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Δηεζκέξ Πνόγναμμα “WeC.A.R.E.”/ International Program WeC.A.R.E.

Γλ απμζηάζεςξ Πνόγναμμα θαηάνηηζεξ εθπαηδεοηηθώκ θαη
πανέμβαζεξ γηα ηεκ πνμαγςγή ημο ζεηηθμύ θιίμαημξ θαη ηεξ
ροπηθήξ ακζεθηηθόηεηαξ ζηε ζπμιηθή θμηκόηεηα

To Όναμά μαξ/ Our Vision
Οναμαηηδόμαζηε μηα κέα γεκηά
αηόμςκ πμο απμιαμβάκμοκ
ηεκ δςή ημοξ, «ηα θαηαθένκμοκ» ζηηξ δοζθμιίεξ ημοξ,
δηαμμνθώκμοκ αλίεξ, ζηενίδμοκ ηηξ επηιμγέξ ημοξ θαη
απμηειμύκ ζεηηθά πνόηοπα
γηα ηηξ επόμεκεξ γεκηέξ. Σα
άημμα αοηά πάκς από όια
αηζζάκμκηαη ροπηθή εοελία
θαη έπμοκ ακηαπελέιζεη ροπηθά ζηηξ ζοκαηζζεμαηηθέξ πνμθιήζεηξ πμο ακηημεηςπίδμοκ.
ε δύζθμιεξ πενηόδμοξ όπςξ αοηή πμο δηακύμομε- ημ
ζπμιείμ μπμνεί κα ζομβάιεη
ζηεκ εκίζποζε ηεξ ροπηθήξ
ακζεθηηθόηεηαξ ηςκ μαζεηώκ
με έκακ εονύηενμ νόιμ πμο
δεκ πενημνίδεηαη ζε γεςγναθηθά, πμιηηηζμηθά ή ζνεζθεοηηθά όνηα. Πηζηεύμομε ζηε
ζοκενγαζία με εθπαηδεοηηθμύξ πμο δίκμοκ έμθαζε όπη

μόκμ ζηε μάζεζε αιιά θαη
ζηεκ θμηκςκηθμζοκαηζζεμαηηθή ακάπηολε ηςκ παηδηώκ
θαη ηςκ εθήβςκ. Σμ όναμά
μαξ
ζομπιενώκεηαη/
δηεονύκεηαη με ηε δεμημονγία
εκόξ δηεζκμύξ δηθηύμο εοαηζζεημπμηεμέκςκ θαη εηδηθά
θαηανηηζμέκςκ εθπαηδεοηηθώκ πμο ελειίζζμοκ ημ δηδαθηηθό θαη παηδαγςγηθό
ημοξ ένγμ ζύμθςκα με ηηξ
εθάζημηε θμηκςκηθμπμιηηηζμηθέξ ζοκζήθεξ θαη ηηξ
ακάγθεξ ηεξ ηάλεξ/ζπμιείμο
ημοξ. Οναμαηηδόμαζηε εθπαηδεοηηθμύξ – μέιε μηαξ
Δηεζκμύξ θμηκόηεηαξ ζπμιείςκ πμο «κμηάδμκηαη θαη
θνμκηίδμοκ» ςξ απάκηεζε
ζηηξ ροπμιμγηθέξ θαη θμηκςκηθέξ πνμεθηάζεηξ ηεξ παγθόζμηαξ μηθμκμμηθήξ θνίζεξ.

Ε απμζημιή μαξ/ Our Mission
Σα ηειεοηαία πνόκηα ζοκημκίδμομε ηηξ δνάζεηξ πνμθεημέκμο κα εθπιενςζεί ημ όναμά
μαξ γηα θαηάνηηζε ηςκ εθπαηδεοηηθώκ θαη πανέμβαζεξ ζηα
ζπμιεία γηα εκίζποζε ηςκ
ζεηηθώκ ζπέζεςκ, ηεξ ροπηθήξ ακζεθηηθόηεηαξ θαη ημο
ζπμιηθμύ θιίμαημξ ζε δύζθμιεξ μεηαβαηηθέξ πενηόδμοξ.
Γηδηθόηενα έπμομε ακαπηύλεη
ημ
Δηεζκέξ
πνόγναμμα
“WeC.A.R.E.”
Πνόθεηηαη
γηα έκα ελ απμζηάζεςξ πνό-

γναμμα ελεηδηθεομέκεξ θαηάνηηζεξ εθπαηδεοηηθώκ θαη πανέμβαζεξ ζηεκ ηάλε πμο ζημπεύεη
ζηεκ πνμαγςγή ημο ζεηηθμύ
θιίμαημξ θαη ηεξ ροπηθήξ ακζεθηηθόηεηαξ ηςκ μαζεηώκ, ηεκ
εκίζποζε ημο μμαδηθμύ πκεύμαημξ θαη ηεκ ακάπηολε δηεζκμύξ
δηθηύμο εθπαηδεοηηθώκ, ροπμιόγςκ θαη μαζεηώκ (http://
www.connecting4caring.gr/
elearning/i18nlearning).

οκενγαδόμεκμη Φμνείξ
Κέκηνμ Ένεοκαξ θαη Γθανμμγώκ πμιηθήξ Φοπμιμγίαξ
(ΚΓΓΥΟΦΤ) Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ
cespsych@psych.uoa.gr
www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr
Γηαηνεία πμιηθήξ θαη Οηθμγεκεηαθήξ ομβμοιεοηηθήξ θαη
Ένεοκαξ (ΓΟΓ)
info@esose.gr, www.esose.gr
Βαζηθέξ δνάζεηξ
 Γπημόνθςζε- Γλεηδηθεομέκε θαηάνηηζε
 Πνμγνάμμαηα πνόιερεξ θαη πανέμβαζεξ ζημ ζπμιείμ
 Πανμπή ροπμιμγηθώκ ζομβμοιεοηηθώκ οπενεζηώκ θαη
δηαπείνηζε θνίζεςκ ζηε ζπμιηθή θμηκόηεηα

 Γνεοκεηηθά πνμγνάμμαηα
 Γθπαηδεοηηθό οιηθό
 οκενγαζία με θμνείξ θαη επηζηεμμκηθέξ ροπμιμγηθέξ
εηαηνείεξ ζηεκ Γιιάδα θαη άιιεξ πώνεξ

Ε μμάδα ημο WeC.A.R.E./
The WeC.A.R.E. Team
Γπηζηεμμκηθή Τπεύζοκε ημο Πνμγνάμμαημξ είκαη ε Καζ. Υνοζή (ίζζο) Υαηδεπνήζημο. Η επηζηεμμκηθή μμάδα απμηειείηαη
από μέιε ΔΓΠ, πμιηθμύξ Φοπμιόγμοξ θαζώξ θαη μεηαπηοπηαθμύξ θμηηεηέξ ζπμιηθήξ ροπμιμγίαξ ημο Σμήμαημξ Φοπμιμγίαξ ημο Πακεπηζηεμίμο Αζεκώκ.

ύκημμμ Βημγναθηθό Δν. Υ. Υαηδεπνήζημο

 Μεηαπηοπηαθέξ ζπμοδέξ: Harvard University & University of California, Berkeley.
 Δηεοζύκηνηα Πνμγνάμμαημξ Μεηαπηοπηαθώκ πμοδώκ
πμιηθήξ Φοπμιμγίαξ & ημο Κέκηνμο Ένεοκαξ & Γθανμμγώκ
πμιηθήξ Φοπμιμγίαξ Πακεπηζηεμίμο Αζεκώκ.
First recipient of the Outstanding International Scholar
Award, International School Psychology Association.
Co‐chair, Committee on International Relations in Psychology (CIRP), American Psychological Association.
Chair of the Globalization of School Psychology WG, Division of School Psychology, American Psychological Association.
Μember of Crossing Cultures and Continents Task Force,
National Association of School
Psychologists.
 Chair of the School Psychology Trainers’ Interest
Group, International School Psychology Association.
 Nomination for American Psychological Association Midcareer Award for Outstanding Contributions to Benefit
Children, Youth and Families (2015).

Γπηιέγς ημ WeC.A.R.E…/ Why should WeC.A.R.E.?
1. ε πενηόδμοξ θνίζεξ παναηε-

πενίμδμ όπμο μη θμηκςκηθέξ θαη μηθμκμμηθέξ ζοκζήθεξ θαζηζημύκ εοάιςημοξ ημοξ

νείηαη αύλεζε ηςκ ροπμιμγηθώκ

μαζεηέξ δεμημονγώκηαξ ή θαη εκηζπύμ-

ακαγθώκ ηςκ μαζεηώκ

κηαξ δοζθμιίεξ θαη πνμβιήμαηα πμο ζπε-

To Πνόγναμμα WE CARE ακαπηύπζεθε
ζε μηα ηδηαίηενε θμηκςκηθμμηθμκμμηθή

ηίδμκηαη με ηεκ ροπμθμηκςκηθή ημοξ πνμζανμμγή.

Ανκεηηθέξ επηδνάζεηξ ζηα παηδηά

εμακηηθέξ παγθόζμηεξ πνμθιήζεηξ με ανκεηηθέξ επηδνάζεηξ ζηε
ζπμιηθή ροπμθμηκςκηθή πνμζανμμγή ηςκ παηδηώκ ζημ ζπμιείμ

Αύλεζε ζοκαηζζεμαηηθώκ πνμβιεμάηςκ πμο αθμνμύκ ζημ ζοκαίζζεμα θαη ηε ζομπενηθμνά
πμιηθή δηαννμή
Γθθμβηζμόξ, βίαηε θαη επηζεηηθή
ζομπενηθμνά ζημ ζπμιείμ
Υνήζε μοζηώκ

Μεηακάζηεοζε θαη πνόζθογεξ
Βία ζημ ζπμιείμ θαη ηεκ εονύηενε θμηκόηεηα
Πενημνηζμέκεξ εοθαηνίεξ εθπαίδεοζεξ
Πενημνηζμέκε πανμπή ζπμιηθώκ ροπμιμγηθώκ οπενεζηώκ
Πενημνηζμέκε ελεηδηθεομέκε θαηάνηηζε εθπαηδεοηηθώκ
Απώιεηα ή μείςζε εηζμδεμάηςκ
Ακενγία γμκέςκ
Οηθμκμμηθή θνίζε ζε πμιιέξ πώνεξ ημο θόζμμο
Πενημνηζμέκε πνόζβαζε ζε οπενεζίεξ ηαηνμθανμαθεοηηθήξ
θνμκηίδαξ
2. Ακάγθε γηα έγθαηνε ακηημεηώπηζε
Λαμβάκμκηαξ οπόρε όηη ε μηθμκμμηθή

ζημ πνόκμ με πμιύ ζεμακηηθέξ επηπηώζεηξ ζηεκ ροπμιμγηθή πνμζανμμγή ηςκ
παηδηώκ ακαδύεηαη αθόμα πενηζζόηενμ ε

ιμδαπμί μαζεηέξ, μαζεηέξ με μαζεζηαθέξ δοζθμιίεξ, παηδηά μμκμγμκεσθώκ

ακάγθε γηα έγθαηνε πανέμβαζε ζημ ζπμ-

μηθμγεκεηώκ, παηδηά με εηδηθέξ εθπαη-

ιείμ.

δεοηηθέξ ακάγθεξ, μαζεηέξ Ρμμά θιπ).
Γηα ημ ιόγμ αοηό ημ Δηεζκέξ

3. Πνόιερε θαη πανέμβαζε γηα

Πνό-

γναμμα WeC.A.R.E. αθμιμοζεί μηα μιη-

όιμοξ

θνίζε απμηειεί έκακ ηδηαίηενμ ηύπμ θνίζεξ πμο παναθηενίδεηαη από δηάνθεηα

θηενηζηηθά ορειμύ θηκδύκμο (π.π., αι-

ζηηθή πνμζέγγηζε θμηκςκηθήξ δηθαημζύκεξ ζηε ζπμιηθή ροπμιμγία ζηενί-

ε πενηόδμοξ θνίζεξ όια ηα παηδηά είκαη

δμκηαξ όια ηα παηδηά (εκίζποζε ηςκ

ροπμιμγηθά εοάιςηα, εκώ αολάκμκηαη

θμηκςκηθώκ δελημηήηςκ θαη ηεξ απμδμ-

αθόμα πενηζζόηενμ μη θμηκςκηθμζοκαηζζεμαηηθέξ ακάγθεξ παηδηώκ με

πήξ ημο δηαθμνεηηθμύ ζημ ζύκμιμ ηςκ

πανα-

μαζεηώκ –έμθαζε

ζε ελεηδηθεομέκεξ

ροπμιμγηθέξ ακάγθεξ)
Σα

πνμγνάμμαηα

επηθηκδοκόηεηαξ

θαη

πανέμβαζεξ
εκηζπύμοκ

μαζεηώκ

ζομβάιιμκηαξ
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ζηε
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ζημ

ημοξ
ζπμιηθή
δςήξ
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μεηώκμοκ
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επηηοπία
πμο

ηα

όιςκ

ημοξ
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ηςκ

θαη

ζηεκ

επηηοπή

εκήιηθε δςή (Biglan, Flay, Embry, & Sandler, 2012; Zins, Weissberg, Wang, & Walberg, 2004). ηνηώκ επηπέδςκ με ήδε πμιύ

4. Ηαηκμημμία
γαηώκ ζπμιηθώκ ροπμιόγςκ ημο ΚΓΓΥΟ- Επιζηημονικός ζχεδιαζμός– ΦΤ (www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr)
Απμηειεζμαηηθόηεηα Πνμγνάμμα- θαη ηεξ ΓΟΓ (www.esose.gr). Πνόθεηηαη
ημξ
γηα έκα επηζηεμμκηθό project βαζηζμέκμ
Σμ Δηεζκέξ

Πνόγναμμα WeC.A.R.E. ζηε δηεζκή θαη ειιεκηθή βηβιημγναθία πμο

απμηειεί μηα πνςηόηοπε ηδέα πμο ζπε-

ζηόπμ έπεη κα ζοκδοάζεη ηεκ επηζηεμμκηθή

δηάζηεθε θαη οιμπμηήζεθε με επηζηεμμκη-

γκώζε, ηεκ ένεοκα θαη ηεκ πνάλε αλημ-

ζεηηθά απμηειέζμαηα γηα ηα
ηνία ζοκεπή πνόκηα εθανμμγήξ, όπςξ δηαθαίκμκηαη ζε πιήζμξ ενεοκεηηθώκ δεμμζηεύζεςκ, εθδόζεςκ θαη πανμοζηάζεςκ ζε ειιεκηθά θαη δηεζκή ζοκέδνηα (Υαηδεπνήζημο,
2012, 2013α, 2013β, 2013γ, 2013δ, 2013ε,
Hatzichristou, 2012, 2013, 2014a, 2014b,

Hatzichristou et al., 2014, Hatzichristou,
πμηώκηαξ ηηξ δοκαηόηεηεξ πμο πνμζθένεη ε 2015)
(www.connecting4caring.gr/
ζημο, Καζεγήηνηα πμιηθήξ Φοπμιμγίαξ μμκηένκα ηεπκμιμγία. Σμ Δηεζκέξ Πνό- research/conferences).
θή οπεύζοκε ηεκ

θ. Υνοζή Υαηδεπνή-

ημο Πακεπηζηεμίμο Αζεκώκ θαη ηεκ μμά-

γναμμα We CARE οιμπμηείηαη ζημ πιαίζημ

δα ελεηδηθεομέκςκ επηζηεμμκηθώκ ζοκεν-

εκόξ πμιοεπίπεδμο μμκηέιμο αλημιόγεζεξ
.

Γπηιέγς ημ WeC.A.R.E…/ Why should WeC.A.R.E.?
5. «Ο μαζεηήξ ημο ζήμενα είκαη
μ πμιίηεξ ημο αύνημ» - Πμιοπμιηηηζμηθέξ πνμεθηάζεηξ

νίξ όνηα θαη πενημνηζμμύξ ζε γεςγναθη-

μεηαπηοπηαθμί θμηηεηέξ ζπμιηθήξ ροπμιμγί-

θό, πμιηηηζμηθό ή ζνεζθεοηηθό επίπεδμ.

αξ, εθπαηδεοηηθμί θ.ιπ.) θαη κα απμηειέζεη

6. Έκα ειιεκηθό Πνόγναμμα ζηε

ηε

βάζε γηα ηεκ πνμαγςγή ηεξ ροπηθήξ

ογείαξ θαη εοελίαξ ημο αηόμμο ςξ ε απάκηε-

δηεζκή επηζηεμμκηθή θμηκόηεηα –

ζε ζε ακενπόμεκα θμηκςκηθά πνμβιήμαηα

έκα «πανάζονμ ζημκ θόζμμ» δίκμκηαξ

Ακηημεηςπίδμκηαξ

πμο ακαδύμκηαη ζημ πιαίζημ ηεξ παγθόζμηαξ

ηε δοκαηόηεηα ζε μαζεηέξ από δηάθμνεξ

θιήζεηξ

θνίζεξ (π.π. ναηζηζμόξ, βία, ηνμμμθναηία).

κενγαζημύκ, κα ακηαιιάλμοκ εμπεηνίεξ

Πνμθεημέκμο κα μιμθιενςζεί ε απμζημ-

ζθμπμύξ θαη ζηόπμοξ ημο πνμγνάμμαημξ

θαη κα ακαπηύλμοκ δηαπμιηηηζμηθέξ ηθα-

ιή μαξ ζοκημκίδμομε ηηξ πνμζπάζεηεξ

κόηεηεξ θαη δεληόηεηεξ ςξ εθόδηα πμο

μαξ ώζηε ημ πνμηεηκόμεκμ πανεμβαηηθό

ζομβάιιμοκ ζε μηα επηηοπεμέκε εκήιηθε

πνόγναμμα κα ελειηπζεί μέζα από δηε-

δςή. Ο μαζεηήξ ημο ζήμενα είκαη μ πμιί-

πηζηεμμκηθέξ ζοκενγαζίεξ πακεπηζηεμί-

ηεξ ημο αύνημ πμο δεη ζε έκα θόζμμ πς-

ςκ ζε δηεζκέξ επίπεδμ (Μέιε Δ.Γ.Π.,

Σμ Δηεζκέξ Πνόγναμμα ιεηημονγεί ζακ

πώνεξ κα ακαπηύλμοκ δεζμμύξ, κα ζο-

θμηκέξ

πνμ-

Πηζηεύμομε πςξ μέζα από ημοξ βαζηθμύξ
πνμςζείηαη ε

μηθμομεκηθή δηάζηαζε ηςκ

ειιεκηθώκ αληώκ θαη εκδοκαμώκμκηαη παηδηά, εθπαηδεοηηθμί θαη ζπμιεία από αγνμηηθέξ θαη αζηηθέξ πενημπέξ ζε δηεζκέξ επίπεδμ.

7. Σνία πνόκηα WECARE: ακαθένμκηαη 1500 αηηήζεηξ εθπαηδεοηηθώκ
- ζεηηθέξ εκηοπώζεηξ ζομμεηεεθδήιςζε
εκδηαθένμκημξ/ ηε ζπμι. πνμκηά 2013-2014).
πόκηςκ
εθπαηδεοηηθώκ «Νιώςαμε
απμηίμεζε/εκηοπώζεηξ
-πμιύ ζεηηθά απμηειέζμαηα, όπςξ πνμθύ(www.connecting4caring.gr/ πολφ
πηεη από ηεκ αλημιόγεζε ημο Πνμγνάμμαημξ node/555).
(www.connecting4caring.gr/content/we-ζεηηθέξ εκηοπώζεηξ γμκέςκ
care-2013-2014).
παηδηώκ πμο ζομμεηείπακ με
-δεμημονγηθά ένγα μαζεηώκ θαη θμηκά pro- ηεκ ηάλε ημοξ ζημ πνόγναμμα.
jects μεηαλύ ηάλεςκ ηεξ Eιιάδαξ θαη ηάλεςκ από ζπμιεία πςνώκ ημο ελςηενηθμύ πμο
ε
ειιεκηθή
γιώζζα
-ηδηαίηενμ εκδηαθένμκ εθπαηδεοηη- δηδάζθεηαη
(www.connecting4caring.gr/node/438).
θώκ κα ζομμεηέπμοκ (εκδεηθηηθά
Μεηά από ηνία πνόκηα εθανμμγήξ
ημοξ πνμγνάμμαημξ ζηεκ ειιεκηθή
γιώζζα θαη ζε ζπμιεία ηεξ Γιιάδαξ
θαη ζπμιεία πςνώκ ημο ελςηενηθμύ
ημ WeC.A.R.E. μιμθιενώκεη ηεκ Α’
θάζε εθανμμγήξ με:






όμορφα που
μπορζςαμε
να
βοηθήςουμε
άλλα παιδιά
και αυτοί με
τη
ςειρά
τουσ εμάσ».

πμιηθέξ πνμκηέξ 2012-2015
ομμεηέπμκηεξ
Υώνεξ
Γιιάδα, Αηζημπία, Αοζηναιία,
284 εθπαηδεοηηθμί
Βέιγημ,
Γενμακία,
Γιβεηία,
201 ζπμιεία
Η.Π.Α., Ινιακδία, Κακαδάξ, Κύ(Νεπηαγςγεία, Δεμμηηθά,
πνμξ, Μ.Βνεηακία, Οιιακδία,
Γομκάζηα θαη Γηδηθά πμμοεδία.
ιεία)
4.936 μαζεηέξ

8. οκεπήξ ελέιηλε / Πμνεία –
πνμμπηηθέξ
Σμ Δηεζκέξ Πνόγναμμα WeC.A.R.E.
ζοκεπώξ εμπιμοηίδεηαη θαη ελειίζζεηαη.
Γηα ηεκ επόμεκε ζπμιηθή πνμκηά 20152016 «Σμ θανάβη ηςκ ζπμιείςκ WECARE ακμίγεη ηα πακηά ημο γηα ηεκ Β’
θάζε ημο πνμγνάμμαημξ»
Α’ θάζε (2012-2015). «Δεμημονγία
Πνμγνάμμαημξ θαη εθανμμγή ζε δηεζκέξ επίπεδμ ζηεκ ειιεκηθή γιώζζα
(international curriculum – Greek version)»

Β’
θάζε
(2015-2017).
«Δεμημονγία Πνμγνάμμαημξ θαη
εθανμμγή ζε δηεζκέξ επίπεδμ ζηεκ
αγγιηθή γιώζζα (international curriculum –English version)» - Γθπαίδεοζε ζοκενγαηώκ από πακεπηζηήμηα πςνώκ
ημο ελςηενηθμύ με ζθμπό ηε δεμημονγία
μηαξ Δηεζκμύξ θμηκόηεηαξ ζπμιείςκ πμο
κμηάδμκηαη θαη θνμκηίδμοκ.
Γ’ θάζε (2017….). «Δεμημονγία Πνμγνάμμαημξ θαη εθανμμγή ζε δηεζκέξ
επίπεδμ

ζε

πενηζζόηενεξ

γιώζζεξ

(international curriculum –Multi language version)»- Eθπαίδεοζε εηδηθώκ
ροπηθήξ ογείαξ με ζθμπό ηε δεμημονγία
εκόξ Δηθηύμο πμιηθώκ Φοπμιόγςκ πμο
πνμάγεη ηεκ ροπηθή ακζεθηηθόηεηα με
βάζε ηηξ ανπέξ ηηξ Πμιοπμιηηηζμηθήξ
πμιηθήξ Φοπμιμγίαξ.

Β’ θάζε (2015-2017).

Στοιχεία επικοινωνίας

«Δεμημονγία Πνμγνάμμαημξ θαη εθα
νμμγή ζε
δηεζκέξ
επίπεδμ
ζηεκ
αγγιηθή
γιώζζα
(international curriculum –English ver
sion)»

Email:
administrator@connecting4caring.gr



Σειέθςκα:
210 72.77.590
210 32.33.860

(πενηζζόηενα
επημόνθςζε/εοαηζζεημπμίεζε γμκέςκ
)



Πνμζανμμγή ημο Πνμγνάμμαημξ ζηα
αγγιηθά με
δοκαηόηεηα ζομμεημπήξ ζε πενηζζόηενα
ζπμιεία
άιιςκ πςνώκ μέζα από δηεπηζηεμμκηθή
ζοκενγαζία
Πακεπηζηεμίςκ δηεζκώξ.



Γθπαίδεοζε ζοκημκηζηώκ-επηζηεμμκηθώ
κ ζοκενγαηώκ ζπμιείςκ άιιςκ πςνώκ.



Δηεύνοκζε ζεμαηηθώκ εκμηήηςκ.



Ακάπηολε πενηζζόηενςκ δηαδναζηηθώκ



Δεμημονγία εκόξ εκηαίμο ακαιοηηθμύ πνμ
γνάμμαημξ
με δοκαηόηεηα εθανμμγήξ ζε δηεζκέξ επίπ
εδμ.

Δηεύνοκζε

ΣΕΡΖΔΩ ΣΕ ΤΚΓΥΖΕ ΣΟΤ
ΔΖΓΘΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΙΙΑΣΟ
WE CARE
Ακαδεημύμε πεγέξ/θμνείξ ζηήνηλεξ πνμθεημέκμο
κα οιμπμηεζεί ε B’ θάζε ημο πνμγνάμμαημξ.
Ακ εκδηαθένεζηε κα ζηενίλεηε ηεκ επόμεκε θάζε
εθανμμγήξ ημο Δηεζκμύξ Πνμγνάμμαημξ WE
CARE επηθμηκςκήζηε μαδί μαξ.

Α’

θάζεξ

ζπμιεία,

εθανμμγώκ.

