
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Διεκνζσ Πρόγραμμα Κατάρτιςθσ Εκπαιδευτικϊν και 
Παρζμβαςθσ για τθν Προαγωγι του Θετικοφ Κλίματοσ 
και τθσ Ψυχικισ Ανκεκτικότθτασ ςτθ χολικι Κοινότθτα 
 
 

«We C.A.R.E.» 

 

Αγαπθτοί γονείσ, 
 
 

Θα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι θ Eϋ τάξθ του ςχολείου μασ ςυμμετζχει ςτο 

Διεκνζσ Πρόγραμμα «WeC.A.R.E.» 2014-2015 και ταξιδεφει μαηί μασ, διαδικτυακά. 

Για αυτό το “ταξίδι” κα κζλαμε να ςασ δϊςουμε κάποιεσ πλθροφορίεσ, ϊςτε να 

μπορζςετε, να ζχετε και εςείσ κάποιεσ εικόνεσ από τισ γνϊςεισ και τισ εμπειρίεσ που 

κα προςφζρει ςε όλουσ. 

 

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WeC.A.R.E.: 
 
Το Διεκνζσ Πρόγραμμα WeC.A.R.E. είναι ζνα εξ αποςτάςεωσ (online) πρόγραμμα 

εξειδικευμζνθσ κατάρτιςθσ για εκπαιδευτικοφσ και αποτελεί μζροσ του ευρφτερου 

προγράμματοσ Connecting for Caring – C4C  

( http://www.connecting4caring.gr/content/video-c4c και 

http://www.connecting4caring.gr/flash/c4c_flipbook/). 
 
Στο WeC.A.R.E. ςυμμετζχουν τάξεισ/ ςχολεία από τθν Ελλάδα και άλλεσ χϊρεσ (ςε 

τάξεισ που διδάςκεται θ ελλθνικι γλϊςςα), οι μακθτζσ τουσ και οι Σχολικοί 

Ψυχολόγοι που εποπτεφουν το όλο “ταξίδι”  
(http://www.connecting4caring.gr/content/video-wecare). 
 
 

ΠΟΙΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΕ: 
 
Το Πρόγραμμα WeC.A.R.E. ςχεδιάςτθκε και αναπτφχκθκε από το Κζντρο Ζρευνασ 

και Εφαρμογϊν χολικισ Ψυχολογίασ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (Κ.Ε.Ε.ΣΧΟ.ΨΥ,  

www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr) και από τθν Εταιρεία χολικισ και 

Οικογενειακισ υμβουλευτικισ και Ζρευνασ (Ε.Σ.Ο.Σ.Ε,  www.esose.gr), με 

Επιςτθμονικι Υπεφκυνθ τθν κ. Χρυςι (Σίςςυ) Χατηθχριςτου, Κακθγιτρια Σχολικισ 

Ψυχολογίασ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Το Πρόγραμμα WeC.A.R.E. ζχει 

http://www.connecting4caring.gr/content/video-c4c
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/
http://www.esose.gr/


 
εφαρμοςτεί τα ςχολικά ζτθ 2012-2013 (πιλοτικι φάςθ), 2013-2014 (κφρια φάςθ) με 

τθ ςυμμετοχι 180 εκπαιδευτικϊν και 3121 μακθτϊν που φοιτοφςαν ςε 135 ςχολεία 

από 12 χϊρεσ (http://www.connecting4caring.gr/flash/c4c_flipbook/). 
 
 
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΟΧΟΙ: 
 
Οι βαςικοί ςτόχοι του προγράμματοσ είναι: α) Η προαγωγι του κετικοφ κλίματοσ 

ςτθν τάξθ, ϊςτε να ευνοείται και να ενιςχφεται θ μάκθςθ, και β) Η ενίςχυςθ τθσ 

ψυχικισ ανκεκτικότθτασ των μακθτϊν, προκειμζνου να αποκτιςουν δεξιότθτεσ που 

κα τουσ βοθκιςουν να είναι πιο δυνατοί και πιο χαροφμενοι. 
 
 

ΠΩ ΕΦΑΡΜΟΗΕΣΑΙ: 
 
Το WeC.A.R.E. είναι ζνα εξ αποςτάςεωσ (online) πρόγραμμα εξειδικευμζνθσ 

κατάρτιςθσ ςτθ διάρκεια του οποίου οι εκπαιδευτικοί επιμορφϊνονται ςχετικά με 

ςυγκεκριμζνεσ κεματικζσ ενότθτεσ, παρακολουκϊντασ διαδικτυακά ςεμινάρια και 

εφαρμόηοντασ ειδικά ςχεδιαςμζνεσ δραςτθριότθτεσ ςτθν τάξθ. Οι δραςτθριότθτεσ 

είναι ανάλογεσ με τθν κάκε κεματικι ενότθτα, τθν θλικιακι ομάδα των μακθτϊν και 

ζχουν παιγνιϊδθ χαρακτιρα. Με τθν ολοκλιρωςθ κάκε κεματικισ ενότθτασ οι 

τάξεισ δθμιουργοφν ζνα κοινό project ςε ςυνεργαςία με άλλεσ τάξεισ από τθν 

Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ…ΣΑΞΙΔΙΟΤ: 
 
Το «Καράβι των ςχολείων του WeC.A.R.E.» κάνει ζνα εικονικό ταξίδι ςε νθςιά-

ςτακμοφσ, εμπνευςμζνα από τθν Αρχαία Ελλάδα και τθ Μυκολογία. Κάκε νθςί-

ςτακμόσ αντιςτοιχεί και ςε μια διαφορετικι κεματικι ενότθτα του προγράμματοσ: 
 
1. Επιβίβαςθ ςτο «Καράβι των ςχολείων WeC.A.R.E.»: Προαγωγι του κετικοφ 

κλίματοσ και τθσ ψυχικισ ανκεκτικότθτασ ςτθ ςχολικι κοινότθτα.  
 
2. Σο Νθςί τθσ Καλυψοφσ: Αναγνϊριςθ, ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων/ Διαχείριςθ 

δφςκολων ςυναιςκθμάτων.  
 
3. Σο Νθςί του Πολφφθμου: Κατανόθςθ των γνωςτικϊν και ψυχολογικϊν 

διεργαςιϊν του άγχουσ και προτάςεισ για λειτουργικι διαχείριςι του.   
4. Σο Νθςί των Λωτοφάγων: Διαφορετικότθτα ςτθ ςχολικι κοινότθτα.   
5. Θ δικι μασ Ικάκθ: Αναρτιςεισ Κοινϊν Project/ ολοκλιρωςθ ταξιδιοφ.  



ΠΟΙΟΙ ΣΑΞΙΔΕΤΟΤΝ ΜΑΗΙ ΜΑ 
 
Στο «Καράβι των ςχολείων του We.C.A.R.E.» ζχουν επιβιβαςτεί τθ 
φετινι χρονιά 109 εκπαιδευτικοί και 1.767 μακθτζσ από 63 ςχολεία 
 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Πιο αναλυτικά 

ςυμμετζχουν 18 Νθπιαγωγεία (17 τάξεισ), 33 Δθμοτικά Σχολεία (58 

ςχολικζσ τάξεισ) και 12 Γυμνάςια (21 ςχολικζσ τάξεισ), από ςχολεία 
 
διαφορετικϊν περιοχϊν τθσ Ελλάδασ και από: Αυςτραλία, Βζλγιο, Γερμανία, 
Μεγάλθ Βρετανία, και Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ. 
 
Σο ςχολείο μασ μοιράηεται τθν ίδια καμπίνα με το 3ο Δθμοτικό Βροντάδου, το 10ο 
Δθμοτικό ςχολείο Νίκαιασ, το Αϋ Αρςάκειο Σοςίτςειο Δθμοτικό Εκάλθσ και το 2ο 
Δθμοτικό ςχολείο Ναυπάκτου. 

 

ΠΡΟΚΛΘΘ: 
 
Θα χαροφμε ιδιαίτερα να επιςκεφκείτε και εςείσ το «Καράβι των ςχολείων του 

WeC.A.R.E.» και να δείτε τισ δθμιουργίεσ και τα ζργα μακθτϊν τθσ τάξθσ ςασ ςε 

ςυνεργαςία με τισ άλλεσ τάξεισ από ςχολεία τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ. Η 

τάξθ ςασ ανικει ςτθν ομάδα/ άνεμο «ΛΕΒΑΝΣΕ». Για να μπορζςετε λοιπόν να 

επιβιβαςτείτε ςτο «Καράβι των Σχολείων του WeC.A.R.E.», παρακαλοφμε: 
 

1. ακολουκείςτε το παρακάτω link  https://sailing4caring.azurewebsites.net  
 

2. ακοφςτε το θχθτικό μινυμα που ςασ καλωςορίηει ςτο εικονικό μασ ταξίδι και 
δείτε μια ςφντομθ περιιγθςθ ςτουσ χϊρουσ του καραβιοφ, ζπειτα  

 
3. επιλζξτε ΣΥΝΔΕΣΗ και ειςάγετε τουσ κωδικοφσ που κα ςασ οδθγιςουν ςτο 

ςθμείο όπου μπορείτε να δείτε πλθροφορίεσ για το Πρόγραμμα, χριςιμεσ 

επιςθμάνςεισ για γονείσ, ζργα τάξεων, φωτογραφίεσ και video (ζπειτα από 

γραπτι ςυγκατάκεςθ γονζων) από τθν εφαρμογι του Προγράμματοσ κ.ά. μζςα 

από το tablet που ζχει ειδικά ςχεδιαςτεί για όςουσ επικυμοφν να γνωρίςουν το 

Πρόγραμμα WeC.A.R.E. μζςα από το “ταξίδι” με το «Καράβι των Σχολείων του   
WeC.A.R.E.».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Οι κωδικοί θα δοθούν ζηοσς μαθηηές ποσ ζσμμεηέτοσν ζηο πρόγραμμα. Για 

πληροθορίες ποσ αθορούν ηο πρόγραμμα μπορείηε να απεσθύνεζηε ζηην 

εκπαιδεσηικό Ζαγγογιάννη Βιβή και ηον διεσθσνηή ηοσ ζτολείοσ μας κ. Γιάννη 

Τζιροπινά.

Καλι επιβίβαςθ!! 
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