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1. Σκοποί ενόηηηαρ 

 Να δνζεί έκθαζε ζηε ζεκαζία αλάπηπμεο επηθνηλωληαθώλ ηθαλνηήηωλ  

 Να πεξηγξαθνύλ νη βαζηθέο αξρέο ηεο θνηλωληνζεκεηωηηθήο ζεωξίαο ηεο γιώζζαο ηνπ Halliday 

 Να εξκελεπζεί ε γιωζζηθή αλάπηπμε κε βάζε απηή ηε ζεωξία 

2. Πεπιεσόμενα ενόηηηαρ 

Σηελ ελόηεηα απηή δίλεηαη έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο ηεο επηθνηλωληαθήο ηθαλόηεηαο ηωλ 

παηδηώλ, γίλεηαη κηα εηζαγωγή ζηελ θνηλωληνζεκεηωηηθή ζεωξία ηεο γιώζζαο ηνπ Halliday θαη 

εξκελεύεηαη ε ε γιωζζηθή αλάπηπμε κε βάζε απηή ηε ζεωξία. Δμεγείηαη δειαδή πώο ηα παηδηά 

κεηαβαίλνπλ από ηελ πξωηνγιώζζα ζηε γιώζζα. 

3. Kοινωνιογλωζζολογικά και ππαγμαηολογικά πεύμαηα 

Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο επαλαπξνζδηνξίδνληαη γεληθόηεξα νη ζηόρνη ηεο γιωζζηθήο δηδαζθαιίαο. 

Παξαηεξείηαη όηη ε γιωζζηθή πιήξωζε δελ επέξρεηαη κέζα από κεραληθέο αζθήζεηο (structural drills), 

όπωο πξέζβεπε ν ακεξηθαληθόο δνκηζκόο. H ηθαλόηεηα παξαγωγήο γξακκαηηθά νξζώλ πξνηάζεωλ 

δελ ζπλεπάγεηαη απηόκαηα θαη ηελ ηθαλόηεηα παξαγωγήο επηθνηλωληαθά απνηειεζκαηηθνύ ιόγνπ, 

εθόζνλ είλαη θαλεξό όηη κνινλόηη νη καζεηέο/ηξηεο έρνπλ κάζεη ηνλ «θαλόλα», όηαλ ρξεηαζηεί λα ηνλ 

εθαξκόζνπλ ζε πξαγκαηηθέο πεξηζηάζεηο, γίλνληαη αλαπνηειεζκαηηθνί/-έο. 

 Έηζη, δίλεηαη βάξνο ζηελ αλάπηπμε ηωλ επικοινωνιακών ικανοηήηων θαη  ζπγρξόλωο 

απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ηεο νκηιίαο, ηνπ γεγνλόηνο ηεο εθθνξάο ή θαη ηωλ γλωζζικών 

ενεργημάηων [= νη πξάμεηο πνπ επηηεινύληαη κέζω ηεο γξαπηήο ή πξνθνξηθήο γιώζζαο, π.ρ. 

ππόζρεζε, απεηιή, παξάθιεζε, δήιωζε, εξώηεζε θηι. Τα  εθθωλήκαηα απνηεινύλ γιωζζηθά 

ελεξγήκαηα όηαλ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο γιωζζηθήο επηθνηλωλίαο θαη επηηεινύλ ζπγθεθξηκέλν 

ζθνπό. Γηα παξάδεηγκα, κε ην εθθώλεκα «Θα κπνξνύζαηε λα κνπ δώζεηε ην αιάηη» δελ δεηάεη ν/ε 

νκηιεηήο/νκηιήηξηα λα πιεξνθνξεζεί αλ ν/ε απνδέθηεο είλαη ζε ζέζε λα ηνπ δώζεη ην αιάηη, αιιά λα 

ηεο/ηνπ δώζεη ην αιάηη]. 

Oη πραγμαηολογικές πξνζπειάζεηο ηεο γιώζζαο θαη εηδηθόηεξα ε γεληθόηεξε ζεώξεζε ηων 

γλωζζικών ενεργημάηων πξνζέθεξαλ λέα εξγαιεία ζηελ εκπεηξηθή πξνζέγγηζε.  
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κειέηε ηεο γιώζζαο ζε ρξήζε, θαη εηδηθόηεξα νη ζεκαζίεο ηωλ 

εθθωλεκάηωλ όπωο ρξεζηκνπνηνύληαη από πξαγκαηηθνύο νκηιεηέο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο 

επηθνηλωλίαο, έδεημε όηη ηα γλωζζικά θαινόμενα κπνξνύλ λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ όρη κόλν ζύκθωλα 

κε ηηο γλωζηέο γξακκαηηθέο θαηεγνξίεο αιιά θαη ζύκθωλα κε ηε λειτουργία πνπ επηηεινύλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ην θάζκα ηεο γξακκαηηθά δηαθνξνπνηεκέλεο γιώζζαο κπνξεί λα δηδαρηεί ζε ζπλάξηεζε 

κε ηηο θαζεκεξηλέο πξάμεηο ηεο γιώζζαο, όπωο ην λα δεηάκε ζπγλώκε, λα επραξηζηνύκε, λα 

δηαηππώλνπκε έλα αίηεκα, λα δίλνπκε κία εληνιή θηι. 

Σηε ζηξνθή απηή ζεκαληηθόηαηε είλαη ε ζπκβνιή ηεο ανθρωπολογίας ηης γλώζζας θαη ηεο 

κοινωνιογλωζζολογίας, πνπ επεθηείλεη ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηεο γιωζζνινγίαο ζην επίπεδν ηεο 

θνηλωληθήο πξαγκάηωζεο ηεο γιώζζαο (Αξράθεο & Κνλδύιε 2004). H βαζηθή ηεο παξαδνρή είλαη όηη 

ζηαζεξό ζηνηρείν ηωλ θνηλωληθώλ ζρεκαηηζκώλ θαη ηωλ θνηλωληθώλ γεγνλόηωλ είλαη ε ζςζηημαηική 

μεηαβολή, ε πνηθηιία θαη ε αιιαγή ηεο γιώζζαο –ελ ηέιεη ηεο γιωζζηθήο επηθνηλωλίαο– ηζηνξηθά, 

γεωγξαθηθά, ζύκθωλα κε ηηο θνηλωληθέο ηάμεηο θαη ηηο θνηλωληθέο πεξηζηάζεηο. Σπλεηδεηνπνηείηαη όηη ε 

γιώζζα ραξαθηεξίδεηαη από εηεξνγέλεηα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θνηλωληθή εηεξνγέλεηα. Oξαηό 

απνηέιεζκα ηεο γιωζζηθήο εηεξνγέλεηαο είλαη νη δηάιεθηνη θαη ηα ηδηώκαηα (γεωγξαθηθή 

δηαθνξνπνίεζε), νη θνηλωληθέο δηάιεθηνη (θνηλωληθή δηαθνξνπνίεζε), ηα δηαθνξεηηθά ύθε, αλάινγα κε 

ηε ρξήζε ηεο γιώζζαο από νκηιεηέο/ηξηεο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο (πεξηζηαζηαθέο πνηθηιίεο).  

O γιωζζναλζξωπνιόγνο Dell Hymes (1972) εηζάγεη ηνλ όξν επικοινωνιακή ικανόηηηα, γηα λα 

ζεκάλεη ηελ ηθαλόηεηα πνπ έρνπλ ηα κέιε κηαο γλωζζικής κοινόηηηας λα ρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά 

ηα επηθνηλωληαθά κέζα ηεο γιώζζαο ηνπο. 

Με θαζεκεξηλνύο όξνπο, είλαη ε ηθαλόηεηα ηωλ νκηιεηώλ όρη κόλν λα θαηαλννύλ θαη λα παξάγνπλ 

«γξακκαηηθά νξζό» ιόγν, αιιά θαη λα γλωξίδνπλ ηηο θνηλωληθνπνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο ρξήζεο ηνπ, νη 

νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη από παξάγνληεο όπωο: πνηνο κηιάεη, ζε πνηνλ, πνύ, πόηε, κε πνην ζθνπό, 

γηα πνην ζέκα, κε πνηα κέζα ή δηαύινπο. Σηελ επηθνηλωληαθή ηθαλόηεηα, επνκέλωο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη γλώζεηο γηα ην εμωγιωζζηθό πεξηβάιινλ. 

Σύκθωλα κε απηή ηε ζεώξεζε ν/ε επαξθήο ρξήζηεο κίαο γιώζζαο όρη κόλνλ ειέγρεη ηε 

γξακκαηηθή θαη ην ιεμηιόγην κηαο γιώζζαο (γιωζζηθή ηθαλόηεηα) αιιά επηπιένλ μέξεη πώο λα ηελ 

ρξεζηκνπνηεί θαηάιιεια ζε έλα θάζκα θνηλωληθώλ πεξηζηάζεωλ. Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεί ηε γιώζζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρωξνρξνληθό πιαίζην, κε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο 

ζπλνκηιεηέο, κε νξηζκέλν ζέκα θαη ζπγθεθξηκέλε πξόζεζε, θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα δηάθνξα κέζα γηα 

ηελ πξαγκάηωζε ηεο επηθνηλωλίαο. H πξνζαξκνγή ηνπ ιόγνπ ζε δηαθνξεηηθέο θνηλωληθέο πεξηζηάζεηο 

ραξαθηεξίδεη ηε λειηοςπγική ποικιλία (register), ηνλ δηαθνξνπνηεκέλν δειαδή ηξόπν γξαθήο θαη 

νκηιίαο αλάινγα κε ην ζέκα, ηνπο ζπλνκηιεηέο, ην κέζν ωο πξνο ην ιεμηιόγην, ηε ζπλάξζξωζε ηωλ 

ιέμεωλ, ην βαζκό ηππηθόηεηαο θηι. Όπωο έρνπλ δείμεη νη θνηλωληνγιωζζνιόγνη, θάζε νκηιεηήο/ηξηα 

παξάγεη ιόγν πνπ αλήθεη ζε δηαθνξεηηθέο γιωζζηθέο ζπζηεκαηηθόηεηεο αλάινγα κε ην θνηλωληθν-

πνιηηηζκηθό ηνπ/ηεο ππόβαζξν, αιιά θαη αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε, ην ζέκα, ηνλ βαζκό 

επηζεκόηεηαο θ.ν.θ.  
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Aπό ηηο δηαθνξεηηθέο ινηπόλ ρξήζεηο ηεο γιώζζαο πξνθύπηνπλ δηάθνξεο κνξθέο πξνθνξηθνύ 

θαη γξαπηνύ ιόγνπ. H γιωζζηθή πνιπκνξθία ραξαθηεξίδεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα κηαο γιωζζηθήο 

θνηλόηεηαο θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγηθήο πξνζαξκνγήο ηεο γιώζζαο κε ζθνπό ηελ 

εμππεξέηεζε ηωλ γιωζζηθώλ αλαγθώλ ηωλ κειώλ ηεο. 

Oη παξαπάλω γεληθέο δηαπηζηώζεηο ηζρύνπλ γηα ηε ρξήζε ηόζν ηεο κεηξηθήο όζν θαη ηωλ 

γιωζζώλ πνπ καζαίλνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δωήο καο. Σ’ ό,ηη όκωο αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο 

κεηξηθήο γιώζζαο είλαη ζεκαληηθό λα έρνπκε θαηά λνπ νξηζκέλεο θαζνξηζηηθέο πηπρέο ηεο 

γλωζζικήρ ανάπηςξηρ. 

Θεωξείηαη πηα δεδνκέλν όηη όηαλ ηα παηδηά θηάλνπλ ζην πξώην ζρνιείν έρνπλ ήδε θαηαθηήζεη 

επαξθώο ηνπο κεραληζκνύο ηεο κεηξηθήο ηνπο γιώζζαο. Aπό ηε βξεθηθή ειηθία έρνπλ απνθηήζεη ηε 

δπλαηόηεηα επηθνηλωλίαο κε ην πεξηβάιινλ κε ηε βνήζεηα ηεο πξωηνγιώζζαο, κε ηελ νπνία 

κεηαδίδνπλ ζπγθεθξηκέλα λνήκαηα κέζω θωλεηηθώλ ζπλδπαζκώλ, κέρξηο όηνπ θηάζνπλ ζην ζεκείν 

λα πηνζεηήζνπλ ην ζύζηεκα ηωλ ελειίθωλ (Halliday 1975). Aο ζπκεζνύκε όηη, ζύκθωλα κε ηελ 

κοινωνιοζημειωηική ζεωξία ηεο γιώζζαο ηνπ Χαιιηληέπ, ε γιωζζηθή αλάπηπμε ζπληειείηαη ζηε 

βξεθηθή θαη λεπηαθή ειηθία κε ηε ζηαδηαθή θαηάθηεζε ηωλ εμήο επηά ιεηηνπξγηώλ, πνπ ηαπηίδνληαη κε 

αληίζηνηρεο γιωζζηθέο ρξήζεηο:  

 εργαλειακή (instrumental), γηα ηελ ηθαλνπνίεζε πιηθώλ αλαγθώλ·  

 κανονιζηική (regulatory), γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηωλ ζπλνκηιεηώλ· 

αλληλεπιδραζηική (interactional), πνπ εμππεξεηεί ηε δεκηνπξγία επαθήο κε ηνπο άιινπο·  

 προζωπική (personal), γηα ηελ έθθξαζε ηεο αηνκηθόηεηαο·  

 εσρεηική (heuristic), γηα ηελ εμεξεύλεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ εζωηεξηθνύ θόζκνπ·  

 θανηαζηική (imaginative), γηα ηε δεκηνπξγία ελόο δηθνύ ηνπο θαληαζηηθνύ θόζκνπ·  

 πληροθοριακή (informative), γηα ηε κεηάδνζε λέωλ πιεξνθνξηώλ (βι. π.ρ. Κνλδύιε 

2003). 

Όηαλ θηάζνπκε ζην πην αθεξεκέλν γιωζζηθό ζύζηεκα ηωλ ελειίθωλ όκωο νη ιεηηνπξγίεο δελ 

ηαπηίδνληαη κε ηηο ρξήζεηο. Eδώ δηαθξίλνληαη νη γιωζζηθέο μεηαλειηοσργίες:  

 ε ηδενπνηεηηθή (ideational) μεηαλειηοσργία γηα ηελ έθθξαζε ηνπ ινγηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εκπεηξίαο· 

 ε διαπροζωπική (interpersonal) γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νκηιεηή/ηξηαο ζηελ θνηλωληθή 

πεξίζηαζε θαη ηα θνηλωληθά ζπκθξαδόκελα·  

 ε κειμενική (textual), πνπ θαζηζηά γιωζζηθά πξαγκαηώζηκεο ηηο άιιεο δύν ζπληζηώζεο θαη 

θαζηζηά ηνλ/ηελ νκηιεηή/-ηξηα ηθαλό/- ή λα δηακνξθώλεη κε θαηάιιειν ηξόπν ηε δνκή ηωλ 

θεηκέλωλ.   

Σηελ πξώηε ζρνιηθή ειηθία ηα παηδηά έρνπλ πξν πνιινύ πηνζεηήζεη ην γιωζζηθό ζύζηεκα ηωλ 

ελειίθωλ. Mε άιια ιόγηα, μέξνπλ λα επηθνηλωλνύλ κε ηνπο άιινπο/εο ιεθηηθά, λα δεηνύλ πιεξνθνξίεο, 

λα πξνθαινύλ αιιαγέο ζπκπεξηθνξώλ, λα ηθαλνπνηνύλ κέζω ηνπ ιόγνπ πιηθέο αλάγθεο, λα 

ππνδύνληαη ζην θαληαζηηθό επίπεδν ξόινπο ζην πεξηβάιινλ ηνπ παηρληδηνύ θηι. (Kαηή 1992). 
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 Έηζη, ζηηο ειηθίεο πνπ καο ελδηαθέξνπλ ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνύλ θαλνληθόηαηα ηε γιώζζα ηνπο 

ζηηο νηθείεο πεξηζηάζεηο, κνινλόηη δελ έρνπλ παξά δηαηζζεηηθή γλώζε ηωλ κνξθνζπληαθηηθώλ 

θαλόλωλ ηεο. Aπηό πνπ βεβαίωο δελ θαηέρνπλ επαξθώο είλαη νη πνηθηιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε πην 

«απαηηεηηθέο», επίζεκεο θαη ζρνιηθέο ρξήζεηο. Tνπο ιείπνπλ όιεο εθείλεο νη εκπεηξηθέο θαη 

πξαγκαηνινγηθέο πξνϋπνζέζεηο αιιά θαη νη επθαηξίεο πνπ ζα ηνπο επέηξεπαλ λα ηξνπνπνηνύλ θαη λα 

ρεηξίδνληαη ηε γιώζζα ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο.  

Eπηπιένλ, όπωο πξόηεηλε ε θνηλωληνινγηθή ζεωξία πεξί θωδίθωλ ηνπ B. Bernstein, ελδερνκέλωο 

λα ρξεζηκνπνηνύλ κία πνηθηιία ηεο γιώζζαο, ε νπνία πηζαλόλ ζπκπίπηεη κε ηε ζρνιηθή νόπμα κόλνλ 

εθόζνλ απηά πξνέξρνληαη από αλώηεξα θνηλωληθν-κνξθωηηθά ζηξώκαηα, δειαδή από θνηλωληθά 

πεξηβάιινληα πνπ ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ γεωγξαθηθέο, θνηλωληθέο, αιιά θπξίωο πεξηζηαζηαθέο 

πνηθηιίεο ζπκβαηέο κε ην ζρνιηθό ιόγν (βι. Αξράθεο & Κνλδύιε 2004, Bernstein 1989, Φξαγθνπδάθε 

1987). Όηαλ απηό δελ ζπκβαίλεη, ηόηε παξαηεξείηαη αδπλακία ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ λα αληαπνθξηζνύλ 

ζηα ζρνιηθά δεηνύκελα θαη, ζπλεπώο, έλα είδνο «αλεπάξθεηαο» ωο πξνο ηε γιωζζηθή ρξήζε.  Kη 

απηό δηόηη ην ζρνιείν δίλεη ζπρλά ηελ εληύπωζε όηη ην ζύζηεκα ηεο γιώζζαο πνπ ήδε θαηέρνπλ ηα 

παηδηά είλαη «θαηώηεξν». Oη δηνξζώζεηο θαη κόληκεο παξαηλέζεηο πξνο ηνπο καζεηέο/-ηξηεο λα 

κηιήζνπλ κία «θαιύηεξε» γιώζζα («πεο ην θαιύηεξα», «δελ ην ιέκε έηζη» θ.ν.θ.), ηνπο δεκηνπξγνύλ 

ηελ εληύπωζε όηη νη γιωζζηθνί ηύπνη πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζην νηθείν ηνπο πεξηβάιινλ είλαη 

ιαλζαζκέλνη ή ππνδεέζηεξνη. Απηό δειαδή πνπ δεηάεη ην ζρνιείν είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο γιώζζαο 

ηωλ καζεηώλ ζηε νόπμα θαη ζηελ ππόηςπη γιώζζα. 
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Copyright Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Μαξηάλλα Κνλδύιε. «Γηδαθηηθή ηεο Γιώζζαο Ι. 

Κνηλωληνγιωζζνινγηθέο θαη πξαγκαηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο». Έθδνζε: 1.0. Πάηξα 2014. Γηαζέζηκν 

από ηε δηθηπαθή δηεύζπλζε: https://eclass.upatras.gr/courses/PN1419/ 

 

 

Σημείωμα Αδειοδόηηζηρ 

Τν παξόλ πιηθό δηαηίζεηαη κε ηνπο όξνπο ηεο άδεηαο ρξήζεο Creative Commons Αλαθνξά, Με 

Δκπνξηθή Χξήζε-Όρη Παξάγωγα Έξγα 4.0 [1] ή κεηαγελέζηεξε, Γηεζλήο Έθδνζε.   Δμαηξνύληαη ηα 

απηνηειή έξγα ηξίηωλ π.ρ. θωηνγξαθίεο, δηαγξάκκαηα θ.ι.π.,  ηα νπνία εκπεξηέρνληαη ζε απηό θαη ηα 

νπνία αλαθέξνληαη καδί κε ηνπο όξνπο ρξήζεο ηνπο ζην «Σεκείωκα Χξήζεο Έξγωλ Τξίηωλ». 

                                          

 

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/  

 

Ωο Μη Εμποπική νξίδεηαη ε ρξήζε: 

 πνπ δελ πεξηιακβάλεη άκεζν ή έκκεζν νηθνλνκηθό όθεινο από ηελ ρξήζε ηνπ έξγνπ, γηα ην 

δηαλνκέα ηνπ έξγνπ θαη αδεηνδόρν 

 πνπ δελ πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή ωο πξνϋπόζεζε γηα ηε ρξήζε ή πξόζβαζε ζην 

έξγν 

 πνπ δελ πξνζπνξίδεη ζην δηαλνκέα ηνπ έξγνπ θαη αδεηνδόρν έκκεζν νηθνλνκηθό όθεινο (π.ρ. 

δηαθεκίζεηο) από ηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ ζε δηαδηθηπαθό ηόπν 

Ο δηθαηνύρνο κπνξεί λα παξέρεη ζηνλ αδεηνδόρν μερωξηζηή άδεηα λα ρξεζηκνπνηεί ην έξγν γηα 

εκπνξηθή ρξήζε, εθόζνλ απηό ηνπ δεηεζεί. 

Διαηήπηζη Σημειωμάηων 

 Οπνηαδήπνηε αλαπαξαγωγή ή δηαζθεπή ηνπ πιηθνύ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη: 

 ην Σεκείωκα Αλαθνξάο 

 ην Σεκείωκα Αδεηνδόηεζεο 

 ηε δήιωζε Γηαηήξεζεο Σεκεηωκάηωλ  

 ην Σεκείωκα Χξήζεο Έξγωλ Τξίηωλ (εθόζνλ ππάξρεη) 

καδί κε ηνπο ζπλνδεπόκελνπο ππεξζπλδέζκνπο. 

  

https://eclass.upatras.gr/courses/PN1419/
https://eclass.upatras.gr/courses/PN1419/
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Χπημαηοδόηηζη 

 

• Τν παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό έρεη αλαπηπρζεί ζηo πιαίζηo ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ηεο 

δηδάζθνπζαο. 

• Τν έξγν «Ανοικηά Ακαδημαϊκά Μαθήμαηα ζηο Πανεπιζηήμιο Παηπών» έρεη 

ρξεκαηνδνηήζεη κόλν ηε αλαδηακόξθωζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ.  

• Τν έξγν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα 

Βίνπ Μάζεζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε (Δπξωπαϊθό Κνηλωληθό 

Τακείν) θαη από εζληθνύο πόξνπο. 

 

 


