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Εισαγωγή 

«Εκπαίδευση δεν είναι η εκμάθηση γεγονότων, αλλά η εκπαίδευση του νου να σκέφτεται»  

(Albert Einstein) 

 

Αυτή είναι η επιτελική περίληψη της Ερευνητικής Έκθεσης του έργου Erasmus+ 

«Διάλογος – dialogue down the post-truth hole: programmes and tools for digging 

through information and beliefs in the post-truth era» (2020-2021). Η περίληψη 

παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάσταση στην ανάπτυξη και εφαρμογή 

προγραμμάτων μάθησης με βάση την κριτική σκέψη στην Ευρώπη και αλλού, μαζί με 

τα αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας που διεξήχθη μεταξύ ακαδημαϊκών 

δασκάλων, ερευνητών και δασκάλων Εκπαίδευσης Ενηλίκων από συνολικά 16 χώρες. 

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη, τον πιλοτικό πειραματισμό και την επικύρωση 

προγραμμάτων σπουδών βασισμένων στην κριτική σκέψη για την Ανώτατη 

Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων σε 6 χώρες της Ε.Ε. –Ελλάδα, Ιταλία, 

Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βουλγαρία και Ρουμανία – με σκοπό την κλιμάκωση της 

διαδικασίας υιοθεσίας σε ολόκληρη την Ε.Ε. Ο πρωταρχικός στόχος του έργου είναι 

η παράδοση εκπαιδευτικού υλικού και μεθοδολογιών που συμβάλλουν στην 

καταπολέμηση των διαταραχών της πληροφορίας, προάγοντας παράλληλα την 

κριτική και επιστημονική λογική. 

 

Η υφιστάμενη κατάσταση κι όχι μόνο: Προς μια διαλογική προσέγγιση 

Η κριτική σκέψη είναι μια πολύτιμη, αλλά και πολύπλευρη έννοια. Η συνάφειά της 

αυξάνεται στις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε τις 

προκλήσεις που θέτει η πολιτική της μετα-αλήθειας κατά την τελευταία δεκαετία. Το 

2016, το Λεξικό της Οξφόρδης ανακήρυξε τη μετα-αλήθεια ως τη λέξη της χρονιάς, 

ορίζοντάς την ως μια κατάσταση στην οποία «τα αντικειμενικά γεγονότα επηρεάζουν 

λιγότερο τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης σε σύγκριση με τις εκκλήσεις στο 

συναίσθημα και τις προσωπικές πεποιθήσεις». Οι διαταραχές της πληροφόρησης, οι 

θεωρίες συνωμοσίας και η ψευδο-επιστήμη, ή αντι-επιστήμη, είναι μερικές μόνο από 

τις πιο ορατές εκδηλώσεις της συνθήκης της μετα-αλήθειας, που εν τέλει θέτει υπό 

αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα της δημοκρατικής διακυβέρνησης, όπως οδυνηρά 

αποδείχθηκε με την κυβέρνηση Τραμπ στην περίπτωση των ΗΠΑ. Αν και το Δ-project 

ενώνει τις δυνάμεις του με εκείνους που ανησυχούν για τις διαβρωτικές επιδράσεις 

που έχουν οι αφηγήσεις μετα-αλήθειας στους κοινωνικούς δεσμούς στην Ευρώπη και 



 
 
 

3 
 
 

αλλού, η Σύμπραξή μας στο πλαίσιο του έργου Διάλογος, είναι σθεναρά αφοσιωμένη 

στη διαλογική εξερεύνηση της γνώσης, χωρίς να αποκλείει ή να υποτιμά τον 

σκεπτικισμό, ή ακόμα και τον κυνισμό, ή την χρήση των συγκινήσεων για την 

προσέγγιση της γνώσης. 

Η δέσμευσή μας στον Διάλογο έχει τουλάχιστον δύο σημαντικές προεκτάσεις. 

Πρώτον, αντί να συνεισφέρουμε σε πρακτικές αποδιοπομπαίου τράγου, ή σε 

επιχειρήματα «αχυρανθρώπων» εναντίον πραγματικών ή υποτιθέμενων δρώντων 

παραπληροφόρησης, ενθαρρύνουμε το κοινό-στόχο μας (κοινότητες Ανώτατης 

Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων) να στρέψουν το βλέμμα τους: (α) στις 

συνθήκες που επιτρέπουν τέτοιες επιθέσεις μεγάλης κλίμακας σε οικουμενικές 

πνευματικές αξίες, όπως η συνέπεια, τα καλά επιχειρήματα και η δικαιοσύνη, και (β) 

σε δικές τους μεροληψίες και προκαταλήψεις, μαζί με τα μέσα αναγνώρισης τέτοιων 

μεροληψιών, τις οποίες καλούνται να φέρουν στη συζήτηση, αντί να τις αρνούνται. 

Αν και θα πρέπει να είναι ευαίσθητες και ενημερωμένες σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά των διαταραχών πληροφόρησης (π.χ., τα είδη της διαταραχής), οι 

ακαδημαϊκές κοινότητες δεν θα πρέπει να παραβλέπουν το γεγονός ότι οι 

παραποιημένες ειδήσεις, οι θεωρίες συνωμοσίας και ούτω καθεξής, ευδοκιμούν σε 

συνθήκες γενικευμένης αδιαφορίας για την αναζήτηση της αλήθειας και 

απογοήτευσης που προκαλείται είτε λόγω πρωτοφανών επιπέδων κοινωνικών 

ανισοτήτων, είτε λόγω της αυξανόμενης πολιτικής αναποτελεσματικότητας σε όλο 

και πιο περίπλοκα παγκόσμια προβλήματα. 

Το τελευταίο οδηγεί στη δεύτερη προέκταση της δέσμευσης του έργου. 

Οποιαδήποτε κριτική ενασχόληση με ανεπιφύλακτους ισχυρισμούς αλήθειας, 

απαιτεί όχι μόνο ένα σύνολο δεξιοτήτων επεξεργασίας, αλλά και τη συνήθεια της 

χρήσης αυτών των δεξιοτήτων με τρόπο που να επιτρέπει αλλαγές τόσο μέσα στα 

άτομα όσο και στις κοινωνικές τους σχέσεις. Εδώ υπεισέρχεται η Κριτική Σκέψη ως 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαλογική αντιμετώπιση εκδηλώσεων μετα-

αλήθειας. Προφανώς, η καθήλωση του εννοιολογικού εδάφους της Κριτικής Σκέψης 

θα ερχόταν σε αντίθεση με την αντι-ουσιοκρατική κατεύθυνση του Δ-project. 

Αντίθετα, προσφέρουμε ορισμένα πλεονεκτήματα που αντλούν από αμερικανικές 

και ευρωπαϊκές προσπάθειες για την προώθηση της Κριτικής Σκέψης στην 

εκπαίδευση και πέρα από αυτήν. Ένα καλό σημείο εκκίνησης είναι ένας ελάχιστος 

ορισμός-κλειδί που παρέχεται από το Foundation for Critical Thinking, μια σημαντική 

πηγή πληροφοριών για την παρούσα πρωτοβουλία. Το Foundation for Critical 

Thinking είναι ένας αμερικανικός εκπαιδευτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός με 

μακρά ιστορία στην επιδίωξη της καλλιέργειας αυτής της δεξιότητας και συνήθειας: 
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Η κριτική σκέψη είναι η διανοητικά πειθαρχημένη διαδικασία ενεργητικής και 

επιδέξιας σύλληψης, εφαρμογής, ανάλυσης, σύνθεσης ή/και αξιολόγησης 

πληροφοριών που συλλέγονται ή δημιουργούνται μέσω παρατήρησης, 

εμπειρίας, προβληματισμού, συλλογισμού ή επικοινωνίας, ως οδηγού 

πεποιθήσεων και δράσης. Στην υποδειγματική της μορφή, βασίζεται σε 

καθολικές διανοητικές αξίες που υπερβαίνουν θεματικές υποδιαιρέσεις: 

σαφήνεια, ακρίβεια, ενάργεια, συνέπεια, συνάφεια, βάσιμες αποδείξεις, καλά 

επιχειρήματα, βάθος, εύρος και δικαιοσύνη.1 

 

Προφανώς, η χρήση του ενός ή του άλλου ορισμού μίας έννοιας, προσήκει σε 

συγκεκριμένα εθνικά ιστορικοκοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια. Γενικά, η Κριτική 

Σκέψη είναι ένας πολύ οικείος όρος στα ακαδημαϊκά περιβάλλοντα των αγγλόφωνων 

χωρών, χωρίς όμως να αποτελεί επίσημα μέρος του τυπικού προγράμματος σπουδών 

στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Μετά από μια μακρά συζήτηση σχετικά με τον ρόλο και 

τον αντίκτυπό του, το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ αποφάσισε να παρέχει ένα προσόν 

(qualification), υπογραμμίζοντας έτσι την αξία του για τους πολίτες του 21ου αιώνα. 

Παρόλα αυτά, τα πανεπιστήμια και τα μαθήματα που βασίζονται στην Κριτική Σκέψη 

εξακολουθούν να είναι σπάνια. Στη νότια Ευρώπη, η κατάσταση είναι ακόμη 

χειρότερη: η Κριτική Σκέψη μπορεί να θεωρηθεί ως ένα γενικό αξίωμα στις 

Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί 

κλάδο και αντικείμενο που ασκείται εκτενώς. Τι συμβαίνει όμως με την εκπαιδευτική 

πολιτική σε επίπεδο ΕΕ; 

Στο πλαίσιο χάραξης πολιτικής της Διαδικασίας της Μπολόνια (το ευρωπαϊκό 

πλαίσιο για την επιδίωξη της συγκρισιμότητας στα πρότυπα και την ποιότητα των 

προσόντων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) τονίζεται η Κριτική Σκέψη ως ο 

σημαντικότερος διδακτικός στόχος. Στο ίδιο πνεύμα, το Πλαίσιο Αναφοράς 

Αρμοδιοτήτων για τον Δημοκρατικό Πολιτισμό,2 περιγράφει μια σειρά από 

διαστάσεις που σχετίζονται με την Κριτική Σκέψη. Πρώτον, η διάσταση της ανάπτυξης 

ορθών και έγκυρων επιχειρημάτων αναγνωρίζει ότι οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε 

θέση όχι μόνο να κατανοούν και να αξιολογούν τα επιχειρήματα που προβάλλονται 

από άλλους, αλλά και να αναπτύσσουν με αυστηρότητα τα δικά τους επιχειρήματα. 

Δεύτερον, η αναλυτική διάσταση της αξιολόγησης των στοιχείων και η χρήση τους. 

 
1 https://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766 
2 https://rm.coe.int/prems-008518-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-3-8575-
co/16807bc66e 

https://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766
https://rm.coe.int/prems-008518-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-3-8575-co/16807bc66e
https://rm.coe.int/prems-008518-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-3-8575-co/16807bc66e
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Τρίτον, η αναλυτική διάσταση της κατανόησης των ιδιαίτερων προεκτάσεων και 

συνεπειών με ιδιαίτερη προσοχή στα μη προβλέψιμα αποτελέσματα. Τέταρτον, η 

διάσταση της κατανόησης της αιτιότητας και της εξήγησης. 

Συμπερασματικά, έχει έρθει η ώρα για μια πιο ολοκληρωμένη και 

ταυτόχρονα, ανοιχτού τύπου, χωρίς αποκλεισμούς και διαλογική, προσέγγιση των 

προγραμμάτων σπουδών που βασίζονται στην Κριτική Σκέψη, τόσο στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση όσο και πέραν αυτής. Οι προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες έχουν 

σκιαγραφηθεί από πολλά έγγραφα πολιτικής σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, 

κυρίως σε ό,τι αφορά στη λεγόμενη εποχή της μετα-αλήθειας στην πολιτική και την 

επιστήμη και στο πώς να αντιδράσουν σε αυτήν. Ενώ ευθυγραμμιζόμαστε με αυτή τη 

δέσμευση για την καλλιέργεια της Κριτικής Σκέψης, η γενική μας ανησυχία είναι ότι 

(α) το βήμα από τη ρητορική στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει ακόμη, και (β) οι 

εργαλειακές αποχρώσεις των προσπαθειών πολιτικής σε θεσμικό επίπεδο (είτε είναι 

συστάσεις της ΕΕ ή πρωτοβουλίες εθνικής πολιτικής), δεν ευνοούν πλήρως τις 

δυνατότητες διαλόγου που προβλέπουμε. Για να συμπληρώσουν αυτήν την 

επισκόπηση, οι εταίροι Δ-project συνέλεξαν τις απόψεις ακαδημαϊκών δασκάλων και 

καθηγητών Εκπαίδευσης Ενηλίκων σχετικά με τη συνάφεια, το πεδίο εφαρμογής και 

τη μέχρι τώρα εφαρμογή των προγραμμάτων μάθησης που βασίζονται στην Κριτική 

Σκέψη. 

 

Αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας 

Συνολικά 121 ερωτώμενοι από 16 ευρωπαϊκές χώρες πήραν μέρος στη διαδικτυακή 

έρευνα του έργου Διάλογος. Οι συμμετέχοντες/ες προέρχονται από διαφορετικές 

επιστημονικές περιοχές εξειδίκευσης όπως καταδεικνύεται στο Γράφημα 1.  
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Γράφημα 1 Περιοχή εξειδίκευσης συμμετεχόντων  

 
  

Σύμφωνα με την πλειονότητα των ερωτώμενων (Γράφημα 2), τα ιδρύματά τους δεν 

προσφέρουν κανενός είδους μάθημα που να επικεντρώνεται στην κριτική σκέψη, 

εύρημα που εξάλλου επιβεβαιώνεται από την βιβλιογραφική ανασκόπηση. Είναι 

επίσης ενδιαφέρον το γεγονός ότι σχεδόν τα τρία τρίτα εξ ’όσων απάντησαν ότι τα 

ιδρύματά τους δεν παρέχουν μάθημα σχετικά με την ΚΤ, θεωρούν αναγκαία την 

εισαγωγή του. 
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Γράφημα 2 Ιδρύματα που προσφέρουν μάθημα/τα εστιάζοντας ειδικά  στην Κριτική 

Σκέψη 

 
 

Ως προς τις βασικές παιδαγωγικές όψεις ενός προγράμματος σπουδών που 

συγκροτείται με βάση την Κριτική Σκέψη, το 60% των ερωτώμενων απάντησε ότι κάτι 

τέτοιο θα ήταν πιο χρήσιμο στην αρχή των προπτυχιακών σπουδών. Το 60% σχεδόν 

των ερωτωμένων θεωρεί ότι, τα ιδρύματα θα πρέπει να είναι ανοικτά τόσο σε 

εισαγωγή νέων σεμιναρίων, όσο και σε αναθεώρηση των υφιστάμενων μαθημάτων 

στη βάση ενός  μοντέλου Κριτικής Σκέψης. 

Σε ότι αφορά την ερμηνεία της Κριτικής Σκέψης, προτείνονται/διατυπώνονται 

διάφοροι ορισμοί. Πρωτίστως, η ανάλυση των ανοικτών ερωτήσεων της έρευνας, 

υποδηλώνει ότι η Κριτική Σκέψη διακρίνεται σε (α) Γνώση, με 6 υποκατηγορίες, (β) 

Δεξιότητες, με 8 υποκατηγορίες, και (γ) Στάσεις και Αξίες, με 7 υποκατηγορίες. Το 

συγκεκριμένο εύρημα αντανακλά το πλούσιο σημασιολογικό πεδίο της έννοιας και 

τις πιθανά αξιοποιήσιμες εφαρμογές της στον τομέα της εκπαίδευσης.  

  

70,25%

29,75%

Does your institution offer any kind of 
course specifically focused on Critical 

Thinking?

NO YES
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Συνοψίζοντας, η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας μάς οδηγεί στις ακόλουθες 

υποθέσεις:  

1. Οι συμμετέχοντες/σες έχουν επίγνωση της αναγκαιότητας να 

υποστηρίξουν τη συγκρότηση κριτικά σκεπτόμενων ατόμων στα 

ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

προωθώντας την ανάπτυξη της Κριτικής Σκέψης (ΚΤ) σε 

επαγγελματικό/προσωπικό επίπεδο.    

2. Η κριτική σκέψη αναγνωρίζεται ευρέως ως μια δεξιότητα αναγκαία για 

την αγορά εργασίας. 

3. Η κριτική σκέψη μπορεί να κατηγοριοποιηθεί/αναλυθεί/ταξινομηθεί  

με βάση το σχήμα: Γνώση, δεξιότητες και αξίες, στάσεις και ηθική.  

4. Η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών Κριτικής Σκέψης μπορεί να 

βοηθήσει τους ανθρώπους να αισθάνονται πιο δυνατοί και ανθεκτικοί 

σε αβέβαιους καιρούς.  Έτσι, η καλλιέργεια της Κριτικής Σκέψης ως 

δεξιότητας αποτελεί ένα κρίσιμο εγχείρημα που ένα εκπαιδευτικό 

ίδρυμα θα πρέπει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα, αν θέλει να 

παρέχει καλύτερα εφόδια σε  ένα παγκόσμιο πλαίσιο αβεβαιότητας, 

αστάθειας και αναταραχής (όπως η συγκυρία του Covid-19). 

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ορισμένοι σημαντικοί μαθησιακοί στόχοι ενός 

προγράμματος σπουδών Κριτικής Σκέψης θα μπορούσαν να είναι η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών που θα καθιστούσαν τα άτομα ικανά να 

ανταπεξέρχονται καλύτερα στις ακαδημαϊκές, επαγγελματικές και προσωπικές 

προκλήσεις. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε την υπερ εκπροσώπηση των 

ερωτώμενων που προέρχονταν από τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο 

δείγμα της διαδικτυακής έρευνας και, ως εκ τούτου, θα ήταν ενδιαφέρον να 

εμπλέξουμε στη συζήτηση επιστήμονες από τον χώρο των φυσικών επιστημών και 

της τεχνολογίας. Τόσο η έρευνα όσο και η βιβλιογραφική ανασκόπηση απέδειξαν με 

πειστικό τρόπο ότι από την προοπτική της Κριτικής Σκέψης, ο διαλεκτικός τρόπος 

γνώσης των πραγμάτων αποτελεί μονόδρομο προς τη γνώση- μια γνώση που αντί να 

είναι σταθερή και αυτοαναφορική ενθαρρύνει τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά 

στις δημοκρατικές κοινωνίες με κριτικό τρόπο. 
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Λίγα λόγια για τους εταίρους του έργου  

 

Η μεγαλύτερη πρόκληση (αλλά και το μεγαλύτερο προτέρημα) της σύμπραξης είναι 

η διεπιστημονικότητα μεταξύ ακαδημαϊκών εταίρων και των ενδιαφερομένων μερών 

(κοινωνικές επιστήμες, κλασικές σπουδές, σπουδές ΜΜΕ, εργασιακές σχέσεις), αλλά 

και η ποικιλομορφία όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο: τέσσερα πανεπιστήμια (ένα 

διαδικτυακό), ένα ερευνητικό ινστιτούτο και δύο φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων, που 

βρίσκονται σε 6 διαφορετικές χώρες της ΕΕ, με διαφοροποιήσεις ως προς τις νομικές 

και θεσμικές προϋποθέσεις σχετικά με την εισαγωγή νέων προγραμμάτων σπουδών.    

 

 

 

 

 

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (EKKE) είναι ο συντονιστής του έργου και ο 

εταίρος που συντονίζει/ ηγείται του IO1 (ερευνητική δραστηριότητα), IO5 (Πιλοτική 

φάση) and IO6 (Έκθεση Πολιτικής ).  Η επί μακρόν στενή συνεργασία του ΕΚΚΕ με 

πολλά ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα διασφαλίζει τη συμμετοχή της 

ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας σε όλη τη διάρκεια του έργου. 

 

 

 
 

 

 

 

Burgas Free University (BFU) είναι ένα από τα πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια στη 

Βουλγαρία με εντυπωσιακή επιλογή επιστημονικών αντικειμένων. Το BFU παρείχε 

την ψηφιακή (online) μορφή του εργαλείου της έρευνας. 
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Universidad Complutense Madrid (UCM) είναι το μεγαλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο 

στην Ισπανία. Το τμήμα που συμμετέχει στο έργο είναι αυτό των Ρωμανικών, 

Γαλλικών, Ιταλικών και Μετάφρασης και πιο συγκεκριμένα ο τομέας Ιταλικής 

Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Είναι ο εταίρος που συντονίζει/ηγείται το IO2 (Δ-

πρόγραμμα σπουδών για μαθητές). 

 

 

 

 

 

Το Πανεπιστήμιο Pegaso University, αποκαλούμενο συχνά εν συντομία ως 

"Unipegaso", είναι ένα ανοικτό πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε το 2006 στη Νάπολη της 

Ιταλίας. Το πανεπιστήμιο Pegaso είναι ο εταίρος που συντονίζει/ ηγείται στο IO3 (Δ-

πρόγραμμα σπουδών για εκπαιδευτικούς). 

 

 

 

 

 

 

 

Το Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ (Manchester Metropolitan 

University:MMU) είναι ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο που διεξάγει έρευνα παγκόσμιας 

κλάσης, στο Μάντσεστερ της Αγγλίας. Το MMU είναι ο εταίρος που 

συντονίζει/ηγείται στο IO4 (Δ-εργαλειοθήκη αξιολόγησης). 
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Η A.RE.S. SCARL, είναι συνεταιρισμός που ιδρύθηκε το 1988 και έχει μακρά πορεία 

σε ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα της κατάρτισης, της προσωπικής και 

επαγγελματικής ανάπτυξης, των επιχειρήσεων, της καινοτομίας και της ανταλλαγής 

καλών πρακτικών. Μαζί με το ICS, η ARES εκπροσωπεί την Εκπαίδευση Ενηλίκων ως 

ένα πεδίο πειραματισμού για προγράμματα σπουδών που άπτονται της Κριτικής 

Σκέψης. 

 

 

 

 

 
 

 

Το Τεχνικό Κολλέγιο "loan C. Stefanescu" (ICS) είναι σχολή κατάρτισης ενηλίκων που 

βρίσκεται στο Ιάσιο της Ρουμανίας. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος "Δεύτερη ευκαιρία", ένα 

πρόγραμμα ενηλίκων σχεδιασμένο για ενήλικες χωρίς προσόντα, στους οποίους 

παρέχεται η ευκαιρία να αποκτήσουν βασικές ικανότητες. 

 

 

 

 


