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Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεργάτες και φίλοι,
Το παρόν ενηµερωτικό δελτίο αποτελεί συνέχεια της επικοινωνίας µας προκειµένου να σας ενηµερώσουµε σχετικά µε
τις δράσεις µας, στο πλαίσιο του πολυεπίπεδου Προγράµµατος Συν-Φροντίζω (Connecting for Caring) κατά το σχολικά
έτη 2012-2013, 2013-2014. Το τρέχον σχολικό έτος
υλοιποιείται το Πρόγραµµα WeC.A.R.E. Η διεξαγωγή αυτού
του Προγράµµατος, δεν θα είχε καταστεί δυνατή, χωρίς την
καθοριστική συµβολή των στελεχών εκπαίδευσης, των
εκπαιδευτικών και των µαθητών. Αυτοί είναι οι επιβάτες του
«Καραβιού των σχολείων του WeC.A.R.E.» που µε την
ενεργό συµµετοχή τους χαρτογραφούν τις διαδροµές του
ταξιδιού και δίνουν πνοή και ώθηση στους Ανέµους που
συντροφεύουν κάθε µας πλοήγηση.
Θερµές ευχαριστίες εκφράζουµε και στο Ίδρυµα Σταύρος
Νιάρχος η ευγενική δωρεά του οποίου έκανε δυνατή την
υλοποίηση του Προγράµµατος και τη φετινή χρονιά.
Σας ευχαριστούµε για άλλη µια φορά για το ενδιαφέρον, τη
συνεργασία σας, το µοίρασµα σκέψεων, πρακτικών και
συναισθηµάτων, αλλά κυρίως για το νοιάξιµο και τη στήριξή
σας στους µαθητές των τάξεων σας!
Χρυσή (Σίσσυ) Χατζηχρήστου
Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών
Επιστηµονική Υπεύθυνη του Προγράµµατος
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Το «ΣΥΝ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ» ("Connecting for Caring" C4C) είναι
ένα πολυεπίπεδο πρόγραµµα πρόληψης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και παρέµβασης, το οποίο σχεδιάστηκε
από το Κέντρο Έρευνας και Εφαρµογών Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών και την Εταιρεία Σχολικής
και Οικογενειακής Συµβουλευτικής και Έρευνας και υλοποιείται µε την ευγενική δωρεά του Iδρύµατος Σταύρος
Νιάρχος. Επιστηµονική Υπεύθυνη του προγράµµατος είναι η
Χρυσή Χατζηχρήστου, Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το πρόγραµµα αυτό βασίζεται
σε µια ολιστική προσέγγιση για την ενίσχυση της θετικής
ανάπτυξης, προσαρµογής και στήριξης των παιδιών και των
εφήβων στο σχολείο και στην οικογένεια. Στηρίζεται σε
σύγχρονες έρευνες από τη διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία και αποσκοπεί στο να συνδυάσει την επιστηµονική
γνώση, την έρευνα και την εφαρµογή στην πράξη, ώστε να
παρέχει χρήσιµες γνώσεις και να αναδείξει καλές πρακτικές
για όλους όσοι ασχολούνται και ενδιαφέρονται για τα
παιδιά (εκπαιδευτικούς, γονείς, στελέχη εκπαίδευσης,
ειδικούς ψυχικής υγείας,) αλλά και για τα ίδια τα παιδιά
σχολικής και εφηβικής ηλικίας.
Κοµβικό ζητούµενο και άξονας αναφοράς των επιµέρους
δράσεων είναι η ανάπτυξη της σχολικής ψυχολογίας και
συµβουλευτικής στην εκπαίδευση ώστε να δηµιουργηθούν
αποτελεσµατικά σχολεία που νοιάζονται και φροντίζουν για
µέλη σχολικών µονάδων µε αυξηµένες ανάγκες, µέσα από
την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας όσων εµπλέκονται στη σχολικό πλαίσιο, µαθητών, εκπαιδευτικών και
γονέων. Ειδικά σε δύσκολες περιόδους όπως αυτή που
διανύουµε, η ενδυνάµωση όλων όσοι είναι σηµαντικοί για
τα παιδιά µέσα από διάφορους ρόλους, θεωρείται στόχος
υψηλής προτεραιότητας, ώστε να µπορέσουν να τα στηρίξουν κατάλληλα.
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τους ακόλουθους τοµείς δράσης:
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1. Προγράμματα παρέμβασης σε σχολεία.
Αφορούν στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού και αποσκοπούν: α) στην προαγωγή της ψυχικής υγείας, β) στην
ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και αυτοεκτίμησης,
γ) στην ενίσχυση των κοινωνικών και συναισθηματικών
δεξιοτήτων των μαθητών, και δ) στη δημιουργία θετικού
ψυχολογικού κλίματος και υποστηρικτικού περιβάλλοντος
στην τάξη και στην ευρύτερη σχολική κοινότητα. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν σεμινάρια εξειδικευμένης
κατάρτισης και εποπτείας για εκπαιδευτικούς, ανάπτυξη
εκπαιδευτικού υλικού και εφαρμογή δραστηριοτήτων
στην τάξη και αξιολόγηση.
2. Διεθνή προγράμματα παρέμβασης και διασύνδεσης σχολείων της Ελλάδας με σχολεία άλλων χωρών.
Πρόκειται για προγράμματα εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης και
παρέμβασης που δίνουν τη δυνατότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να
αναπτύξουν δεσμούς που αποτελούν πηγή εμπλουτισμού
και ενδυνάμωσης.
3. Προγράμματα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως και
Webinars.
Αφορούν στην παροχή εξειδικευμένων σεμιναρίων κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και προγράμματα παρέμβασης στο σχολικό πλαίσιο αξιοποιώντας τα σύγχρονα μέσα
και τις εφαρμογές δικτύωσης στην εκπαίδευση και τη διαδραστική μάθηση.
4. Δίκτυο Σχολείων.
Μέσω των προγραμμάτων προάγεται η ανάπτυξη δικτύου σχολείων στην Ελλάδα και σε άλλες
χώρες, προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία, η συνεργασία, η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών των εκπαιδευτικών και των μαθητών και η αλληλοστήριξη και ανάδειξη
αποτελεσματικών πρακτικών.
5. Άρθρα και Θέματα Ανάπτυξης και Προσαρμογής.
Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει σύγχρονη, έγκυρη
και τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση σε θέματα ανάπτυξης, μάθησης και προσαρμογής των παιδιών και των εφήβων και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς, παιδιά/
εφήβους καθώς και σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας.
6. Έρευνα και Δημοσιεύσεις.
Ερευνητικά προγράμματα με στόχο: α) τη διερεύνηση
της σχολικής και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των
παιδιών, του ψυχολογικού κλίματος και της λειτουργίας
των σχολείων, β) την αξιολόγηση της διαδικασίας και
αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων που εφαρμόζονται, με απώτερο στόχο την προαγωγή της επιστημο-
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νικής γνώσης και την παροχή ανατροφοδότησης για τον
εμπλουτισμό και την αναπροσαρμογή των στόχων και του
περιεχομένου των παρεμβάσεων, γ) την ανάδειξη καλών
πρακτικών με βάση επιστημονικά κριτήρια.
7. Εκδόσεις.
Επιστημονικές δημοσιεύσεις και εκδόσεις που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και ειδικούς ψυχικής υγείας, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την προαγωγή της
επιστημονικής γνώσης. Περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: α) βιβλία, β) έντυπα, γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις,
και δ) περιοδικό C4C.
8. Επιστημονικές Εκδηλώσεις.
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.
9. Εκπαίδευση/Διάχυση.
Συμμετοχές σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, διεξαγωγή
προσκεκλημένων ομιλιών και επιστημονικών σεμιναρίων, αποστολή δελτίων τύπου και Ενημερωτικών Δελτίων, συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες και επιμορφωτικά
σεμινάρια εκπαιδευτικών και γονέων στην Ελλάδα και σε
άλλες χώρες. Την τριετία 2011-2013 αναπτύχθηκαν και
υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα προγράμματα:
• «Στηρί-Ζωντας» (2011-2012)
(http://www.connecting4caring.
gr/programmes/c4c) Το πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και παρέμβασης για την ψυχολογική στήριξη των παιδιών στην
περίοδο της οικονομικής κρίσης,
ήταν ένα πρόγραμμα που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης από σχολεία της Αττικής και άλλων κοντινών περιοχών,
σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές Σχολικής Ψυχολογίας. Σκοπός του
προγράμματος ήταν η υποστήριξη και η ενδυνάμωση της
ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών σε
επίπεδο ατόμου, ομάδας-τάξης και ευρύτερου σχολικού
συστήματος. Κομβικό σημείο της στοχοθεσίας αυτής ήταν
η υποστήριξη των εκπαιδευτικών, οι οποίοι βιώνουν ποικιλοτρόπως την κρίση και επηρεάζονται άμεσα και οι ίδιοι,
και την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητάς τους, ώστε
να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της
επαγγελματικής και προσωπικής τους ζωής. Μέσα από
τη στήριξη των εκπαιδευτικών απώτερος στόχος ήταν η
υποστήριξη και ενδυνάμωση των μαθητών μέσω της ενίσχυσης της ψυχικής τους ανθεκτικότητας. Από τους 344
εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στις εισαγωγικές επιμορφώσεις, επιλέχθηκαν 29 σχολικές μονάδες και 138
εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στις βασικές καταρτίσεις
του προγράμματος.
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• «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.» (Ενδιαφερόμαστε
Μοιραζόμαστε Ενθαρρύνουμε
Συμμετέχουμε) (2012-2013)
(http://www.connecting4caring.
gr/programmes/psch). Το πρόγραμμα Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. ήταν πρόγραμμα
εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέμβασης για την
προαγωγή του θετικού κλίματος
και της ψυχικής ανθεκτικότητας
στη σχολική κοινότητα. Ήταν ένα πρόγραμμα που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς και μαθητές πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός του προγράμματος ήταν η ενίσχυση του θετικού κλίματος στο σχολικό πλαίσιο, η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας ατόμων και ομάδων, η δημιουργία ενός δικτύου σχολείων
(διαδικτυακή αλληλεπίδραση, επικοινωνία, ανταλλαγή
απόψεων-ιδεών-προτάσεων) καθώς και η ανάδειξη καλών πρακτικών στη σχολική κοινότητα. Στο πρόγραμμα
συμμετείχαν 38 σχολεία (1 Νηπιαγωγείο, 17 Δημοτικά,
4 Ειδικά Σχολεία, 16 Γυμνάσια), 125 εκπαιδευτικοί και
στελέχη εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) καθώς και 3.200 μαθητές οι οποίοι
εφάρμοσαν καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες που αφορούσαν σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες.
• Διεθνές Πρόγραμμα
«WeC.Α.R.E.» (We Connect
Accept Respect Empower)
(2012-2013) (Πιλοτική φάση)
(http://www.connecting4caring.
gr/elearning/i18nlearning).
Το πρόγραμμα “WeC.A.R.E.” είναι ένα
εξ αποστάσεως πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών
και παρέμβασης για την προαγωγή
του θετικού κλίματος και την ενίσχυση
της ψυχικής ανθεκτικότητας σε σχολεία της Ελλάδας και
ελληνόγλωσσες τάξεις της ελληνικής διασποράς. Βασικοί
στόχοι του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψυχικής
ανθεκτικότητας και η προαγωγή του θετικού σχολικού κλίματος μέσα από την υποστήριξη παιδιών, εκπαιδευτικών,
σχολείων στις δύσκολες οικονομικές περιόδους, η δημιουργία διεθνούς προγράμματος κατάρτισης εκπαιδευτικών, πρόληψης και παρέμβασης στη σχολική κοινότητα
(σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο), η ανάπτυξη διεθνούς δικτύου σχολείων-ως κοινοτήτων που νοιάζονται
και φροντίζουν, καθώς και η δημιουργία πολιτισμικών
γεφυρών που προάγουν την ουσιαστική διαπολιτισμική
κατανόηση, συνεργασία και δράση. Στην πιλοτική φάση
του προγράμματος συμμετείχαν 68 εκπαιδευτικοί από 32
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(2 Νηπιαγωγεία, 22 Δημοτικά Σχολεία και 8 Γυμνάσια)
και 1061 μαθητές από την Ελλάδα, την Κύπρο και μαθητές που διδάσκονται ελληνικά από τις χώρες: Ηνωμένο
Βασίλειο, Ιρλανδία, ΗΠΑ και Βέλγιο.
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Αξιολόγηση των προγραμμάτων
Η αξιολόγηση των προγραμμάτων πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο ενός πολυεπίπεδου μοντέλου αξιολόγησης
τριών επιπέδων (evidence-based interventions) που
αφορά τόσο στο περιεχόμενο και στη διαδικασία όσο και
στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αυτών.
Το πρώτο στάδιο περιελάμβανε την αρχική αξιολόγηση,
η οποία αφορούσε στην αξιολόγηση αναγκών (needs
assessment) και την αξιολόγηση πριν την εφαρμογή του
προγράμματος (pre-assessment). Πιο συγκεκριμένα, στο
πρώτο στάδιο χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια για τη διερεύνηση των αναγκών σε επίπεδο ατόμου (εκπαιδευτικοί
και μαθητές) και συστήματος καθώς και ερωτηματολόγια
για το κλίμα της τάξης/σχολείου και της ψυχικής ανθεκτικότητας. Το δεύτερο στάδιο περιελάμβανε την αξιολόγηση
διαδικασίας, η οποία διεξαγόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της
εφαρμογής του προγράμματος. Η αξιολόγηση διαδικασίας διεξήχθη μέσα από:
i) τη χορήγηση ερωτηματολογίων τα οποία δίδονταν στους
εκπαιδευτικούς σε κάθε ημερίδα κατάρτισης,
ii) τη συμπλήρωση ατομικών φυλλαδίων από τους μαθητές
μετά από την ολοκλήρωση κάθε θεματικής ενότητας και
iii) υλικό των δραστηριοτήτων που εφαρμόζονταν στις
τάξεις. Στο τρίτο στάδιο πραγματοποιήθηκε η τελική αξιολόγηση μετά την διεξαγωγή του προγράμματος (post
assessment). Η τελική αξιολόγηση του προγράμματος
αφορούσε στη χορήγηση ερωτηματολογίων σε εκπαιδευτικούς και μαθητές:
i) για την εύρεση διαφορών πριν και μετά την εφαρμογή
του προγράμματος αλλά και μεταξύ μαθητών που συμμετείχαν στην παρέμβαση (πειραματική ομάδα) και μαθητών
που δε συμμετείχαν στην παρέμβαση (ομάδα ελέγχου),
ii) για την εξέταση της συσχέτισης των αποτελεσμάτων της
παρέμβασης με σημαντικές δημογραφικές μεταβλητές και
iii) για τη συνολική αποτίμηση του προγράμματος αλλά και
των καταρτίσεων.
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Αξιολόγηση του προγράμματος
«Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.» (2012-2013)
Τα δεδομένα για την αξιολόγηση του προγράμματος προήλθαν από 125 εκπαιδευτικούς και 3200 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Όσον αφορά στους μαθητές τα αποτελέσματα από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έδειξαν την ύπαρξη
σημαντικών διαφορών υπέρ της πειραματικής ομάδας
μετά την εφαρμογή του προγράμματος. Ειδικότερα, μετά
την εφαρμογή του προγράμματος βρέθηκαν στατιστικώς
σημαντικές αυξήσεις των μέσων όρων στους βασικότερους παράγοντες που μελετήθηκαν μόνο στους μαθητές
που συμμετείχαν στην παρέμβαση. Οι παράγοντες αυτοί
αφορούσαν μεταξύ άλλων στις σχέσεις αποδοχής και σεβασμού μεταξύ των μαθητών, στο θετικό κλίμα της τάξης
και τη μείωση των συγκρούσεων στο σχολικό πλαίσιο.
Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της αξιολόγησης
αφορούσε στη στατιστικώς σημαντική διαφορά στους
μέσους όρους που βρέθηκε μετά την παρέμβαση υπέρ
της ομάδας των μαθητών που φάνηκε ότι βίωναν σε πιο
έντονο βαθμό τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.
Ειδικότερα οι συγκεκριμένοι μαθητές δήλωσαν, σε στατιστικώς σημαντικά υψηλότερο βαθμό σε σχέση με τους
υπόλοιπους μαθητές, ότι μέσα από το πρόγραμμα κατάφεραν να αντιμετωπίζουν τα δύσκολα συναισθήματά
τους, να αντιμετωπίζουν το άγχος τους και να πετύχουν
τους προσωπικούς στόχους που έθεσαν στην αρχή του
προγράμματος. Επιπλέον το πρόγραμμα φάνηκε να έχει
ιδιαίτερη επίδραση στους μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση, καθώς παρουσίασαν στατιστικώς σημαντικά υψηλότερο μέσο όρο από τους υπόλοιπους μαθητές σε ερωτήσεις σχετικά με την ωφελιμότητα του προγράμματος σε
διάφορες διαστάσεις της σχολικής ζωής.
Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς τα αποτελέσματα
έδειξαν την ύπαρξη στατιστικώς σημαντικών αυξήσεων
των μέσων όρων στους βασικότερους παράγοντες που
μελετήθηκαν για την εξέταση του σχολείου ως κοινότητας που νοιάζεται και φροντίζει μετά την εφαρμογή του
προγράμματος. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί και των δύο
βαθμίδων αναγνώρισαν ότι μετά την εφαρμογή του προγράμματος οι μαθητές άρχισαν να επιδεικνύουν περισσότερο σεβασμό, μεγαλύτερη συνεργασία και περισσότερη
συμμετοχή στις διαδικασίες του σχολείου. Τα κυριότερα
οφέλη που αναγνώρισαν για τους μαθητές τους αφορούσαν σε αλλαγές και βελτιώσεις αναφορικά με τις σχέσεις,
τη φιλία και τη συνεργασία, τη συμπεριφορά, τη διαχείριση συναισθημάτων, τη διαχείριση συγκρούσεων και την
αυτογνωσία-αυτοπεποίθηση.
Οι αναλύσεις των δεδομένων σχετικά με την ωφελιμότητα των θεματικών ενοτήτων αλλά και του συνολικού προγράμματος έδειξαν υψηλά ποσοστά αποδοχής αλλά και
αναγνώρισης της αποτελεσματικότητας και της ωφελιμότητάς του. Επιπλέον, το μεγαλύτερο ποσοστό (91,4%)
των εκπαιδευτικών αξιολογεί την εμπειρία τους από τη
συμμετοχή στα σεμινάρια κατάρτισης του Προγράμματος
«Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.» αλλά και τη συμμετοχή τους στις βιωματικές
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δραστηριότητες στις ομάδες εργασίας των σεμιναρίων
ως «αρκετά καλή» ή και «πολύ καλή», οι οποίες είναι και
οι δύο υψηλότερες βαθμίδες αξιολόγησης της κλίμακας
που χρησιμοποιήθηκε.

Αξιολόγηση του Διεθνούς Προγράμματος
We C.A.R.E. (Πιλοτική φάση) (2012-2013)
Τα δεδομένα για την αξιολόγηση του προγράμματος
WeC.A.R.E. προήλθαν από 62 εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Από την ανάλυση των δεδομένων (σύγκριση αποτελεσμάτων πριν και μετά την παρέμβαση) βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές αυξήσεις στους μέσους όρους σχεδόν σε
όλους τους υπό εξέταση παράγοντες μετά την εφαρμογή
του προγράμματος. Ειδικότερα, μετά την εφαρμογή του
προγράμματος οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι παρατηρήθηκαν σημαντικές βελτιώσεις στις περισσότερες διαστάσεις του κλίματος της τάξης και των σχέσεων στη σχολική κοινότητα. Οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν ότι μετά
την εφαρμογή του προγράμματος οι μαθητές φάνηκε να
συνεργάζονται περισσότερο με τους συμμαθητές τους, να
συμπεριφέρονται με περισσότερο αλληλοσεβασμό και να
παρέχουν μεγαλύτερη στήριξη ο ένας προς τον άλλον.
Όσον αφορά στους μαθητές τα αποτελέσματα έδειξαν ότι
οι ίδιοι αξιολόγησαν τις δραστηριότητες του προγράμματος εστιάζοντας κυρίως στο ότι αυτές τους βοήθησαν
στην αναγνώριση και έκφραση των συναισθημάτων τους,
στη βελτίωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων αλλά και
των διαπροσωπικών σχέσεων, στη δημιουργία ενός θετικού σχολικού κλίματος στις τάξεις τους, στην ενίσχυση
των διαπολιτισμικών τους δεξιοτήτων και στη σχολική
επίδοση. Επιπλέον, παρατήρησαν μείωση του ανταγωνισμού μεταξύ των μαθητών αλλά και ανέδειξαν τα κοινά
στοιχεία μεταξύ μαθητών από διαφορετικές χώρες.
Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς τα αποτελέσματα
έδειξαν υψηλά ποσοστά αποδοχής και αναγνώρισης της
αποτελεσματικότητας και της ωφελιμότητας του προγράμματος, ενώ θεώρησαν ότι οι μαθητές τους έδειξαν
μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή στις δραστηριότητες
του προγράμματος. Τέλος οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι
το πρόγραμμα είχε πολλαπλά οφέλη στους μαθητές τους,
κυρίως όσον αφορά στο στοιχείο της συνεργατικότητας,
του αλληλοσεβασμού και της παροχής στήριξης ο ένας
προς τον άλλον.

4/9/14 3:59:01 PM

C4CNEWS 03/2014

Διεθνές πρόγραμμα WeCARE (κύρια φάση)
(2013-2014)
Επιστημονική υπεύθυνη:
Χ. Χατζηχρήστου
Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιστημονική ομάδα:
Θ. Υφαντή Σχολική Ψυχολόγος, Δρ. Σχολικής Ψυχολογίας
Γ. Γεωργουλέας Σχολικός Ψυχολόγος,
Υποψ. Δρ. Σχολικής Ψυχολογίας

Β. Στασινού Υποψ. Δρ. Σχολικής Ψυχολογίας
Α. Μπακοπούλου Σχολική Ψυχολόγος
Α. Λαμπροπούλου Σχολική Ψυχολόγος,
Δρ. Σχολικής Ψυχολογίας

Δ. Γεωργογιάννη Ψυχολόγος, ΜΑ
Ε. Παπαλεξοπουλου Δρ., Εκπαιδευτικός
Σ. Θεολόγη Οργανωτική Υποστήριξη
Δ. Αθανασίου Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Σχολικής Ψυχολογίας
Το τρέχον σχολικό έτος (2013-2014) διεξάγεται η κύρια
φάση του Διεθνούς προγράμματος “WeC.A.R.E.”. Στο
πρόγραμμα συμμετέχουν 134 εκπαιδευτικοί και 2060
μαθητές από 131 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας καθώς και από τις παρακάτω χώρες: Μ.Βρετανία,
Βέλγιο, Γερμανία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ιρλανδία, Καναδά, Κύπρο, Ολλανδία, Σουηδία και Αιθιοπία. Παράλληλα διεξάγεται μια πρώτη πιλοτική ομάδα στην αγγλική γλώσσα
στην οποία συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και μαθητές από
σχολεία της Ελλάδας, των ΗΠΑ και του Βελγίου.

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση
της ψυχικής ανθεκτικότητας και η προαγωγή του θετικού
σχολικού κλίματος, κάτι που επιδιώκεται μέσα από την
υποστήριξη παιδιών, εκπαιδευτικών και σχολείων στις
δύσκολες οικονομικές περιόδους, τη δημιουργία ενός
διεθνούς προγράμματος κατάρτισης εκπαιδευτικών, πρόληψης και παρέμβασης στη σχολική κοινότητα (τοπικό,
εθνικό, διεθνές επίπεδο), την ενίσχυση της διαπολιτισμικής κατανόησης, συνεργασίας και δράσης, καθώς και την
ανάπτυξη διεθνούς δικτύου σχολείων-ως κοινοτήτων
που νοιάζονται και φροντίζουν. Η δικτύωσή τους, πραγ-
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ματώνεται μέσα από την εικονική «επιβίβαση» των τάξεων στο «καράβι των σχολείων του WeC.A.R.E.» (On line
διαδραστικό παιχνίδι Sailing for Caring).
Το πρόγραμμα αποτελείται από τις ακόλουθες θεματικές
ενότητες: Προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα, Αναγνώρισηέκφραση συναισθημάτων/Διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων, Κατανόηση των γνωστικών και ψυχολογικών
διεργασιών του άγχους και προτάσεις για διαχείρισή του,
Διαφορετικότητα στη σχολική κοινότητα, Αναρτήσεις κοινών project/κλείσιμο προγράμματος.
Το Πρόγραμμα κατάρτισης και παρέμβασης περιλαμβάνει:
α) Διαδικτυακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών με εκπαιδευτικό υλικό –έντυπο και πολυμεσικό για τις θεματικές
ενότητες που διαπραγματεύεται β) Εκπαιδευτικό υλικό
για δραστηριότητες διαφοροποιημένες για τους μαθητές του Νηπιαγωγείου έως Β΄ Δημοτικού, των Γ΄ έως
ΣΤ΄ τάξεων και των μαθητών του Γυμνασίου, γ) Κοινά
projects μέσω του εκπαιδευτικού διαδραστικού παιχνιδιού “Sailing4Caring” δ) Αξιολόγηση. Κατά τη διάρκεια
της εφαρμογής του προγράμματος παρέχεται εποπτεία
από τους επιστημονικούς συνεργάτες του προγράμματος
σε θέματα εφαρμογής των δραστηριοτήτων στην τάξη,
διαδραστική παρακολούθηση και υποστήριξη της εφαρμογής του προγράμματος από τους συντονιστές του, καθώς και διασύνδεση ομάδων εκπαιδευτικών μέσω της
διαδραστικής πλατφόρμας (www.connecting4caring.gr).
Οι μαθητές κάθε τάξης, συνταξιδεύουν στις καμπίνες τους
με μαθητές άλλων
σχολείων και επισκέπτονται σε αυτό
το εικονικό ταξίδι, τρία νησιά/
σταθμούς από
τα οποία πέρασε ο Οδυσσέας
επιστρέφοντας
από την Τροία
στην Ιθάκη.

Ο συμβολισμός του ταξιδιού, τα νησιά αποβίβασης και η
χαρτογράφηση της Ιθάκης για κάθε
τάξη- ταξιδιώτη, συνιστούν τα κομβικά σημεία του προγράμματος.
Πριν τον απόπλου του καραβιού οι
τάξεις των μαθητών μπήκαν στις
καμπίνες τους και χωρίστηκαν
σε Ανέμους (Μαΐστρος, Σιρόκος,
Όστρια, Λεβάντες). Το ταξίδι ξεκίνησε και το καράβι των σχολείων
του WeC.A.R.E είναι ήδη μεσοπέλαγα!
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Από την έναρξη του προγράμματος (Νοέμβριος 2013) και μέχρι τώρα (Μάρτιος 2014)
έχουν υλοποιηθεί τρεις θεματικές ενότητες.
Η πρώτη θεματική ενότητα στόχευε στην προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας. Πριν τον
απόπλου του καραβιού των σχολείων του WeCare οι συμμετέχοντες μαθητές έπρεπε να προετοιμαστούν για το ταξίδι της
ομάδας τους. Για το λόγο αυτό, οι μαθητές κλήθηκαν να αυτοπροσδιοριστούν ως ομάδα, χαρτογραφώντας τις αξίες της
τάξης τους, τα θετικά της στοιχεία αλλά και εκείνα που τους δυσκολεύουν και θα ήθελαν να αλλάξουν. Έτσι, οι μαθητές
έγιναν Ομάδα, ετοίμασαν τις Αποσκευές τους για το ταξίδι και ανήρτησαν στη Διακήρυξη των συνταξιδιωτών της καμπίνας, τις βασικές αξίες τους.
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Η πρώτη στάση του ταξιδιού έγινε στο Νησί των συναισθημάτων, στο Νησί της Καλυψούς, όπου βασικός
άξονας αναφοράς ήταν η Αναγνώριση των Συναισθημάτων και η Διαχείριση των δύσκολων συναισθημάτων.
Οι εμπειρίες της πρώτης και δεύτερης μέρας στο Νησί της Καλυψούς αναρτήθηκαν στο Ταξιδιωτικό Λεύκωμα της τάξης.
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Ο επόμενος σταθμός του καραβιού των σχολείων του WeC.A.R.E.
ήταν το Νησί του Κύκλωπα Πολύφημου. Η επιβίβαση στο νησί αυτό
και οι δραστηριότητες της τρίτης θεματικής που διεξήχθησαν είχαν
ως στόχο τη Διαχείριση Αγχογόνων καταστάσεων.
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Διάχυση προγραμμάτων - Δημοσιότητα
Ανακοινώσεις σε συνέδρια/Προσκεκλημένες ομιλίες
Ελληνικά
• Χατζηχρήστου, Χ. (2013). «Η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και η
προαγωγή του θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα: Βασικοί προστατευτικοί
παράγοντες για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού». Προσκεκλημένη
ομιλία στην Ημερίδα για τον σχολικό εκφοβισμό. Διοργάνωση Σύλλογος Διδασκόντων 7ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής
Ιστορίας, Κέντρο Γαία, Κηφισιά, 28 Μαΐου, Αθήνα.
Στην εισήγηση έγινε παρουσίαση του Project Συν-Φροντίζω και των επιμέρους προγραμμάτων «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.» και «We C.A.R.E.»
• Χατζηχρήστου, Χ. (2013). «Ανάπτυξη και ενίσχυση θετικών διαπροσωπικών
σχέσεων στην σχολική κοινότητα». Προσκεκλημένη ομιλία στο 3ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία και Τμήμα
Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 17-20 Μαΐου, Θεσσαλονίκη.
Στην εισήγηση έγινε συνοπτική παρουσίαση του Project Συν-φροντίζω.
• Χατζηχρήστου, Χ. (2013). «Προαγωγή θετικών διαπροσωπικών σχέσεων
και ψυχικής ανθεκτικότητας στην σχολική κοινότητα και την οικογένεια». Προσκεκλημένη ομιλία στην Ημερίδα «Σχολικός Εκφοβισμός: Ορισμός και αιτίες
του προβλήματος, Διαστάσεις και αντιμετώπιση του. Διοργάνωση από το Μαράσλειο Πειραματικό Σχολείο. Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 20 Απριλίου, Αθήνα.
Στην εισήγηση έγινε παρουσίαση του Project Συν-Φροντίζω και των επιμέρους προγραμμάτων «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.» και «We C.A.R.E.».
• Χατζηχρήστου, Χ. (2013). «Ενίσχυση του θετικού κλίματος και της ψυχικής
ανθεκτικότητας στο σχολείο: Πλαίσιο εφαρμογής και προοπτικής ανάπτυξης».
Προσκεκλημένη ομιλία στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης.
Διοργάνωση από την Εταιρεία Ειδικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-14 Απριλίου, Αθήνα.
Στην εισήγηση έγινε παρουσίαση του Project Συν-Φροντίζω και των επιμέρους προγραμμάτων «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.» και «WeC.A.R.E.».
• Χατζηχρήστου, Χ. (2013). «Έφηβοι και σχολική κοινότητα: Δημιουργώντας τις
συνθήκες για διάλογο που προωθεί την ψυχική ανθεκτικότητα». Προσκεκλημένη
ομιλία στην 4η Ημερίδα για Εφήβους. Διοργάνωση από το Τμήμα Παιδιατρικής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 7 Δεκεμβρίου, Θεσ/νίκη.
• Χατζηχρήστου, Χ, (2014). «Ενισχύοντας το Θετικό Κλίμα και την Ψυχική Ανθεκτικότητα στο Σχολείο και στην Οικογένεια ως Μέσο Πρόληψης Καταστάσεων
Βίαιης κι Επιθετικής Συμπεριφοράς». Προσκεκλημένη ομιλία στην Ημερίδα «Εκφοβισμός και βία ως θέμα της Δημόσιας Ψυχικής Υγείας των Εφήβων-Πρόληψη
στο Σχολείο και την Οικογένεια». Διοργάνωση από το Συμβουλευτικό Σταθμό
Νέων, 6 Μαρτίου, Αθήνα.
Διεθνή
• Χατζηχρήστου, Χ. (2012). Προσκεκλημένη ομιλία με τίτλο «Διεθνές πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέμβασης για την προαγωγή
του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα». Διοργάνωση από το Γραφείο Εκπαίδευσης Ελληνικής πρεσβείας του Λονδίνου,
14 Δεκεμβρίου 2012, Wood Green, London.
Συμμετείχαν εκπαιδευτικοί των Ημερησίων, Απογευματινών και Σαββατιάτικων Σχολείων.
• Χατζηχρήστου, Χ. (2013). «Προάγοντας το θετικό κλίμα και την ψυχική ανθεκτικότητα στη σχολική κοινότητα». Προσκεκλημένη ομιλία στο Εκπαιδευτικό και Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Διάλογοι για την Παιδεία και τον Άνθρωπο». Ένωση Γονέων
Ελληνικού Τμήματος Ευρωπαϊκού Σχολείου III, σε συνεργασία με τον Εθνικό Επιθεωρητή και τη Συντονίστρια του Ελληνικού Τμήματος του Ευρωπαϊκού Σχολείου
III, 26-27 Απριλίου, Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ, Βρυξέλλες.
Συμμετείχαν Έλληνες εκπαιδευτικοί του Ευρωπαϊκού Σχολείου III και άλλων
σχολείων στις Βρυξέλλες. Στην εισήγηση έγινε παρουσίαση του Project Συνφροντίζω και των επιμέρους προγραμμάτων «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.» και «We C.A.R.E.».
• Χατζηχρήστου, Χ. (2013). «Παιδιά και Γονείς: Ενισχύοντας αυτή τη σημαντική
σχέση». Προσκεκλημένη ομιλία στο Εκπαιδευτικό και Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Διάλογοι για την Παιδεία και τον Άνθρωπο». Ένωση Γονέων του Ελληνικού Τμήματος Ευρωπαϊκού Σχολείου III, σε συνεργασία με τον Εθνικό Επιθεωρητή και τη Συντονίστρια του Ελληνικού Τμήματος του Ευρωπαϊκού Σχολείου
III, 26-27 Απριλίου, Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ, Βρυξέλλες. Η εισήγηση αφορούσε σε γονείς. Έγινε παρουσίαση του Project Συν-Φροντίζω και των
επιμέρους προγραμμάτων «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.» και «We C.A.R.E.».
• Χατζηχρήστου, Χ. (2013). «Ενισχύοντας τις θετικές σχέσεις και την ψυχική
ανθεκτικότητα στο σχολείο». Bιωματικό Σεμινάριο στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού και Επιμορφωτικού Σεμιναρίου «Διάλογοι για την Παιδεία και τον Άνθρωπο» που διοργανώθηκε από την Ένωση Γονέων του Ελληνικού Τμήματος
του Ευρωπαϊκού Σχολείου III, σε συνεργασία με τον Εθνικό Επιθεωρητή και τη
Συντονίστρια του Ελληνικού Τμήματος του Ευρωπαϊκού Σχολείου III, 26-27
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America, 22 Φεβρουαρίου, Astoria, New York.
• Hatzichristou C, (2014). «Intervention Programs of Resilience Promotion
in Stressful Times». Εισήγηση στο National Association School Psychology
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• Χατζηχρήστου, Χ. (2013). Πολυεπίπεδες παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Νέα Υγεία, 80, 5.
• Χατζηχρήστου, Χ. (2013). Πολυεπίπεδες παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα την περίοδο της οικονομικής κρίσης. M. f. Solution, 4, 28-31.
Διεθνή
• Hatzichristou, C., Adamopoulou, E., & Lampropoulou, A. (in press). A Multilevel Approach of Promoting Resilience and Positive School Climate in the
School Community during Unsettling Times. In S.Prince-Embury (Ed.) Resilience Interventions in Diverse Communities. New York, NY: Springer.
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• Συν-Φροντίζω (2013). «Τα Νέα μας», Ενημερωτικό Δελτίο, Τεύχος 2, Ιούλιος 2013, Αθήνα.
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• Greek school of Potomac, MD (2013). «Παρουσίαση του προγράμματος We
C.A.R.E. της β΄τάξης», Ημερίδα για το Σύλλογο Γονέων, Maryland, U.S.A.
Tύπος
• Εθνικός Κήρυξ (February 24, 2014 ). «Ενημέρωση δασκάλων για καινοτόμα προγράμματα» του Κ. Συρίγου, Ν. Υόρκη, Η.Π.Α.
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2013, Παρουσίαση του προγράμματος We C.A.R.E., Απρίλιος 2013, Ουάσιγκτον, Η.Π.Α.
• Embassy of Greece in London, Education Office (2013). Newsletter Μαΐου
2013, Παρουσίαση του προγράμματος We C.A.R.E., Μάιος 2013, Λονδίνο,
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• Embassy of Greece in London, Education Office (2014). Newsletter Ιανουαρίου 2014, Παρουσίαση του προγράμματος We C.A.R.E., Ιανουάριος 2014,
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εφαρμογή του Προγράμματος We C.A.R.E. στο ΤΕΓ Σταβάνγκερ, Μάρτιος
2014, Λονδίνο, Μ. Βρετανία.
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