
Αποτελεί η σχολική ένταξη των µαθη-

τών Ροµά ένα όνειρο που εκπορεύεται 

και συντηρείται από ορισµένους «ευ-

φάνταστους» Παιδαγωγούς;

Η µαθητική εφηµερίδα ΡΟΜΑλέων, συµβολική 

στον τίτλο της, έρχεται να επιβεβαιώσει όλους 

όσους διαβλέπουν µια ελπιδοφόρα προοπτική στη 

σχολική και κοινωνική ένταξη των µαθητών Ροµά. 

Η παιδαγωγική δράση µπορεί να αναζητήσει το 

διάλογο και να καλλιεργήσει την αλληλεπίδραση 

ανάµεσα στον ήδη διαµορφωµένο εαυτό του 

µαθητή Ροµά και στο σχολικό περιβάλλον στο 

οποίο καλείται να ενταχθεί. Η εν λόγω σχολική 

εφηµερίδα προετοιµάζει τους µαθητές να εκφρά-

σουν µε δύναµη ιδέες και συναισθήµατα που ανα-

πτύσσονται στις σχέσεις, τις επιθυµίες και τις 

απορρίψεις του άλλου. Και αυτός ο άλλος παύει 

να είναι ο εχθρικός άλλος που αρνείται να κατα-

κτηθεί από το συµµαθητή του, αναδεικνύεται ως 

µια διαφορετική προέκταση της ίδιας της µαθητι-

κής ύπαρξης. ∆ίνει, επίσης, τη δυνατότητα στους 

µαθητές Ροµά να υφάνουν τους δεσµούς τους µε 

το σχολικό περιβάλλον και να εγκαταστήσουν τη 

σχολική πραγµατικότητα µέσα τους. Από αυτούς 

τους δεσµούς αλληλεπίδρασης οι µαθητές Ροµά 

αντλούν την ενέργεια της προσωπικής τους δηµι-

ουργικότητας και ταυτόχρονα µεταβιβάζουν ασυ-

νείδητα ενδιαφέροντά τους σε κάτι κοινωνικά 

αποδεκτό. 

Βασική γι’ αυτό προϋπόθεση αποτελεί η χωρική 

ένταξη των ιδίων και των οικογενειών τους. Η 
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εµπειρία σε ενταγµένα θεσµικά πλαίσια, όπως το 

σχολείο και η εργασία, όπου εφαρµόζονται κανό-

νες συνεργατικής αλληλεπίδρασης, ο στιγµατι-

σµός, οι προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και οι 

φοβίες παραµερίζονται ευκολότερα παρά σε µη 

δοµηµένα πλαίσια, όπου δεν κυριαρχεί η κανονικό-

τητα των επαφών και των συνεργασιών (δρόµος, 

λαϊκή αγορά, πάρκα, καφετέριες κτλ.). Από µια 

πρώτη ανάγνωση των στοιχείων που συγκεντρώ-

θηκαν σε έρευνες του Κέντρου ∆ιαπολιτισµικής 

Αγωγής του Πανεπιστηµίου Αθηνών προκύπτει ότι 

οι µαθητές Ροµά στις χωρικά ενταγµένες περιοχές 

έχουν αυξηµένη παρουσία στην πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση και η βαθµολογική 

τους κατάσταση είναι καλύτερη από εκείνη των 

χωρικά διαχωρισµένων µαθητών. Για την επίτευξη 

αυτού του στόχου, ουσιαστική είναι η συµβολή των 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν αποφεύγουν να εργά-

ζονται σε ενταγµένα σχολεία και να εφαρµόζουν 

αποτελεσµατικές διδακτικές στρατηγικές. 

Το πρόγραµµα για την εκπαίδευση των παιδιών 

Ροµά θα ενθαρρύνει και θα ενισχύει οποιαδήποτε 

δραστηριότητα στο σχολείο προωθεί τη δηµιουργι-

κή συνεργασία Ροµά και µη Ροµά µαθητών και η 

οποία τους βοηθά να σπάσουν το φαύλο κύκλο 

του διαχωρισµού που διαιωνίζει πολλά από τα 

προβλήµατά τους.

Γ. Π. Μάρκου, 
Καθηγητής Παιδαγωγικής, 
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Πρόγραµµα «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά»

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

: information@keda.gr
: www.keda.uoa.gr/roma
: keda-roma
: http://twitter.com/kedaroma
: http://youtube.com/kedaroma

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά» που έχει ανατεθεί στο ΕΚΠΑ, οι υπεύθυνοι των δράσεων και οι 
συνεργάτες µας  κάναµε µια πρώτη προσπάθεια για να οργανώσουµε τη σύνταξη µιας σχολικής εφηµερίδας. Έτσι, καλέσαµε τους δασκά-
λους των σχολείων που συνεργάζονται µε το Πρόγραµµα να περάσουν αυτό το µήνυµα στους µικρούς µας φίλους και να µας στείλουν  
κάποιες από τις εργασίες τους, για να εκτυπωθούν αυτούσιες, όπως είναι στα κείµενα, χωρίς διορθώσεις για ορθογραφικά ή γραµµατικά 
λάθη που τυχόν υπάρχουν. Πληµµυρίσαµε από το υλικό που στείλατε, γι’ αυτό και θα το µοιράσουµε και σε άλλα τεύχη που ακολουθούν. 
Ο ΡΟΜΑλέων είναι έτοιµος και... νάτος στα χέρια σας!
Υπεύθυνοι Σύνταξης: Εύα Μουρελάτου, Βούλα Παπαγιάννη, Χρήστος Παρθένης
Συνεργάτες: Σωκράτης Αβραµόπουλος, Βακίνα Κρούσκου



«η ΑΙΘΟΥΣΑ των ΧΡΟΜΑΤΩΝ»«η ΑΙΘΟΥΣΑ των ΧΡΟΜΑΤΩΝ»
Το σχολείο στο οποίο υπηρετούµε είναι το 2ο ∆ηµο-
τικό Σχολείο Ζεφυρίου, µία σχολική µονάδα στην οποίο 
φοιτά ένα µεγάλο ποσοστό παιδιών οικογενειών Ροµά. 
Είναι γεγονός πως οι µαθητές Ροµά που προέρχονται 
στην πλειοψηφία τους από οικογένειες που στερούνται 
κοινωνικών δεξιοτήτων, δυσκολεύονται να προσαρµο-
στούν στη σχολική κοινότητα και να τηρήσουν βασικούς 
κανόνες  κοινωνικά αποδεκτής συµπεριφοράς. Η συνύ-
παρξη µαθητών που προέρχονται από διαφορετικές κοι-
νωνικές οµάδες είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία εντά-
σεων και προστριβών µεταξύ τους καθώς κάθε µαθητής 
“µετέφερε” στο σχολείο τη διαφορετική κουλτούρα, πολι-
τισµική παράδοση ακόµα και γλώσσα της κοινωνικής 
οµάδας από την οποία κατάγεται. Καθηµερινά ο διευθυ-
ντής και το διδακτικό προσωπικό της σχολικής µονάδας 
έρχονταν αντιµέτωποι µε κρούσµατα λεκτικής και σωµατι-
κής βίας και φαινόµενα εκφοβισµού και συγκρούσεων 
µεταξύ των µαθητών τόσο στη διάρκεια του µαθήµατος 
όσο και την ώρα των διαλειµµάτων. Το βασικό θέµα κάθε 
συνεδρίασης ήταν η εύρεση τρόπων αντιµετώπισης 
αυτών των περιστατικών που θα στόχευε στην αµοιβή και 
τον έπαινο µιας συµπεριφοράς και όχι στην τιµωρία και 
την ποινή. 
Με την έναρξη του σχολικού έτους 2012-2013 τέθηκαν 
οι βάσεις για τη δηµιουργία ενός προγράµµατος που 
στόχο είχε την οµαλή ένταξη αυτών των µαθητών στο 
σχολικό περιβάλλον αλλά και την ενδυνάµωση των σχέ-
σεων µε τους µαθητές άλλων τάξεων και κυρίως τη δηµι-
ουργία δίαυλων επικοινωνίας µεταξύ τους. Αποφασίστη-
κε η δηµιουργία µιας αίθουσας δραστηριοτήτων, η οποία 
ονοµάστηκε «Αίθουσα των χΡΟΜΑτων», µε την ελπίδα ότι 
θα έδινε µια νέα διέξοδο στον µονόπλευρο και αδιέξοδο 
τρόπο σκέψης και δράσης που υιοθετούσαν κάποιοι 
µαθητές.
Η «Αίθουσα των χΡΟΜΑτων» δηµιουργήθηκε µε τη 
συνεργασία των δασκάλων και του διευθυντή  προκειµέ-
νου να χρησιµοποιείται όποτε κρίνεται απαραίτητο, ώστε 

να εκτονώνονται οι συγκρούσεις µε τη δηµιουργική απα-
σχόληση των µαθητών. Μία αίθουσα στην οποία κυριαρ-
χεί ένα έντονο σχέδιο graffiti µε την αλφαβήτα και λέξεις 
ευγενείας γραµµένες στην ελληνική αλλά και τη γλώσσα 
που χρησιµοποιούν οι Ροµά, µε τραπέζι του πινγκ-πονγκ, 
σκάκι, επιτραπέζια παιχνίδια, µαγνητικούς πίνακες και 
τραπέζι επικοινωνίας διαφωνούντων, το οποίο χρησιµο-
ποιούν οι µαθητές που θέλουν να επιλύσουν τις διαφο-
ρές τους χρησιµοποιώντας  διάλογο και επιχειρήµατα.
Tα αποτελέσµατα που καταγράφτηκαν στην επίδοση των 
µαθητών είναι ενθαρρυντικά καθώς αποτελεί κίνητρο η 
επίσκεψη της αίθουσας. Άλλωστε αυτό που επιδιώξαµε  
από την αρχή ήταν ο έπαινος και η αµοιβή µιας καλής 
συµπεριφοράς και όχι η ποινή και η τιµωρία µιας ανεπιθύ-
µητης ενέργειας. Ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι όλες 
οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην «Αίθουσα 
των χΡΟΜΑτων» βοηθούν τους µαθητές να κατανοήσουν 
τα ποικίλα γνωστικά αντικείµενα που διδάσκονται σε 
όλες τις τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Ενδεικτικά ανα-
φέρουµε τη διδασκαλία της αξίας του νοµίσµατος του 
ευρώ, η οποία  εµπεδώνεται εύκολα και πρωτότυπα µέσα 
από επιτραπέζια οµαδικά παιχνίδια που καλούν τους 
µαθητές σε εικονικές συναλλαγές (Μονόπολη).
Οι µαθητές λοιπόν κατακτούν τη µεταγνώση, δηλαδή 
µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν 
και κυρίως συνδέουν τη 
γνώση µε τις προκλήσεις της 
καθηµερινότητας στο ευρύτε-
ρο κοινωνικό περιβάλλον στο 
οποίο ζουν και αναπτύσσο-
νται. Συµµετέχουν έτσι ενεργά 
στην εκπαιδευτική διαδικασία 
καθώς συµµετέχουν και οι 
ίδιοι µε την επιλογή της 
κατάλληλης δραστηριότητας. 
(Μονόπολη). 2ο ∆. Σχ. Ζεφυρίου

Ο διευθυντής, Φάσσαρης Γεώργιος

Εργασία µαθητών 2ου ∆Σ Ερέτριας 

10ο ∆Σ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ
Ζωγραφιές µαθητών του Εργαστηρίου ∆ηµιουργικής 

Απασχόλησης (Ε∆ΑΜ) 
(τµήµα Α΄- Β΄ τάξη). Το θέµα ήταν:
«Το δικό µας ερηµονήσι» 

και ήταν µία από τις εργασίες που έκαναν τα παιδιά µετά την 
επεξεργασία του αντίστοιχου ποιήµατος του Ελύτη.

Το site του 10ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Χαλκίδας είναι το εξής:

http://todekatokalo.blogspot.gr/
Εκεί υπάρχουν περισσότερες 
φωτογραφίες της εργασίας



Είναι γεγονός αναµφισβήτητο πως η επαφή 
του ανθρώπου µε κάθε είδος τέχνης έχει την 
καθοριστική δύναµη να διαπλάθει την προ-
σωπικότητα του αλλά και να ενισχύει τη 
συναισθηµετική του ωριµότητα. Το εκπαι-
δευτικό πρόγραµµα της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής µε τίτλο "Η όπερα διαδραστικά 
στα δηµοτικά σχολεία" ξεκίνησε το Μάιο 
του 2012. Στο σχολείο µας παρουσιάστηκε 
στις 25/10/2012 η όπερα του Ροσσίνι “Ο 
κουρέας της Σεβίλλης”. Μέσω αυτού του 
εκπαιδευτικού προγράµµατος της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής οι µαθητές γνωρίσαν το 
µαγικό κόσµο µιάς σπουδαίας τέχνης, της 
όπερας, η οποία συνδιάζει αρµονικά σχεδόν 
το σύνολο των τεχνών. Η ευκαιρία που 
δόθηκε στους µαθητές να συµµετάσχουν 
ενεργά σε όλα τα στάδια της παραγωγής της 
όπερας του Ροσσίνι και να γνωρίσουν τον 
κόσµο της όπερας από µέσα, αφού τις δυο 
µέρες που διαρκεί λαµβάνουν µέρος σε όλα 
τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής της 
όπερας, τους βοήθησε να συνειδητοποιή-
σουν την αξία της συµµετοχής, της συνεργα-
σίας, καθώς και της επικοινωνίας και επιπλέ-
ον εξοικειώθηκαν µε ρόλους και καθήκοντα, 
δικαιώµατα και υποχρεώσεις απέναντι 
στους συµµαθητές τους αλλά και τους 
εκπαιδευτές. Το σύνολο της διαδικασίας 
βοήθησε στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας 
που σκοπό έχει την ένταξη του ατόµου στο 
ευρύτερο σύνολο και στην προετοιµασία του 
ως ενεργού πολίτη της κοινωνίας. Το πρό-
γραµµα αποτελεί µια προσφορά στην εκπαί-
δευση αλλά και µια σηµαντική επένδυση στη 
δηµιουργία και την ανάπτυξη του µελλοντι-
κού κοινού της όπερας. Η εµπειρία που απο-
κτήθηκε από τους µαθητές ήταν σηµαντική 
και ιδιαίτερα ευχάριστη για τους ίδιους.

Παρουσίαση της όπερας 
“Ο κουρέας της Σεβίλλης” 

από την Εθνική Λυρική Σκηνή 
στο 2ο ∆. Σχ. Ζεφυρίου

Παρουσίαση της όπερας 
“Ο κουρέας της Σεβίλλης” 

από την Εθνική Λυρική Σκηνή 
στο 2ο ∆. Σχ. Ζεφυρίου

Τα έθιµα του γάµου

4o ∆Σ Καµατερού
Περισσότερες εργασίες µαθητών από το 4o ∆Σ Καµατερού µπορείτε να βρείτε µε 
τη βοήθεια των δασκάλων σας στο ιστολόγιο: http://blogs.sch.gr/4dimkamat/

Τα παιδιά δηµιουργούνε... Λαϊκή Αγορά - Πολιτείες
Σχήµατα, υφές, χρώµατα, άτακτα δοµηµένες φόρµες, άλλες πιο πειθαρχηµένες, 
γραµµές- άλλες ταραγµένες άλλες ακολουθώντας µια πιο ήπια διαδροµή- ερµηνεύ-
ουν τον κόσµο γύρω µας και µέσα µας, υπαρκτό ή φανταστικό.
Λαϊκή αγορά, µε αναφορές στο έργο του Παναγιώτη Τέτση, δένδρα διακοσµητικά 
που κρατούν τη φόρµα τους παραπέµποντας στον Γκούσταβ Κλίµτ, πολιτείες και 
χωριά όπου τα συµπληρωµατικά χρώµατα παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, πάντρεµα 
υλικών, κολάζ, ακουαρέλα, ξυλοµπογιές, παστέλ.
Κοµµάτι- κοµµάτι ξεδιπλώνεται όλος ο εσωτερικός κόσµος των παιδιών, ενισχύεται 
η οµαδικότητα, µια και δεν υπάρχει το «εγώ» αλλά το «εµείς» και τα παιδιά µαθαί-
νουν ότι το δικό τους δηµιούργηµα είναι µοναδικό αλλά µπορεί να υπάρξει µόνο σε 
σχέση µε το διπλανό τους κατά την ώρα της εργασίας, και µετά, όταν πια το έργο 
είναι τελειωµένο και στηµένο.

Οι εργασίες είναι των µαθητών της Γ, ∆, Ε, ΣΤ τάξης του 4oυ ∆Σ Καµατερού,
που υλοποιήθηκαν στο µάθηµα των Εικαστικών.

4o ∆Σ 
Καµατερού 

Λίγες µέρες πριν την ηµέρα του γάµου 
κάνουµε τα λουλούδια. ∆ηλαδή στο-
λίζουµε το σπίτι της νύφης µε λουλού-
δια, βάζουµε µια κανάτα µε νερό κι 
έρχονται καλεσµένοι οι οποίοι ρίχνουν 
στην κανάτα κέρµατα και παίρνουν ένα 
λουλούδι. 
Το µπαϊράκι: Το έθιµο αυτό γίνεται 
τρεις µέρες πριν το γάµο. Το µπαϊράκι 
είναι ένα ξύλο που έχει µπροστά µια 
διχάλα. Οι φίλοι του γαµπρού πάνε και 
κόβουν από µια αχλαδιά ένα κλωνάρι. 
Στη µια µεριά της διχάλας βάζουνε ένα 
µήλο ενώ στην άλλη ένα πορτοκάλι. Στη 
συνέχεια κρεµούν κουλούρια και στις 
δύο µεριές του ξύλου. Επίσης, βάζουν 
ένα κόκκινο µαντίλι που πάνω του 
ράβουν λίρες και το έχουµε στο σπίτι 
της νύφης.
Μετά πάνε στο σπίτι του γαµπρού τον 
παίρνουν φίλοι και φίλες και χορεύουν 
όλοι µαζί. Ύστερα πάνε το µπαϊράκι στο 
σπίτι της νύφης. Όταν φεύγει η νύφη 
για την εκκλησία και αφού οι γονείς της 

δαγκώσουν από λίγο µήλο, λίγο πορτοκά-
λι και λίγο κουλούρι, το πετάει στο σπίτι 
τής µάνα της, για να αφήσει χαρα και 
ευτυχία φεύγοντας. Κατόπιν αρχίζει το 
γλέντι.
Μέλι και καρύδια: όταν το ζευγάρι 
φτάσει στο κατώφλι του νέου τους σπιτι-
κού, η µητέρα του γαµπρού ταΐζει τους 
νεόνυµφους µε µέλι και καρύδια µε αση-
µένια κουτάλια, για να έχουν γλυκιά ζωή 
και να είναι σιδερένιοι. 
Την άλλη µέρα του γάµου, η νύφη και ο 
γαµπρός πάνε στο σπίτι της νύφης για να 
δώσουν λουλούδια. Μαγειρεύουν κοτό-
σουπα για να ριζώσουνε.
Τα ονόµατα στο παπούτσι της 
νύφης: Όταν η νύφη ντύνεται, οι ανύπα-
ντρες κοπέλες που παρευρίσκονται στο 
γάµο γράφουν µε µολύβι τα ονόµατά τους 
στη σόλα των παπουτσιών της. Η παράδο-
ση λέει πως όποιας κοπέλας το όνοµα 
σβηστεί αυτή θα παντρευτεί πρώτη.

Εργασία των µαθητών του
τµήµατος Ε1΄ του 3ου ∆Σ Ζεφυρίου



ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΧΑΡΤΑΕΤΟΥΣ
Στο πλαίσιο του µαθήµατος των Εικαστικών των Ε∆ΑΜ, (Εργαστήρια ∆ηµιουργικής 
Απασχόλησης Μαθητών), τα παιδιά σκέφτονται, επιθυµούν και τελικά κατασκευάζουν τον 
δικό τους χαρταετό !!!

Οι εργασίες είναι των µαθητών του 4oυ ∆Σ Καµατερού

Παραµύθι το οποίο 
δηµιουργήθηκε από µαθητές 
Ροµά στο 5ο ∆.Σ. Άνω Λιοσίων 
στο Τ.Υ. (Τµήµα Υποστήριξης)

«Ηµερίδα ενηµέρωσης για την ασφάλεια 
στο ∆ιαδίκτυο»
Στο πλαίσιο της οργάνωσης παιδαγωγικών συναντήσεων 
και προώθησης του ρόλου του σύγχρονου σχολείου προς 
την κοινωνία, πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Απριλίου 
2013 το πρωί για τους µαθητές της ΣΤ’ τάξης του σχολείου 
και το απόγευµα στις 6:00 µ.µ. για την εκπαιδευτική κοινότη-
τα, ηµερίδα µε θέµα:
«Παιδί και Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο»
Όπου σε συνεργασία µε τους υπεύθυνους του Προγράµµα-
τος «Αριάδνη» της µονάδας Εφηβικής Υγείας του Πανεπιστη-

µίου Αθηνών, υπήρξε µια ενηµέρωση στα παιδιά της ΣΤ’ τάξης 
και στους γονείς των µαθητών του Σχολείου µας για την 
«εισβολή» του ∆ιαδικτύου  στην καθηµερινότητα των παιδιών 
και τις επιπτώσεις που έχει αυτό στην ψυχοσωµατική του ανά-
πτυξη  και την διαµόρφωση στάσεων και αξιών.

4o ∆Σ Καµατερού 

«Το Παραµύθι 
της Παναγιώτας»

Tα παιδιά µε την φαντασία τους και τον 
αυθορµητισµό τους, δηµιουργούνε µέσα από τον 

Η/Υ κόµικς, φτιάχνοντας µικρές ιστοριούλες 
και παιδικές περιπέτειες.

4o ∆Σ Καµατερού 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΟΜΙΞ



Το 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θήβας 
αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από 
Ροµά µαθητές. Στα πλαίσια της διαπολιτι-
σµικότητας και για να κατανοήσουµε 
καλύτερα την ψυχοσύνθεση και τον τρόπο 
ζωής των µαθητών µας αποφασίσαµε να 
σχεδιάσουµε και να εφαρµόσουµε ένα 
πρόγραµµα που θα καταγράφει την κουλ-
τούρα και τον πολιτισµό των Ροµά. Στο 
πρόγραµµα συµµετείχαν η Β’, Ε’ και ΣΤ’ 
τάξη του σχολείου µας. Μιλήσαµε για τον 
τρόπο ζωής τους, τα ήθη και τα έθιµά τους, 
τις ασχολίες τους, τα ενδιαφέροντά τους, 
τη µουσική τους, τον τόπο κατοικίας τους 
και την ιστορία τους και προσπαθήσαµε οι 
δραστηριότητες να έχουν βιωµατικό και 
διαθεµατικό χαρακτήρα. Με αυτόν τον 
τρόπο και οι ίδιοι γνώρισαν κοµµάτια του 
πολιτισµού τους που δε γνώριζαν και εµείς 
ιχνογραφήσαµε τον τρόπο σκέψης τους 
και τις συνήθειές τους. 
Αναµφίβολα, όµως, σε έναν πολιτισµό 
βασικό κοµµάτι αποτελεί η γλώσσα. Η 
Ροµανί γλώσσα δεν είναι γραπτή και 
παραδίδεται προφορικά από γενιά σε 

Γνωριµία µε τα µουσικά όργανα στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά».

7.

Παίζουµε κουκλοθέατρο µε 
δόντια και στόµα,  στο 

πλαίσιο Αγωγής Υγείας του 
Προγράµµατος «Εκπαίδευση 

των παιδιών Ροµά».

4.
Φυτέψαµε σποράκια και λουλούδια στο πλαίσιο 

δραστηριοτήτων του Προγράµµατος «Εκπαίδευση 

των παιδιών Ροµά» µε τα φυτά της άνοιξης

1.

Φοράµε όλοι το πιο ωραίο χαµόγελό µας που 

φτιάξαµε µόνοι µας στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας του 

Προγράµµατος «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά».

5.
Χορεύουµε µε τον σκελετούλη που φτιάξαµε 
µόνοι µας στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας του 

Προγράµµατος «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά».

6.

Φωτογραφίες από εργασίες 
µαθητών του 9ου ∆Σ Θήβας µε 

θέµα την ανακύκλωση, 
µετά από παρουσίαση από 

υπεύθυνους του δήµου Θήβας 
στους µαθητές  για το πρόγραµµα 

ανακύκλωσης του ∆ήµου.

Οι εκπαιδευτικοί Β’, Ε’ & ΣΤ’ τάξης 
του 9ου ∆.Σ. Θήβας,

Μπατσαρά Πηνελόπη, Πίκλας Ιωάννης

Το λεξικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Προγράµµατος, στον σύνδεσµο: 
http://www.keda.gr/roma/index.php/education

Ανακύκλωση
9ο ΔΣ Θήβας

Κάνουµε γυµναστική µε την κα Αφροδίτη, 

συνεργάτιδα του Προγράµµατος «Εκπαίδευση 

των παιδιών Ροµά»

2.

«Ψαρεύουµε γράµµατα» και µαθαίνουµε 
να φτιάχνουµε λέξεις

3.

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΑΣ
ΛΕΞΙΚΟ

γενιά. Η καταγραφή της µπορεί να βοηθή-
σει στη διατήρηση και αποκρυπτογράφησή 
της. Το «µικρό λεξικό» αποτελεί την υλο-
ποίηση της ιδέας - µε την ένθερµη συµµε-
τοχή των παιδιών - για τη δηµιουργία ενός 
λεξικού της Ροµανί γλώσσας που να απευ-
θύνεται κυρίως σε παιδιά. Στόχος µας, 
λοιπόν, ήταν να είναι µικρό σε έκταση και 
χρηστικό. Το λεξικό περιέχει τις λέξεις που 
χρησιµοποιούνται στις περισσότερες 
εκφράσεις που χρησιµοποιούν καθηµερινά 
οι Ροµά και δεν είναι ίδιες µε τις ελληνικές. 
Προφανώς, δεν αποτελεί προϊόν επιστηµο-
νικής έρευνας, αλλά διαβάζοντάς το µπο-
ρούµε να κατανοήσουµε ορισµένα στοιχεία 
της Ροµανί γλώσσας. 
Η συλλογή των λέξεων αποτέλεσε µια 
χρονοβόρα διαδικασία στην οποία βοήθη-
σαν αγόγγυστα οι µαθητές του σχολείου 
µας. Ότι κάποιος θέλει να γνωρίσει την 
κουλτούρα τους και όχι το αντίθετο τους 
ενθουσίασε. Τους φάνηκε φανταστικό ότι 
οι δάσκαλοί τους που δεν είναι Ροµά, µπο-
ρούν να ανταλλάξουν κουβέντες µαζί τους 
στη γλώσσα τους. Μας διόρθωναν στην 
προφορά κατά την καταγραφή των λέξεων 
και ήταν πολύ λεπτοµερείς. Συζητούσαν 
έντονα µεταξύ τους σχετικά µε τη σωστή 
ερµηνεία κάθε φορά και µάθαιναν και τα 
ίδια από τους συµµαθητές τους καινούριες 
λέξεις που δε γνώριζαν. Στο τέλος, αγάπη-
σαν περισσότερο και τις δύο γλώσσες και 
εµπλούτισαν και στις δύο το λεξιλόγιό 
τους, πράγµα που άλλωστε ήταν ένα από 
τα ζητούµενα του προγράµµατος. 
Και εµείς οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ήρθαµε 
πιο κοντά στα παιδιά και κατανοήσαµε τον 

τρόπο σκέψης τους, προσαρµόζοντας ανά-
λογα τον τρόπο διδασκαλίας µας για να 
γίνει πιο αποτελεσµατικός. Μαθαίνοντας 
λεπτοµέρειες και στοιχεία του πολιτισµού 
τους, µπορέσαµε να αντιληφθούµε σε 
µεγαλύτερο βαθµό τις ανάγκες και τα ενδι-
αφέροντά τους και να τα εντάξουµε στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.
Συµπερασµατικά, λοιπόν, θα λέγαµε ότι 
είναι ανάγκη στις µέρες µας το σχολείο να 
στοχεύει στη διαπολιτισµικότητα και όχι 
στην αφοµοίωση των µαθητών. Τα οφέλη 
είναι πολλαπλά και για τους εκπαιδευτι-
κούς και για τους µαθητές. Εµείς το βιώσα-
µε κατά την εφαρµογή του προγράµµατος 
και θεωρούµε ότι έτσι ενισχύεται ο δεσµός 
µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών, ιδιαί-
τερα µαθητών µε διαφορετικές πολιτισµι-
κές καταβολές.

Δραστηριότητες 
του Προγράμματος 

«Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» 
στο 6ο Νηπ. Ασπροπύργου



∆ηµιουργία λαχανόκηπου στον χώρο του 
σχολείου από µαθητές του 9ου ∆Σ Θήβας µε 

τη βοήθεια του δασκάλου τους.

Ένταξη των µαθητών της 
ΣΤ' δηµοτικού στο γυµνάσιο

∆ράσεις µέσω του Προγράµµατος του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών για την ένταξη των µαθητών της ΣΤ' δηµοτικού 
στο γυµνάσιο.  
Εδώ γίνεται συζήτηση και µαζεύουµε υπογραφές από τους 
γονείς µε σκοπό την οργάνωση καλοκαιρινών µαθηµάτων προ-
ετοιµασίας µαθητών για το γυµνάσιο. Τη συζήτηση συντόνισαν 
η κοινωνική λειτουργός κ. Έρη Μερκούρη και η συντονίστρια 
ψυχολόγος κ. Φυλιώ Χρήστου. Τα µαθήµατα ανέλαβε η εκπαι-
δευτικός του 23ου δηµοτικού σχολείου Αχαρνών κ. Ίριδα 
∆ασκαλοπούλου. Στην οργάνωση της συγκέντρωσης βοήθησαν 
οι διαµεσολαβητές κ. Στράτος Αγγελόπουλος και κ. Γιώργος 
Μιχαλόπουλος. Ακολούθησε επίσκεψη των µαθητών στο 
γυµνάσιο της περιοχής και επικοινωνία µε καθηγητές του 1ου 
γυµνασίου Αχαρνών. Σήµερα από τους 12 µαθητές της τάξης 
παρακολουθούν κανονικά περίπου οι µισοί, αριθµός "επιτυχία" 
σε σύγκριση µε προηγούµενες.

Στα παιδιά δόθηκαν ερεθίσµατα να ασχοληθούν µε 
γλωσσοδέτες. Αντέγραψαν, διάβασαν και έµαθαν 

απέξω τα εξής:
Καληµέρα καµηλάρη
Καµηλάρη καληµέρα

Μια πάπια µα ποια πάπια;
Μια πάπια µα ποια πάπια;

Μια πάπια µε παπιά.

Επίσης οι µαθητές εµπνεύστηκαν από το σχολικό 
περιβάλλον και µε τη βοήθεια της δασκάλας έγραψαν 

το παρακάτω τετράστιχο:
«Μου αρέσει το σχολείο

και πηγαίνω µε χαρά
γράµµατα πολλά να µάθω
για να βρω καλή δουλειά»

Εκπαιδευτικοί: 
Μπλατσιώτη Αφένδρα - Χόνδρου Χρυσούλα

24ο ∆Σ Χαλκίδας

Επίσκεψη των δασκάλων και των µαθητών του 9ου ∆Σ Θήβας στο 
Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Θήβας

Επίσκεψη του 9ου ∆Σ Θήβας στο πάρκο κυκλοφοριακής 
αγωγής του δήµου Θήβας.

Εργασία µαθητών του 9ου ∆Σ Θήβας στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας  
όπου και ζωγράφισαν φρούτα.

            Φωτογραφίες από 
   εκδηλώσεις και εργασίες μαθητών 
       του 9ου ΔΣ Θήβας που έγιναν 
  εντός και εκτός του σχολείου

Στα πλαίσια του ΚΣΑ που γίνεται στο 23ο δηµοτικό 
σχολείο Αχαρνών µε την ψυχολόγο κ. Σανδήλου 
Αγγελική. 
Εδώ έχει ζητηθεί από κάθε µαθητή να ζωγραφίσει τον 
εαυτό του και στη συνέχει να αναφέρει θετικά και αρνη-
τικά στοιχεία του εαυτού του. Είναι εντυπωσιακό πως 
όταν ζητηθεί από τα παιδιά παραδέχονται τα λάθη τους 
και αναφέρουν πολλά θετικά στοιχεία. Αξίζει να παρα-
τηρήσουµε την εργασία του Σπύρου που ζωγράφισε 
µαύρο το πρόσωπό του γιατί είναι πιο µελαχρινός και 
στη µέση του σώµατός του ζωγράφισε την καρδιά του.

∆ασκαλοπούλου Ίριδα
23ο ∆Σ Αχαρνών

ζωγραφίζω 
τον εαυτό µου

∆ασκαλοπούλου Ίριδα 23ο ∆Σ Αχαρνών



Στο πλαίσιο του προγράµµατος  «Εκπαίδευση των παιδιών 
Ροµά», την Τετάρτη  24 Απριλίου  πραγµατοποιήθηκε από τους 
συνεργάτες του προγράµµατος  ένα θεατρικό παιχνίδι µε µαθητές 
Ροµά στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. Αλικαρνασσού.
Οι µικροί µαθητές  που διαµένουν στον καταυλισµό της Ν. Αλικαρνασσού  και που φοιτούν στο εν λόγω σχολείο ανταποκρίθηκαν 
µε µεγάλη χαρά στο κάλεσµα «δύο παράξενων εξερευνητών» που θέλησαν να µοιραστούν µαζί τους την εµπειρία ενός ταξιδιού 
µέσα από το θεατρικό παιχνίδι. Το παιχνίδι πραγµατοποιήθηκε  στην πολύ όµορφη αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, η οποία δια-
µορφώθηκε ειδικά για   το σκοπό αυτό µε τη συνδροµή του διευθυντή κ. Περυσινάκη και των εκπαιδευτικών. 
Οι µαθητές που συµµετείχαν ήταν εικοσιπέντε, αγόρια και κορίτσια από επτά  έως δώδεκα ετών. Το θέµα δεν είχε συγκεκριµένο 
διδακτικό αντικείµενο, αλλά καθώς οι Ροµά είναι Οµάδα ταξιδευτών οι εµψυχωτές θέλησαν να ανακαλέσουν µνήµες και εµπειρίες 
των παιδιών από ταξίδια. 
Παράλληλα, επειδή το Θεατρικό παιχνίδι διαφέρει από την καθηµερινή παραστασιολογία των σχολείων, είναι ένα καθαρά δηµιουρ-
γικό συµβάν που προσφέρει στα παιδιά άµεση ικανοποίηση. Τα παιδιά ύστερα από τη φάση της σωµατικής έκφρασης  και τα παιχνί-
δια των ρόλων, ταξίδεψαν σε ένα φανταστικό νησί που έπρεπε να εξερευνήσουν, αλλά και να επικοινωνήσουν µε πλάσµατα που 
πρώτη φορά συναντούσαν. Στο τέλος µεταµορφώθηκαν σε πειρατές και νεράιδες αποχαιρετώντας το µαγικό νησί  µε έναν ξέφρενο 
χορό  υπό τις µελωδίες του Goran Bregović.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα παιδιά  µέσα από το θεατρικό παιχνίδι εξέφρασαν πολλά συναισθήµατα και εµπειρίες που δεν µπορούν 
εύκολα να εκφράσουν µε τον λόγο, κινητοποίησαν όλες τις αισθήσεις και τη φαντασία τους. Στο τέλος του παιχνιδιού, τα παιδιά και 
οι εµψυχωτές σχηµάτισαν έναν κύκλο και όλοι έδωσαν την υπόσχεση για µια ακόµη συνάντηση και ένα ακόµη θεατρικό παιχνίδι.

4ο ∆Σ Ν. Αλικαρνασσού

Εκπαιδευτική δραστηριότητα επαγγελµατικού 
προσανατολισµού µαθητών Ροµά στη Ρόδο
Στις 8 Απριλίου του 2013, 8 µαθητές του Προγράµµατος «Εκπαίδευση των 
παιδιών Ροµά» στη Ρόδο, που φοιτούν στις δύο τελευταίες τάξεις του 
δηµοτικού σχολείου και στην Α΄ Γυµνασίου, επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις 
της Επαγγελµατικής Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων του Υπουργείου 
Τουρισµού στη Ρόδο. Οι µαθητές ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Σχολής που 
βρίσκονται σε ένα ιστορικό ξενοδοχείο στο κέντρο της Ρόδου και πήραν µέρος σε 4ωρο εργαστηριακό 
µάθηµα στο εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Τέχνης της Σχολής.
Στόχος της εκπαιδευτικής αυτής δραστηριότητας ήταν να έρθουν οι µαθητές σε επαφή µε τις συνθήκες 
φοίτησης, και µετέπειτα εργασίας, ενός επαγγέλµατος που είναι δηµοφιλές σε τουριστικές περιοχές όπως 
η Ρόδος, να γνωρίσουν τις προϋποθέσεις φοίτησης στις ΕΠΑ.Σ. Τουριστικών Επαγγελµάτων αλλά και να 
εισαχθούν στα βασικά µυστικά της Ζαχαροπλαστικής Τέχνης. Μέσα από το 4ωρο εργαστηριακό µάθηµα 
οι µαθητές, µαζί µε τους σπουδαστές της Σχολής, παρασκεύασαν µεγάλη ποικιλία και ποσότητα σιροπια-
στών γλυκών τα οποία πρόσφεραν στην καλλιτεχνική εκδήλωση που οργάνωσε το Πρόγραµµα µε 
αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα των Ροµά.
Στη Ρόδο λειτουργούν και οι τρεις ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. Τουριστικών Επαγγελµάτων (Ξενοδοχειακές και 
Επισιτιστικές Υπηρεσίες, Ζαχαροπλαστική Τέχνη, Μαγειρική Τέχνη). Οι προϋποθέσεις φοίτησης, η διαδικα-
σία εισαγωγής, καθώς και ο αριθµός των εισακτέων ορίζονται από προκήρυξη που δηµοσιεύεται στις 
αρχές Ιουλίου κάθε έτους. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Α΄ Λυκείου. Η φοίτηση 
είναι υποχρεωτική και διαρκεί δύο χρόνια. Κάθε εκπαιδευτική περίοδος περιλαµβάνει δύο κύκλους σπου-
δών: α) Τον θεωρητικό, που αρχίζει το µήνα Οκτώβριο κάθε σχολικού έτους και λήγει το µήνα Μάιο του 
επόµενου έτους και β) τον πρακτικό, που αποτελεί συνέχεια του θεωρητικού και αναπόσπαστη συνέχεια 
της εκπαίδευσης, αρχίζει το µήνα Ιούνιο και λήγει στις 15 Σεπτεµβρίου. Οι µαθητές τοποθετούνται για 
πρακτική άσκηση µε µέριµνα του Ο.Τ.Ε.Κ. σε επιλεγµένες ξενοδοχειακές µονάδες. 
Ευχαριστούµε το διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. κ. Κουντούρη Παναγιώτη, τον καθηγητή Ζαχαροπλαστικής Τέχνης 
της Σχολής κ. Βαρνάβα και τους πρωτοετείς σπουδαστές του τµήµατος Ζαχαροπλαστικής Τέχνης για τη 
φιλοξενία.
Παρακολουθήστε βίντεο από στιγµιότυπα της επίσκεψης εδώ:
http://www.youtube.com/watch?v=6X9RXFMgN6U
Στη δράση συµµετείχαν µαθητές από το 3ο, το 15ο και 17ο ∆.Σ. Ρόδου 
και από το 5ο Γυµνάσιο Ρόδου. 
Οι εκπαιδευτικοί του Προγράµµατος που συντόνισαν τη δράση:
Νεφέλη Βρατσάλη, Ξένια Λάµπρου

Έργα μαθητών 
ΔΣ Καλοχωρίου-

Παντειχίου

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι
ΜΕ ΡΟΜΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

«Μια ζαχαρένιαµέρα»

«Μια ζαχαρένιαµέρα»

Οι µαθητές µας την ώρα που παρασκευάζουν 
τα γλυκά στα εργαστήρια του τµήµατος 
Ζαχαροπλαστικής Τέχνης µε τη βοήθεια των 
σπουδαστών της Σχολής και του καθηγητή 
Ζαχαροπλαστικής Τέχνης κ. Βαρνάβα. 

Οι µαθητές µας την ώρα που σερβίρουν τις 
δηµιουργίες τους στη γιορτή που διοργάνω-
σε το Πρόγραµµα µε αφορµή την Παγκόσµια 
Ηµέρα των Ροµά.



Τι ωραία που είναι η Άµφισσα από ψηλά! ∆εν χορταίνω να 
τριγυρνώ ανάµεσα στα πανέµορφα νεοκλασικά σπίτια της! 

Μαγεύουν κάθε επισκέπτη! Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τους και οι 
αρχοντικές τους πινελιές δηµιουργούν µια αίσθηση µαγείας και σε 

µεταφέρουν σε µια άλλη εποχή. Αχ! κουράστηκα...
Ας κάτσω να ξεκουραστώ στο ∆ηµαρχείο... Αυτό το ξεχωριστό 

κτίριο δωρεά του Ιωάννη Γιδόγιαννου. Στις µέρες του 
ηλεκτροφωτίστηκε η πόλη µας και αναπτύχθηκε η βιοτεχνία 

και η βιοµηχανία. Τι ωραία που είναι η Άµφισσα! 
Κάθε γωνιά της κρύβει κάτι ξεχωριστό!

Άννα Τ., Παναγιώτα Κ., Λένα Σ., Ελεάννα Σ., Στ' τάξη
Αναδηµοσίευση άρθρου από την σχολική εφηµερίδα 

«Τα ανήσυχα µολύβια», τεύχος 2, 
2ου 8/θέσιου ∆Σ Άµφισσας

2ο 8/θέσιο ∆Σ Άµφισσας

Ο Τόπος µας
Ένας χαρταετός κάνει      
βόλτα στην Άµφισσα…

Θέλουµε ανοιχτή 
τη δική µας βιβλιοθήκη!
Εµείς, τα παιδιά της Άµφισσας, θέλουµε την 
παιδική βιβλιοθήκη µε ανοιχτές της πόρτες της. Θέλου-
µε το δικό µας χώρο για να διαβάζουµε βιβλία. ∆ε µπο-
ρούµε άλλο πια να πηγαίνουµε στις βιβλιοθήκες των 
µεγάλων! Εκεί, τα βιβλία είναι χοντρά και χωρίς εικό-
νες, ενώ τα δικά µας παιδικά είναι ελάχιστα. Ο χώρος 
µοιάζει άχαρος και δεν µπορεί να αγκαλιάσει τα µικρά 
παιδιά. Νιώθουµε σαν ξένοι... Τι καλά να άνοιγε ξανά η 
δική µας βιβλιοθήκη, όπου όλα έµοιαζαν ονειρεµένα! 
Τα χαµηλά τραπεζάκια, τα χαρούµενα παιδιά, τα ωραία 
παιχνίδια, τα πολύχρωµα βιβλία δηµιουργούσαν ένα 
ζεστό κλίµα για εµάς τα παιδιά. Τώρα, όλα είναι παρελ-
θόν και εµείς ψάχνουµε ακόµα µια ζεστή φωλιά. 
Μακάρι να άνοιγε ξανά η δική µας βιβλιοθήκη!
Γιάννης Β., Μαργαρίτα Κ., Μαρίνα Α., Μαρίζα Ξ., Μαρι-
λία Τ., Ε΄τάξη 
Αναδηµοσίευση άρθρου από την σχολική εφηµερίδα «Τα ανήσυχα 
µολύβια», τεύχος 2, 2ου 8/θέσιου ∆Σ Άµφισσας

2ο 8/θέσιο ∆Σ Άµφισσας

Εµψυχωτής: 
Γεώργιος Τσάλλας - Καθηγητής Πληροφορικής

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα κατά του 
Ρατσισµού (21 Μαρτίου), µαθητές της Ε΄ και 

ΣΤ΄ Τάξης του 10ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Χαλκίδας, δηµιούργησαν µικρές ιστορίες, 

χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Λογισµικό 
Προγραµµατισµού Scratch.

Τα έργα (project) στο Scratch οικοδοµούνται 
από αντικείµενα που λέγονται µορφές. 

Μπορείτε να δώσετε οδηγίες σε µια µορφή
ώστε να κινηθεί, να παίξει µουσική ή να 

αλληλεπιδράσει µε άλλες µορφές. Για να πείτε στη 
µορφή τι να κάνει, συνενώνετε εικονικές εντολές 

(που µοιάζουν µε τουβλάκια) µεταξύ τους σε 
στήλες που ονοµάζονται σενάρια ενεργειών 

(κώδικες, script). Όταν κάνετε κλικ σε ένα 
σενάριο, το Scratch «τρέχει» τις εντολές από την 

κορυφήτου σεναρίου έως τον πάτο.

Με το Scratch οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να 
γίνουν προγραµµατιστές φτιάχνοντας µε τα δικά 

τους διαδραστικά σενάρια (παιχνίδια, ιστορίες) σε 
ένα περιβάλλον φιλικό και διασκεδαστικό.

Στον σύνδεσµο που ακολουθεί, 
µπορείτε να δείτεόλο το σενάριο

http://scratch.mit.edu/projects/10298232/

Ευχαριστούµε θερµά τους Οµίλους Εταιρειών:
1. Unilever για την ευγενική προσφορά σε οδοντόκρεµες και οδοντόβουρτσες µε την επωνυµία AIM, τα οποία αξιοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας "Τα ∆όντια µου" σε 11 σχολικές µονάδες Α/θµιας Εκπ/σης και 4 καταυλισµούς και οικι-
σµούς Ροµά καθώς και για την προσφορά πλακών σαπουνιού µε την επωνυµία DOVE, για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής δραστη-
ριότητας µε τίτλο «Πλένω τα χέρια µου!» σε 71 σχολικές µονάδες Α/θµιας Εκπ/σης και 4 καταυλισµούς και οικισµούς Ροµά στο πλαί-
σιο Καινοτόµων ∆ράσεων του Προγράµµατος «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά» που υλοποιείται από το Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής 
Αγωγής του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση».  

2. Γρ. Σαράντης για την ευγενική προσφορά σε υγρό κρεµοσάπουνο µε την επωνυµία SANITAS, για την υλοποίηση της εκπαιδευ-
τικής δραστηριότητας µε τίτλο «Πλένω τα χέρια µου!» σε 16 σχολικές µονάδες Α/θµιας Εκπ/σης στο πλαίσιο Καινοτόµων ∆ράσεων 
του Προγράµµατος «Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά» που υλοποιείται από το Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση». 

10ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας
Ε∆ΑΜ - Τµήµα Πληροφορικής

10ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας
Ε∆ΑΜ - Τµήµα Πληροφορικής


