
HOPE4schools – Health,

openness and prosperity
education for schools

 

η ενημέρωση του προσωπικού του σχολείου και των γονέων των μαθητών
πάνω σε θέματα υγείας, ασφάλειας, ψυχικής υγείας και ευημερίας
η ενημέρωση των μαθητών πάνω στην COVID-19, την ψυχική υγεία και την
ευημερία, μέσω διαδραστικών ψηφιακών τεχνολογιών
η υιοθέτηση νέων μεθόδων διδασκαλίας για την καλύτερη παρακίνηση και
εμπλοκή των μαθητών στη διαδικτυακή μάθηση και τις ψηφιακές
τεχνολογίες.
η εξοικείωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών με νέα εργαλεία
διδασκαλίας στο διαδίκτυο, όπως: Kahoot, Jamboard, Nearpod, Padlet,
Canvas, Mentimeter κ.λπ.
η ενεργός συμμετοχή όλου του προσωπικού και των μαθητών σε
συγκεκριμένο σχέδιο δράσης της σχολικής μονάδας 
η δημιουργία θετικού κλίματος στην τάξη, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα
προβλήματα πειθαρχίας και να ενθαρρύνεται η επαγγελματική βελτίωση
η εφαρμογή νέων ηλεκτρονικών μεθόδων και δραστηριοτήτων και η
αξιοποίηση των διαδικτυακών αποθετηρίων πόρων και βέλτιστων πρακτικών
για την καλλιέργεια της ευημερίας όλων των εμπλεκόμενων.

Στόχος προγράμματος/Τελικό προϊόν: 
Στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξει κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό
απαντώντας στα ακόλουθα ερωτήματα:
1.πώς μπορούν τα σχολεία να υποστηρίζουν συνεχώς τους μαθητές, το
προσωπικό και τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής
διδασκαλίας, έτσι ώστε ο κίνδυνος για την υγεία και την ευημερία τους να
μειωθεί; 
2.πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με τους
υπόλοιπους ενδιαφερόμενους; 

Στους επιμέρους στόχους του προγράμματος περιλαμβάνονται οι παρακάτω:
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Όλοι οι εταίροι/συνεργαζόμενα σχολεία του
προγράμματος θα συμβάλουν στην υλοποίηση των
δραστηριοτήτων του έργου, όπως εργαστήρια,
διαβουλεύσεις με τους εκπαιδευτικούς, πιλοτική
εφαρμογή των αποτελεσμάτων και παροχή
ανατροφοδότησης. Επίσης, οι εταίροι/συνεργαζόμενα
σχολεία θα στηρίζουν ενεργά τη διάδοση και τη
βιωσιμότητα του έργου. Συγκεκριμένα, θα συμβάλουν
στη διεξαγωγή έρευνας σε εκπαιδευτικούς/μαθητές/
γονείς προκειμένου να καταγραφεί ο τρόπος με τον
οποίο η πανδημία και οι διαδικτυακές 

πρακτικές διδασκαλίας έχουν επηρεάσει τη
διδασκαλία και μάθηση καθώς και τα προβλήματα/
προκλήσεις που έχει προκαλέσει. Επίσης, θα
πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς/
γονείς ή ειδικούς καλεσμένους για διάφορα θέματα
και θα εφαρμόσουν πιλοτικά την προτεινόμενη
μεθοδολογία δοκιμάζοντας την πρακτική εφαρμογή
και την αποτελεσματικότητά της. Τέλος θα
συμβάλουν στη διάδοση των αποτελεσμάτων του
προγράμματος (δημιουργία βίντεο, συμμετοχή σε
εκδηλώσεις, συνεργασία με τοπικούς φορείς).  

Υποχρεώσεις εταίρων

Το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες:
1.Μεθοδολογία ευημερίας για το προσωπικό και τους μαθητές των
σχολείων (οδηγός εφαρμογής)
2.Ηλεκτρονικό αποθετήριο πόρων για την ευημερία και
διαδραστικών ψηφιακών εργαλείων
3.Βέλτιστες πρακτικές στην πράξη και μάθηση από πραγματικές
καταστάσεις 

Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής
Μακεδονίας είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση
της δεύτερης δραστηριότητας, του
ηλεκτρονικού αποθετηρίου πόρων για την
ευημερία και διαδραστικών ψηφιακών
εργαλείων. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με
όλους τους εταίρους,  θα αναλάβει:
1.τη δημιουργία ηλεκτρονικού
ερωτηματολογίου στο οποίο το προσωπικό των
σχολείων καλείται να δώσει ανατροφοδότηση
σχετικά με τις προτιμήσεις τους ως προς τον
τρόπο και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού
αποθετηρίου.

2.τη δημιουργία του αποθετηρίου με βάση τα
αποτελέσματα του ερωτηματολογίου.
Πρόκειται για μια συλλογή από πόρους,
εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές σχετικά με
την ευημερία και την ψυχική υγεία. 
3.Τη δοκιμή και αξιολόγηση των πόρων σε
ομάδα 10 μελών του εκπαιδευτικού και
σχολικού προσωπικού στη χώρα μας
4.Τη δοκιμή του αποθετηρίου σε μαθητές
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
5.Τη σύνταξη εθνικής και συγκεντρωτικής
έκθεσης των αποτελεσμάτων της πιλοτικής
εφαρμογής

Εκτός από τα παραπάνω, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης συμβάλλει
αποτελεσματικά σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος σχετικά με την
υλοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων του μέσα στα χρονικά περιθώρια

που ορίζονται από τους εταίρους και αναφέρονται στην αίτηση του
προγράμματος. 



Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τις παρακάτω κινητικότητες:
1.Ρουμανία, Φεβρουάριος 2022
2.Βουλγαρία, Αύγουστος 2022
3.Πορτογαλία, Νοέμβριος 2023

Επίσης, η ελληνική πλευρά θα αναλάβει τη διοργάνωση της τρίτης εταιρικής συνάντησης στην
περιοχή μας τον Απρίλιο 2023. 

Κινητικότητες προγράμματος

Χαρακτηριστικά
συμμετεχόντων

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Δεξιότητες συνεργασίες και διαπροσωπικές δεξιότητες
Διάθεση για έρευνα, προσφορά και εργασία για την ολοκλήρωση του έργου
Διάθεση για διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου 
Διαθεσιμότητα για συμμετοχή σε πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις και κινητικότητες
στο πλαίσιο του προγράμματος
Οργάνωση και υλοποίηση δύο πολλαπλασιαστικών δράσεων (multiplier events) τον
Νοέμβριο 2022 και Δεκέμβριο 2023 για ενημέρωση και διάχυση της πληροφορίας
Εργασιακή υπευθυνότητα για την έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

Οι εκπαιδευτικοί που θα εμπλακούν στο έργο πρέπει να έχουν τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
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