Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Ενότητα 11:
Πρώτη Παιδική Ηλικία: Γνωστική Ανάπτυξη
Διδάσκουσα: Ειρήνη Σκοπελίτη
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία

Σκοποί ενότητας
• Παρουσίαση των σημαντικότερων γνωστικών
αλλαγών που συντελούνται στη διάρκεια της
πρώτης παιδικής ηλικίας και αναφορά στις
επικρατέστερες θεωρίες που ερμηνεύουν τις
αλλαγές αυτές.

Περιεχόμενα ενότητας
• Η σκέψη των παιδιών στην πρώτη παιδική ηλικία
• Στάδια γνωστικής ανάπτυξης του Piaget
– Στάδιο προλειτουργικής νόησης
• Επικέντρωση
– Εγωκεντρισμός
– Σύγχυση φαινομενικού – πραγματικού
– Προαιτιώδης συλλογισμός

• Το πρόβλημα με τα ανομοιόμορφα επίπεδα
απόδοσης
– Θεωρίες επεξεργασίας πληροφοριών
– Υπόθεση γνωστικής ανάπτυξης σε προνομιούχα
πεδία
• Θεωρία αρθρωτών νοητικών επεξεργαστών
• Θεωρία της θεωρίας
• Θεωρία για τον ειδικό ρόλο της γλώσσας και
του πολιτισμού
– Πολιτισμός και γνωστική ανάπτυξη
– Συγκερασμός των εναλλακτικών προσεγγίσεων
• Συμπεράσματα

Η σκέψη των παιδιών στην πρώτη
παιδική ηλικία κατά τον Piaget
• Η σκέψη των παιδιών στην πρώτη παιδική ηλικία
δεν είναι λειτουργική
Αντίθετα
• Η σκέψη των παιδιών στην πρώτη παιδική ηλικία
είναι προλειτουργική

Λειτουργική και Προλειτουργική
σκέψη
• Λειτουργική σκέψη: εμπλέκει νοητικές λειτουργίες
δηλαδή νοητικές ενέργειες κατά τις οποίες τα
παιδιά συνδυάζουν, διαχωρίζουν και
μετασχηματίζουν τις πληροφορίες με λογικό τρόπο
• Προλειτουργική σκέψη: εμπλέκει την ικανότητα για
αναπαραστάσεις, αλλά χαρακτηρίζεται και από
περιορισμούς
– Επικέντρωση
– Πρόβλεψη για συνέπειες μίας πράξης

Στάδια Γνωστικής Ανάπτυξης του
Piaget
Ηλικία
Γέννηση έως 2 ετών
2 έως 6 ετών
6 έως 12 ετών
12 έως 19 ετών

Στάδιο
Αισθητηριοκινητικής νόησης
Προλειτουργικής νόησης
Συγκεκριμένων νοητικών
λειτουργιών
Τυπικών νοητικών αφαιρετικών λειτουργιών

Αμετάβλητη αναπτυξιακή ακολουθία

Στάδιο προλειτουργικής νόησης
Περιγραφή

Χαρακτηριστικά

Τα μικρά παιδιά μπορούν να
αναπαραστήσουν την πραγματικότητα
στον εαυτό τους μέσω της χρήσης
συμβόλων, στα οποία περιλαμβάνονται
οι νοερές εικόνες, οι λέξεις και οι
χειρονομίες. Τα αντικείμενα και τα
γεγονότα δεν χρειάζεται να είναι
παρόντα για να τα σκέφτονται τα παιδιά,
αλλά συχνά τα τελευταία αποτυγχάνουν
να διακρίνουν τη δική τους οπτική γωνία
από την οπτική γωνία των άλλων,
παρασύρονται εύκολα από επιφανειακά
φαινόμενα και συχνά συγχέουν τις
αιτιώδεις σχέσεις.

- Επικέντρωση με
σημαντικότερη εκδήλωση τον
Εγωκεντρισμό
- Σύγχυση μεταξύ του
φαίνεσθαι και του είναι
- Προαιτιώδης συλλογισμός
που χαρακτηρίζεται από
παράλογη σκέψη και
αδιαφορία για τις σχέσεις
αιτίου-αιτιατού
- Ηθικός συλλογισμός που
θεωρεί ότι η ηθική
επιβάλλεται από έξω, χωρίς να
λαμβάνει υπόψη τις προθέσεις

Επικέντρωση
• Ο μεγαλύτερος περιορισμός στη σκέψη των
παιδιών που είναι στο στάδιο της προλειτουργικής
νόησης
– Η τάση των νηπίων να εστιάζουν σε ένα μόνο
γνώρισμα ενός αντικειμένου (ή προβλήματος)
αποκλείοντας τα άλλα
• Αντίθετο της επικέντρωσης η αποκέντρωση – το
κλειδί για τη γνωστική ανάπτυξη
– Η ικανότητα του παιδιού να μην εστιάζει σε μία
μόνο πλευρά ενός αντικειμένου (ή
προβλήματος) αλλά να εξετάζει όλες τις πλευρές
του

Εγωκεντρισμός
• Εντάσσεται στην έννοια της επικέντρωσης
• Επικέντρωση στον εαυτό:
– Απορρόφηση του ατόμου στην άποψή του και
αδυναμία να κατανοήσει την οπτική γωνία του
άλλου
• Η εξέταση του κόσμου αποκλειστικά από την
οπτική γωνία του συγκεκριμένου ατόμου

Πείραμα εγωκεντρισμού:
Το πείραμα των τριών βουνών
• Παιδιά προσχολικής ηλικίας που βλέπουν το
διόραμα με τα τρία βουνά ήταν ανίκανα να πουν
πώς φαίνεται η σκηνή από οπτικές γωνίες
διαφορετικές από τη δική τους τη στιγμή που
έβλεπαν το διόραμα (Piaget & Inhelder, 1956).

https://www.youtube.com/watch?v=OinqFgsIbh0

Τροποποίηση του πειράματος
εγωκεντρισμού
• Borke: Διόραμα που περιελάμβανε οικεία
αντικείμενα. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας
μπορούν πιο εύκολα να προσδιορίσουν την οπτική
γωνία του άλλου και να τη διαχωρίσουν από τη
δική τους (Borke, 1975).
• Hughes: Ειδική κατασκευή όπου έπρεπε να
τοποθετήσουν τον κλέφτη σε θέση ώστε να μην τον
βλέπει ο αστυνομικός. Όταν τα παιδιά προσχολικής
ηλικίας έχουν να επιλύσουν ένα οικείο έργο,
μπορούν να λάβουν υπόψη τους τη διαφορετική
οπτική γωνία των άλλων (Hughes, 1975)
https://www.youtube.com/watch?v=nCeM8RmwBEw

Σύγχυση φαινομένου πραγματικότητας
• Διάκριση φαίνεσθαι-είναι: Ικανότητα να κρατά
κανείς στο νου του τις αληθινές ιδιότητες ή
χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου παρά την
παραπλανητική εμφάνιση που έχει αποκτήσει το
αντικείμενο

Πρώτες έρευνες
• Jean Piaget: αδυναμία σταδίου προλειτουργικής
νόησης που οφείλεται στην επικέντρωση
• Rheta De Vries: Η εμφάνιση μπορεί να
παραπλανήσει τα παιδιά κάτω των 6 ετών ώστε να
αποδώσουν ιδιότητες βάσει του φαίνεσθαι
• John Flavell: Τα παιδιά δεν έχουν ειδικευτεί στην
διπλή κωδικοποίηση (ικανότητα να αναπαριστούμε
ταυτόχρονα ένα αντικείμενο με περισσότερους από
έναν τρόπους)

Μετέπειτα έρευνες
• Curl Huelsken: τα μικρά παιδιά μπορούν να κάνουν
διάκριση φαινομενικού – πραγματικού όταν έχουν
απέναντί τους μεταμφιεσμένους ενήλικες
• Felicity Sapp: η κυριότερη δυσκολία των μικρών
παιδιών είναι να διατυπώσουν γλωσσικά τη
διάκριση φαινομενικού – πραγματικού
• Catherine Rice: Στο πλαίσιο παιχνιδιού τα μικρά
παιδιά είναι ικανά να διακρίνουν το φαινομενικό
από το πραγματικό

Έννοια της Διατήρησης
• Αποτελέσματα πρώτων ερευνών από Piaget:
Απαιτείται η ικανότητα αντιστάθμισης και
αντιστρεψιμότητας που δεν τη διαθέτουν τα παιδιά
στο προεννοιολογικό στάδιο που η σκέψη τους
είναι επικεντρωμένη
https://www.youtube.com/watch?v=gnArvcWaH6I

Τίτλος Ενότητας
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Μεταγενέστερα πειράματα
διατήρησης
• Au, Sidle, & Rollins, 1983: Διατήρηση γεύσης και
βάρους
– Ζάχαρη στο νερό: η ζάχαρη υπάρχει σε μικρά
αόρατα σωματίδια που επηρεάζουν τη γεύση και
το βάρους του νερού
• Rochel Gelman: Έννοια του αριθμού
– «Τα παιδιά αντιλαμβάνονται την έννοια του
αριθμού από μικρή ηλικία. Ξέρουν πολλά για τους
αριθμούς και κάνουν πολλά με τους αριθμούς.»
Τίτλος Ενότητας
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Προαιτιώδης συλλογισμός
• Jean Piaget: Τα μικρά παιδιά, αδύναμα για
νοητικές λειτουργίες, δεν κάνουν συλλογισμούς
αιτίου-αιτιατού και δεν σκέφτονται επαγωγικά
(από το ειδικό στο γενικό) ή παραγωγικά (από το
γενικό στο ειδικό)
– Μεταγωγικός συλλογισμός: από τη μία
επιμέρους κατάσταση στην άλλη (από το ειδικό
στο ειδικό)
• Merry Bullock & Rochel Gelman (1979): σε
προσεκτικά σχεδιασμένες συνθήκες τα μικρά
παιδιά είναι ικανά για πιο σύνθετες γνωστικές
λειτουργίες από αυτές που περιγράφει ο Piaget

Το πρόβλημα με τα ανομοιόμορφα
επίπεδα επίδοσης
• Η γνωστική ανάπτυξη στην πρώτη παιδική ηλικία
είναι πολύ πιο ανομοιόμορφη από όσο την
παρουσίαζε ο Piaget
• Κάτω από κατάλληλες συνθήκες τα παιδιά
επιδεικνύουν γνωστικές ικανότητες νωρίτερα από
όσο υπολόγιζε ο Piaget

Εναλλακτικές προσεγγίσεις με
κοινούς στόχους
– Να κατανοήσουν τις πηγές της ανομοιομορφίας
στην επίδοση των παιδιών
– Να προσδιορίζουν την έκταση στην οποία η
αναπτυξιακή αλλαγή είναι συνεχής ή σταδιακή

Θεωρίες επεξεργασίας πληροφοριών
για τη γνωστική ανάπτυξη
Νους

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

•

Περιορισμένη ικανότητα
επεξεργασίας πληροφοριών

•

Περιορισμένη ικανότητα
επεξεργασίας πληροφοριών

•

Υλικό: Νευρικό σύστημα
– Εγκέφαλος
– Αισθητηριακοί καταγραφείς
– Νευρικές συνδέσεις

•

Υλικό: Μηχάνημα-Λειτουργικό
– Πληκτρολόγιο
– Χωρητικότητα
– Λογικές μονάδες

•

Δραστηριότητες-Πρακτικές:
– Κανόνες
– Στρατηγικές
– Νοητικές λειτουργίες για
καταγραφή, αποθήκευση,
ερμηνεία, ανάλυση
πληροφοριών

•

Λογισμικό:
– Προγράμματα για
αποθήκευση, χειρισμό ,
επεξεργασία πληροφοριών,
στατιστικά προγράμματα,
επεξεργαστές κειμένων
κ.λ.π.

Γνωστικές δυσκολίες μικρών
παιδιών
• Άνθρωποι όπως και υπολογιστές έχουν
περιορισμένες δυνατότητες επεξεργασίας
πληροφοριών
• Όσο πιο μικρό το παιδί τόσο πιο περιορισμένες οι
δυνατότητές του
• Γνωστικές δυσκολίες προκαλούνται από γενικούς
γνωστικούς παράγοντες
– Περιορισμοί σε μνήμη, προσοχή, ταχύτητα
επεξεργασίας, στρατηγικές για απόκτηση και
χρήση πληροφοριών
– Περιορισμένη προγενέστερη γνώση
– Έλλειψη πρακτικών επεξεργασίας που
ενθαρρύνουν την απομνημόνευση

Αναπτυξιακές αλλαγές σύμφωνα με
τις θεωρίες επεξεργασίας
πληροφοριών
• Αλλαγές στο λογισμικό
– Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο πληροφορίες
ρέουν διαμέσου του μνημονικού συστήματος ως
αποτέλεσμα αλλαγών στις διεργασίες με τις
οποίες κωδικοποιούνται, αποθηκεύονται και
ανασύρονται
• Αλλαγές στο λειτουργικό
– Οι γνωστικοί περιορισμοί μειώνονται βαθμιαία
μέσω της ωρίμανσης του εγκεφάλου

Παράγοντες που συμβάλλουν στην
αναπτυξιακή αλλαγή
• Προγενέστερη γνώση
• Συνδρομή ενηλίκων
– Πρακτική επεξεργασίας: Είδος συνομιλίας με
παιδιά για νέα συμβάντα ή εμπειρίες, που
ενισχύει τις αναμνήσεις τους για αυτά τα
συμβάντα και τις εμπειρίες

Γνωστική ανάπτυξη σε
προνομιούχα πεδία
• Προνομιούχα πεδία: Γνωστικά πεδία που
αναφέρονται σε εξειδικευμένους τύπους
πληροφοριών, απαιτούν ειδικά σχεδιασμένες
μορφές συλλογισμού και φαίνεται να έχουν
εξελικτική σημασία για το ανθρώπινο είδος

Προνομιούχα πεδία
1. Το πεδίο της φυσικής – Διαισθητική φυσική
2. Το πεδίο της ψυχολογίας – Διαισθητική
ψυχολογία
3. Το πεδίο της βιολογίας – Διαισθητική βιολογία

Το πεδίο της φυσικής
• Αφελής φυσική: σύνολο καθημερινών ιδεών για το πώς
λειτουργεί ο κόσμος
– Λίγους μήνες μετά τη γέννηση οι πρώτες βασικές φυσικές
αρχές
– Διαφορές ως προς το περιεχόμενο των επιστημονικών
θεωριών αλλά με επεξηγηματική και προβλεπτική ισχύ
https://www.youtube.com/watch?
v=hwgo2O5Vk_g&list=PLHUl7y5tXJwLuN583l04Vc8z8AiKdEWd&index=1

Το πεδίο της ψυχολογίας
• Αφελής ψυχολογία: πρώιμη κατανόηση των
παιδιών για τη σχέση ανάμεσα στην ψυχική
κατάσταση και τη συμπεριφορά
• Θεωρία του νου: ικανότητα να σκέφτεται κανείς
σχετικά με τη νοητική κατάσταση άλλων
ανθρώπων και να διατυπώνει θεωρίες για το πώς
σκέφτονται οι άλλοι
– 3 ετών: σε μεταβατικό στάδιο
– 4-5 ετών: σταθεροποίηση της θεωρίας
https://www.youtube.com/watch?v=TJkB6nrk1CA

Το πεδίο της βιολογίας
• Αφελής βιολογία: οι ιδέες των μικρών παιδιών για τις
βιολογικές διεργασίες που βασίζεται στον διαχωρισμό
έμψυχων – άψυχων όντων
– Έμψυχα (αυθόρμητη κίνηση, αλλαγή εμφάνισης
λόγω ανάπτυξης, αν παραμεληθούν, πεθαίνουν)
– Άψυχα (ακίνητα, αλλαγή εμφάνισης λόγω φθοράς ή
καταστροφής, αν παραμεληθούν, δεν πεθαίνουν)
• Ανάπτυξη αφελούς βιολογίας:
• Διαφοροποίηση από αφελή ψυχολογία
• Εύρεση αναλογιών μεταξύ ανθρώπων και άλλων
ζωντανών πλασμάτων
• Κατανόηση σημαντικών διαφορών όπως στόχοι και
προθέσεις

Ερμηνεία της γνωστικής
ανάπτυξης ανά προνομιούχο
πεδίο
• Από πού προέρχονται τα προνομιούχα πεδία και
πώς αναπτύσσονται;
• Θεωρία αρθρωτών νοητικών επεξεργαστών
• Θεωρία της θεωρίας
• Θεωρία για τον ειδικό ρόλο της γλώσσας και του
πολιτισμού

Θεωρία των αρθρωτών νοητικών
επεξεργαστών
• Θεωρία που δίνει έμφαση στις αναπτυξιακές
αλλαγές μέσα σε εγγενώς προσδιορισμένους
γνωστικούς τομείς
• Αρθρωτοί νοητικοί επεξεργαστές (νοητικά
αρθρώματα): έμφυτες νοητικές ικανότητες που
επεξεργάζονται πληροφορίες για συγκεκριμένους
τύπους αντικειμένων στο περιβάλλον
• Ξεχωριστά νοητικά αρθρώματα με μικρή
αλληλεπίδραση μεταξύ τους
• Υπάρχουν εξαρχής – «Πυροδοτούνται» από το
περιβάλλον

Υποστηρικτές της Θεωρίας αρθρωτών
νοητικών επεξεργαστών
• Jerry Fodor: ο νους πρέπει να θεωρείται μία τεράστια
συλλογή νοητικών επεξεργαστών ιδιαίτερα
εξειδικευμένων νοητικών ικανοτήτων οι οποίες είναι
συντονισμένες σε συγκεκριμένους τομείς δεδομένων
που εισάγονται από το περιβάλλον
• Noam Chomsky: ο εγκέφαλος είναι εφοδιασμένος με
έναν έμφυτο μηχανισμό απόκτησης της γλωσσας
• Αποδείξεις για την αρθρωτή προέλευση της γνωστικής
ανάπτυξης από τη βρεφική ηλικία
Τίτλος Ενότητας
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Τρεις υποθέσεις για τους νοητικούς
επεξεργαστές
• Οι ψυχολογικές λειτουργίες αφορούν σε
συγκεκριμένα πεδία
• Οι ψυχολογικές αρχές που οργανώνουν τη
λειτουργία κάθε επεξεργαστή είναι εγγενώς
προσδιορισμένες
• Οι διάφοροι επεξεργαστές δεν έχουν άμεση
αλληλεπίδραση
Τίτλος Ενότητας
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Ο αυτισμός στη θεωρία των
αρθρωτών νοητικών επεξεργαστών
• Αυτισμός: Ανικανότητα του ατόμου να σχετιστεί
φυσιολογικά με άλλους ανθρώπους
• Θεωρητικοί νοητικών επεξεργαστών: «η βασική
ανεπάρκεια που ευθύνεται για τα ποικίλα
συμπτώματα του αυτισμού είναι η αποτυχία των
αυτιστικών παιδιών να αναπτύξουν τις βιολογικές
προϋποθέσεις για μία θεωρία του νου»
• Allen Leslie (1991): αρθρωτός επεξεργαστής
θεωρίας του νου
https://www.youtube.com/watch?v=QjkTQtggLH4
Τίτλος Ενότητας
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Θεωρία της θεωρίας
• Τα μικρά παιδιά έχουν προσωπικές πρωτόγονες
θεωρίες για το πώς λειτουργεί ο κόσμος, οι οποίες
επηρεάζουν τον τρόπο που σκέφτονται και
ενεργούν σε συγκεκριμένα πεδία.
• Η σκέψη των παιδιών εντός των προνομιούχων
πεδίων μοιάζει με τη διατύπωση των
επιστημονικών θεωριών
– Οι ιδέες τους συνδέονται με αιτιώδεις εξηγήσεις
– Οι ιδέες τους παράγουν λογικές προβλέψεις

Ο ειδικός ρόλος της γλώσσα και
του πολιτισμού
• Οι πολιτισμοί διαφέρουν πάρα πολύ στη γλώσσα
που χρησιμοποιούν σε κάθε προνομιούχο πεδίο
– Επίδραση γλώσσα και πολιτισμού στο
προνομιούχο πεδίο της ψυχολογίας
– Επίδραση (μεταφυσικών) πολιτισμικών
πεποιθήσεων στα προνομιούχα πεδία της
ψυχολογίας και της βιολογίας
• Δυτικοί πολιτισμοί: Γνώση κατακερματισμένη σε
διακριτά πεδία
• Μη-δυτικοί πολιτισμοί: Ενοποιημένη άποψη για τη
γνώση

Πολιτισμός και γνωστική
ανάπτυξη
• Κοινωνική συν-δημιουργία: η αμφίπλευρη
διαδικασία κατά την οποία τόσο το περιβάλλον
όσο και το παιδί συμμετέχουν ενεργά στη δόμηση
της ανάπτυξης του παιδιού
• Σημασία στο πλαίσιο
• Πολιτισμικές διαφορές & διαφορές γενεών

Νοητική ανάπτυξη των πλαισίων
• Ανάπτυξη μέσα από σχήματα-σενάρια
• Τα σχήματα έχουν διαφορετική φύση από αυτή που
τα χαρακτηρίζει στη θεωρία του Piaget
• Σενάρια
– Γενικευμένες αναπαραστάσεις γεγονότων
(σχήματα) που αναπτύσσονται από τα άτομα ως
αποτέλεσμα της επανειλημμένης συμμετοχής τους
σε συνηθισμένες δραστηριότητες
– Προσδιορίζουν κοινωνικούς ρόλους και τη διαδοχή
των ενεργειών που συγκροτούν το γεγονός
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Πολιτισμικά Σενάρια
• Εξωτερικά εργαλεία του πολιτισμού –
Παρατηρήσιμα πρότυπα συμπεριφοράς &
Εσωτερικευμένες αναπαραστάσεις αυτών των
εργαλείων
• Εσωτερικά και εξωτερικά σενάρια: Πόροι για τη
γνωστική ανάπτυξη των παιδιών
• Τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα στα σενάρια άλλων
ατόμων (Nelson, 1981)
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Οι λειτουργίες των σεναρίων
1. Τα σενάρια ως οδηγοί δράσης, νοητικές
αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούνται για την
πρόβλεψη του τι θα επακολουθήσει σε οικείες
καταστάσεις
2. Τα σενάρια είναι κοινά και άρα είναι
συντονιστές των ενεργειών μίας ομάδας
ατόμων
3. Μέσο απόκτησης και οργάνωσης αφηρημένων
εννοιών που ισχύουν για πολλές περιστάσεις
Τίτλος Ενότητας
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Πολιτισμικό πλαίσιο και
ανομοιομορφία στην ανάπτυξη
1. Διευθέτηση της πραγματοποίησης (ή όχι)
συγκεκριμένων ενεργειών
2. Προσδιορισμός της συχνότητας βασικών
δραστηριοτήτων
3. Συσχέτιση των δραστηριοτήτων
4. Ρύθμιση της δυσκολίας του ρόλου του παιδιού
5. Έμφαση σε δραστηριότητες που προάγουν
εδραιωμένες πολιτισμικές αξίες

Συγκερασμός των εναλλακτικών
προσεγγίσεων
• Kurt Fischer: Γνωστική ανάπτυξη άλλοτε
εμφανίζεται συνεχής και βαθμιαία και άλλοτε
ξαφνική και σταδιακή
• Σημαντικός ο ρόλος του πλαισίου στο οποίο
συντελούνται οι γνωστικές διεργασίες
– Απόλυτη υποστήριξη από το περιβάλλον –
Αλλαγές που προσομοιάζουν με στάδια
– Ελάχιστη υποστήριξη από το περιβάλλον –
Αλλαγές συνεχείς

Συμπεράσματα
• Οι γνωστικές λειτουργίες κατά την πρώτη παιδική
ηλικία παρέχουν μία εικόνα ανομοιομορφίας και
πολυπλοκότητας
• Ανάγκη για πιο περιεκτικές θεωρίες που θα
εξηγούν
– τις διεργασίες που είναι τόσο ειδικές ανά πεδίο
όσο και γενικές
– τις αναπτυξιακές αλλαγές που είναι τόσο
συνεχείς όσο και ασυνεχείς
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Τέλος Ενότητας

Χρηματοδότηση
•

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του
εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

•

Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών»
έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού
υλικού.

•

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς
πόρους.
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