� ς ενσωμα� τωσης. Σκοπο� ς ει�ναι η 
αντιμετω� πιση των διακρι�σεων, του διαχωρισμου�  
και του ρατσισμου�  το� σο στα σχολει�α, ο� σο και σε 
δομε�ς α� τυπης εκπαι�δευσης.

Συγκεκριμε�να, το προ� γραμμα επικεντρω� νεται 
στην ενσωμα� τωση των μαθητω� ν/ριω� ν και νε�ων 
που αντιμετωπι�ζουν προκλη� σεις και κινδυνευ� ουν 
με κοινωνικο�  αποκλεισμο� , ιδιαι�τερα προ� σφυγες 
και α� λλα α� τομα με μεταναστευτικη�  βιογραφι�α. Το 
ε�ργο στοχευ� ει στην ανα� πτυξη ψηφιακου�  βιβλι�ου 
και ψηφιακω� ν μαθημα� των, καθω� ς και στην 
α ν α� π τ υ ξ η  κ α ι  δ ο κ ι μ η�  ε ν ο� ς  κ α ι ν ο τ ο� μ ο υ 
εκπαιδευτικου�  προγρα� μματος που θα διδα� σκει 
επαγγελματι�ες / εθελοντε�ς σε σχολει�α και  δομε�ς 
α� τυπης εκπαι�δευσης, πω� ς να υποστηρι�ξουν 
μαθητε�ς/ριες και νε�ους/νε�ες να γι�νουν με�ντορες 
μουσικη� ς, εστια� ζοντας στην αντιμετω� πιση της 
κοινωνικη� ς περιθωριοποι�ησης.
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ροκειμένου να αναπτυχθει� ε�να καινοτο� μο εκπαιδευτικο�  προ�γραμμα, οι εται�ροι Πτου ε�ργου πραγματοποι�ησαν ε�ρευνα απο�  δευτερογενει�ς πηγε�ς, ω� στε να 
κατανοη� σουν το σχετικο�  πλαι�σιο που αντιστοιχει� στις χω� ρες τους και 

κατε�ληξαν σε κα� ποια ενδιαφε�ροντα ευρη� ματα. 

Αρχικα� , η� ταν απαραι�τητο να γι�νει κατανοητο�  το νομοθετικο�  και κοινωνικο�  πλαι�σιο της 
κα� θε χω� ρας της κοινοπραξι�ας. Κα� θε εται�ρος ε�χει εκπονη� σει μια ε�κθεση σχετικα�  με τις 
τρε�χουσες διατα� ξεις στη χω� ρα του για την αντιμετω� πιση των κοινωνικω� ν διακρι�σεων 
στην εκπαι�δευση, το� σο απο�  νομοθετικη�  ο� σο και απο�  κοινωνικη�  πλευρα� . Εντο� πισαν 
επι�σης παραδει�γματα καλω� ν πρακτικω� ν και πιθανου� ς ενδιαφερο� μενους για το ε�ργο. Τα 
αποτελε�σματα της ε�ρευνας συνοψι�ζονται και παρουσια� ζονται ανα�  χω� ρα στη συνε�χεια. 
Ολο� κληρη η ε�κθεση ει�ναι διαθε�σιμη κατο� πιν αιτη� ματος.

Οι στο�χοι του RRME συμβαδι�ζουν με τον εται�ρο Carmen Sylva” College of Art. Σε αυτο�  το 
Εκπαιδευτικο�  Ίδρυμα διδα� σκεται μουσικη�  με δια� φορους τρο� πους: μουσικα�  ο� ργανα, 
ορχη� στρα, χορωδι�α, σχη� ματα παραδοσιακη� ς μουσικη� ς, μουσικη�  δωματι�ου.

Συ� μφωνα με την τοπικη�  ε�ρευνα, πολλοι� εκπαιδευτικοι� στη Ρουμανι�α, θα η� θελαν 
υποστη� ριξη απο�  επαγγελματι�ες ψυχολο�γους που θα τους βοηθη� σουν να εργαστου� ν 
καλυ� τερα με τα παιδια�  με μεταναστευτικη�  βιογραφι�α. Οι εκπαιδευτικοι� απασχολου� ν τα 
παιδια�  με δραστηριο� τητες εκτο� ς του τυπικου�  εκπαιδευτικου�  προγρα� μματος, ω� στε τα 
παιδια�  να μπορε�σουν να εκφραστου� ν πιο ελευ� θερα. Στο Carmen Sylva” College of Art δεν 
υπα� ρχουν πολλα�  παιδια�  με μεταναστευτικη�  βιογραφι�α, ωστο� σο υπα� ρχουν παιδια�   που 
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αντιμετωπι�ζουν οικονομικε�ς δυσκολι�ες η�  Ρομα� , τα οποι�α βιω� νουν προβλη� ματα στην 
κοινωνικη�  τους ενσωμα� τωση.

Μια καλη�  πρακτικη�  που εφαρμο� ζεται ει�ναι η δωρεα� ν παροχη�  μουσικω� ν οργα� νων σε 
παιδια�  με οικονομικε�ς δυσκολι�ες, με�χρι το τε�λος της φοι�τησης τους. Συ� μφωνα με τους 
εκπαιδευτικου� ς, το καλλιτεχνικο�  περιβα� λλον βοηθα�  τα παιδια�  να μην εγκαταλει�ψουν τις 
σπουδε�ς τους. 

Ακο� μη, οι περισσο� τεροι εκπαιδευτικοι�  θα η� θελαν να υπα� ρχουν περισσο� τερα 
κυβερνητικα�  κοινωνικα�  προγρα� μματα μουσικη� ς προς ο� φελος των παιδιω� ν. Το Carmen 
Sylva” College of Art προτει�νει τη συνεργασι�α του Υπουργει�ου Παιδει�ας, των τοπικω� ν 
αρχω� ν και α� λλων ενδιαφερο� μενων ιδρυμα� των για να ενισχυ� σουν αυτη�  την προσπα� θεια.

Το Manisa Ozel Egitim Uygulama Okulu III. Kademe ει�ναι ε�να ι�δρυμα δευτεροβα� θμιας 

εκπαι�δευσης στην Τουρκι�α με μαθητε�ς/ριες ηλικι�ας 14-21, με διανοητικε�ς αναπηρι�ες. 

Τα αποτελε�σματα της ε�ρευνας παρουσια� ζονται σε πε�ντε υποενο� τητες: 1. Παιδια�  υπο�  

Καθεστω� ς Προσωρινη� ς Προστασι�ας, 2. Παιδια�  με Ειδικε�ς Ανα� γκες, 3. Σεβασμο� ς στη 
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διαφορετικο� τητα, 4. Προ� ωρη Εγκατα� λειψη του Σχολει�ου, και 5. Πλαι�σιο εθνικη� ς 

νομοθεσι�ας.

Παιδιά	υπό	Καθεστώς	Προσωρινής	Προστασίας

Συ� μφωνα με στατιστικα�  του 2020, ο Συριακο� ς πληθυσμο� ς υπο�  καθεστω� ς προσωρινη� ς 

προστασι�ας στην Τουρκι�α ανε�ρχεται στα 3,638,288 α� τομα, ενω�  περι�που τα μισα�  

α� τομα εμπι�πτουν στην ηλικιακη�  ομα� δα 0-18 ετω� ν. 

Παιδιά	με	Ειδικές	Ανάγκες

Ο αριθμο� ς των παιδιω� ν που επωφελου� νται απο�  τις υπηρεσι�ες ειδικη� ς εκπαι�δευσης 

αυξη� θηκε κατα�  6.8% κατα�  το 2019-20, φτα� νοντας στα 425,774. 

Σεβασμός	στη	διαφορετικότητα

Η πολυπολιτισμικο� τητα στο εκπαιδευτικο�  συ� στημα της Τουρκι�ας ε�χει αυξηθει� λο�γω 

των μεταναστευτικω� ν ροω� ν των προσφυ� γων. Τα παιδια�  περιθωριοποιου� νται απο�  

συμμαθητε�ς/ριες και εκπαιδευτικου� ς, χωρι�ς να λαμβα� νουν την κατα� λληλη στη� ριξη 

για τη σταδιοδρομι�α τους. Οι εκπαιδευτικοι� δεν ει�ναι κατα� λληλα καταρτισμε�νοι/ες 

για την υποστη� ριξη αυτω� ν των παιδιω� ν. Οι LGBT μαθητε�ς/ριες υφι�στανται πολλε�ς 

διακρι�σεις, ο� πως και τα παιδια�  με ειδικε�ς ανα� γκες, τα οποι�α, κα� ποια σχολει�α δεν τα 

δε�χονται να φοιτη� σουν. Χρεια� ζεται αρκετη�  δουλεια�  για να υποστηριχθου� ν αυτοι� οι  

μαθητε�ς/ριες στον αγω� να κατα�  των διακρι�σεων.

Πρόωρη	Εγκατάλειψη	του	Σχολείου

Ένας απο�  τους κρι�σιμους δει�κτες προσβασιμο� τητας στην εκπαι�δευση ει�ναι η προ� ωρη 

εγκατα� λειψη του σχολει�ου. Στην ΕΕ η προ� ωρη εγκατα� λειψη το 2019 η� ταν 10, 9% και 

το 2020, η� ταν λιγο� τερη απο�  το 10% ενω�  στην Τουρκι�α το 2019 καταγρα� φηκε στο 

28,9%.

Πλαίσιο	εθνικής	νομοθεσίας
Συ� μφωνα με το α� ρθρο 42 του Συντα� γματος της Δημοκρατι�ας της Τουρκι�ας, σχετικα�  με 
α� τομα που στερου� νται εκπαι�δευσης και κατα� ρτισης, η πρωτοβα� θμια εκπαι�δευση 
ει�ναι υποχρεωτικη�  για ο� λους τους α� νδρες και ο� λες τις γυναι�κες πολι�τες και ει�ναι 
προσβα� σιμη με�σω των κρατικω� ν σχολει�ων. Η εθνικη�  νομοθεσι�α στην Τουρκι�α, ειδικα�  
για την εκπαι�δευση των παιδιω� ν με αναπηρι�α, μπορει� να θεωρηθει� παρα� λληλη με 
τους διεθνει�ς κανονισμου� ς. Το Ενδε�κατο Σχε�διο Ανα� πτυξης αναφε�ρεται στην: παροχη�  
εκπαι�δευσης χωρι�ς αποκλεισμου� ς και ευκαιρι�ες δια βι�ου μα� θησης για ο� λα τα α� τομα, 
και κυρι�ως την αυ� ξηση παραγωγικω� ν και ευτυχισμε�νων ατο� μων με δημοκρατικε�ς 
αξι�ες και εθνικη�  κουλτου� ρα, ανοιχτα�  στη συμμετοχικο� τητα και την επικοινωνι�α, με 
ε�ντονη καλλιτεχνικη�  και αισθητικη�  ανα� πτυξη και τεχνολογικε�ς γνω� σεις. " Ωστο� σο δεν 
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υπα� ρχουν πολιτικε�ς και αποφα� σεις που να εξασφαλι�ζουν την "εκπαι�δευση χωρι�ς 
αποκλεισμου� ς".

Η ε�ρευνα που διεξα� χθηκε απο�  το Κε�ντρο Κοινωνικη� ς Καινοτομι�ας Κυ� πρου δει�χνει ο� τι 
δια� φορες μελε�τες για το Εκπαιδευτικο�  Συ� στημα της Κυ� πρου καταδεικνυ� ουν ο� τι 
κα� ποιοι/ες μαθητε�ς/ριες αντιμετωπι�ζουν περισσο� τερες δυσκολι�ες απο�  α� λλους/ες. 
Υπα� ρχουν πολιτικε�ς για την ενσωμα� τωση παιδιω� ν που αντιμετωπι�ζουν περισσο� τερες 
προκλη� σεις ο� πως με μεταναστευτικη�  βιογραφι�α και ειδικε�ς ανα� γκες. Ωστο� σο, 
προσφε�ρονται περιορισμε�να επιμορφωτικα�  προγρα� μματα στους εκπαιδευτικου� ς στο 
δημο� σιο τομε�α και δυστυχω� ς η κατα� ρτιση�  τους δεν ει�ναι ικανοποιητικη�  για να 
μπορε�σουν να καλυ� ψουν το κενο�  ανα� μεσα στους/στις μαθητε�ς/ριες. Γι' αυτο� , ει�ναι 
απαραι�τητο να ενισχυθου� ν οι δεξιο� τητες των εκπαιδευτικω� ν για να συμβα� λουν στη 
δημιουργι�α ενο� ς ποικιλο� μορφου περιβα� λλοντος αποδοχη� ς. Ει�ναι αποδεδειγμε�νο ο� τι οι 
καλλιτεχνικε�ς πρακτικε�ς μπορου� ν να διεγει�ρουν τη μαθησιακη�  εμπειρι�α και να 
στηρι�ξουν την κοινωνικη�  ε�νταξη. Για το λο�γο αυτο� , το RRME στοχευ� ει στην ενι�σχυση 
των δεξιοτη� των των εκπαιδευτικω� ν στην κοινωνικη�  ε�νταξη με�σω της μουσικη� ς 
εκπαι�δευσης.

Η ε�ρευνα στα πλαι�σια του ε�ργο RRME, για το εθνικο�  πλαι�σιο στη Γερμανι�α διεξα� χθηκε 
απο�  το ερευνητικο�  κε�ντρο Afridat UG, στη Βο� ννη. Συνοπτικα� , η μελε�τη ε�δειξε ο� τι οι 
μειονεκτου� ντες μαθητε�ς/ριες ε�χουν χαμηλο� τερη απο� δοση στα γερμανικα�  σχολει�α και 
ε�χουν υψηλο� τερο ποσοστο�  προ� ωρης εγκατα� λειψης του σχολει�ου απο�  τους/τις 
συμμαθητε� ς/ριες τους. Οι λο� γοι ει�ναι τα γλωσσικα�  εμπο� δια, οι πολιτιστικε� ς 
ιδιαιτερο� τητες και το α� γνωστο περιβα� λλον. 

Τα τελευται�α χρο� νια, ε�χουν σχεδιαστει�  και εφαρμοστει�  πολλε�ς πολιτικε� ς και 
προγρα� μματα ο� πως η Υποστη� ριξη για την προ� σβαση στην Εκπαι�δευση στην Προσχολικη�  
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ηλικι�α και Υπηρεσι�ες Υγιεινη� ς και Φροντι�δας (Gute-KiTa-Gesetz), Sprach-Kitas, DaZ 
macht Schule κ.λπ. Στο�χος ει�ναι η αντιμετω� πιση των δυσκολιω� ν των μειονεκτου� ντων 
μαθητω� ν/ριω� ν και των δασκα� λων τους με ε�μπρακτα αποτελε�σματα, ιδι�ως στον τομε�α 
των γλωσσικω� ν φραγμω� ν και στην οικειοποι�ηση του καινου� ριου περιβα� λλοντος. 

Παρ 'ο� λα αυτα� , απο�  ο� σο γνωρι�ζουμε, η χρη� ση της «αποκαταστατικη� ς δικαιοσυ� νης» η�  της 
εφαρμογη� ς προγραμμα� των κοινωνικη� ς εκπαι�δευσης ο� πως το «El Sistema» για την 
αντιμετω� πιση των πολιτισμικω� ν διαφορω� ν στα σχολει�α φαι�νεται να παραμε�νει 
ανυ� παρκτη, η�  υπα� ρχει υπο�  διαφορετικο�  πλαι�σιο. Ως εκ του� του, προτει�νεται η 
συστηματικη�  κατα� ρτιση των εκπαιδευτικω� ν για τη διαφορετικο� τητα και τις βασικε�ς 
αξι�ες της «αποκαταστατικη� ς δικαιοσυ� νης» και του «El Sistema» ω� στε να αποκτη� σουν 
ανοιχτο�  πνευ� μα για τις πολιτιστικε�ς ιδιαιτερο� τητες. Κατα�  συνε�πεια θα μπορε�σουν να 
βοηθη� σουν τους μαθητε�ς/ριες να μα� θουν πω� ς να συνεργα� ζονται ως ομα� δα για την 
αντιμετω� πιση του ρατσισμου� , των προκαταλη� ψεων και των διακρι�σεων.
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Η ε�ρευνα που διεξη� γαγε η ΜΚΟ Caminos, παρουσια� ζει αποτελε�σματα απο�  μελε�τες που 
δει�χνουν ο� τι η Ισπανι�α ε�χει το 7ο υψηλο� τερο ποσοστο�  ατο� μων που κινδυνευ� ουν απο�  
φτω� χεια και αποκλεισμο�  μεταξυ�  ο� λων των χωρω� ν της ΕΕ, καθιστω� ντας την κοινωνικη�  
ε�νταξη ε�να πολυ�  σημαντικο�  θε�μα στην εκπαι�δευση. Υπα� ρχουν πολλα�  διαδικτυακα�  και δια 
ζω� σης προγρα� μματα στην Ισπανι�α, με στο�χο την ενι�σχυση της κοινωνικη� ς ε�νταξης, ειδικα�  
για παιδια� . Παρα�  την προφανη�  ανα� γκη για αλλαγη� , ο� λα αυτα�  τα προγρα� μματα αποτελου� ν 
εξωσχολικε�ς δραστηριο� τητες η�  προαιρετικα�  μαθη� ματα, ενω�  η αντιμετω� πιση των κινδυ� νων 
αποκλεισμου�  και ο τρο� πος αλληλεπι�δρασης με α� τομα που διατρε�χουν κι�νδυνο αποκλεισμου�  
δεν αποτελου� ν με�ρος της βασικη� ς εκπαι�δευσης. Ένα α� λλο ζη� τημα ει�ναι οι διαφορε�ς σε 
υπηρεσι�ες και μαθη� ματα που προσφε�ρονται στην Ισπανι�α, ο� που η κα� θε αυτο� νομη 
κοινο� τητα καθορι�ζει το εκπαιδευτικο�  προ�γραμμα, με προσανατολισμο�  μο� νο στο εθνικο�  
πλαι�σιο. Η ε�ρευνα κατε�στησε σαφε�ς ο� τι υπα� ρχει προφανη� ς ανα� γκη για διδακτικο�  υλικο�  για 
την προω� θηση της αποδοχη� ς της διαφορετικο� τητας, της επι�λυσης των συγκρου� σεων και 
της βελτι�ωσης της κοινωνικη� ς ε�νταξης.

Οι καλυ� τερες πρακτικε�ς που εφαρμο� ζονται στην Ισπανι�α, διεξα� γονται απο�  κοινοτικα�  
κε�ντρα η�  προσφε�ρονται σαν προαιρετικα�  μαθη� ματα στα σχολει�α η�  απο�  α� λλους 
οργανισμου� ς. Ο οργανισμο� ς Ayuda en Accioń  καθιε�ρωσε το προ�γραμμα “Aquı́ tambień” το 
οποι�ο περιλαμβα� νει πολλα�  προγρα� μματα στην Ισπανι�α, υποστηρι�ζοντας παιδια�  και 
ε�φηβους/ες που βρι�σκονται στο ο� ριο της φτω� χειας και του κοινωνικου�  αποκλεισμου� . Τα 
προγρα� μματα στοχευ� ουν στην αντιμετω� πισης του αποκλεισμου�  με�σω των δημιουργικω� ν 
τεχνω� ν, ο� πως και το RRME. Η διαφορα�  ει�ναι ο� τι το RRME περιλαμβα� νει επι�σης, αξι�ες της 
αποκαταστατικη� ς δικαιοσυ� νης που θα βοηθη� σουν τα παιδια�  και τους εφη� βους να 
ξεπερα� σουν τις διαφορε�ς και τις συγκρου� σεις και να μειωθου� ν οι ανισο� τητες.

Συ� μφωνα με το Abbey College, ε�να γυμνα� σιο στο Cambridgeshire, το μεγαλυ� τερο 
προ� βλημα που αντιμετωπι�ζουν οι μειονεκτου� ντες μαθητε�ς/ριες που βρι�σκονται ση� μερα 
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στο Ηνωμε�νο Βασι�λειο ει�ναι οι επιπτω� σεις απο�  το κλει�σιμο των σχολει�ων λο�γω της 
πανδημι�ας Covid 19. Αυτα�  τα ζητη� ματα περιλαμβα� νουν την ψηφιακη�  φτω� χεια, τα 
χαμηλα�  κι�νητρα και την ε�λλειψη γονικη� ς υποστη� ριξης στο σπι�τι. Οι μειονεκτου� ντες 
μαθητε�ς/ριες επηρεα� στηκαν αρνητικα�  απο�  το κλει�σιμο και ως εκ του� του το χα� σμα 
μεταξυ�  των μαθητω� ν/ριων αυξη� θηκε σημαντικα�  αυτη�  την περι�οδο.

Η κυβε�ρνηση του Ηνωμε�νου Βασιλει�ου ε�χει δεσμευ� σει 300 εκατομμυ� ρια λι�ρες για να 
στηρι�ξει τα προβλη� ματα που προε�κυψαν λο�γω της πανδημι�ας, αλλα�  το ζη� τημα ει�ναι πω� ς 
θα μπορου� σε να ει�ναι αποτελεσματικη�  η στη� ριξη. Μια προ� ταση ει�ναι να γι�νουν 
μεγαλυ� τερες σχολικε�ς ημε�ρες και λιγο� τερες διακοπε�ς, αλλα�  αυτο�  ει�ναι προβληματικο�  
ο� σον αφορα�  την ευημερι�α των μαθητω� ν/ριων. Οι μαθητε�ς/ριες αγχω� νονται υπο�  την 
πι�εση να καλυ� ψουν τον χαμε�νο χρο� νο και να φτα� σουν στο αναμενο� μενο επι�πεδο στα 
βασικα�  μαθη� ματα, ω� στε να προαχθου� ν. Ωστο� σο ε�χει αναγνωριστει� επι�σης ο� τι η 
ενασχο� ληση με τις τε�χνες και τον αθλητισμο� , βοηθου� ν ω� στε οι νε�οι/νε�ες να μην 
αισθα� νονται καταβεβλημε�νοι/ες.

Υπα� ρχουν πρωτοβουλι�ες στο Ηνωμε�νο Βασι�λειο, ο� πως το Arts Αward και το «In 
Harmony» που επιτυγχα� νουν την ανα� πτυξη εμπιστοσυ� νης, ανθεκτικο� τητας και ηγεσι�ας 
μεταξυ�  των μειονεκτου� ντων νε�ων, αλλα�  προς το παρο� ν δεν υπα� ρχουν προγρα� μματα 
κατα� ρτισης φορε�ων για ζητη� ματα αποκαταστατικη� ς δικαιοσυ� νης και σεβασμου�  της 
αποκατα� στασης με�σω της μουσικη� ς εκπαι�δευσης.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Με βα� ση τα ευρη� ματα απο�  τις μελε�τες σε εθνικο�  πλαι�σιο, η ανα� γκη κοινωνικη� ς ε�νταξης 
στην αντιμετω� πιση της προ� ωρης εγκατα� λειψης του σχολει�ου, η υποστη� ριξη 
μαθητω� ν/ριων με αναπηρι�ες, η ενδυνα� μωση των μαθητω� ν/ριων μεταναστω� ν ει�ναι 
υψι�στης σημασι�ας. Παρο� λο που υπα� ρχουν παιδαγωγικε�ς πρακτικε�ς, εργαλει�α για 
εκπαιδευτικου� ς, κυβερνητικη�  χρηματοδο� τηση και προγρα� μματα σε ορισμε�νες χω� ρες, 
που εστια� ζουν στην ποικιλομορφι�α και την κοινοτικη�  συνοχη� , πρε�πει να γι�νουν 
περισσο� τερα για την αντιμετω� πιση αυτω� ν των ζητημα� των. Ως εκ του� του, το ε�ργο RRME 
αποτελει� χρη� σιμο εργαλει�ο για τη γεφυ� ρωση του χα� σματος.



ΕΤΑΙΡΟΙ	ΤΟΥ	ΕΡΓΟΥ

www.csicy.com

www.afridat.org www.colegiul-carmensylva.ro www.abbeycollege.cambs.sch.uk

www.asoccaminos.org

www.rj4all.info
www.manisaisuygulamamerkezi.meb.k12.tr
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