Η φιλία δεν έχει ηλικία
..ένα project υιοθεσίας των μαθητών της Α΄ τάξης
από τους μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης
Πάνω σ’ αυτήν την ιδέα στηρίξαμε την
πρωτοβουλία του σχολείου μας να εφαρμόσει
συστηματικά από φέτος ένα project κατά το
οποίο κάθε μαθητής της ΣΤ΄ «υιοθετεί» έναν
μαθητή από την Α΄. Το project αυτό
εντάσσεται ως ολοκληρωμένη δράση στο
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Καταπολεμώντας
τον εκφοβισμό: Ένα ολιστικό σχολικό
πρόγραμμα – Combat bullying: A Whole
School Program COMBUS», στο οποίο
συμμετέχει το σχολείο για το σχ. έτος 2016-17.
Το πρόγραμμα «Η φιλία δεν έχει ηλικία», αποτελεί και μέρος των ευρύτερων δράσεων του
σχολείου μας, ενάντια στον εκφοβισμό, στην ενίσχυση των σχέσεων των μαθητών
διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και στη δημιουργία θετικού κλίματος στο σχολείο.
Ειδικότερα, στοχεύει οι μικροί/ες μαθητές/τριες να νιώθουν περισσότερη ασφάλεια και
σιγουριά και έτσι να αναπτύσσονται σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ τους ενώ οι μεγαλύτεροι
μαθητές να μαθαίνουν να φροντίζουν τους μικρότερους, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να
βοηθούν και να νιώθουν την ικανοποίηση της προσφοράς. Οι μαθητές/τριες της ΣΤ΄
λειτουργούν ως πρόσωπα αναφοράς για τα μικρά παιδιά του σχολείου μας, στην αυλή, στην
πρωινή προσέλευση και αποχώρηση, αλλά και σε πολλές άλλες δραστηριότητες της
σχολικής ζωής (εκδρομές/επισκέψεις, αθλητικές εκδηλώσεις, γιορτές κ.ά.). Κάθε παιδί της
ΣΤ΄ αναλαμβάνει να βοηθάει και να καθοδηγεί έναν μαθητή της Α΄ καθ’ όλη τη διάρκεια
της χρονιάς. Έτσι οι μικροί μας μαθητές μπορούν να απευθύνονται εκτός από τους
δασκάλους τους και στους μεγαλύτερους μαθητές, για πράγματα που τους απασχολούν.
Συμμετέχουν όλοι οι μαθητές/τριες της ΣΤ΄(ΣΤ1 & ΣΤ2) κι όλοι οι μαθητές της Α΄(Α1 &
Α2), καθώς και οι εκπ/κοί των τάξεων της Α΄ Αποστόλης Ζώης, Ευθύμης Καρράς, της
ΣΤ΄ Άρτεμις Κεφαλίδου, Κυριακή Ζερβού, η εκπ/κός της Παράλληλης Στήριξης Κατερίνα
Αποστόλου, η μουσικός Ηλέκτρα Καρακατσάνη, οι Γυμναστές Χρήστος Μπαρζού, Μανώλης
Αριζάνης, ο εικαστικός Φίλιππος Γκούτζος και η πληροφορικός Ελένη Δελημπέη.
Το project είναι ήδη σε εξέλιξη. Ήδη τα παιδιά της Α΄ και της ΣΤ΄ συμμετέχουν από
κοινού σε παιχνίδια και αθλητικές δραστηριότητες, με στόχο τη γνωριμία κι εξοικείωση των
μαθητών μεταξύ τους. Παράλληλα, στη μουσική τα παιδιά της ΣΤ΄ δουλεύουν ένα τραγούδι
δικό τους για να την Α΄ τάξη ενώ στο μάθημα των εικαστικών τα παιδιά ετοιμάζουν τις
συσκευασίες των προσωπικών δώρων που θα δώσουν ο κάθε μαθητής της έκτης στο
ζευγάρι του της πρώτης τάξης. Οι εντυπώσεις είναι πολύ θετικές, τα παιδιά συμμετέχουν
με ενθουσιασμό και με μεγάλη προσοχή και υπευθυνότητα, ενώ οι κοινές δράσεις των 4
τμημάτων μας έχουν χαρίσει συγκινητικές στιγμές που επιβεβαιώνουν την αρχική μας
υπόθεση, ότι η φιλία δεν έχει ηλικία.
Δείτε σχετικό βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=lSY40SW501I&feature=youtu.be
Δείτε βίντεο σχετικού τραγουδιού: https://youtu.be/WIePWJEwswc

