
360o

ΧΑΡΙΣΜΑΘΕΙΑ
2021-2022



“Για να πετάξεις, 
 πρέπει πρώτα να ελευθερωθείς”



Το Όραμα μας Πάμε πίσω στο 2012, όταν μια μικρή ομάδα ανθρώπων 
αποφάσισε να αλλάξει το παράδειγμα στην εκπαίδευση 
και να κάνει το όραμα της πραγματικότητα. Βάλαμε 
στόχο να κάνουμε το σχολείο, όπως θα έπρεπε να είναι: 
ένα μέρος όπου κάθε παιδί θα βρίσκει χώρο
να εκφραστεί, θα αναπτύσσει τις δεξιότητες του, θα 
παίρνει γνώσεις και θα καλύπτει τις συναισθηματικές 
του ανάγκες. Μία εκπαίδευση που θα τοποθετεί το 
σχολείο μέσα στην κοινωνία και την κοινωνία μέσα στο 
σχολείο. Μια εκπαίδευση που θα απευθύνεται σε κάθε 
παιδί ξεχωριστά και θα καλλιεργεί τη δημιουργικότητα 
και την κριτική του σκέψη, ώστε να απελευθερώσει τις 
δυνάμεις του.
Μία εκπαίδευση που να χωράμε όλοι.

ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ.

Οραματιζόμαστε μία εκπαίδευση που θα 
είναι χτισμένη με χιούμορ, φαντασία και
θα χαρίζει εμπειρίες. Ένα όμορφο ταξίδι,
με προκλήσεις, με δυσκολίες, με εκπλήξεις, 
που πάντα θα αφήνει στο τέλος την αίσθηση 
της ικανοποίησης στους ταξιδιώτες του,
μαζί με έναν θησαυρό από σκέψεις, στιγμές, 
εικόνες και αρώματα.

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Η Αποστολή μας
Στο χέρι μας είναι να φτιάξουμε το πιο 
σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό! Μπορούμε
να αναδιαμορφώσουμε το αναλυτικό 
πρόγραμμα του σχολείου με φαντασία, 
χιούμορ και έμφαση στην ανάπτυξη
των δεξιοτήτων των παιδιών.

Στο χέρι μας είναι να φτιάξουμε βιβλία
για τους δασκάλους και τους μαθητές,
να επιμορφώσουμε τους εκπαιδευτικούς
των σχολείων, δημόσιων και ιδιωτικών. 
Μπορούμε μέσα από έρευνα, εφαρμογή
και αξιολόγηση να περάσουμε με ασφάλεια 
στην αλλαγή της εκπαίδευσης.

Στο χέρι μας είναι και θα το κάνουμε.

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 04



Οι Αρχές μας
Σημασία έχει να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό! 
Έτσι, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα,
εσύ δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα καλύτερο.

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων: Η εκπαίδευση πρέπει να ξεφύγει 
από τη στείρα απόκτηση γνώσεων και να περάσει 
στην ανάπτυξη της κρίσης και της δημιουργικότητας
του παιδιού.

Διαθεματικότητα: Τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν μέσα 
από θεματικές ενότητες που τα ενδιαφέρουν και όχι
να βλέπουν τα μαθήματα αποκομμένα μεταξύ τους.

One to One: Τα παιδιά πρέπει να μπορούν να βρουν
το δικό τους χώρο έκφρασης και δημιουργίας. Στην ίδια 
τάξη, με το ίδιο μάθημα, να καλύπτει το καθένα τις δικές 
του ανάγκες. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η 
Διαφοροποιημένη Διδασκαλία.

Συναισθηματικές Ανάγκες: Το παιδί πρέπει να γνωρίσει 
τον εαυτό του, να γνωρίσει τα παιδιά δίπλα του, να 
δουλέψει μαζί τους, να κατακτήσει την αποδοχή και την 
συμπλήρωση. Γι' αυτόν τον λόγο, οι στόχοι του σχολείου 
δεν μπορεί να είναι μόνο γνωστικοί.

Στοχεύουμε στο Αδύνατο: Η δυσκολία δεν πρέπει να 
τρομάζει τα παιδιά! Πρέπει να ξεπεράσουν τον φόβο
της αποτυχίας. Επειδή κάτι θα είναι δύσκολο όμως, 
δε σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει χιούμορ, φαντασία
και να είναι ευχάριστο.
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Έρευνα & Εφαρμογή
Για να ανοίξουν νέοι δρόμοι χρειάζεται γνώση, 
φαντασία και δημιουργικότητα. Στη Χαρισμάθεια 
θέτουμε στόχους, σχεδιάζουμε νέες μεθόδους και 
αξιολογούμε τα αποτελέσματά μας. Με την έρευνα 
ελέγχουμε διαρκώς τις ανάγκες των μαθητών,
όπως και την αποτελεσματικότητα της προσέγγισής 
μας. Με αυτόν τον τρόπο, φτάνουμε με ασφάλεια
σε ριζικές τομές και στον επαναπροσδιορισμό
της εκπαίδευσης.

Σ' αυτήν την κατεύθυνση, διοργανώνουμε και 
συμμετέχουμε σε μεγάλα συνέδρια και εκδηλώσεις, 
ώστε να ανταλλάξουμε απόψεις, να συγκρίνουμε 
μεθόδους, να βγάλουμε συμπεράσματα και 
να προχωρήσουμε μπροστά. Είναι ο στόχος μας,
να ακουστούν νέες ιδέες, να τοποθετηθούν
σε ρεαλιστικές βάσεις και να εφαρμοσθούν.

Μπορούμε να πάμε το μπαλόνι πιο ψηλά.
Οι φρέσκιες ιδέες είναι το οικοδομικό υλικό
της καινούριας εκπαιδευτικής πραγματικότητας.

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 06



Κέντρο Έρευνας
& Εκπαίδευσης 
Η “Έλκυδα” είναι ένας φιλόξενος και πάντα ανοιχτός 
χώρος, μέσα από τον οποίο διοχετεύουμε την περιέργεια, 
τη φαντασία και τη δημιουργικότητα μας, για να δώσουμε 
ώθηση στην εκπαίδευση. Είναι ένας χώρος για τους 
εκπαιδευτικούς, τους εθελοντές και όλους όσους θέλουν 
να μας γνωρίσουν, ώστε να μάθουν, να ρωτήσουν,
να δουλέψουν.

Η “Έλκυδα” είναι το σπίτι μας. Ένας χώρος ελεύθερης 
έκφρασης για εμάς και τους φίλους μας. Αποτελεί στέγη 
για πολλές από τις δράσεις μας, είναι το εργαστήριο μας 
και ο χώρος που ανταλάσσουμε ιδέες. Είναι κοιτίδα 
ερευνητικής δραστηριότητας και κατασκευής εργαλείων. 
Ο χώρος στον οποίο φιλοξενούνται εκδηλώσεις, 
επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και όμιλοι ενδιαφερόντων. 
Εκεί που μοιραζόμαστε εμπειρίες και γνώσεις.

Εκεί όπου γεννιούνται οι μεγάλες ιδέες.

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

"ΕΛΚΥΔΑ"
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To έργο μας

Αλλάζουμε την εκπαιδευτική εμπειρία που θα έχει κάθε 
παιδί στο σχολείο. Γι' αυτό το λόγο συνεργαζόμαστε, 
συμβουλεύουμε και κάνουμε παρεμβάσεις σε σχολεία. 
Επιμορφώνουμε εκπαιδευτικούς και παράγουμε πρωτότυπο 
και απαιτητικό εκπαιδευτικό υλικό, που μπορεί να γίνει 
εργαλείο στα χέρια των δασκάλων.

Παράλληλα, στηρίζουμε τα Χαρισματικά παιδιά να 
απελευθερώσουν τις δυνάμεις τους και να αναπτύξουν το 
δυναμικό τους. Τα Χαρισματικά παιδιά έχουν απεριόριστες 
δυνατότητες που θα μπορούσαν να μας σηκώσουν όλους 
ψηλότερα. Με περισσότερα ερεθίσματα και με προσωπικό 
χώρο να εκφραστούν, καταφέρνουν να ξεπεράσουν
το αποστειρωμένο περιβάλλον του σχολείου, βγαίνουν
από την υποεπίδοση και περνάνε σε αριστεία.

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δε θέλουμε να κάνουμε την εκπαίδευση
πιο εύκολη, αλλά πιο ουσιαστική και πιο ευχάριστη.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

MEDIA EXPOSURE
Mέσα από οργανικές δημοσιεύσεις

και τους χορηγούς επικοινωνίας μας.

700+

40.000 €

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

4670

ΒΡΑΒΕΙΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

14
12
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

MASTER CLASSES 
ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2019-20

184
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Δράσεις 

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Master Classes (MC): Απαιτητικά μαθήματα εμπλουτισμού της ύλης
για παιδιά Δημοτικού που θέλουν πάντα κάτι παραπάνω [120 παιδιά, 
κάθε εβδομάδα, Οκτώβριος με Ιούνιος].

beyond Master Classes  (bMC): H πολυαναμενόμενη συνέχεια
των Master Classes για παιδιά Γυμνασίου που θέλουν πάντα κάτι 
παραπάνω [30 παιδιά, κάθε εβδομάδα, Οκτώβριος με Ιούνιος].

Boot Camp (BC): Απαιτητικές αποστολές για παιδιά Γυμνασίου και 
Λυκείου απ' όλη την Ελλάδα, που ξέρουν τι να κάνουν με τον χρόνο 
τους [30 παιδιά, κάθε εβδομάδα, Οκτώβριος με Ιούνιος].

Out of the Box Challenge (OOFTBC): Μαθητικός διαγωνισμός 
δημιουργικότητας και κριτικής ικανότητας [2.000 παιδιά/ χρόνο, 
Μάρτιος, Μάιος και Ιούλιος].

Summer School: Μία απόδραση στη φύση, ένα μυστήριο που 
χρειάζεται λύση και μικροί εξερευνητές έτοιμοι να το αναλάβουν 
[40 παιδιά, 15 μέρες, Ιούνιος].

TEDxKids@illisos: Ο λόγος περνάει στα παιδιά και υπάρχουν
παιδιά που μπορούν να μας εμπνεύσουν [1.000 άτομα, Μάρτιος].

Συμβουλευτική Γονέων: Όπως τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί, έτσι 
και οι γονείς χρειάζονται σωστή καθοδήγηση για να βοηθήσουν 
το παιδί τους, ειδικά όταν αυτό είναι πιο "διαφορετικό" από τα 
άλλα [50 γονείς κάθε μήνα, Νοέμβριο με Ιούνιο].

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: Πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός
να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών του, όταν είναι τόσο 
διαφορετικές μεταξύ τους; Επιμορφώνουμε δασκάλους πάνω σε 
τεχνικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας [75 εκπαιδευτικοί/χρόνο]

Πρότυπα Μαθήματα: Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πρότυπα 
μαθήματα για εκπαιδευτικά προγράμματα φορέων, όπως
το Ίδρυμα Ωνάση και το Πανεπιστήμιο Κύπρου [180 παιδιά].

Συμβουλευτική και Πιστοποίηση Σχολείων: Κάνουμε μικρότερες
ή μεγαλύτερες παρεμβάσεις σε σχολεία, έτσι ώστε να φτάσουν 
όσο πιο κοντά μπορούν στο Σχολείο με Προσωπικότητα.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ
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Ερευνητική Δραστηριότητα 
Ανάπτυξη 
Αναλυτικού 
Προγράμματος 

Έχουμε ξεκινήσει την πλήρη 
αναμόρφωση του αναλυτικού 
προγράμματος του σχολείου 
με φαντασία, χιούμορ και 
έμφαση στην απελευθέρωση 
των δυνάμεων των παιδιών.

Ανάπτυξη
Ψυχομετρικών 
Εργαλείων 

Έχουμε αναπτύξει, σταθμίσει 
και τυποποιήσει πρωτότυπα 
εργαλεία που διερευνούν 
δεξιότητες, εικόνα εαυτού, 
συστήματα υποστήριξης, 
κίνητρα και συναισθηματικές 
ανάγκες. Αναπτύσσουμε 
εργαλεία που να σταθμίζουν 
και να αναπτύσσουν
τη δημιουργικότητα.

Αξιολογήσεις 
Παιδιών 

Με χρήση δικών μας και 
διεθνών ψυχομετρικών 
εργαλείων, μπορούμε
να χαρτογραφήσουμε που 
βρίσκεται ένα παιδί 
γνωστικά, συναισθηματικά 
και σε επίπεδο δεξιοτήτων. 
Σκιαγραφώντας το προφίλ 
του, υποστηρίζουμε
τον γονιό και τον δάσκαλο 
του, ώστε να του θέσουν 
εξατομικευμένους στόχους, 
να ισορροπήσει 
συναισθηματικά και να 
περάσει σε προσωπική 
ανάπτυξη [230 παιδιά/ 
χρόνο].

Συνέδρια και 
Εκδηλώσεις

Κάνουμε συνέδρια και 
εκδηλώσεις, έτσι ώστε
να παρουσιάσουμε
τα αποτελέσματα καλών 
πρακτικών, να κάνουμε 
διάλογο με φορείς
που προωθούν τη 
Διαφοροποιημένη 
Διδασκαλία και να 
ευαισθητοποιήσουμε την 
κοινή γνώμη πάνω στην 
ανάγκη για ένα Σχολείο
με Προσωπικότητα.
[http://event.charismatheia.edu.gr/]

Εκδόσεις

Εκδίδουμε εκπαιδευτικά
και θεραπευτικά παραμύθια 
για την προσχολική ηλικία, 
ενώ για τα παιδιά του 
Δημοτικού εκδίδουμε βιβλία
με γρίφους λογικής και 
φαντασίας.

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 10



Ο Αλέξανδρος Παπανδρέου είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ
και υπότροφος υποψήφιος Διδάκτορας στο ΕΚEΦΕ «Δημόκριτος» στο εργαστήριο 
Υπολογιστικής Ευφυΐας. Είναι ο ιδρυτής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Χαρισμάθεια» 
και Σύμβουλος Διαφοροποιημένης Εκπαίδευσης σε Διεθνές Σχολείο (ΙΒ). Έχει στήσει τα 
πρώτα προγράμματα στην Ελλάδα, τα οποία εφαρμόζουν Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, 
απευθύνονται σε Χαρισματικά παιδιά και τα διαχειρίζεται από το 2012. Ήταν αντιπρόεδρος 
της ελληνικής Mensa (2011-2014), μέλος του International Mensa Gifted Youth Committee 
(2012-2016) και Leadership Ambassador (2014-2015). Ο Αλέξανδρος έχει διακριθεί δύο 
χρονιές στα Educational Awards και στο πρόγραμμα Impact της Ashoka για την 
πρωτοβουλία του να φτιάξει έναν οργανισμό που έχει τέτοια επίδραση στην εκπαίδευση, 
όπως κλήθηκε στους Global Change Leaders στη Λυών. 

Ο Αλέξανδρος είναι ο ιδρυτής της εταιρείας Learning Out of the Box, η οποία παρέχει 
καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά μέσω διαδικτύου. Για αυτή την 
πρωτοβουλία έχει διακριθεί στον διαγωνισμό επιχειρηματικότητας EGG, της Eurobank 
και του Corallia, όπου φιλοξενείται εδώ και τρία χρόνια, έχει βραβευθεί από το Hellenic 
Initiative, έχει πάρει πρώτο βραβείο στα Business Angel Awards, πρώτο βραβείο στο 
διαγωνισμό καινοτομίας της Μονάδας Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και ήταν φιναλίστ του MIT Entrepreneurs Forum. Από αυτή τη θέση κάνει 
mentoring σε δεκάδες νεοφυείς επιχειρήσεις και είναι μέντορας στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα της Eurobank. 

Αλέξανδρος Παπανδρέου
Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Χαρισμάθειας Σύμβουλος Εκπαίδευσης
Διεθνούς Σχολείου (IB)

Global
Ghange Leaders
Η Χαρισμάθεια, ένας απ' τους φορείς 
που οδηγούν την εκπαίδευση!
Η Χαρισμάθεια έχει μία θέση στο 
τραπέζι του Global Change Leaders*!

*Οι Global Change Leaders συγκεντρώθηκαν
στη Λυών τον Φεβρουάριο του 2018. Αυτή
η συνάντηση έφερε στο ίδιο τραπέζι τους
Change Leaders από ολόκληρο τον κόσμο,
που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της
αλλαγής του παραδείγματος της εκπαίδευσης.

για περισσότερα, μείνετε συντονισμένοι...

[https://www.thegcl.org/events/]
[https://www.thegcl.org/]
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Συνεργάτες
Σήμερα, η ομάδα μας ξεπερνάει τα
30 άτομα και απαρτίζεται από καθηγητές 
πανεπιστημίου, ψυχολόγους, γιατρούς
- αναπτυξιολόγους και εκπαιδευτικούς.
Κάθε χρόνο, παίρνουν μέρος στα 
προγράμματα μας πάνω από 5.000 παιδιά 
και υποστηρίζουμε εκατοντάδες γονείς.

http://challenge.charismatheia.edu.gr/

http://charismatheia.edu.gr/synergates/epistimonikoi-synergates

Αθανάσιος Τσιάμης
Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος 

Κώστας Καρπούζης
Διευθυντής Ερευνών

στο Ινστιτούτο ΕΠΙΣΕΥ του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Γεώργιος Σπανός
Ομότιμος Καθηγητής

Διδακτικής ΕΚΠΑ 

Αντωνία Δαπόντη
Υπεύθυνη Προγράμματος

IΒ Διεθνούς Σχολείου

Σεραφείμ Βολιώτης
Kαθηγητής Στρατηγικής,

Διαπραγματεύσεων και Ηθικής

Γιάννης Τυρλής
Γενικός Γραμματέας

Μαθηματικής Εταιρείας 

Λωρέττα Θωμαΐδου
Kαθηγήτρια Αναπτυξιακής

Παιδιατρικής
του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 12



Συνεργαζόμενοι
Φορείς
Μέχρι σήμερα έχουμε επιμορφώσει πάνω 
από 700 εκπαιδευτικούς και μας 
παρακολουθούν περισσότεροι από 1.500. 
Έχουμε συνεργασία με 19 σχολεία και 
δεκάδες κέντρα εκπαίδευσης. Ο στόχος μας, 
όμως, είναι να βοηθήσουμε τον κάθε μαθητή 

ξεχωριστά να αλλάξει τον τρόπο που 
σκέφτεται και δρα, αλλάζοντας την εμπειρία 
της εκπαίδευσης στο σύνολό της, 
ενδυναμώνοντας παράλληλα την κοινωνία 
να πάει μπροστά.

Ίδρυμα Λάτση

Ίδρυμα Ωνάση

Ashoka

EGG της Eurobank

Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα 
Κυριακού

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Prince's Trust International 

GOOGLE

60+
ΣΧΟΛΕΙΑ & 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 13



http://challenge.charismatheia.edu.gr/

http://event.charismatheia.edu.gr/

Μας έχουν στηρίξει
Επιχορηγήσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα:

Τράπεζα της Ελλάδος

Ίδρυμα Λάτση

Kraft Foods

Europalso

Εκδόσεις Παπαζήση

Nesquik

Ίδρυμα Vodafone

Apivita 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

EXOYΝ ΜΙΛΗΣΕΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

http://charismatheia.edu.gr /synergates/exoun-milisei-gia-mas

ΔΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
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Μοιραζόμαστε μαζί σας το όραμά μας. 
Βάλτε την εμπιστοσύνη σας σε εμάς, 
για να το κάνουμε πραγματικότητα μαζί. 
Μέσα από την εκπαίδευση μπορούμε 
να αλλάξουμε τον κόσμο. Υπάρχει 
μεγαλύτερος αντίκτυπος από αυτόν;

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε
μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
mob +30 6937021363

ap@charismatheia.edu.gr

info@charismatheia.edu.gr

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

charismatheia.edu.gr

Για να πετάξεις... πρέπει πρώτα να ελευθερωθείς

@charismatheia

Ο ασφαλέστερος τρόπος να προβλέψεις
το μέλλον είναι να το δημιουργήσεις.

- Abraham Linkoln


