Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θέμα: Διεθνής Δράση :«Νιώθοντας φροντίδα και υποστήριξη στο σχολείο μας: Ένα ταξίδι στον
κόσμο», (“Feeling CARED in School: A Journey Around the World”)
Η Διεθνής Δράση «Νιώθοντας φροντίδα και υποστήριξη στο σχολείο μας: Ένα ταξίδι στο δικό μας
κόσμο» (“Feeling CARED inSchool: A Journey Around the World”) διοργανώνεται από το Εργαστήριο
Σχολικής Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το ISPA
School Psychology Trainers Task Force και the ISPA Student Organizing Committee (ISPA School
Psychology Association).
Πρόκειται για ένανέοεγχείρημαμε διεθνή διάσταση και αποτελεί τη συνέχεια των πολυεπίπεδων
παρεμβάσεων του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη
σχολικών κοινοτήτων,συμπεριλαμβανομένων 13 Εντύπωνπου δημιουργήθηκαν σε όλες τις φάσεις της
πανδημίας. Το περιεχόμενο των εντύπων αφορούσε σεχρήσιμες κατευθύνσεις
για μαθητές,
εκπαιδευτικούς και οικογένειες καθώς και προτεινόμενες δραστηριότητες για εφαρμογή στην τάξη με
στόχο την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών/εφήβων στην περίοδο πανδημίας.
Απώτερος σκοπός της παρούσας διεθνούς πρωτοβουλίας αποτελεί: η ανάδειξη του ρόλου του
σχολείου/τάξη τους ως σταθερή αξία που στηρίζει τα παιδιά, ενισχύοντας την ψυχική τους
ανθεκτικότητα ακόμα και σε δύσκολες/ιδιαίτερες περιόδους και η ανταλλαγή εμπειριών σχολικών
κοινοτήτων ανά τον κόσμο ως έμπνευση για τον τρόπο που νιώθουμε ότι το σχολείο μπορεί να
προσφέρει φροντίδα και υποστήριξη στα μέλη του.
Στησυγκεκριμένηδράση ενθαρρύνεται η συμμετοχή μαθητών/τριών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας σε διεθνές επίπεδο ώστε να αναδειχτεί το σχολείο ως ένα πλαίσιο φροντίδας που
μπορεί να λειτουργεί υποστηρικτικά για τους μαθητές/τριές του και περιλαμβάνει:
α) συζήτηση στην τάξη που αποτυπώνεται στο συνοδευτικό Έντυπο (βλ. αναλυτικές οδηγίες στη
συνέχεια) σχετικά με την ανάδειξη του σχολείου, ως σταθερό πλαίσιο ανάπτυξης, μάθησης, στήριξης,
και αποδοχής μέσα από την οπτική των άμεσα ενδιαφερόμενων,των μαθητών/τριών, καθώς η πανδημία
εξελίσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο.
β)ομαδική συνεργασία μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη δημιουργία
Αφίσας-Poster με βάση το περιεχόμενο της συζήτησης που προηγήθηκε.
Οι αφίσες θα αναρτηθούν σε διαδικτυακή έκθεση για τη συμμετοχή σχολείων στην ελληνική
γλώσσα. Στη συνέχεια ενδεικτικά έργα θα φιλοξενηθούν στη Διεθνή Διαδικτυακή Έκθεση «Feeling
CARED in school: A Journey Around the World» με συμμετοχές σχολείων διεθνώς που θα περιλαμβάνουν
αγγλική μετάφραση του Εντύπου και της Αφίσας-Poster.

Διευκρινήσεις για τη συμμετοχή σχολείων με έργα στην ελληνική γλώσσα:
Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν με έργα στην ελληνική γλώσσα μπορούν να αποστείλουν στα
ελληνικά το Έντυπο (βλ. αναλυτικές οδηγίες στη συνέχεια) καθώς και το περιεχόμενο της αφίσας
(εφόσον περιλαμβάνονται κάποιες λέξεις κλπ) προκειμένου τα έργα τους να συμπεριληφθούν σε
ελληνική διαδικτυακή έκθεση.
Στις περιπτώσεις των σχολείων που επιθυμούν να συμμετάσχουν και στη Διεθνή Διαδικτυακή
έκθεση όπου θα αναρτηθούν ενδεικτικές συμμετοχές χρειάζεται επιπλέον να αποσταλεί μεταφρασμένο
και στα αγγλικά το περιεχόμενο του Εντύπου(βλ. αναλυτικές οδηγίες στη συνέχεια) καθώς και το
περιεχόμενο της αφίσας (εφόσον περιλαμβάνονται κάποιες λέξεις κλπ).
.

