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Ολοκλήρωση διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα: «Πρακτικά εργαλεία για την
ανάπτυξη της ευεξίας και συνοχής στην ομάδα τάξης τον καιρό του Covid-19»
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 το διαδικτυακό σεμινάριο «Πρακτικά εργαλεία
για την ανάπτυξη της ευεξίας και συνοχής στην ομάδα τάξης τον καιρό του Covid -19» που οργάνωσε η ΕΥΥ
eTwinning σε συνεργασία με την κα Ηλέκτρα Μπάδα Πολιτισμική Ανθρωπολόγος, (Ινστιτούτο Υγείας του
Παιδιού), Εθνική Συντονίστρια του δικτύου Schools for Health in Europe Network Foundation στην Ελλάδα και
την κα Suzanne Hargreaves (Education Scotland), Εθνική Συντονίστρια του δικτύου Schools for Health in
Europe Network Foundation στη Σκωτία.
Το διαδικτυακό σεμινάριο χαιρέτισαν με παρέμβασή τους η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Σ.
Ζαχαράκη, καθώς και η κα Ε. Πατεράκη, Pedagogical and Monitoring Manager στο European Schoolnet
(Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning) και το παρακολούθησαν περισσότεροι από 400
εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κοινωνική συνοχή και τη θετική επικοινωνία με όλους τους μαθητές , στο
σημαντικό ρόλο των εκπαιδευτικών τόσο για τους μαθητές όσο και για τους γονείς τους , στην αξία της
θετικής σκέψης και της ενσυναίσθησης προκειμένου να διασφαλίσουμε την ευεξία των μαθητών μας.
Τονίστηκε η αξία της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθη σης άμεσα συσχετισμένη με την ανάπτυξη
δεξιοτήτων όπως η επίγνωση και η εύρεση λύσεων .
Παρουσιάστηκαν δραστηριότητες για την συναισθηματική ανθεκτικότητα , ο ορισμός της ευεξίας στη Σκωτία
ενώ τονίστηκε η ευεργετική αξία του χαμόγελου διότι όπως είπε η κα Suzanne Hargreaves: «This won’t be
forever!».
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Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην αξιολόγηση του σεμιναρίου (συνολικά 178 απαντήσεις
εκπαιδευτικών), το 70,8% δήλωσε ότι το εν λόγω σεμινάριο συμβάλλει στην επιστημονική/επαγγελματική
τους εξέλιξη, ενώ, αντίστοιχα, το 88,2% δήλωσε πως θα τους ενδιέφερε να παρακολουθήσουν και άλλα
διαδικτυακά σεμινάρια σε αντίστοιχα θέματα.
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Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, μεγάλο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε
από τους/τις εκπαιδευτικούς για επιμόρφωση σε θέματα σχετικά με (α) την προαγωγή της ψυχικής υγείας
των μαθητών, (β) τη διαφοροποιημένη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (γ) την ψυχολογική υποστήριξη στους
μαθητές και τις οικογένειές τους κατά την περίοδο του Covid-19, (δ) τη διαχείριση της τάξης και των μαθητών
που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, (ε) τις διδακτικές μεθόδους και στρατηγικές στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση, (στ) τη συναισθηματική ανθεκτικότητα παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών κ.ά.
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σύνδεσμο:

https://youtu.be/Ma8OsADfxjU .

Οι επόμενες δράσεις της ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας eTwinning θα ανακοινωθούν σύντομα στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ιστοσελίδα www.etwinning.gr και
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης .

Χρήσιμο υλικό:
 Προαγωγή Υγείας-Πληροφορίες και υλικό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας:
https://www.who.int/health-topics/health-promotion#tab=tab_1
 Ιστοσελίδα ευρωπαϊκού δικτύου Schools for Health in Europe:
www.schoolsforhealth.org
 Επιστολή του ευρωπαϊκού δικτύου Schools for Health in Europe προς όλα τα σχολεία κατά την περίοδο
του Covid-19:
https://www.schoolsforhealth.org/newsroom/wed-29042020-1006-letter-all-schools-time-covid-19
 Οδηγός-πώς να γίνετε Σχολείο Προαγωγής της Υγείας:
https://www.schoolsforhealth.org/resources/materials-and-tools/how-be-health-promoting-school
 Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων –Covid19:
https://www.cdc.gov/foodsafety/newsletter/food-safety-and-Coronavirus.html
 Εργαλεία, χρήσιμο υλικό, πηγές για κοινωνική και συναισθηματική μάθηση:
https://casel.org/homes-and-communities/
 Διατροφικοί οδηγοί για παιδιά
http://www.diatrofikoiodigoi.gr/?Page=diatrofikoi-odigoi-paidia
 Το εκπαιδευτικό σύστημα της Σκωτίας
https://education.gov.scot/education-scotland/scottish-education-system/
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 Οδηγίες για την υποστήριξη μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών κατά την περίοδο του Covid-19
(Σκωτία)
https://www.gov.scot/publications/supporting-pupils-parents-teachers-learning-during-term-4
 Ιστοσελίδα με οδηγίες, υποστήριξη, δραστηριότητες για γονείς και οικογένειες κατά την περίοδο του
Covid-19
https://education.gov.scot/parentzone
 Πέντε απαραίτητα στοιχεία για ποιοτική μάθηση κατά την περίοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
https://www.tes.com/news/5-essentials-high-quality-learning-during-covid-19
 Διαδικτυακές Κοινότητες για δημιουργική μάθηση
o Learning Creative Learning
https://learn.media.mit.edu/lcl/
o Lifelong Kindergarten group
https://www.media.mit.edu/groups/lifelong-kindergarten/overview/
o MIT Media Lab
https://www.media.mit.edu/
o Scratch
https://scratch.mit.edu/
o Computer Clubhouses
https://theclubhousenetwork.org/

 Διαδικτυακό ανοιχτό/δωρεάν μάθημα:Tinkering Fundamentals: a constructionist approach to STEM
learning:
https://www.exploratorium.edu/tinkering/our-work/massive-open-online-course
https://www.coursera.org/exploratorium
 Οδηγοί δημιουργικών STEM δραστηριοτήτων
o Circuit Boards
https://www.exploratorium.edu/tinkering/projects/circuit-boards
o Scribbling Machines
https://www.exploratorium.edu/tinkering/projects/scribbling-machines
o Paper Circuits
https://www.exploratorium.edu/tinkering/projects/paper-circuits
o Sewn Circuits
https://www.exploratorium.edu/tinkering/projects/sewn-circuits
o Toy Take Apart
https://www.exploratorium.edu/tinkering/projects/toy-take-apart

 Διαδικτυακό μάθημα με πρακτικές συμβουλές για το πώς να διδάξεις διαδικτυακά και να υποστηρίξεις
τους μαθητές σου: How To Teach Online: Providing Continuity for Students:
https://www.futurelearn.com/courses/teach-online
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 Health and Wellbeing wakelet
https://wakelet.com/wake/b6dcd28c-00be-4f64-a313-1eeb5bc89954
 Αυτοβιογραφία σε 5 σύντομα κεφάλαια (Portia Nelson, 1993)
https://drive.google.com/open?id=1NBhOVv2GOvuSExUDGKPUYqLfgPhc6Vub
 Οδηγός ατομικής και κοινωνικής ευεξίας
https://greatergood.berkeley.edu/key

To eTwinning είναι η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης. Το eTwinning προσφέρει μία ασφαλή πλατφόρμα για το προσωπικό
(εκπαιδευτικούς, διευθυντές, βιβλιοθηκάριους κτλ) που εργάζεται σε σχολεία των συμμετεχουσών ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου
να επιικοινωνήσουν, να συνεργαστούν, να αναπτύξουν έργα, να μοιραστούν και εν ολίγοις να νιώσουν ότι αποτελούν μέρος της πιο
συναρπαστικής μαθησιακής κοινότητας στην Ευρώπη. Το eTwinning συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+ το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν περίπου 800.000 εκπαιδευτικοί,
205.000 σχολεία και έχουν υλοποιηθεί περίπου 106.000 συνεργατικά έργα. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, στο eTwinning
είναι εγγεγραμμένοι 28235 εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 8600 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα 16862 συνεργατικά έργα (τελευταία ενημέρωση: 30-04-2020). Γίνετε μέλη της Κοινότητας
eTwinning. Δεν είστε μόνοι!

