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1. Εισαγωγή 

1.1. Ο στόχος της έκθεσης 

Οι σχέσεις μεταξύ των συνομηλίκων στα σχολικά χρόνια φαίνεται να επηρεάζουν 

σημαντικά την κοινωνική ανάπτυξη και την ευημερία των παιδιών. Τόσο οι σχέσεις με τους 

συνομηλίκους όσο και οι κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών έχουν μεγάλη σημασία στην 

καθημερινή τους σχολική ρουτίνα. Η βιβλιογραφία (π.χ., Rubin et al., 2013) έχει αναδείξει ότι 

τα παιδιά που είναι δημοφιλή μεταξύ των συνομηλίκων τους και διαθέτουν ικανές 

κοινωνικές δεξιότητες, έχουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση και παρουσιάζουν υψηλότερες 

ακαδημαϊκές επιδόσεις από τους συνομηλίκους τους που δεν είναι δημοφιλείς ή δεν έχουν 

τέτοιες δεξιότητες. Ως αποτέλεσμα, το θέμα των σχέσεων μεταξύ των συνομηλίκων έχει 

κερδίσει την προσοχή όχι μόνο των ερευνητών αλλά και του κοινού γενικότερα. Ειδικά στο 

πλαίσιο της ενταξιακής εκπαίδευσης, οι σχέσεις μεταξύ των συνομηλίκων έχουν αποτελέσει 

κεντρικό θέμα συζήτησης (Avramidis et al., 2018; Ruijs & Peetsma, 2009). Για παράδειγμα, 

στις ΗΠΑ, η πρωτοβουλία πολιτικής που εφαρμόστηκε πρόσφατα «No Child Left Behind» 

δίνει σημαντική έμφαση στη σημασία της δημιουργίας σχέσεων με συνομηλίκους και της 

καλλιέργειας των κοινωνικών δεξιοτήτων όλων των μαθητών που φοιτούν στα γενικά 

σχολεία (Mamas et al., 2021). 

Η ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων με συνομηλίκους αποτελεί προϋπόθεση για τη 

δημιουργία σταθερών σχέσεων φιλίας μεταξύ των παιδιών. Έτσι, οι σχέσεις και οι φιλίες των 

παιδιών συνδέονται στενά με μια μεγάλη ποικιλία πτυχών της κοινωνικής και ακαδημαϊκής 

ανάπτυξης των παιδιών, όπως η ανάπτυξη ενσυναίσθησης, σεβασμού, οικειότητας, στοργής 

και με την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης τους (Avramidis, Aroni, & Strogilos, 2022; 

Domitrovich et al., 2017). Ιδιαίτερα οι φιλίες στο σχολικό περιβάλλον παίζουν σημαντικό 

ρόλο στη σχολική ρουτίνα των μαθητών. Επιπλέον, ορισμένα χαρακτηριστικά της τάξης 

φαίνεται να επηρεάζουν τις ευκαιρίες για έναρξη και διατήρηση φιλιών. Συγκεκριμένα, οι 

Gifford-Smith και Brownell (2003) κατέληξαν στην ανασκόπησή τους στο συμπέρασμα ότι 

στις παραδοσιακά οργανωμένες τάξεις οι μαθητές εμφανίζονται πιο συχνά παραμελημένοι 

και μερικές φορές χωρίς καθόλου φίλους, ενώ σε λιγότερο παραδοσιακά οργανωμένες 

τάξεις οι μαθητές εντάσσονται συχνότερα στην ομάδα των συνομηλίκων μέσω σταθερών και 

αμφίδρομων φιλιών. 

Ως εκ τούτου, έχοντας κατά νου τη σημασία των σχέσεων με τους συνομηλίκους και τις 

φιλίες στην ανάπτυξη όλων των μαθητών, καθώς και τη συσχέτισή τους με τη συνολική 
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σχολική οργάνωση και τις εκπαιδευτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στις τάξεις, η 

κοινοπραξία του έργου FRIEND-SHIP ανέπτυξε το πρόγραμμα FRIEND-SHIP. Προκειμένου τα 

παιδιά να αλληλεπιδρούν με επιτυχία μέσα στην ομάδα των συνομηλίκων τους, θα πρέπει 

να διαθέτουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ξεκινήσουν και να διατηρήσουν, αρχικά 

δυαδικές σχέσεις και στη συνέχεια πιο περίπλοκες. Ως αποτέλεσμα, το πρόγραμμα 

παρέμβασης είχε ως στόχο να ενσωματώσει δραστηριότητες που προωθούν τη συνεχή 

συνεργασία και τη διευκόλυνση της συχνής επαφής και της διαπροσωπικής σύνδεσης 

μεταξύ των μαθητών (Kinderman, 1993; Hassani et al., 2020). Γενικά, τα παιδιά 

υποστηρίζονται στην εξοικείωσή τους με ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών που κρίνονται 

απαραίτητες προκειμένου να επιτύχουν αποτελεσματικά τους κοινωνικούς τους στόχους. 

Η παρούσα έκθεση αποτελείται από πέντε μέρη. Η εισαγωγή παρέχει μια σύντομη 

ανασκόπηση προηγούμενων ερευνών καθώς και τον ορισμό και τη συζήτηση των εννοιών 

της «κοινωνικής ένταξης» και της «κοινωνικής συμμετοχής». Το δεύτερο κεφάλαιο 

προσφέρει μια σύντομη περιγραφή του προγράμματος παρέμβασης FRIEND-SHIP, 

συμπεριλαμβανομένων των στόχων του, των γενικών αρχών που στηρίζουν την ανάπτυξή 

του και των συναντήσεων που απαρτίζουν το πρόγραμμα. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης του προγράμματος FRIEND-SHIP που αποτελείται από πέντε 

μελέτες περίπτωσης από κάθε συμμετέχουσα χώρα. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται 

οι αξιολογήσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών που αφορούν στο υλοποιημένο 

πρόγραμμα ως προς την καταλληλότητά του για τις ηλικιακές ομάδες των μαθητών, την 

ευκολία εφαρμογής και τη συνολική του αποτελεσματικότητα. Τέλος, το τελευταίο κεφάλαιο 

συνοψίζει τα αποτελέσματα από τις μελέτες περίπτωσης και τις αξιολογήσεις των 

εκπαιδευτικών, ενώ προσφέρει προτάσεις για την ενταξιακή εκπαίδευση στην Ευρώπη. 

 

1.2. Kοινωνική συμμετοχή 

Ο σκοπός του προγράμματος FRIEND-SHIP είναι να εντοπίσει τους κρίσιμους εκείνους 

παράγοντες που σχετίζονται με την κοινωνική συμμετοχή των μαθητών και να ενθαρρύνει 

την κοινωνική συμμετοχή μέσω μιας κατάλληλης προσέγγισης παρέμβασης. Το πρόγραμμα 

παρέμβασης συμβάλλει στην ανάπτυξη της κατανόησης της κοινωνικής συμμετοχής των 

μαθητών από τις ομάδες του έργου και ταυτόχρονα, υποστηρίζει και προωθεί την κοινωνική 

συμμετοχή και την ένταξή όλων των μαθητών στην τάξη σύμφωνα με τους τρέχοντες 

στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής. 
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Όσον αφορά τον όρο «κοινωνική συμμετοχή», αυτός έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον 

των ερευνητών προκειμένου να καθοριστούν τα στοιχεία που τον απαρτίζουν. Οι Koster et 

al. (2009) κατέληξαν στη βιβλιογραφική τους ανασκόπηση στο συμπέρασμα ότι η έννοια 

«κοινωνική συμμετοχή» αποτελείται από τέσσερα βασικά θέματα: (α) την παρουσία 

κοινωνικών επαφών/αλληλεπιδράσεων, (β) την αποδοχή από τους άλλους (γ) τις κοινωνικές 

σχέσεις και (δ) την αυτοαντίληψη της αποδοχής από τους συμμαθητές. Μερικά χρόνια 

αργότερα, οι Bossaert et al. (2013) προσδιόρισαν ένα επιπλέον σημαντικό υπο-θέμα (την 

αυτοαντίληψη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης) στην κοινωνική συμμετοχή. 

Συνυπολογίζοντας μαζί αυτές τις ανασκοπήσεις, και λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη τα 

στοιχεία πρόσφατων μελετών στον τομέα αυτό, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η 

κοινωνική συμμετοχή ορισμένων μαθητών στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης συνιστά 

μία πρόκληση. 

Ενώ κάθε μαθητής μπορεί να αντιμετωπίσει κάποια στιγμή στη σχολική του 

σταδιοδρομία δυσκολία στις κοινωνικές του σχέσεις, η βιβλιογραφία προτείνει ότι ορισμένες 

ομάδες είναι πιο πιθανό να βιώσουν ελλιπή κοινωνική συμμετοχή. Για παράδειγμα, οι 

μαθητές με ΕΕΑ και οι μαθητές που προέρχονται από εθνική μειονότητα έχουν διαπιστωθεί 

σταθερά ότι είναι λιγότερο αποδεκτοί, έχουν λιγότερους φίλους, συμμετέχουν σε λιγότερες 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και γενικά έχουν μια φτωχότερη κοινωνική αντίληψη του 

εαυτού τους σε σύγκριση με τους τυπικά αναπτυσσόμενους συμμαθητές τους (Bossaert, de 

Boer, Frostad, Pijl, & Petry, 2015· Hamel, Schwab, & Wahl, 2022· Nepi, Facondini, Nucci, & 

Περού, 2013· Pijl & Frostad, 2010· Schwab, Huber, & Gebhardt, 2016). Ακολουθεί η 

παρουσίαση ορισμένων αναφορών από την πρόσφατη βιβλιογραφία σχετικά με την 

κοινωνική συμμετοχή των μαθητών με ΕΕΑ, καθώς αυτή η ομάδα έχει προσελκύσει το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον της έρευνας μέχρι σήμερα. 

Όσον αφορά το βασικό θέμα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, οι μαθητές με ΕΕΑ 

παρατηρούνται συχνότερα να είναι μόνοι στο προαύλιο και να έχουν λιγότερες 

αλληλεπιδράσεις κατά τη διάρκεια του διαλείμματος με τους συμμαθητές τους από ότι οι 

συμμαθητές τους χωρίς ΕΕΑ (Avramidis, 2013; Koster, Pijl, Nakken & van Houten, 2010 Petry, 

2018, Schwab, 2014, 2015a). Η βιβλιογραφία αναδεικνύει ξεκάθαρα ότι αυτή η έλλειψη 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών με ΕΕΑ και των συμμαθητών τους δεν οφείλεται μόνο 

σε σημαντικά λιγότερες προσπάθειες από τους μαθητές με ΕΕΑ αλλά και από τους 

συμμαθητές τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό γιατί η έλλειψη κοινωνικής 
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αλληλεπίδρασης δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στην έλλειψη προ-κοινωνικής 

συμπεριφοράς από την πλευρά των μαθητών με ΕΕΑ, αλλά πιθανώς και σε άλλους 

παράγοντες, όπως οι αρνητικές στάσεις των συμμαθητών τους χωρίς ΕΕΑ. 

Όσον αφορά την κοινωνική αποδοχή από τους συμμαθητές, η βιβλιογραφία δείχνει ότι 

οι μαθητές με ΕΕΑ κατέχουν λιγότερο ευνοϊκή κοινωνική θέση στο δίκτυο της τάξης τους σε 

σύγκριση με τους συνομηλίκους τους. Συγκεκριμένα, αρκετές μελέτες σε γενικά 

περιβάλλοντα μάθησης έχουν καταλήξει ότι οι μαθητές με ΕΕΑ είναι λιγότερο αποδεκτοί και 

περισσότερο απορριπτόμενοι σε σχέση με τους συνομηλίκους τους χωρίς ΕΕΑ (Bossaert, de 

Boer, Frostad, Pijl, & Petry, 2015; Koster, Pijl, Nakken & van Houten, 2010; Pijl & Frostad, 

2010; Schwab, 2015; 2019). Όσον αφορά τις φιλίες, η βιβλιογραφία δείχνει ότι οι μαθητές με 

ΕΕΑ έχουν λιγότερους φίλους στην τάξη τους από τους συμμαθητές τους χωρίς ΕΕΑ (Hassani, 

Schwab, & Boda, 2022; Koster, Pijl, Nakken, & van Houten, 2010; Pijl, Skaalvik, & Skaalvik, 

2010· Schwab, 2015). Επιπλέον, ακόμη και όταν οι μαθητές με ΕΕΑ καταφέρνουν να 

δημιουργήσουν κάποιες φιλίες, αυτές τείνουν να είναι λιγότερο σταθερές (Frostad, 

Mjaavatn, & Pijl, 2011· Schwab, 2019· Wiener & Schneider, 2002). Όσον αφορά την 

κοινωνική αυτό-αντίληψη των μαθητών, τα στοιχεία από προηγούμενες μελέτες είναι 

μάλλον μικτά. Για παράδειγμα, σε μια ανασκόπηση πρώιμων μελετών στο πεδίο από τους 

Pijl, Skaalvik και Skaalvik (2010), οι μετρήσεις της κοινωνικής αυτό-αντίληψης που 

αναφέρθηκαν και από τις πέντε μελέτες που συμπεριλήφθησαν στην ανασκόπηση, έδειξαν 

χαμηλότερες αντιλήψεις μεταξύ των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες σε σχέση με τους 

συνομηλίκους τους χωρίς μαθησιακές δυσκολίες (Lackaye & Margalit, 2006; Núñez et al 

2005; Polychroni, Koukoura & Anagnostou, 2006; Tabassam & Grainger, 2002; Vaughn, 

Elbaum & Schumm, 1996). Ωστόσο, αποτελέσματα από πιο πρόσφατες ανασκοπήσεις 

(Bossaert et al., 2013; Koster et al., 2009; Schwab, 2018) έδειξαν ότι η διαφορά μεταξύ των 

αντιλήψεων της κοινωνικής αυτό-αντίληψης που είχαν οι μαθητές με και χωρίς ΕΕΑ ήταν 

πολύ μικρότερη ή ακόμα και ανύπαρκτη. Για παράδειγμα, ορισμένες μελέτες απέτυχαν να 

εντοπίσουν μια σημαντική διαφορά ανάμεσά στις δύο ομάδες (Avramidis, 2013· Avramidis, 

Avgeri & Strogilos, 2018; Koster et al., 2010). 

 

 

1.3. Προγράμματα κοινωνικής συμμετοχής 
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Με βάση τις παραπάνω θεωρητικές αντιλήψεις, έχουν αναπτυχθεί διάφορα 

προγράμματα παρέμβασης με στόχο την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών με 

διαπροσωπικά προβλήματα που κινδυνεύουν με μελλοντική κοινωνική απομόνωση. Για 

παράδειγμα, η βιβλιογραφία περιέχει μελέτες που αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των 

παρεμβάσεων SST (Social Skills Training), οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν 

την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών, συμπεριλαμβανομένης της 

εκπαίδευσης συμπεριφορικών κοινωνικών δεξιοτήτων (π.χ. μοντελοποίηση, οδηγίες, 

συζήτηση), την εκπαίδευση δεξιοτήτων κοινωνικής αντίληψης που περιλαμβάνει την 

ερμηνεία κοινωνικών ενδείξεων καθώς και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Τα 

στοιχεία φαίνεται να υποδηλώνουν ότι οι παρεμβάσεις SST δεν παράγουν σημαντικά 

αποτελέσματα όταν ξεχωρίζονται μεμονωμένοι μαθητές (Kavale & Mostert, 2004), αλλά 

αντίθετα είναι πιο αποτελεσματικές όταν εφαρμόζονται σε ολόκληρο το σχολείο και όταν 

αλλάζουν ορισμένοι βασικοί συστημικοί παράγοντες, όπως το σχολικό ήθος στο σύνολό του, 

οι στάσεις του προσωπικού και των συνομηλίκων (βλ. επίσης Spence [2003] για μια σχετική 

ανασκόπηση). Είναι ενδιαφέρον, ότι αυτό ισχύει και για άλλες σχολικές παρεμβάσεις που 

έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής των παραδοσιακά 

περιθωριοποιημένων μαθητών, όπως οι μαθητές με ΕΕΑ. Πράγματι, στην ανασκόπηση των 

σχολικών παρεμβάσεων σε γενικές τάξεις προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι 

Garrote, Dessemontet και Opitz (2017) εντόπισαν μια σειρά αποτελεσματικών παρεμβάσεων 

που αφορούν σε όλο το σχολείο, συμπεριλαμβανομένων της διδασκαλίας στρατηγικών 

αλληλεπίδρασης σε μαθητές χωρίς ΕΕΑ, το σχεδιασμό ομαδικών δραστηριοτήτων στο 

ακαδημαϊκό πλαίσιο (συνεργατική μάθηση και διδασκαλία ομηλίκων), και τη διαμόρφωση 

ομάδων υποστήριξης για τους μαθητές με ΕΕΑ. Είναι σημαντικό ότι αυτές οι παρεμβάσεις 

φαίνεται ότι μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο σε όλα τα παιδιά και όχι μόνο σε εκείνα με 

ΕΕΑ. 

Συνοψίζοντας, υπάρχει ανάγκη να μετατοπιστεί η εστίαση της έρευνας από 

παρεμβάσεις που εστιάζουν σε εκείνους τους μεμονωμένους μαθητές που ξεχωρίζουν ως 

περιθωριοποιημένοι σε παρεμβάσεις που απευθύνονται σε ολόκληρη την τάξη. Μια 

ανασκόπηση που διεξήχθη πρόσφατα για τους σκοπούς αυτού του έργου (Hassani et al., 

2020) έδειξε ότι δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό οι μαθητές 

μπορούν να χτίσουν το βάθρο μιας παρέμβασης. Πολλαπλές συναντήσεις για μεγάλο 

χρονικό διάστημα μπορεί να βοηθήσουν τους μαθητές να εσωτερικεύσουν τους κύριους 
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στόχους της παρέμβασης, καθώς οι μαθητές πρέπει να μεταφέρουν όλα όσα έχουν μάθει 

στην καθημερινή σχολική τους ζωή (και επίσης στις δραστηριότητες τους ελεύθερου χρόνου 

τους). Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται απαραίτητο να μην εστιάσουμε απλώς σε 

συγκεκριμένους μαθητές-στόχους, αλλά στην ενίσχυση του «ΕΜΕΙΣ» (εμείς-συναισθήματα, 

συνεργατική μάθηση, κοινοί στόχοι και ενδυνάμωση ομάδας), η οποία φαίνεται να είναι 

ιδιαίτερα επιτυχημένη. Ως εκ τούτου, κρίθηκε απαραίτητο για το πρόγραμμα παρέμβασης 

FRIEND-SHIP να περιλαμβάνει διαφορετικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 

ευέλικτο τρόπο σε διαφορετικά περιβάλλοντα (π.χ., πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, εστίαση στην αναπηρία ή στην ετερογένεια). Επιπλέον, τα προγράμματα που 

εφαρμόζονται στην καθημερινή σχολική ζωή και, επομένως, αφορούν τις συμπεριφορές των 

εκπαιδευτικών φαίνεται να είναι πιο ελπιδοφόρα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων 

αποτελεσμάτων (Toulia, Strogilos, & Avramidis, 2021). 
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2. Μία σύντομη περιγραφή του προγράμματος FRIEND-SHIP  

2.1. Ο στόχος του προγράμματος παρέμβασης 

Το πρόγραμμα παρέμβασης FRIEND-SHIP σχεδιάστηκε για να ενισχύσει τις κοινωνικο-

συναισθηματικές δεξιότητες των μαθητών (ενσυναίσθηση, συνεργασία, αυτό-έλεγχος, 

διεκδικητική συμπεριφορά) με έμφαση στην προ-κοινωνική συμπεριφορά τους. Οι μαθητές 

μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα δικά τους συναισθήματα και αυτά των συνομηλίκων τους και 

αναπτύσσουν την ικανότητα να τα διαχειρίζονται. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει να 

ενισχύσει την αυτογνωσία των μαθητών (αυτο-εικόνα) και να αυξήσει την κατανόησή τους 

για την ένταξη και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Τελικά, η αποδοχή των συνομηλίκων 

και η ανάπτυξη νέων φιλιών με την παράλληλη ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών σχέσεων 

θεωρούνται σημαντικά αποτελέσματα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 8-12 

ετών και αποτελείται από 12 συναντήσεις, διάρκειας 45-60 λεπτών η καθεμία. Σε μια 

περίοδο έξι εβδομάδων, οι δάσκαλοι της τάξης εφαρμόζουν δύο συναντήσεις την εβδομάδα. 

 

2.2. Οι γενικές αρχές του προγράμματος παρέμβασης 

Οι εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν το πρόγραμμα θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα: 

 Ό,τι δημιουργεί το παιδί είναι αποδεκτό (δεν υπάρχει κριτική και διδακτισμός). 

 Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δημιουργούν ευκαιρίες για τους μαθητές να 

αναπτύξουν τις κοινωνικο-συναισθηματικές τους δεξιότητες (δεν υπάρχει πρόθεση 

πειθαρχίας ή επίπληξης των μαθητών). 

 Το πρόγραμμα δεν επιδιώκει να διδάξει στους μαθητές «τι να κάνουν» ή «πώς να 

συμπεριφέρονται». 

 Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δημιουργήσουν μια ασφαλή κοινότητα προσφέροντας 

ασφαλή και σαφή όρια. 

 Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να καλλιεργούν αλληλεπιδράσεις βασισμένες στο 

σεβασμό και την υποστήριξη μεταξύ των μελών της ομάδας. 

 Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να καθοδηγούν τους μαθητές μέσα από ανοιχτές 

ερωτήσεις για να οικοδομήσουν εκείνοι τις γνώσεις τους αντί να τους προσφέρουν 

έτοιμες απαντήσεις 
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 Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρέχουν τον απαραίτητο χρόνο και την υποστήριξη 

που χρειάζονται για να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των 

συναντήσεων. 

 Για κάθε δημιούργημα των μαθητών από την κάθε συνάντηση, ο εκπαιδευτικός ρωτά 

την ομάδα τι θα ήθελε να κάνει με αυτό (π.χ. να το κρατήσει, να το αναρτήσει στον 

τοίχο ή ακόμα και να το πετάξει). 

 Η επιμονή και η δέσμευση είναι απαραίτητες για να ξεπεραστούν τυχόν εμπόδια που 

προκύπτουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος. 

 Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι αναπτύξαμε το πρόγραμμα χωρίς να 

γνωρίζουμε τους συμμετέχοντες μαθητές. Θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες 

προσαρμογές στις δραστηριότητες που παρουσιάζονται για να καλύπτονται οι 

ανάγκες κάθε μαθητή ξεχωριστά στην τάξη σας. 

 

2.3. Οι συναντήσεις που απαρτίζουν το πρόγραμμα 

Το πρόγραμμα παρέμβασης FRIEND-SHIP αποτελείται από 12 συναντήσεις, οι οποίες 

περιγράφονται συνοπτικά σε αυτή την ενότητα. Το πλήρες πρόγραμμα παρέμβασης καθώς 

και περαιτέρω πηγές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος 

(friendship.univie.ac.at/intervention-program) 

Συνάντηση 1: Σπάζοντας τον πάγο και υπογράφοντας το συμβόλαιο 

Στόχοι: Η ενίσχυση του δεσμού της ομάδας, η συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία 

διαμόρφωσης κοινά αποδεκτών κανόνων, η διασφάλιση της συγκατάθεσης των μαθητών, η 

κατανόηση της σημασίας της τήρησης των κανόνων και η κατανόηση των συνεπειών σε 

περίπτωση μη τήρησης των κανόνων. 

Σύντομη περιγραφή: Η πρώτη συνάντηση βοηθά στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος 

στην τάξη με αμοιβαία φροντίδα και σεβασμό, όπου οι απόψεις όλων των μελών έχουν αξία 

και εκτιμώνται. Όλες οι δραστηριότητες στοχεύουν στη διαμόρφωση των βασικών κανόνων 

συνεργασίας, των αρχών του καλού συνομιλητή και στην καλλιέργεια της αποδοχής των 

διαφορετικών απόψεων. Αυτό το περιβάλλον θα πρέπει να επιτευχθεί μόνο μέσω της 

θετικής συμπεριφοράς και της υποστήριξης που προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί. 

Συνάντηση 2: Καλλιέργεια της συνεργασίας και της αλληλεγγύης στην τάξη 
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Στόχοι: Να εξασκηθεί η συμμετοχή σε δραστηριότητες συνεργασίας και να ενσταλάξει το 

αίσθημα σεβασμού και αλληλεγγύης στην ομάδα 

Σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες συνεργασίας για να 

αναπτύξουν τις σχέσεις με τους συνομηλίκους τους, να οικοδομήσουν ισχυρότερους δεσμούς 

με τους συμμαθητές τους και να εκτιμήσουν και να σεβαστούν κάθε μέλος της ομάδας της 

τάξης. Οι μαθητές μαθαίνουν ότι η συνεργασία για την επίτευξη ενός κοινού στόχου μπορεί 

να ελαχιστοποιήσει τα περιστατικά συγκρούσεων, να προωθήσει το σεβασμό και να 

καλλιεργήσει την αίσθηση ότι κάθε μέλος της ομάδας έχει πολύτιμη συμβολή στην κοινή 

εργασία. 

Συνάντηση 3: Αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων 

Στόχοι: Να αυξηθεί η επίγνωση των συναισθημάτων κάποιου μέσα από λεκτικές και μη 

λεκτικές ενδείξεις, να αναγνωρίζουν τα δικά τους συναισθήματα και τα συναισθήματα των 

συνομηλίκων τους, να ξεχωρίζουν και να χαρακτηρίζουν θετικά και αρνητικά συναισθήματα 

τόσο στον εαυτό τους όσο και στους άλλους, να χρησιμοποιούν λέξεις για να εκφράσουν τα 

συναισθήματα τους αποτελεσματικά, να αποδέχονται και να νιώθουν ενσυναίσθηση απέναντι 

στα συναισθήματα των άλλων, να κατανοούν τα αρνητικά συναισθήματα (π.χ. θυμός, οργή) 

και να μην νιώθουν ενοχή όταν τα βιώνουν και τέλος, να βοηθηθούν τα παιδιά να κατανοούν 

τα συναισθήματά τους και να διαχειρίζονται τη συμπεριφορά τους.  

Περιγραφή: Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να αναγνωρίσουν και να 

χαρακτηρίσουν τα συναισθήματά τους (και τα συναισθήματα των συνομηλίκων τους). Οι 

μαθητές αναζητούν και εντοπίζουν θετικά και δύσκολα συναισθήματα και τον αντίκτυπό τους 

στον εαυτό τους και στους άλλους. Οι μαθητές εισάγονται σε αποτελεσματικούς και 

κατάλληλους τρόπους διαχείρισης των συναισθημάτων τους. 

Συνάντηση 4: Δυνατά σημεία και αδυναμίες 

Στόχοι: Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους, να 

εκτιμούν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των συνομηλίκων τους, να κατανοήσουν ότι όλοι 

έχουν θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά στην προσωπικότητά τους και να ενθαρρυνθεί η 

ανάπτυξη διαφόρων διαστάσεων της αυτοαντίληψης των μαθητών 

Περιγραφή: Οι δραστηριότητες υπενθυμίζουν στους μαθητές τα δικά τους θετικά 

χαρακτηριστικά και τους βοηθούν να εκτιμήσουν παρόμοια χαρακτηριστικά στους άλλους. 

Επιπρόσθετα, οι μαθητές αναγνωρίζουν το γεγονός ότι όλοι έχουμε αδυναμίες, όπως και 

πλεονεκτήματα, προκειμένου να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους. 
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Συνάντηση 5: Γιορτάζοντας τη διαφορετικότητα 

Στόχοι: Να αναπτύξουν περαιτέρω οι μαθητές την κατανόησή τους για τις ομοιότητες 

και τις διαφορές που έχουν μεταξύ τους, να μάθουν να αποδέχονται και να εκτιμούν τις 

διαφορετικές απόψεις και γνώμες και να αναδειχθεί και να εκτιμηθεί η διαφορετικότητα μέσα 

στην τάξη τους 

Περιγραφή: Μέσω της εμπλοκής τους σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες, παρέχεται 

στους μαθητές μία «αρχή» για να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους κατά την εισαγωγή του 

θέματος της «διαφορετικότητας». Οι μαθητές έχουν ευκαιρίες να γνωρίσουν καλύτερα ο ένας 

τον άλλον και να εκτιμήσουν ο ένας τις ομοιότητες και τις διαφορές του άλλου και να μάθουν 

να αναγνωρίζουν πώς οι διαφορές κάνουν κάποιον μοναδικό και ξεχωριστό και πόσο χρήσιμες 

είναι αυτές οι διαφορές στην καθημερινή ζωή. 

Συνάντηση 6: Βάζοντας τον εαυτό μας στη θέση του άλλου 

Στόχοι: Να μάθουν να ακούν και να κατανοούν τις διαφορετικές απόψεις των 

συνομηλίκων τους και να βάζουν τον εαυτό τους στη θέση των άλλων δείχνοντας την 

ενσυναίσθησή τους προς τους άλλους 

Περιγραφή: Οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες προκειμένου να ενισχύσουν 

την ικανότητά τους να βιώνουν τα διαφορετικά συναισθήματα των άλλων και να κατανοούν 

τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ανταποκρίνονται με ενσυναίσθηση απέναντί τους. Με 

άλλα λόγια, να εναρμονιστούν με τα συναισθήματα των άλλων. Οι μαθητές θα έχουν την 

ευκαιρία να βρεθούν σε διαφορετικά σενάρια/θέσεις, στις οποίες μπορεί να έχουν βιώσει ή 

όχι στο παρελθόν. Για παράδειγμα, μπορεί να κληθούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους 

όταν θυματοποιούνται, ενώ είναι αυτοί που συνήθως εκφοβίζουν τους συμμαθητές τους. 

Συνάντηση 7: Συμπεριφέρομαι στους άλλους όπως θέλω να μου συμπεριφέρονται 

Στόχοι: Να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές δεξιότητες του σεβασμού, της 

εξυπηρετικότητας και της καλοσύνης όταν αλληλοεπιδρούν με τους συμμαθητές τους, να 

ενθαρρυνθεί η χρήση αποτελεσματικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια των 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και να αναπτύξουν τις συνεργατικές τους δεξιότητες 

Περιγραφή: Οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες για να κατανοήσουν τη 

σημασία του σεβασμού, της εξυπηρετικότητας και της καλοσύνης στις καθημερινές τους 

αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές τους και τους άλλους ανθρώπους. Οι μαθητές θα έχουν 

την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν ότι η καλοσύνη και ο σεβασμός ενθαρρύνουν θετικά 
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συναισθήματα και αντιδράσεις για το άτομο που τα δέχεται, αναπτύσσοντας μια ατμόσφαιρα 

συμπόνιας και υποστήριξης. 

Συνάντηση 8: Αναπτύσσοντας τον αυτο-έλεγχο και τη διεκδικητική συμπεριφορά 

Στόχοι: Να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα αρνητικά τους συναισθήματα, να 

αναγνωρίζουν και να εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις στην επιθετικότητα, να μάθουν να 

υπερασπίζονται τον εαυτό τους χωρίς να πληγώνουν τον άλλον και να αντιμετωπίζουν 

αγχωτικές καταστάσεις 

Περιγραφή: Οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί για να 

τους βοηθήσουν να αναπτύξουν αυτοέλεγχο και να υιοθετούν θετικές συμπεριφορές. 

Επιπλέον, οι μαθητές θα εξοικειωθούν με κατάλληλες στρατηγικές προκειμένου να 

συμπεριφέρονται και να μιλάνε με αυτοπεποίθηση. Στο τέλος της συνάντησης, εφαρμόζεται 

μια άσκηση χαλάρωσης για να δείξει στους μαθητές πώς να ελέγχουν τον θυμό ή την οργή 

τους, όταν τα νιώθουν και να τους βοηθήσει να ηρεμήσουν. 

Συνάντηση  9: Επίλυση κοινωνικών προβλημάτων 

Στόχοι: Να αναπτυχθεί η ικανότητα των μαθητών να επιλύουν αποτελεσματικά 

διαπροσωπικά προβλήματα, να μάθουν να επικεντρώνονται στο πρόβλημα και όχι στο άτομο 

με το οποίο έχουν συγκρουστεί και να προσφερθούν στους μαθητές εναλλακτικοί τρόποι 

επίλυσης των συγκρούσεων εκτός από την παθητικότητα ή την επιθετικότητα 

Περιγραφή: Οι μαθητές ενθαρρύνονται να ανακαλύψουν δημιουργικές στρατηγικές 

για την αποτελεσματική επίλυση των διαπροσωπικών συγκρούσεων. Οι μαθητές 

συνειδητοποιούν ότι η σύγκρουση είναι ένα φυσικό μέρος της ζωής και με βάση τον τρόπο 

που αντιμετωπίζεται, μπορεί να είναι είτε εποικοδομητική είτε καταστροφική (Humphrey et 

al., 2018). 

Συνάντηση 10: Σχέσεις με τους συνομηλίκους και φιλίες  

Στόχοι: Να οριστεί ο όρος «φιλία», να συμφωνηθούν τα στοιχεία που συνιστούν μια 

φιλία και να κατανοήσουν οι μαθητές τις αρχές των πολύτιμων σχέσεων με τους συνομηλίκους 

τους και των φιλιών 

Περιγραφή: Αρχικά, οι μαθητές συμμετέχουν σε συζήτηση για τη φιλία και στη 

συνέχεια σε δραστηριότητες σχετικά με τα στοιχεία της φιλίας και των σχέσεων με τους 

συνομηλίκους. Σκοπός είναι οι μαθητές να εκτιμήσουν την έννοια της φιλίας και να 

δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα μεταξύ των συνομηλίκων στο οποίο όλα τα μέλη θα σέβονται 

και θα εκτιμούν το ένα το άλλο. 
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Συνάντηση 11: Δημιουργώντας καινούριους φίλους και κρατώντας τους παλιούς  

Στόχοι: Να αναπτύξουν οι μαθητές τις απαραίτητες δεξιότητες για να κάνουν νέους 

φίλους και να διατηρούν τις υπάρχουσες φιλίες (π.χ., να ακούν, να νοιάζονται, να βοηθούν και 

να υποστηρίζουν) και να δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα μεταξύ των συνομηλίκων  

Περιγραφή: Οι μαθητές συμμετέχουν σε παιγνιώδεις δραστηριότητες για να 

κατανοήσουν τη σημασία της φιλίας, τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ξεκινήσει μια 

φιλία και τα χαρακτηριστικά ενός καλού φίλου. 

Session 12: Το τέλος του ταξιδιού 

Στόχοι: Να αναστοχαστούν οι μαθητές σχετικά με τις δραστηριότητες που 

εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, να ενισχυθούν οι αντιλήψεις των μαθητών 

για το τι συνιστά στενή φιλία και να τονιστεί η σημασία της διατήρησης μιας φιλόξενης 

κοινότητας της τάξης  

Περιγραφή: Οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες κλεισίματος, στις οποίες 

αναστοχάζονται πάνω στις εμπειρίες τους από τις 11 συναντήσεις στις οποίες συμμετείχαν. 

Το πλήρες πρόγραμμα παρέμβασης βρίσκεται στο Παράρτημα αυτής της έκθεσης. 

 

2.4. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πριν την εφαρμογή του προγράμματος  

Προσφέρθηκε επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων σχολείων και 

στις τέσσερις χώρες. Η μορφή της επιμόρφωσης ήταν κοινή και περιλάμβανε τα ακόλουθα 

στοιχεία: θεωρητική γνώση για τις έννοιες της «κοινωνικής συμμετοχής» και της «κοινωνικής 

ένταξης», σχετική ερευνητική βιβλιογραφία για υπάρχοντα προγράμματα που ενθαρρύνουν 

την κοινωνική συμμετοχή των μαθητών στις γενικές τάξεις, τις βασικές αρχές του νέου 

προγράμματος FRIEND-SHIP, λεπτομερής επίδειξη του πρόσφατα αναπτυγμένου ψηφιακού 

εργαλείου (IO2), και αναλυτική παρουσίαση όλων των συναντήσεων που συνιστούν το 

πρόγραμμα FRIEND-SHIP. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών κατά την παρέμβαση παρουσιάστηκε 

με λεπτομέρειες. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών περιλάμβανε επίσης ένα πρακτικό 

στοιχείο που αποτελούταν από παιχνίδια ρόλων και βιωματικές δραστηριότητες, έτσι ώστε 

οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με όλες τις συναντήσεις του προγράμματος παρέμβασης. 

Στο τέλος της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να 

μοιραστούν τις σκέψεις τους και να υποβάλουν τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή 

του προγράμματος στις τάξεις τους. Τους προσφέρθηκαν συγκεκριμένες κατευθυντήριες 

γραμμές σε σχέση με την αντιμετώπιση των αναμενόμενων δυσκολιών και την υπέρβαση 
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εμποδίων κατά την υλοποίηση. Όταν ολοκληρώθηκε η επιμόρφωση, η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών αναγνώρισε τη σημασία της συνεργασίας με τους μαθητές 

για την ανάπτυξη κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων αλληλεπίδρασης 

και εξέφρασαν την ισχυρή τους προθυμία να εφαρμόσουν το πρόγραμμα FRIEND-SHIP στις 

τάξεις τους. Το πλήρες αρχείο PowerPoint που χρησιμοποιήθηκε στις επιμορφωτικές 

εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στις τέσσερις χώρες μπορείτε να το βρείτε στον 

ιστότοπο του προγράμματος FRIEND-SHIP. 
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3. Αξιολόγηση του προγράμματος παρέμβασης FRIEND-SHIP  

3.1. Η μεθοδολογία των Μελετών Περίπτωσης 

Ο ερευνητικός σχεδιασμός της μελέτης περίπτωσης χρησιμοποιήθηκε για να αξιολογηθεί 

η αποτελεσματικότητα του προγράμματος FRIEND-SHIP που αναπτύχθηκε πρόσφατα. Μια 

μελέτη περίπτωσης αντιπροσωπεύει μια ολοκληρωμένη στρατηγική έρευνας που έχει μια 

ξεχωριστή θέση στην ερευνητική αξιολόγηση. Όπως επισημαίνει ο Yin (2017), μια μελέτη 

περίπτωσης είναι μια εμπειρική έρευνα που διερευνά ένα σύγχρονο φαινόμενο εντός του 

πραγματικού του πλαισίου. Ως εκ τούτου, είναι η προτιμώμενη στρατηγική όταν τίθενται 

ερωτήσεις «πώς» και «γιατί», όταν ο ερευνητής έχει ελάχιστο έλεγχο στα γεγονότα και όταν 

η εστίαση είναι σε ένα σύγχρονο σε αντίθεση με ένα ιστορικό φαινόμενο. Ο Yin συνεχίζει με 

τη διάκριση μεταξύ «διερευνητικών», «περιγραφικών» και «επεξηγηματικών» σχεδίων 

μελέτης περίπτωσης. Οι «διερευνητικές» μελέτες περίπτωσης είναι κατάλληλες για τις 

διερευνητικές φάσεις ενός ερευνητικού έργου, όταν λίγα είναι γνωστά για το φαινόμενο που 

μας ενδιαφέρει. Οι «περιγραφικές» μελέτες περίπτωσης είναι επωφελείς όταν ο στόχος της 

έρευνας είναι να περιγράψει τη συχνότητα ή την επικράτηση ενός φαινομένου. Τέλος, οι 

«επεξηγηματικές» μελέτες  περίπτωσης χρησιμοποιούνται συχνά για να επιτύχουν έναν 

επεξηγηματικό, και όχι έναν απλώς περιγραφικό, σκοπό. Ο στόχος του ερευνητή σε μια 

επεξηγηματική μελέτη περίπτωσης είναι, επομένως, να εξηγήσει τους αιτιώδεις συνδέσμους 

στις πραγματικές παρεμβάσεις που είναι πολύ περίπλοκες για τα παραδοσιακά πειραματικά 

σχέδια. Από αυτή την άποψη, ο επεξηγηματικός σχεδιασμός της μελέτης περίπτωσης 

επιτρέπει τη σύνδεση της υλοποίησης ενός προγράμματος (παρέμβασης) με τα 

αποτελέσματα του προγράμματος, και ως εκ τούτου, κρίθηκε το πιο υποσχόμενο για την 

αξιολόγηση του προγράμματος FRIEND-SHIP. 

Όσον αφορά την αξιολόγηση της παρέμβασης FRIEND-SHIP, κρίθηκε σκόπιμο να 

χρησιμοποιηθεί ένας σχεδιασμός πολλαπλών μελετών περίπτωσης που περιλαμβάνει τη 

διεξαγωγή πέντε επεξηγηματικών μελετών περίπτωσης σε καθεμία από τις τέσσερις 

συμμετέχουσες χώρες (Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα και Πορτογαλία). Αυτές οι μελέτες 

περίπτωσης είναι ολιστικές με την έννοια ότι αντιπροσωπεύουν τις τάξεις στις οποίες 

εφαρμόστηκε η παρέμβαση και καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης 

που εφαρμόστηκε. Υιοθετήθηκε μια μεθοδολογία μικτών μεθόδων που περιλάμβανε μια 

κοινωνιομετρική αξιολόγηση των δυναμικών της τάξης πριν και μετά την παρέμβαση που 

ενισχύθηκε με ποιοτικά στοιχεία προερχόμενα από συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς 
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που ήταν υπεύθυνοι για την εφαρμογή της παρέμβασης. Περαιτέρω, παρουσιάζονται οι 

ενσωματωμένες μελέτες περίπτωσης μεμονωμένων μαθητών που συμμετείχαν στην 

παρέμβαση. Αυτοί οι μαθητές αντιπροσωπεύουν αξιοσημείωτες «περιπτώσεις» ως προς τα 

χαρακτηριστικά τους (δηλ., μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, από μειονοτικό 

υπόβαθρο ή/και κοινωνικά παραμελημένοι μαθητές που είχαν εντοπιστεί από τους 

εκπαιδευτικούς τους) και χρησιμεύουν ως διαφωτιστικά παραδείγματα των αποτελεσμάτων 

του προγράμματος. 

Η κοινωνιομετρική αξιολόγηση παρείχε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις 

κοινωνικές δυναμικές των εξεταζόμενων τάξεων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των 

απομονωμένων μαθητών, του αριθμού των δυαδικών φιλιών και του αριθμού των 

συνεκτικών υποομάδων (κλίκες) που υπήρχαν στα δίκτυα της τάξης πριν και μετά την 

παρέμβαση. Υπολογίστηκαν πρόσθετα μέτρα συγκέντρωσης σε επίπεδο ομάδας 

προκειμένου να συγκριθούν τα παρατηρούμενα δίκτυα τάξεων πριν και μετά την παρέμβαση 

(Wasserman & Faust, 1999). Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης βαθμού 

κεντρικότητας σε επίπεδο ομάδας, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ 0 και 1 και μετρά πόσο 

ευμετάβλητες ή ετερογενείς είναι οι κεντρικότητες των παραγόντων (εξέχουσα θέση). Όσο 

μεγαλύτερη είναι η αξία του, τόσο πιο πιθανό είναι ένας μεμονωμένος μαθητής να είναι 

αρκετά κεντρικός, με τους υπόλοιπους μαθητές να καταλαμβάνουν σημαντικά λιγότερο 

κεντρικές θέσεις. Κατά συνέπεια, οι λιγότερο κεντρικοί μαθητές μπορεί να θεωρηθούν ότι 

βρίσκονται στην περιφέρεια ενός συγκεντρωτικού συστήματος. Από αυτή την άποψη, ο 

δείκτης βαθμού κεντρικότητας επιτρέπει σε έναν ερευνητή να συγκρίνει τις ιδιότητες 

διαφορετικών δικτύων όπως αυτά που εντοπίστηκαν πριν και μετά την εφαρμογή της 

παρέμβασης FRIEND-SHIP. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα κοινωνιομετρικά στοιχεία συμπληρώθηκαν με ποιοτικά 

δεδομένα που προέκυψαν από συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς που υλοποίησαν την 

παρέμβαση στις τάξεις τους. Αυτές οι συνεντεύξεις καθοδηγήθηκαν από ένα ημι-δομημένο 

οδηγό που εστίαζε σε ζητήματα που σχετίζονται με την κοινωνική συμμετοχή και στην 

διαλεύκανση των προσδοκιών των ερωτηθέντων πριν από την έναρξη της παρέμβασης και 

των εμπειριών τους  μέσα από την εφαρμογή. Με αυτόν τον τρόπο, επιτεύχθηκε η εκτίμηση 

των εκπαιδευτικών για τη διάρκεια, την ένταση και την καταλληλότητα των δραστηριοτήτων 

του προγράμματος. 

 



 19 

3.2. Μελέτες περίπτωσης από την Αυστρία  

3.2.1. Μελέτη Περίπτωσης 1 

Σύντομα στοιχεία για το σχολείο 
Χώρα: Αυστρία 

Τύπος σχολείου: Δημοτικό σχολείο 

Χαρακτηριστικά της 

τοποθεσίας του σχολείου:  

Το σχολείο βρισκόταν σε μία εύπορη, αστική συνοικία της Βιέννης.  

Σύντομα στοιχεία για την τάξη  

Τάξη: 3η τάξη 

Ηλικία των μαθητών: Μέσος όρος=8.4 έτη, ελάχιστη=8 έτη, μέγιστη=9 έτη 

Φύλο των μαθητών: 10 αγόρια (52.6%) και 9 κορίτσια (47.4%)  

Επιπρόσθετα 

χαρακτηριστικά του 

δείγματος της τάξης: 

Η εκπαιδευτικός ανέφερε ότι το 78.9% των μαθητών της έχουν 

προσφυγικό υπόβαθρο.  

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης πριν από την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης  

Απομονωμένοι: Δεν υπήρχαν απομονωμένοι μαθητές σε αυτή την τάξη. 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Πριν την εφαρμογή της παρέμβασης, μετρήθηκαν 79 φιλίες.  

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Υπήρχαν 816 τριάδες και 78 κλίκες στην τάξη.  

Κεντρικότητα: Ο βαθμός κεντρικότητας ήταν 0.13. 

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης μετά από την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης  

Απομονωμένοι: Δεν υπήρχαν απομονωμένοι μαθητές σε αυτή την τάξη. 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Υπάρχουν 88  φιλίες σε αυτή την τάξη μετά την εφαρμογή του 

προγράμματος παρέμβασης.  

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

969 τριάδες και 99 κλίκες μπορούν να μετρηθούν. 

Κεντρικότητα: Ο βαθμός κεντρικότητας είναι 0.11. 

Ενσωματωμένη μελέτη περίπτωσης με εστίαση σε έναν μαθητή  

Σύντομα στοιχεία για τον 

μαθητή: 

Ο μαθητής 16 είναι κορίτσι, 9 ετών και δηλώνει ότι τα Γερμανικά είναι 

η μητρική της γλώσσα. Ωστόσο, μιλάει κυρίως Κουρδικά με την 

οικογένειά της. Η ακαδημαϊκή της επίδοση είναι χαμηλή, και ο 

τελευταίος της βαθμός στα Γερμανικά και στα Μαθηματικά ήταν 5, 

που είναι ο χαμηλότερος βαθμός στην Αυστρία.  

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη πριν από την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Πριν από την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης ο μαθητής 

16 είναι εντελώς εκτός του κοινωνικού δικτύου της τάξης του. Δεν 

αξιολογεί κανέναν σαν φίλο της, αλλά αξιολογείται ως φίλη από δύο 

άλλους μαθητές, τον μαθητή 1 και τον 10.  

Ανάπτυξη της κοινωνικής 

συμμετοχής κατά τη 

διάρκεια του 

προγράμματος 

παρέμβασης:  

Η κοινωνική συμμετοχή του μαθητή 16 βελτιώνεται κατά τη διάρκεια 

του προγράμματος παρέμβασης.  
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Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη μετά την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης, ο μαθητής 16 

φαίνεται να είναι περισσότερο ενσωματωμένος στο κοινωνικό δίκτυο 

της τάξης του σε σχέση με πριν. Παραμένει ακόμα εκτός του 

κοινωνικού δικτύου, ωστόσο, έχει περισσότερες συνδέσεις σε σχέση 

με πριν την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης. Έχει δυαδική 

φιλία με τον μαθητή 10, αξιολογείται ως φίλη του μαθητή 9 και 

αξιολογεί τους μαθητές 1, 13 και 17 ως φίλους της. 

Συμπέρασμα 

Η κοινωνική συμμετοχή των μαθητών ήταν ήδη πολύ καλή πριν την εφαρμογή του προγράμματος σε 

αυτή την τάξη. Δεν υπάρχουν απομονωμένοι μαθητές και υπάρχουν πολλές φιλίες και παρέες. 

Παρόλα αυτά, ο αριθμός των φιλιών και των ομάδων αυξάνεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του 

προγράμματος παρέμβασης. 

 

3.2.2. Μελέτη Περίπτωση 2 

Σύντομα στοιχεία για το σχολείο  
Χώρα: Αυστρία 

Τύπος σχολείου: Γυμνάσιο 

Χαρακτηριστικά της 

τοποθεσίας του σχολείου: 

Είναι ένα γυμνάσιο με εστίαση στη φυσική αγωγή. Το σχολείο 

βρίσκεται στα περίχωρα της πόλης της Βιέννης.  

Σύντομα στοιχεία για την τάξη  

Τάξη: 6η τάξη 

Ηλικία μαθητών: Μέσος όρος=11.7, ελάχιστη=11, μέγιστη=13 

Φύλο των μαθητών: 73.7% (14) αγόρια, 26.3% (5) κορίτσια 

Επιπρόσθετα 

χαρακτηριστικά τους 

δείγματος της τάξης: 

Υπάρχουν πολύ περισσότερα αγόρια από ότι κορίτσια στην τάξη. 11 

μαθητές δηλώνουν ότι έχουν μητρική γλώσσα διαφορετική από τα 

Γερμανικά και 8 μαθητές μιλούν με την οικογένειά τους άλλη γλώσσα 

από τα Γερμανικά.  

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης πριν από την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης  

Απομονωμένοι: Δεν υπάρχουν απομονωμένοι μαθητές σε αυτή την τάξη.  

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Υπάρχουν 86 φιλίες στην τάξη πριν από την εφαρμογή του 

προγράμματος παρέμβασης.  

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Μπορούν να μετρηθούν 969 τριάδες και 69 κλίκες. 

Κεντρικότητα: Ο βαθμός κεντρικότητας είναι 0.17. 

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης μετά από την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης  

Απομονωμένοι: Δεν υπάρχουν απομονωμένοι μαθητές σε αυτή την τάξη. 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης, υπάρχουν 80 

φιλίες στην τάξη.  

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Υπάρχει ακριβώς ο ίδιος αριθμός τριάδων μετά την εφαρμογή (969) 

και μπορούν να μετρηθούν 64 κλίκες. 

Κεντρικότητα: Ο βαθμός κεντρικότητας είναι  0.13. 

Ενσωματωμένη μελέτη περίπτωσης με εστίαση σε έναν μαθητή 
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Σύντομα στοιχεία για τον 

μαθητή: 

Ο μαθητής 12 είναι αγόρι και είναι 12 ετών. Τα Γερμανικά είναι η 

μητρική του γλώσσα, αλλά μιλάει Γερμανικά, Αγγλικά και Igbo με την 

οικογένειά του. Η ακαδημαϊκή του επίδοση είναι μέτρια.  

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη πριν από την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Ο μαθητής 12 είναι τελείως εκτός του κοινωνικού δικτύου της τάξης. 

Φαίνεται πως όλη η τάξη είναι καλά συνδεδεμένη και πολύ κοντά ο 

ένας με τον άλλον, εκτός του μαθητή 12. Η μόνη του σύνδεση με το 

κοινωνικό δίκτυο της τάξης είναι μία μονόπλευρη σύνδεση, ο μαθητής 

12 αξιολογεί ως φίλο τον μαθητή 5, αλλά όχι το αντίθετο. 

Ανάπτυξη της κοινωνικής 

συμμετοχής κατά τη 

διάρκεια του 

προγράμματος 

παρέμβασης:  

Ο μαθητής 12 είναι τελείως εκτός του κοινωνικού δικτύου της τάξης 

στην αρχή της εφαρμογής. Δεν μπορεί να συνάψει νέες αμφίδρομες 

φιλίες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος 

παρέμβασης. Ωστόσο, αξιολογεί ως φίλους του περισσότερους 

μαθητές σε σχέση με πριν την εφαρμογή. 

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη μετά την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Ο μαθητής 12 παραμένει εκτός του κοινωνικού δικτύου της τάξης. 

Ωστόσο, έρχεται πιο κοντά στην πολύ καλά συνδεδεμένη υπόλοιπη 

τάξη. Αξιολογεί 3 μαθητές ως φίλους  (μαθητή 2, 9 και 20), αλλά 

ακόμα δεν αξιολογείται ως φίλος από κανέναν από τους συμμαθητές 

του. Ενώ οι αμφίδρομες αξιολογήσεις είναι επιθυμητές 

μακροπρόθεσμα, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι η εντύπωση του 

σχετικά με την ένταξή του στην τάξη έχει βελτιωθεί, καθώς έχει 

αξιολογήσει περισσότερους μαθητές ως φίλους του σε σχέση με πριν 

την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης.  

Συμπέρασμα 

Σε αυτή την τάξη, το κοινωνικό δίκτυο δεν παρουσιάζει τεράστιες διαφορές πριν και μετά το 

πρόγραμμα παρέμβασης. Ο αριθμός των τριάδων παραμένει ίδιος και ο αριθμός των φιλιών και των 

κλικών μειώνεται λίγο. Ωστόσο, υπάρχει μια μικρή θετική επίδραση για ορισμένους μαθητές όπως 

περιγράφεται παραπάνω για τον μαθητή 12. 

 

3.2.3. Μελέτη Περίπτωσης 3 

Σύντομα στοιχεία για το σχολείο  
Χώρα: Αυστρία 

Τύπος σχολείου: Δημοτικό 

Χαρακτηριστικά της 

τοποθεσίας του σχολείου: 

Το σχολείο βρίσκεται στο κέντρο της Βιέννης. Είναι μια πολύ εύπορη 

συνοικία.   

Short facts about the class 

Τάξη: 3η τάξη 

Ηλικία των μαθητών: Μέσος όρος=8.3 έτη, ελάχιστη=8 έτη, μέγιστη=9 έτη 

Φύλο των μαθητών: 54.5% (12) αγόρια, 45.5% (10) κορίτσια 

Επιπρόσθετα 

χαρακτηριστικά του 

δείγματος της τάξης: 

Είναι αξιοσημείωτο ότι η ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών είναι ως 

επί το πλείστων πολύ υψηλή σε αυτήν την τάξη. Οι περισσότεροι 

μαθητές μιλούν γερμανικά με την οικογένειά τους. Ωστόσο, 7 μαθητές 

αναφέρουν ότι τα γερμανικά δεν είναι η μητρική τους γλώσσα. 

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης πριν από την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης  

Απομονωμένοι: Δεν υπάρχουν απομονωμένοι μαθητές. 
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Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Πριν από την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης, μπορούν να 

μετρηθούν 94 φιλίες. 

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Υπάρχουν δύο τελείως διακριτά κοινωνικά δίκτυα, ένα με τα κορίτσια 

και ένα με τα αγόρια. Συνολικά, υπάρχουν 1540 τριάδες και 142 

κλίκες. 

Κεντρικότητα: Ο βαθμός κεντρικότητας είναι  0.14. 

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης μετά από την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης  

Απομονωμένοι: Δεν υπάρχουν απομονωμένοι μαθητές. 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης, υπάρχουν 104 

φιλίες. 

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Δεν υπάρχει ακόμα καμία σύνδεση μεταξύ των αγοριών και των 

κοριτσιών. Συνολικά, υπάρχουν 1540 τριάδες και 157 κλίκες. 

Κεντρικότητα: Ο βαθμός κεντρικότητας είναι 0.16. 

Ενσωματωμένη μελέτη περίπτωσης με εστίαση σε έναν μαθητή 

Σύντομα στοιχεία για τον 

μαθητή: 

Ο μαθητής 16 είναι αγόρι και είναι  8 ετών. Οι μητρικές του γλώσσες 

είναι τα γερμανικά και τα σέρβικα. Η ακαδημαϊκή του επίδοση είναι 

υψηλή.   

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη πριν από την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Ο μαθητής 16 είναι μέρος του κοινωνικού δικτύου των αγοριών. Όλοι 

οι μαθητές στο κοινωνικό δίκτυο των αγοριών είναι πολύ καλά 

συνδεδεμένοι. Ωστόσο, τρεις μαθητές είναι λιγότερο ενταγμένοι, 

ειδικά ο μαθητής 16. Ο μαθητής 16 είναι αυτός που βρίσκεται στην 

άκρη του δικτύου. Έχει δύο αμοιβαίες φιλίες (με τους μαθητές 12 και 

13). 

Ανάπτυξη της κοινωνικής 

συμμετοχής κατά τη 

διάρκεια του 

προγράμματος 

παρέμβασης:  

Η κοινωνική συμμετοχή του μαθητή 16 αυξάνεται στο πλαίσιο της 

εφαρμογής του προγράμματος παρέμβασης. Μπορεί να καλλιεργήσει 

τις φιλίες του και να ενταχθεί περισσότερο στο κοινωνικό δίκτυο των 

αγοριών της τάξης. 

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη μετά την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης, ο μαθητής 16 

έρχεται πολύ πιο κοντά στο κοινωνικό δίκτυο των αγοριών και δεν 

βρίσκεται πλέον στην άκρη. Έχει διατηρήσει τις φιλίες του με τους 

μαθητές 12 και 13 και έχει μια νέα φιλία με τον μαθητή 21. Επιπλέον, 

αξιολογείται από τον μαθητή 17 ως φίλος και ο μαθητής 12 αξιολογεί 

τον μαθητή 20 ως φίλο. 

Συμπέρασμα 

Σε αυτή την τάξη, δεν υπάρχει απολύτως κανένας δεσμός μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Τα αγόρια 

και τα κορίτσια έχουν χτίσει δύο εντελώς διαφορετικά κοινωνικά δίκτυα. Ακόμη και πριν από την 

εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης και τα δύο δίκτυα εμφανίζουν στο εσωτερικό τους 

πολλές συνδέσεις. Παρόλα αυτά, οι μαθητές είναι πιο κοντά ο ένας στον άλλο μετά την εφαρμογή 

και έκαναν μερικούς νέους φίλους. 

 

3.2.4. Μελέτη Περίπτωσης 4 

Σύντομα στοιχεία για το σχολείο  
Χώρα: Αυστρία 
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Τύπος σχολείου: Δημοτικό  

Χαρακτηριστικά της 

τοποθεσίας του σχολείου: 

Το σχολείο βρίσκεται στο κέντρο της Βιέννης. Είναι μία πολύ εύπορη 

συνοικία. 

Σύντομα στοιχεία για την τάξη  

Τάξη: 4η τάξη 

Ηλικία των μαθητών: Μέσος όρος=9, ελάχιστη=8 μέγιστη=10 

Φύλο των μαθητών: 29.4% (5) αγόρια, 64.7% (11) κορίτσια, 5.9% (1) ουδέτερο φύλο 

Επιπρόσθετα 

χαρακτηριστικά του 

δείγματος της τάξης: 

Υπάρχουν περισσότερα κορίτσια από ότι αγόρια σε αυτή την τάξη. Για 

τους περισσότερους, τα γερμανικά είναι η μητρική τους γλώσσα, και 

μιλούν κυρίως γερμανικά στο σπίτι.  

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης πριν από την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης 

Απομονωμένοι: Δεν υπάρχουν απομονωμένοι μαθητές σε αυτή την τάξη. 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Υπάρχουν 60 φιλίες στην τάξη πριν την εφαρμογή του προγράμματος 

παρέμβασης.  

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Μπορούν να μετρηθούν 560 τριάδες και 29 κλίκες. 

Κεντρικότητα: Ο βαθμός κεντρικότητας πριν από την εφαρμογή είναι 0.16. 

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης  

Απομονωμένοι: Δεν υπάρχουν απομονωμένοι σε αυτή την τάξη. 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Μετά την εφαρμογή του προγράμματος, υπάρχουν 62 φιλίες σε αυτήν 

την τάξη.  

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Υπάρχουν τόσες τριάδες όσες και πριν την εφαρμογή του 

προγράμματος(560). Ωστόσο, υπάρχουν 58 κλίκες μετά την 

εφαρμογή.  

Κεντρικότητα: Ο βαθμός κεντρικότητας αυξήθηκε στο 0.12. 

Ενσωματωμένη μελέτη περίπτωσης με εστίαση σε έναν μαθητή 

Σύντομα στοιχεία για τον 

μαθητή: 

Ο μαθητής 15 είναι κορίτσι και είναι 9 ετών. Τα γερμανικά είναι η 

μητρική της γλώσσα και η ακαδημαϊκή της επίδοση είναι πολύ υψηλή.   

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη πριν από την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Ο μαθητής 15 είναι καλά ενταγμένο στην τάξη. Έχει 3 αμφίδρομες 

συνδέσεις μέσα στο κοινωνικό δίκτυο (με τους μαθητές 11, 13 και 14) 

και αξιολογεί άλλους δύο μαθητές ως φίλους της (μαθητές 3 και 7). 

Είναι επίσης μέρος τριάδων. Ωστόσο, βρίσκεται στο περιθώριο του 

δικτύου. 7 Μαθητές την ορίζουν ως τη δημοφιλέστερη μαθήτρια της 

τάξης. 

Ανάπτυξη της κοινωνικής 

συμμετοχής κατά τη 

διάρκεια του 

προγράμματος 

παρέμβασης:  

Ο μαθητής 15 είναι από την αρχή του προγράμματος καλά ενταγμένος 

στην τάξη. Αλλά στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος 

παρέμβασης, μπορεί και να καλλιεργήσει περαιτέρω τις φιλίες της και 

να δημιουργήσει νέες. 

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη μετά την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Μετά την εφαρμογή, η μαθήτρια 15 εμφανίζεται περισσότερο στη 

μέση του κοινωνικού δικτύου και έχει αυξήσει κατά πολύ τον αριθμό 

των συνδέσεών της με τους άλλους μαθητές. Εμφανίζεται στο κέντρο 

μιας ομάδας. Έχει μια αμφίδρομη σύνδεση με τους μαθητές 8, 13, 11 
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και 14 και αξιολογείται από αρκετούς άλλους μαθητές ως φίλη τους. 

9 μαθητές την προτείνουν ως τη δημοφιλέστερη μαθήτρια της τάξης. 

Συμπέρασμα 

Όλοι οι μαθητές έχουν ήδη ενσωματωθεί στο κοινωνικό δίκτυο της τάξης πριν την εφαρμογή του 

προγράμματος. Δεν υπάρχουν απομονωμένοι μαθητές είτε πριν είτε μετά την εφαρμογή του 

προγράμματος παρέμβασης. Ο αριθμός των φιλιών και των τριάδων παραμένει (σχεδόν) ίδιος. 

Ωστόσο, ο αριθμός των κλικών σχεδόν διπλασιάζεται μετά την εφαρμογή. 

 

3.2.5. Μελέτη Περίπτωσης 5 

Σύντομα στοιχεία για το σχολείο 
Χώρα: Αυστρία 

Τύπος σχολείου: Γυμνάσιο 

Χαρακτηριστικά της 

περιοχής του σχολείου: 

Είναι ένα γυμνάσιο με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Το σχολείο 

βρίσκεται στα περίχωρα της πόλης της Βιέννης.  

Σύντομα στοιχεία για την τάξη 

Τάξη: 5η τάξη 

Ηλικία των μαθητών: Μέσος όρος=10.7, ελάχιστη=10, μέγιστη=12 

Φύλο των μαθητών: 73.3% (11) αγόρια, 26.7% (4) κορίτσια 

Επιπρόσθετα 

χαρακτηριστικά τους 

δείγματος της τάξης: 

Υπάρχουν πολύ περισσότερα αγόρια από ότι κορίτσια σε αυτή την 

τάξη.  9 μαθητές δεν έμαθαν τα γερμανικά ως πρώτη τους γλώσσα. 

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης πριν από την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης 

Απομονωμένοι: Δεν υπάρχουν απομονωμένοι μαθητές.  

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Πριν την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης, υπάρχουν 56 

φιλίες σε αυτή την τάξη.   

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Υπάρχουν 560 τριάδες και 34 κλίκες σε αυτή την τάξη. 

Κεντρικότητα: Ο βαθμός κεντρικότητας είναι 0.14. 

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης 

Απομονωμένοι: Δεν υπάρχουν απομονωμένοι μαθητές. 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης, υπάρχουν 66 

φιλίες σε αυτή την τάξη.   

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Ο αριθμός των τριάδων μειώθηκε σε 455, αλλά ο αριθμός των κλικών 

αυξήθηκε σε 60. 

Κεντρικότητα: Ο βαθμός κεντρικότητας είναι 0.2. 

Ενσωματωμένη μελέτη περίπτωσης με εστίαση σε έναν μαθητή  

Σύντομα στοιχεία για τον 

μαθητή: 

Ο μαθητής  8 είναι αγόρι και 11 ετών. Η μητρική του γλώσσα είναι τα 

τούρκικα, και μιλάει κυρίως τούρκικα με την οικογένειά του. Η 

ακαδημαϊκή του επίδοση είναι μέτρια.  

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη πριν από την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Πριν την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης, ο μαθητής 8 

βρίσκεται στην άκρη του κοινωνικού δικτύου. Έχει μόνο μια αμοιβαία 

φιλία με τον μαθητή 10. Αξιολογεί τον μαθητή 4 ως φίλο του και 

αξιολογείται ως φίλος από τον μαθητή 16. Επιπλέον, ένας μαθητής 
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προτείνει τον μαθητή 8 ως έναν από τους πιο δημοφιλείς μαθητές 

στην τάξη, δύο μαθητές προτείνουν τον μαθητή 8 ως έναν από τους 

μαθητές που χτυπούν ή κλωτσούν άλλους και 2 μαθητές τον 

προτείνουν ως κάποιον που διαδίδει φήμες. 

Ανάπτυξη της κοινωνικής 

συμμετοχής κατά τη 

διάρκεια του 

προγράμματος 

παρέμβασης:  

Η κοινωνική συμμετοχή του μαθητή 8 αναπτύσσεται μέσα από την 

εφαρμογή του προγράμματος. μπορεί να αναπτύξει αρκετές νέες 

συνδέσεις μέσα στο κοινωνικό δίκτυο της τάξης.  

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη μετά την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Μετά την εφαρμογή, ο μαθητής 8 εμφανίζεται στο κέντρο του 

κοινωνικού δικτύου της τάξης. Έχει διατηρήσει την αμφίδρομη 

σύνδεσή του με τον μαθητή 10 και έχει δημιουργήσει πολλά 

περισσότερα. Τρεις από τους συμμαθητές του προτείνουν τον μαθητή 

8 ως έναν από τους πιο δημοφιλείς μαθητές της τάξης, ένας μαθητής 

ορίζει τον μαθητή 8 ως κάποιον που βοηθάει πολύ. Επιπλέον, μόνο 

ένας μαθητής τον προτείνει ως κάποιον που χτυπά ή κλωτσάει και 

μόνο ένας μαθητής τον προτείνει ως κάποιον που διαδίδει φήμες. 

Συμπέρασμα 

Το κοινωνικό δίκτυο αυτής της τάξης αναπτύσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος 

παρέμβασης. Παρόλο που ο αριθμός των τριάδων μειώνεται λίγο, ο αριθμός των φιλιών και των 

κλικών αυξάνεται και οι μαθητές έρχονται πιο κοντά μέσα στο κοινωνικό δίκτυο της τάξης. Η 

περίπτωση του μαθητή 8 δείχνει ότι κάποιος που ήταν στην άκρη του κοινωνικού δικτύου, μπορεί 

να βελτιώσει κατά πολύ την κοινωνική του συμμετοχή και την ένταξή του στην τάξη. 

 

3.3. Μελέτες περίπτωσης από τη Γερμανία 

3.3.1. Μελέτη Περίπτωσης 1 

Σύντομα στοιχεία για το σχολείο   
Χώρα: Γερμανία 

Τύπος σχολείου: Δημοτικό 

Χαρακτηριστικά της 

περιοχής του σχολείου: 

Ημι-αστική 

Σύντομα στοιχεία για την τάξη  

Τάξη: 3η  

Ηλικία των μαθητών: M = 9.17 ετών; Min. = 8 έτη; Max. = 11 έτη 

Φύλο των μαθητών: 9 κορίτσια και 12 αγόρια 

Επιπρόσθετα 

χαρακτηριστικά του 

δείγματος της τάξης: 

Μαθητές με ΕΕΑ και με προσφυγικό υπόβαθρο 

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης πριν από την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης 

Απομονωμένοι: Κανένας  

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Η τάξη χαρακτηρίζεται από αρκετές αμοιβαίες φιλίες (Φιλίες στην 

τάξη: 72) 
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Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Η τάξη χαρακτηρίζεται από αρκετές κλίκες (κλίκες στην τάξη: 35) 

Κεντρικότητα: Ένας μαθητής έχει σημαντικό ρόλο στο κοινωνικό δίκτυο της τάξης. 

Αυτός ο μαθητής λαμβάνει υψηλό βαθμό ψήφων από τους 

συμμαθητές του και συνδέει τις φιλίες και τις τριάδες στην τάξη.  

(Βαθμός κεντρικότητας: 0.30) 

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης  

Απομονωμένοι: κανένας 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Ο αριθμός των φιλιών στην τάξη αυξήθηκε μετά την εφαρμογή του 

προγράμματος παρέμβασης. (φιλίες στην τάξη: 94) 

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Ο αριθμός των τριάδων στην τάξη αυξήθηκε μετά την εφαρμογή του 

προγράμματος παρέμβασης. Γενικά, οι μαθητές δίνουν και 

λαμβάνουν περισσότερες ψήφους μετά την εφαρμογή του 

προγράμματος σε σχέση με πριν. (κλίκες: 54) 

Κεντρικότητα: Μερικοί μαθητές κατέχουν κεντρικούς ρόλους στην τάξη και 

λαμβάνουν πολλές ψήφους-φιλίας από τους συμμαθητές τους και, 

επομένως, συνδέουν τις υπόλοιπες δυαδικές φιλίες και τις τριάδες 

στην τάξη. (Βαθμός κεντρικότητας: 0.13) 

Ενσωματωμένη μελέτη περίπτωσης με εστίαση σε έναν μαθητή  

Σύντομα στοιχεία για τον 

μαθητή: 

Κορίτσι 

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη πριν από την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Η μαθήτρια έχει μόνο μία αμοιβαία φιλία στην τάξη και λαμβάνει 

αρκετές ψήφους από τους συμμαθητές της.  

Ανάπτυξη της κοινωνικής 

συμμετοχής κατά τη 

διάρκεια του 

προγράμματος 

παρέμβασης:  

./. 

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη μετά την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Η μαθήτρια έχει αρκετές αμοιβαίες φιλίες και είναι μέλος μίας 

τριάδας φιλίας.  

Συμπέρασμα 

Οι περισσότεροι μαθητές στην τάξη έχουν, τουλάχιστον, μία αμοιβαία φιλία. Δύο μαθητές δεν 

έλαβαν ψήφο πριν από την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης. Μετά την εφαρμογή του 

προγράμματος παρέμβασης, οι δύο αυτοί μαθητές είτε λαμβάνουν ψήφους φιλίας από τους 

συμμαθητές τους είτε έχουν αμοιβαίες φιλίες με τους συνομηλίκους τους. Όσον αφορά την κεντρική 

θέση, πριν από την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης, ένας μαθητής έχει κεντρική θέση στο 

δίκτυο της τάξης. Αυτός ο μαθητής λαμβάνει μεγάλο αριθμό ψήφων φιλίας από συνομηλίκους και 

συνδέει τις δυάδες και τις τριάδες φιλίας στην τάξη. Μετά την εφαρμογή του προγράμματος 

παρέμβασης, λίγοι μαθητές καταλαμβάνουν εξέχοντες ρόλους στην τάξη. Οι αμοιβαίες φιλίες μεταξύ 

των μαθητών που αναφέρθηκαν πριν από την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης, οι 
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περισσότερες επιβεβαιώθηκαν και μετά την παρέμβαση. Προφανώς, οι μαθητές έχουν ψηφίσει 

μεγαλύτερο αριθμό φίλων μετά την παρέμβαση από ότι πριν από την παρέμβαση. 

 

3.3.2. Μελέτη Περίπτωσης 2 

Σύντομα στοιχεία για το σχολείο 
Χώρα: Γερμανία 

Τύπος σχολείου: Δημοτικό 

Χαρακτηριστικά της 

τοποθεσίας του σχολείου: 

Ημι-αστική 

Σύντομα στοιχεία για την τάξη  

Τάξη: 3η  

Ηλικία μαθητών: M = 8.60; Min. = 8 έτη; Max. = 9 έτη 

Φύλο μαθητών: 15 κορίτσια και 6 αγόρια 

Επιπρόσθετα 

χαρακτηριστικά του 

δείγματος της τάξης: 

Μαθητές με προσφυγικό υπόβαθρο  

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης πριν από την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης  

Απομονωμένοι: Κανένας 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Αρκετές φιλίες μπορούν να ανιχνευθούν στο δίκτυο της τάξης. (φιλίες 

στην τάξη: 67) 

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Αρκετές τριάδες μπορούν να ανιχνευθούν στο δίκτυο της τάξης.  

(κλίκες: 22) 

Κεντρικότητα: Αρκετοί μαθητές κατέχουν κεντρικούς ρόλους μέσα στην τάξη καθώς 

συνδέουν διαφορετικές δυάδες και τριάδες φιλίας.  

(Βαθμός κεντρικότητας: 0.12) 

Class group dynamics after implementing the intervention program 

Απομονωμένοι: Κανένας 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Ο αριθμός των ψήφων έχει αυξηθεί εμφανώς (φιλίες μέσα στην τάξη: 

74) 

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Ο αριθμός των ψήφων έχει αυξηθεί εμφανώς (κλίκες: 43) 

Κεντρικότητα: Η κεντρική θέση κάποιων μαθητών παραμένει σταθερή. 

(Βαθμός κεντρικότητας: 0.21) 

Ενσωματωμένη μελέτη περίπτωσης με εστίαση σε έναν μαθητή  

Σύντομα στοιχεία για τον 

μαθητή: 

Κορίτσι 

 
Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη πριν από την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Η μαθήτρια έχει κάποια αμοιβαίες φιλίες στην τάξη και λαμβάνει 

περαιτέρω ψήφους από τους συμμαθητές της.  

Ανάπτυξη της κοινωνικής 

συμμετοχής κατά τη 

διάρκεια του 

./. 
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προγράμματος 

παρέμβασης:  

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη μετά την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Η μαθήτρια έχει τώρα μία κεντρική θέση μέσα στην τάξη καθώς 

ενώνει άλλες δυάδες φιλίας και τριάδες.  

Συμπέρασμα 

Συνολικά, η τάξη χαρακτηρίζεται από πολλές δυάδες και τριάδες φιλίας. Υπάρχουν μόνο κάποιοι 

μαθητές που δεν έλαβαν ψήφους φιλίας πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος 

παρέμβασης. Προφανώς, οι ψήφοι φιλίας εμφανίζουν συνέπεια πριν και μετά την εφαρμογή του 

προγράμματος παρέμβασης. Ωστόσο, ο αριθμός των ψήφων αυξήθηκε μετά την παρέμβαση σε 

σύγκριση με τον χρόνο πριν από την παρέμβαση. Αρκετοί μαθητές έχουν εξέχοντες ρόλους στην τάξη 

πριν και μετά την παρέμβαση καθώς συνδέουν άλλες δυάδες και τριάδες φιλίας. Η κεντρική θέση 

αυτών των μαθητών δεν άλλαξε με την πάροδο του χρόνου. 

 

3.3.3. Μελέτη Περίπτωσης 3 

Σύντομα στοιχεία για το σχολείο 
Χώρα:  Γερμανία 

Τύπος σχολείου:  Δημοτικό 

Χαρακτηριστικά της 

περιοχής του σχολείου: 

Αστική 

Σύντομα στοιχεία για την τάξη 

Τάξη: 3η  

Ηλικία μαθητών: M = 8.31 έτη, Min = 8, Max = 10 

Φύλο μαθητών: 14 κορίτσια και 15 αγόρια 

Επιπρόσθετα 

χαρακτηριστικά του 

δείγματος της τάξης: 

Κανένας μαθητής με ΕΕΑ, καινούργιοι μαθητές στην τάξη  

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης πριν από την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης  

Απομονωμένοι: Κανείς 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Πολλές δυάδες (φιλίες στην τάξη: 132) 

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Όλοι οι μαθητές είναι με κάποιον τρόπο συνδεδεμένοι μεταξύ τους. 

(κλίκες: 98) 

Κεντρικότητα: Υπάρχουν κάποιοι μαθητές που λαμβάνουν πολλές ψήφους και οι 

οποίοι είναι στο κέντρο των δικτύων φιλίας ή συνδέουν διαφορετικά 

δίκτυα. (Βαθμός κεντρικότητας: 0.07) 

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης 

Απομονωμένοι: Κανείς 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Πολλές δυάδες (φιλίες στην τάξη: 132) 

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Όλοι οι μαθητές είναι με κάποιον τρόπο συνδεδεμένοι μεταξύ τους. 

(κλίκες: 186) 
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Κεντρικότητα: Κάποιοι μαθητές παραμένουν σε κεντρική θέση συνδέοντας 

διαφορετικά δίκτυα. (Βαθμός κεντρικότητας: 0.09) 

Ενσωματωμένη μελέτη περίπτωσης με εστίαση σε έναν μαθητή  

Σύντομα στοιχεία για τον 

μαθητή: 

Αγόρι  

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη πριν από την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Στο σημείο μέτρησης T1, ο μαθητής είχε μόνο μία ψήφο από έναν 

συμμαθητή του. 

Ανάπτυξη της κοινωνικής 

συμμετοχής κατά τη 

διάρκεια του 

προγράμματος 

παρέμβασης:  

./. 

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη μετά την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Στο σημείο μέτρησης T2, ο μαθητής έλαβε περισσότερες ψήφους από 

τους συμμαθητές του.  

Συμπέρασμα 

Τουλάχιστον ένας μαθητής βελτίωσε τις σχέσεις του μέσα στην τάξη μετά την παρέμβαση. Συνολικά, 

η τάξη χαρακτηρίζεται από αρκετές σχέσεις φιλίας. Αρκετοί μαθητές έχουν εξέχοντες ρόλους στην 

τάξη τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή (π.χ. κέντρο φιλίας ή σύνδεση μεταξύ διαφορετικών 

ομάδων). 

 

3.3.4. Μελέτη Περίπτωσης 4 

Σύντομα στοιχεία για το σχολείο 
Χώρα:  Γερμανία  

Τύπος σχολείου:  Δημοτικό 

Χαρακτηριστικά της 

περιοχής του σχολείου: 

Αγροτική 

Σύντομα στοιχεία για την τάξη  

Τάξη: 3η  

Ηλικία μαθητών: M = 8.22 ; Min = 7; Max = 9 

Φύλο μαθητών: 6 κορίτσια και 15 αγόρια 

Επιπρόσθετα 

χαρακτηριστικά του 

δείγματος της τάξης: 

Μαθητές με ΕΕΑ ή μαθητές χωρίς γνώσης γερμανικών  

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης πριν από την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης  

Απομονωμένοι: Κανείς 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Πολλές δυάδες (φιλίες στην τάξη: 102) 

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Όλοι οι μαθητές είναι με κάποιον τρόπο συνδεδεμένοι μεταξύ τους 

στην τάξη. (κλίκες: 123) 
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Κεντρικότητα: Ένας μαθητής φαίνεται να κατέχει ένα ιδιαίτερα κεντρικό ρόλο στην 

τάξη και συνδέει μεταξύ τους τα διαφορετικά δίκτυα φιλίας. (Βαθμός 

κεντρικότητας: 0.12) 

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης  

Απομονωμένοι: Κανείς 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Πολλές δυάδες (φιλίες μέσα στην τάξη: 103) 

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Μέσα στη μεγαλύτερη ομάδα στην τάξη, φαίνεται να υπάρχουν 

περισσότερο σταθερές σχέσεις. (κλίκες: 100) 

Κεντρικότητα: Ο μαθητής παραμένει σε μία πολύ κυρίαρχη θέση που συνδέει 

διαφορετικά δίκτυα. (Βαθμός κεντρικότητας: 0.19) 

Ενσωματωμένη μελέτη περίπτωσης με εστίαση σε έναν μαθητή  

Σύντομα στοιχεία για τον 

μαθητή: 

Αγόρι 

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη πριν από την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Στο σημείο μέτρησης T1, ο μαθητής έλαβε ψήφο μόνο από έναν 

συμμαθητή του.  

Ανάπτυξη της κοινωνικής 

συμμετοχής κατά τη 

διάρκεια του 

προγράμματος 

παρέμβασης:  

./. 

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη μετά την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Στο σημείο μέτρησης T2, ο μαθητής έλαβε περισσότερες ψήφους από 

τους συμμαθητές του και ανέπτυξε μία ακόμα αμοιβαία φιλία.  

Συμπέρασμα 

Το δίκτυο φιλίας μέσα στην τάξη παγιώθηκε. Συνολικά, οι δομές των σχέσεων παραμένουν. 

Τουλάχιστον ένας μαθητής βελτίωσε τις σχέσεις μετά την παρέμβαση. Ένας μαθητής φαίνεται να 

έχει διαφορετική θέση στην τάξη (δηλαδή, μετά την εφαρμογή της παρέμβασης έχει λάβει ψήφους 

από άλλους συμμαθητές του σε σχέση με πριν από το πρόγραμμα). 

 

3.3.5. Μελέτη Περίπτωσης 5 

Σύντομα στοιχεία για το σχολείο 
Χώρα:  Γερμανία 

Τύπος σχολείου:  Δημοτικό 

Χαρακτηριστικά της 

περιοχής του σχολείου: 

Αγροτική 

Σύντομα στοιχεία για την τάξη 

Τάξη: 4η  

Ηλικία μαθητών: M = 9.11; Min = 8; Max = 10 

Φύλο μαθητών: 13 κορίτσια και 8 αγόρια 
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Επιπρόσθετα 

χαρακτηριστικά του 

δείγματος της τάξης: 

Μαθητές με προσφυγικό υπόβαθρο και μαθητές με ΕΕΑ  

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης πριν από την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης  

Απομονωμένοι: Κανείς 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Πολλές δυάδες (φιλίες μέσα στην τάξη: 99) 

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Όλοι οι μαθητές είναι με κάποιον τρόπο συνδεδεμένοι μεταξύ τους 

στην τάξη (κλίκες: 77) 

Κεντρικότητα: Υπάρχουν διαφορετικές δομές φιλίας στην τάξη. Κάποιοι μαθητές 

φαίνεται να κατέχουν κυρίαρχη θέση. Κάποιοι άλλοι μαθητές 

φαίνεται να συνδέουν διαφορετικές ομάδες φιλίας. Με βάση αυτό, 

δύο μεγαλύτερες ομάδες μπορούν εύκολα να διακριθούν. 

(Βαθμός κεντρικότητας: 0.15) 

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης  

Απομονωμένοι: Κανείς 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Πολλές δυάδες (φιλίες μέσα στην τάξη: 97) 

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Όλοι οι μαθητές είναι με κάποιον τρόπο συνδεδεμένοι μεταξύ τους 

στην τάξη. (κλίκες: 87) 

Κεντρικότητα: Οι δύο ομάδες φιλίας είναι ακόμα πιο ευδιάκριτες και αυτές οι 

σχέσεις φαίνεται να έχουν παγιωθεί. Υπάρχουν ακόμα μαθητές που 

φαίνεται να κατέχουν κυρίαρχους ρόλους καθώς και μαθητές που 

συνδέουν διαφορετικά δίκτυα φιλίας.  (Βαθμός κεντρικότητας: 0.13) 

Ενσωματωμένη μελέτη περίπτωσης με εστίαση σε έναν μαθητή  

Σύντομα στοιχεία για τον 

μαθητή: 

Κορίτσι (με προσφυγικό υπόβαθρο) 

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη πριν από την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Στο σημείο μέτρησης T1, η μαθήτρια δεν έλαβε καμία ψήφο.  

Ανάπτυξη της κοινωνικής 

συμμετοχής κατά τη 

διάρκεια του 

προγράμματος 

παρέμβασης:  

./. 

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη μετά την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Στο σημείο μέτρησης T2, η μαθήτρια είχε χτίσει αμοιβαίες φιλίες.  

Συμπέρασμα 

Κάποιοι μαθητές έχουν περισσότερες (αμφίδρομες) ψήφους στο σημείο μέτρησης T2 από ότι στο 

σημείο μέτρησης T1. Συνολικά, οι περισσότερες σχέσεις μέσα στην τάξη φαίνεται να παραμένουν 

σταθερές ή ακόμα και να παγιώνονται με τον χρόνο. 
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3.4. Μελέτες περίπτωσης από την Ελλάδα 

3.4.1. Μελέτη Περίπτωσης 1 

Σύντομα στοιχεία για το σχολείο: 

Χώρα: Ελλάδα 

Τύπος σχολείου: Δημοτικό 

Χαρακτηριστικά της 

περιοχής του σχολείου: 

Αστική 

Σύντομα στοιχεια για την τάξη  

Τάξη: 6η  

Ηλικία μαθητών: M = 12 έτη, Min. = 12 έτη, Max. = 12 έτη 

Φύλο μαθητών: 7 κορίτσια και 5 αγόρια 

Επιπρόσθετα 

χαρακτηριστικά του 

δείγματος της τάξης: 

2 μαθητές με ΕΕΑ και  2 μαθητές από πολιτισμική μειονότητα  (Ρομά) 

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης πριν από την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης  

Απομονωμένοι: Κανείς 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Υπήρχαν αρκετές αμοιβαίες φιλίες μέσα στο δίκτυο της τάξης. 

Συγκεκριμένα, μπορούν να μετρηθούν 45 φιλίες.  

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Η τάξη χαρακτηρίζεται από πολλές τριάδες. Συγκεκριμένα, μπορούν 

να μετρηθούν 220 τριάδες και 26 κλίκες. 

Το δίκτυο της τάξης περιλαμβάνει δύο διακριτές υποομάδες που 

απαρτίζουν διαφορετικές συνεκτικές ομάδες καθορισμένες από το 

φύλο.  

Κεντρικότητα: Ο βαθμός κεντρικότητας είναι 0.12. 

Ένα κορίτσι κατέχει σημαντικό ρόλο σε μία από τις υποομάδες καθώς 

λαμβάνει υψηλό αριθμό ψήφων και συνδέει τις δυο υποομάδες της 

τάξης.   

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης  

Απομονωμένοι: Κανείς  

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Ο αριθμός των φιλιών αυξήθηκε. Συγκεκριμένα, μετά την εφαρμογή, 

μπορούν να μετρηθούν 53 φιλίες.  

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Ο αριθμός των τριάδων στην τάξη παρέμεινε ο ίδιος ενώ ο αριθμός 

των κλικών αυξήθηκε. Συγκεκριμένα, μπορούν να μετρηθούν 220 

τριάδες και 86 κλίκες.  

Το δίκτυο της τάξης ακόμα απαρτίζεται από δύο μεγάλες συνεκτικές 

υποομάδες βασισμένες στο φύλο. Είναι ξεκάθαρο ότι οι σχέσεις 

ανάμεσα στα μέλη της κάθε υποομάδας έχουν βελτιωθεί μετά την 

εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης. Συνολικά, οι μαθητές 

δίνουν και λαμβάνουν περισσότερες ψήφους μετά το πρόγραμμα 

παρέμβασης σε σχέση με πριν.  

Κεντρικότητα: Ο βαθμός κεντρικότητας είναι 0.26. Το κορίτσι που κατείχε σημαντικό 

ρόλο στην υποομάδα της διατήρησε την κυριαρχία της και μετά την 

εφαρμογή. Ακόμα, ένα άλλο κορίτσι έλαβε και αυτό κυρίαρχο ρόλο 
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στην ίδια υποομάδα όπως φαίνεται από τον αυξημένο αριθμό ψήφων 

που δέχτηκε.  

Ενσωματωμένη μελέτη περίπτωσης με εστίαση σε έναν μαθητή 

Σύντομα στοιχεία για τον 

μαθητή: 

Ένα αγόρι από πολιτισμική μειονότητα (Ρομά)  

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη πριν από την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Ο μαθητής έχει μόνο μία αμοιβαία φιλία στην τάξη και έλαβε μία 

ψήφο που δεν ήταν αμφίδρομη.  

Ανάπτυξη της κοινωνικής 

συμμετοχής κατά τη 

διάρκεια του 

προγράμματος 

παρέμβασης:  

./. 

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη μετά την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Ο μαθητής έχει δύο αμοιβαίες φιλίες μετά την εφαρμογή και είναι 

μέρος μιας τριάδας φιλίας.  

Συμπέρασμα 

Πριν από την εφαρμογή δεν υπήρχαν απομονωμένοι μαθητές στην τάξη. Δύο διακριτές υποομάδες 

μπορούν να διακριθούν με βάση το φύλο. Όλοι οι μαθητές είχαν τουλάχιστον μία αμοιβαία φιλία 

στην τάξη. Οι αμοιβαίες φιλίες μεταξύ των μαθητών που αναφέρθηκαν πριν από την εφαρμογή του 

προγράμματος παρέμβασης επιβεβαιώθηκαν και μετά την παρέμβαση. Επιπλέον, μετά την 

εφαρμογή, ο αριθμός των φιλιών που εντοπίστηκαν στο δίκτυο της τάξης αυξήθηκε. Ως προς την 

κεντρική θέση, πριν από την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης, ένας μαθητής έχει κεντρική 

θέση στο δίκτυο της τάξης. Μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης, δύο μαθητές 

καταλαμβάνουν εξέχοντες ρόλους στην τάξη. Τέλος, οι δύο διακριτές υποομάδες έχουν ενισχυθεί 

σημαντικά μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης. Συνολικά, οι μαθητές δίνουν και 

λαμβάνουν περισσότερες ψήφους μετά το πρόγραμμα παρέμβασης από ό,τι πριν. 

 

3.4.2. Μελέτη Περίπτωσης 2 

Σύντομα στοιχεία για το σχολείο 

Χώρα: Ελλάδα 

Τύπος σχολείου: Δημοτικό 

Χαρακτηριστικά της 

τοποθεσίας του σχολείου: 

Αστική 

Σύντομα στοιχεία για την τάξη 

Τάξη: 5η  

Ηλικία μαθητών: M = 11, Min. = 11 έτη, Max. = 11 έτη 

Φύλο μαθητών: 10 κορίτσια και 11 αγόρια 

Επιπρόσθετα 

χαρακτηριστικά του 

δείγματος της τάξης: 

7 μαθητές με ΕΕΑ και 3 μαθητές από εθνική μειονότητα  

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης πριν από την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης  
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Απομονωμένοι: Κανείς 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Υπήρχαν αρκετές αμοιβαίες φιλίες  (N=84) μέσα στο δίκτυο της τάξης.  

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Η τάξη χαρακτηρίζεται από 1330 τριάδες και 181 κλίκες. 

Το δίκτυο της τάξης περιλαμβάνει δύο διακριτές υποομάδες που 

αποτελούν διαφορετικές συνεκτικές ομάδες βασισμένες στο φύλο.  

Κεντρικότητα: Ο βαθμός κεντρικότητας είναι 0.13. Κανείς μαθητής δεν κατέχει 

κυρίαρχο ρόλο στην υποομάδα του/της.  

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης  

Απομονωμένοι: Κανείς 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Υπήρξε μία μικρή αύξηση στις αμοιβαίες φιλίες μέσα στο δίκτυο της 

τάξης (N=89) 

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Η τάξη χαρακτηρίζεται από 1330 τριάδες και 88 κλίκες. 

Η διάκριση ανάμεσα στις υποομάδες δεν υπάρχει πια. Πράγματι, όλοι 

οι μαθητές συνδέονται με τους συμμαθητές τους ανεξαρτήτως 

φύλου.  

Κεντρικότητα: Ο βαθμός κεντρικότητας είναι 0.12. 

Δύο μαθητές εμφανίζουν κυριαρχία μέσα στο δίκτυο της τάξης τους. 

Αυτά τα κορίτσια έχουν έναν κεντρικό ρόλο στο δίκτυο και τώρα 

συνδέουν τις δύο προηγουμένως διακριτές υποομάδες (δηλαδή, 

μπορούν να θεωρηθούν «γέφυρες»).  

Ενσωματωμένη μελέτη περίπτωσης με εστίαση σε έναν μαθητή  

Σύντομα στοιχεία για τον 

μαθητή: 

Αγόρι προερχόμενο από εθνική μειονότητα  

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη πριν από την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Αυτός ο μαθητής ήταν απομονωμένος, δηλαδή έδωσε μόνο μία ψήφο 

πριν από την εφαρμογή του προγράμματος ενώ την ίδια στιγμή δεν 

έλαβε καμία από τους συμμαθητές του.  

Ανάπτυξη της κοινωνικής 

συμμετοχής κατά τη 

διάρκεια του 

προγράμματος 

παρέμβασης:  

./. 

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη μετά την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Η κοινωνική θέση του μαθητή μέσα στο δίκτυο της τάξης του 

βελτιώθηκε. Συγκεκριμένα, αυτός ο μαθητής τώρα δίνει  3 ψήφους 

και λαμβάνει μία.   

Συμπέρασμα 

Συνολικά, η τάξη χαρακτηρίζεται από πολλές δυάδες και τριάδες φιλίας. Είναι ενδιαφέρον ότι δύο 

ξεχωριστές υποομάδες μπορούσαν να διακριθούν πριν από την εφαρμογή του προγράμματος με 

βάση το φύλο. Μετά την εφαρμογή, αυτές οι δύο ομάδες έχουν συνδεθεί και δεν αντιπροσωπεύουν 

πλέον ξεχωριστές υποομάδες. 

Υπήρχε μόνο ένας μαθητής που δεν έλαβε καμία ψήφο πριν από την εφαρμογή και, ως εκ τούτου, 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως απομονωμένος. Αυτός ο μαθητής προέρχεται από μια εθνική 
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μειονότητα και ψήφισε μόνο έναν από τους συμμαθητές του. Μετά την εφαρμογή, αυτός ο μαθητής 

έλαβε μια ψήφο από έναν συμμαθητή του και ψήφισε τρεις από τους συμμαθητές του. Επιπλέον, 

δύο μαθητές κατέλαβαν κεντρική θέση στο δίκτυο της τάξης μετά την εφαρμογή. Αυτά τα κορίτσια 

χρησιμεύουν τώρα ως γέφυρες που συνδέουν τις δύο προηγουμένως διακριτικές υποομάδες. 

 

3.4.3. Μελέτη Περίπτωσης 3 

Σύντομα στοιχεία για το σχολείο 

Χώρα:  Ελλάδα 

Τύπος σχολείου:  Δημοτικό 

Χαρακτηριστικά της 

περιοχής του σχολείου: 

Αστική 

Σύντομα στοιχεία για την τάξη 

Τάξη: 4η  

Ηλικία μαθητών: M = 10 έτη, Min = 10, Max = 10 

Φύλο μαθητών: 7 κορίτσια και 8 αγόρια 

Επιπρόσθετα 

χαρακτηριστικά του 

δείγματος της τάξης: 

2 μαθητές με ΕΕΑ, κανένας μαθητής από εθνική μειονότητα 

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης πριν από την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης 

Απομονωμένοι: Κανείς 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Υπήρχαν 34 αμοιβαίες φιλίες. 

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Η τάξη χαρακτηρίζεται από 364 τριάδες και 18 κλίκες. 

Όλοι οι μαθητές είναι με κάποιον τρόπο συνδεδεμένοι μεταξύ τους 

στην τάξη. Δεν μπορεί να διακριθεί καμία διακριτή υποομάδα.  

Κεντρικότητα: Ο βαθμός κεντρικότητας είναι 0.21. 

Υπάρχουν δύο μαθητές που έλαβαν πολλές ψήφους αλλά δεν 

ανταπέδωσαν τόσες.  

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης  

Απομονωμένοι: Κανείς 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Υπήρξε αύξηση στον αριθμό των φιλιών. Συγκεκριμένα, μπορούν να 

μετρηθούν 43 φιλίες.  

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Η τάξη χαρακτηρίζεται από 455 τριάδες και  31 κλίκες.  

Η κατάσταση εμφανίζεται βελτιωμένη. Όλοι οι μαθητές είναι με 

κάποιον τρόπο συνδεδεμένοι μεταξύ τους στην τάξη. 

Κεντρικότητα: Ο βαθμός κεντρικότητας είναι 0.16. 

Οι ίδιοι δύο μαθητές που είχαν αναδειχθεί πριν την εφαρμογή ως 

δημοφιλείς, παραμένουν δημοφιλείς και στο σημείο μέτρησης T2 και, 

επιπλέον, έχουν ανταποδώσει κάποιες από τις ψήφους που έλαβαν.   

Ενσωματωμένη μελέτη περίπτωσης με εστίαση σε έναν μαθητή  

Σύντομα στοιχεία για τον 

μαθητή: 

Κορίτσι με ΕΕΑ 
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Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη πριν από την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Στο σημείο μέτρησης T1, το κορίτσι έχει ψηφίσει πέντε από τους 

συμμαθητές της αλλά δεν έχει λάβει καμία ψήφο από κανέναν 

συμμαθητή της.  

Ανάπτυξη της κοινωνικής 

συμμετοχής κατά τη 

διάρκεια του 

προγράμματος 

παρέμβασης:  

./. 

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη μετά την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Στο σημείο μέτρησης T2, αυτό το κορίτσι ψήφισε τους ίδιους 

συμμαθητές και δύο από αυτούς ανταπέδωσαν την ψήφο που 

αποδεικνύει την ανάπτυξη δύο φιλιών.  

Συμπέρασμα 

Υπήρξε μια σημαντική αύξηση στον αριθμό των φιλιών που εντοπίστηκαν στην τάξη μετά την 

εφαρμογή. Επιπλέον, είναι σαφές ότι το πρόγραμμα ήταν επιτυχές στην προώθηση της κοινωνικής 

συμμετοχής ενός κοριτσιού με ΕΕΑ. Συγκεκριμένα, η μαθήτρια αυτή ανέπτυξε δύο φιλίες. Όσον 

αφορά την κεντρική θέση, δύο μαθητές έχουν εξέχοντες ρόλους στην τάξη πριν και μετά την 

εφαρμογή, και το πιο σημαντικό, αυτοί οι δύο μαθητές έχουν ανταποδώσει μερικές από τις ψήφους 

που έλαβαν στο σημείο μέτρησης Τ2. 

 

3.4.4. Μελέτη Περίπτωσης 4 

Σύντομα στοιχεία για το σχολείο 

Χώρα:  Ελλάδα 

Τύπος σχολείου:  Δημοτικό 

Χαρακτηριστικά της 

περιοχής του σχολείου: 

Αστική 

Σύντομα στοιχεία για την τάξη 

Τάξη: 4η  

Ηλικία μαθητών: M = 10, Min = 10, Max = 10 

Φύλο μαθητών: 9 κορίτσια και 6 αγόρια 

Επιπρόσθετα 

χαρακτηριστικά του 

δείγματος της τάξης: 

4 μαθητές με ΕΕΑ και 1 μαθητής από εθνική μειονότητα  

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης πριν από την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης  

Απομονωμένοι: Κανείς 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Υπήρχαν πολλές αμοιβαίες φιλίες. Συγκεκριμένα, μπορούν να 

μετρηθούν 72 φιλίες. 

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Η τάξη χαρακτηρίζεται από 455 τριάδες και 105 κλίκες.  

Όλοι οι μαθητές είναι με κάποιον τρόπο συνδεδεμένοι μεταξύ τους 

μέσα στην τάξη. Δεν υπάρχουν διακριτές υποομάδες.  

Κεντρικότητα: Ο βαθμός κεντρικότητας είναι 0.21. 
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Υπάρχουν τέσσερις μαθητές που κατέχουν κυρίαρχο ρόλο μέσα στο 

δίκτυο της τάξης καθώς λαμβάνουν και δίνουν πολλές ψήφους. Ένας 

από αυτούς τους μαθητές παίζει σημαντικό ρόλο καθώς συνδέει τον 

πυρήνα του δικτύου της τάξης με τις δύο απομακρυσμένες 

περιπτώσεις. 

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης  

Απομονωμένοι: Κανείς 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Ο αριθμός των αμοιβαίων φιλιών παρέμεινε σταθερός.  

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Η τάξη χαρακτηρίζεται από 455 τριάδες και 48 κλίκες.  

Όλοι οι μαθητές είναι με κάποιον τρόπο συνδεδεμένοι μεταξύ τους 

στην τάξη. Δεν εμφανίζεται καμία διακριτή υποομάδα. 

Κεντρικότητα: Ο βαθμός κεντρικότητας είναι 0.15. 

Οι ίδιοι τέσσερις μαθητές διατηρούν τον κεντρικό τους ρόλο μέσα στο 

δίκτυο της τάξης.  

Ενσωματωμένη μελέτη περίπτωσης με εστίαση σε έναν μαθητή  

Σύντομα στοιχεία για τον 

μαθητή: 

Αγόρι 

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη πριν από την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Στο σημείο μέτρησης T1, ο μαθητής ψήφισε μόνο έναν από τους 

συμμαθητές του. Αυτή η ψήφος του ανταποδόθηκε με αποτέλεσμα 

μία φιλία.  

Ανάπτυξη της κοινωνικής 

συμμετοχής κατά τη 

διάρκεια του 

προγράμματος 

παρέμβασης:  

./. 

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη μετά την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Στο σημείο μέτρησης T2, αυτός ο μαθητής ψήφισε τέσσερις από τους 

συμμαθητές του, δύο από τους οποίους ανταπέδωσαν την ψήφο με 

αποτέλεσμα αμοιβαίες φιλίες.  

Συμπέρασμα 

Ο αριθμός των φιλιών μέσα στο δίκτυο της τάξης παραμένει σχεδόν ίδιος. Ωστόσο, υπήρξαν 

περιπτώσεις μαθητών που παρουσίασαν βελτίωση στην κοινωνιομετρική τους κατάσταση. 

Συγκεκριμένα, ένα αγόρι που ήταν κοινωνικά παραμελημένο στο σημείο μέτρησης Τ1 και είχε μόνο μία 

αμοιβαία φιλία και καμία άλλη σύνδεση μέσα στο δίκτυο, έχει αναλάβει διαφορετική θέση στο σημείο 

μέτρησης Τ2. Αυτός ο μαθητής έχει ψηφίσει τέσσερις συμμαθητές και έχει δημιουργήσει αμοιβαίες 

σχέσεις με δύο φίλους. Όσον αφορά την κεντρική θέση, οι ίδιοι τέσσερις μαθητές που έπαιξαν κεντρικό 

ρόλο στο σημείο μέτρησης Τ1, συνεχίζουν να αναλαμβάνουν εξέχοντα ρόλο στο σημείο μέτρησης Τ2. 

 

3.4.5. Μελέτη Περίπτωσης 5 

Σύντομα στοιχεία για το σχολείο 

Χώρα:  Ελλάδα 
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Τύπος σχολείου:  Δημοτικό 

Χαρακτηριστικά της 

περιοχής του σχολείου: 

Αστική  

Σύντομα στοιχεία για την τάξη 

Τάξη: 5η  

Ηλικία μαθητών: M = 11, Min = 11, Max = 11 

Φύλο μαθητών: 12 κορίτσια και 7 αγόρια 

Επιπρόσθετα 

χαρακτηριστικά του 

δείγματος της τάξης: 

5 μαθητές με ΕΕΑ και 2 μαθητές από εθνική μειονότητα 

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης πριν από την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης  

Απομονωμένοι: Κανείς 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Υπάρχουν πολλές αμοιβαίες φιλίες. Συγκεκριμένα, μπορούν να 

μετρηθούν 48  φιλίες.  

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Η τάξη χαρακτηρίζεται από 286 τριάδες και 56 κλίκες.  

Όλοι οι μαθητές είναι με κάποιον τρόπο συνδεδεμένοι μεταξύ τους 

στην τάξη. Δεν υπάρχει καμία διακριτή υποομάδα.  

Κεντρικότητα: Ο βαθμός κεντρικότητας είναι 0.16. 

Υπάρχει μία μαθήτρια που κατέχει εξέχοντα ρόλο στο δίκτυο της τάξης 

καθώς λαμβάνει σημαντικά περισσότερες ψήφους από τους 

συμμαθητές της και έχει δύο αμοιβαίες φιλίες.  

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης  

Απομονωμένοι: Κανείς 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Υπάρχει μία αύξηση στον αριθμό των φιλιών ανάμεσα στους μαθητές. 

Συγκεκριμένα, μπορούν να μετρηθούν 63 φιλίες.   

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Η τάξη χαρακτηρίζεται από 680 τριάδες και 65 κλίκες.  

Όλοι οι μαθητές είναι με κάποιον τρόπο συνδεδεμένοι μεταξύ τους 

στην τάξη. Δεν υπάρχει καμία διακριτή υποομάδα.  

Κεντρικότητα: Ο βαθμός κεντρικότητας είναι 0.15. 

Το κορίτσι που αναδείχθηκε σαν εξέχουσα φιγούρα στο σημείο 

μέτρησης T1, διατήρησε και μάλιστα ενίσχυσε την εξέχουσα θέση της 

και στο σημείο μέτρησης T2. Έλαβε περισσότερες ψήφους και 

δημιούργησε μία ακόμα αμοιβαία φιλία.   

Ενσωματωμένη μελέτη περίπτωσης με εστίαση σε έναν μαθητή 

Σύντομα στοιχεία για τον 

μαθητή: 

Κορίτσι  

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη πριν από την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Στο σημείο μέτρησης T1, η μαθήτρια δεν έλαβε καμία ψήφο  

Ανάπτυξη της κοινωνικής 

συμμετοχής κατά τη 

διάρκεια του 

./. 
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προγράμματος 

παρέμβασης:  

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη μετά την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Στο σημείο μέτρησης T2, η μαθήτρια έλαβε περισσότερες ψήφους και 

ανέπτυξε δύο αμοιβαίες φιλίες.  

Συμπέρασμα 

Όλοι οι μαθητές είναι κατά κάποιο τρόπο συνδεδεμένοι μεταξύ τους στην τάξη τόσο στο σημείο 

μέτρησης Τ1 όσο και στο Τ2. Υπάρχει αύξηση στον αριθμό των φιλιών μεταξύ των μαθητών. Ένα 

κορίτσι εμφανίστηκε ως εξέχουσα φιγούρα στο σημείο μέτρησης Τ1, η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω 

στο σημείο μέτρησης Τ2. Υπήρξε ουσιαστική βελτίωση στην κοινωνική θέση ενός κοριτσιού μετά την 

εφαρμογή του προγράμματος. Συγκεκριμένα, ενώ στο σημείο μέτρησης Τ1 αυτό το κορίτσι έλαβε 

μόνο μία ψήφο, στο σημείο μέτρησης Τ2 έλαβε περισσότερες ψήφους και ανέπτυξε δύο φιλίες. 

 

3.5. Μελέτες περίπτωσης από την Πορτογαλία 

3.5.1. Μελέτη περίπτωσης 1 

Σύντομα στοιχεία για το σχολείο 

Χώρα: Πορτογαλία 

Τύπος σχολείου: Δημοτικό 

Χαρακτηριστικά της 

τοποθεσίας του σχολείου: 

Αστική 

Σύντομα στοιχεία για την τάξη 

Τάξη: 2α  

Ηλικία μαθητών: M = 8 έτη, Min. = 7 έτη, Max. = 8 έτη 

Φύλο μαθητών: 9 κορίτσια και 10 αγόρια 

Επιπρόσθετα 

χαρακτηριστικά του 

δείγματος της τάξης: 

1 μαθητής με κοινωνικο-συναισθηματικές και συμπεριφορικές 

δυσκολίες (ΔΕΠΥ) 

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης πριν από την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης 

Απομονωμένοι: Δεν υπάρχουν απομονωμένοι μαθητές σε αυτή την τάξη  

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Υπήρχαν αρκετές αμοιβαίες φιλίες (N=87) μέσα στο δίκτυο της τάξης  

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Η τάξη χαρακτηρίζεται από πολλές τριάδες. Συγκεκριμένα, μπορούν 

να μετρηθούν 816 τριάδες και 75 κλίκες. 

Κεντρικότητα: Ο βαθμός κεντρικότητας είναι 0.07. 

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης  

Απομονωμένοι: Δεν υπάρχουν απομονωμένοι μαθητές σε αυτή την τάξη 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

 

Ο αριθμός των φιλιών αυξήθηκε (N=90) 
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Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Ο αριθμός των τριάδων στην τάξη παρέμεινε υψηλός, αυξήθηκε σε 

969. Μπορούν να μετρηθούν 71 κλίκες. 

Το δίκτυο της τάξης περιλαμβάνει τώρα δύο διακριτές υποομάδες 

που αποτελούν διαφορετικές και συνεκτικές ομάδες, με δύο μαθητές 

να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ένωση των δύο αυτών 

υποομάδων της τάξης.  

Κεντρικότητα: Ο βαθμός κεντρικότητας είναι 0.16 

Ενσωματωμένη μελέτη περίπτωσης με εστίαση σε έναν μαθητή  

Σύντομα στοιχεία για τον 

μαθητή: 

Μαθητής 17 – Αγόρι με ΔΕΠΥ 

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη πριν από την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Ο μαθητής έχει μόνο δύο αμοιβαίες φιλίες -μαθητές 16 και 19. 

Αξιολογεί ως φίλους τρεις ακόμα συμμαθητές (9, 18 και 20). 

Ανάπτυξη της κοινωνικής 

συμμετοχής κατά τη 

διάρκεια του 

προγράμματος 

παρέμβασης:  

./. 

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη μετά την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Ο μαθητής διατηρεί τις δύο αμοιβαίες φιλίες και μετά την εφαρμογή. 

Αξιολογείται ως φίλος και από έναν ακόμα συμμαθητή (18, έναν 

μαθητή που επέλεξε πριν από την παρέμβαση, αλλά δεν το έκανε 

τώρα).  

Συμπέρασμα 

Δεν υπήρχαν απομονωμένοι μαθητές στην τάξη πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος 

παρέμβασης. Ο αριθμός των τριάδων αυξήθηκε, αλλά ο αριθμός των κλικών μειώθηκε λίγο. Επίσης, 

μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης, δύο υποομάδες της τάξης έγιναν πιο εμφανείς, 

ενισχύοντας τις σχέσεις των μελών. Υπάρχει μια μικρή θετική επίδραση στον μαθητή 17, όπως 

περιεγράφηκε προηγουμένως. 

 
3.5.2. Μελέτη περίπτωσης 2 

Σύντομα στοιχεία για το σχολείο 

Χώρα: Πορτογαλία 

Τύπος σχολείου: Δημοτικό 

Χαρακτηριστικά της 

τοποθεσίας του σχολείου: 

Αστική 

Σύντομα στοιχεία για την τάξη 

Τάξη: 2α  

Ηλικία μαθητών: M = 8, Min. = 7 έτη, Max. = 8 έτη 

Φύλο μαθητών: 10 κορίτσια και 8 αγόρια 

Επιπρόσθετα 

χαρακτηριστικά του 

δείγματος της τάξης: 

1 μαθητής στο φάσμα του Αυτισμού και 4 μαθητές που εμφανίζουν 

προκλητική συμπεριφορά. 

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης πριν από την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης  
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Απομονωμένοι: Κανείς 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Υπήρχαν αρκετές αμοιβαίες φιλίες (N=81) μέσα στο δίκτυο της τάξης.  

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Η τάξη χαρακτηρίζεται από πολλές τριάδες (816) και 73 κλίκες. 

Αυτή η τάξη έχει τρεις μαθητές που εμφανίζονται εκτός του 

κοινωνικού δικτύου της τάξης στην αρχή της παρέμβασης – οι 

μαθητές 8, 15 και 17. 

Κεντρικότητα: Ο βαθμός κεντρικότητας είναι 0.16. 

Μερικοί μαθητές κατέχουν εξέχοντα ρόλο στην τάξη, έχοντας 

ψηφιστεί από αρκετούς συμμαθητές τους (π.χ, οι μαθητές 1, 2 και 5). 

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης 

Απομονωμένοι: Κανείς 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Υπήρξε μία μικρή αύξηση στις αμοιβαίες φιλίες εντός του δικτύου της 

τάξης  (N=86) 

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Εμφανίζεται ο ίδιος ακριβώς αριθμός τριάδων μετά την εφαρμογή 

(816) και ελαφρά μειωμένος ο αριθμός των κλικών σε 71. Οι μαθητές 

που εμφανίστηκαν εκτός του κοινωνικού δικτύου στην αρχή ήρθαν 

λίγο πιο κοντά με την υπόλοιπη τάξη, λαμβάνοντας περισσότερες 

ψήφους από τους συμμαθητές τους.  

Κεντρικότητα: Ο βαθμός κεντρικότητας αυξήθηκε στο 0.29. 

Οι ψήφοι είναι τώρα πιο ομοιόμορφα κατανεμημένοι ανάμεσα στους 

μαθητές, γεγονός που αναδεικνύει μία ενδυνάμωση στις σχέσεις των 

μαθητών. Ένας μαθητής (μαθητής 18) – δεν κατείχε εξέχοντα ρόλο 

πριν την παρέμβαση -, τώρα κατέχει ηγετικό ρόλο στην σύνδεση των 

συμμαθητών μεταξύ τους. 

Ενσωματωμένη μελέτη περίπτωσης με εστίαση σε έναν μαθητή  

Σύντομα στοιχεία για τον 

μαθητή: 

Μαθητής 17 – Αγόρι με αυτισμό 

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη πριν από την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Αυτός ο μαθητής ήταν απομονωμένος, δηλαδή δεν έλαβε καμία ψήφο 

από τους συμμαθητές του πριν την εφαρμογή του προγράμματος. 

Αξιολόγησε ως φίλους του πέντε συμμαθητές, αλλά κανείς δεν 

ανταπέδωσε την ψήφο. Ο μαθητής ήταν εντελώς εκτός του 

κοινωνικού δικτύου της τάξης του.  

Ανάπτυξη της κοινωνικής 

συμμετοχής κατά τη 

διάρκεια του 

προγράμματος 

παρέμβασης:  

Ο μαθητής 17 ήταν εκτός του κοινωνικού δικτύου της τάξης του στην 

αρχή της εφαρμογής. Ο εκπαιδευτικός ανέφερε κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος ότι η ομάδα εστίασε την προσοχή της σε μαθητές με 

χαμηλότερη κοινωνική συμμετοχή, για παράδειγμα, δεν αφήνουν 

εκτός κανέναν από τους συμμαθητές τους στις δραστηριότητες και 

προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή.   

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη μετά την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Η κοινωνική θέση αυτού του μαθητή μέσα στο δίκτυο της τάξης του 

έχει βελτιωθεί. Αυτός ο μαθητής πια αξιολογείται ως φίλος από δύο 

συμμαθητές του. 

Συμπέρασμα 
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Συνολικά, η τάξη χαρακτηρίζεται από διαφορετικά πρότυπα σχέσεων. Πριν από την παρέμβαση, 

ορισμένοι μαθητές είχαν σαφώς αναγνωριστεί με εξέχοντα ρόλο στην ομάδα και ως οι πιο 

δημοφιλείς μαθητές της τάξης. Αυτό το σενάριο έχει αλλάξει καθώς πια οι ψήφοι κατανέμονται πιο 

ομοιόμορφα μεταξύ των μαθητών. Ενισχύοντας αυτό το συμπέρασμα, πριν από την εφαρμογή του 

προγράμματος, ορισμένοι μαθητές βρίσκονταν σε δυσμενή, χωρίς καμία ή μόνο μία υποψηφιότητα. 

Αυτή η κατάσταση, επίσης βελτιώθηκε, ειδικά για τον μαθητή 17. 

 
3.5.3. Μελέτη Περίπτωσης 3 

Σύντομα στοιχεία για το σχολείο 

Χώρα:  Πορτογαλία 

Τύπος σχολείου:  Δημοτικό 

Χαρακτηριστικά της 

τοποθεσίας του σχολείου: 

Αστική 

Σύντομα στοιχεία για την τάξη 

Τάξη: 4η  

Ηλικία μαθητών: M = 10 έτη, Min =9; Max = 10 

Φύλο μαθητών: 8 κορίτσια και 13 αγόρια 

Επιπρόσθετα 

χαρακτηριστικά του 

δείγματος της τάξης: 

2 μαθητές με ΕΕΑ, κανένας μαθητής από εθνική μειονότητα 

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης πριν από την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης  

Απομονωμένοι: Κανείς 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Υπήρχαν πολλές αμοιβαίες φιλίες (N=78).  

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Η τάξη χαρακτηρίζεται από πολλές τριάδες (1540) και 65 κλίκες. 

Ωστόσο, μερικοί μαθητές βιώνουν τον κίνδυνο της απομόνωσης, 

καθώς αξιολογούνται ως φίλοι από έναν ή δύο συμμαθητές τους. 

Αυτοί οι μαθητές, επίσης, αξιολογούν ως φίλους ελάχιστους 

συμμαθητές τους.  

Κεντρικότητα: Ο βαθμός κεντρικότητας είναι 0.17 

Υπάρχουν κάποιοι μαθητές που έχουν λάβει πολλές ψήφους αλλά 

δεν ανταπέδωσαν τον ίδιο αριθμό.  

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης  

Απομονωμένοι: Κανείς  

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Υπήρξε μία αύξηση του αριθμού των φιλιών  (N=82) 

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Εμφανίζεται ο ίδιος ακριβώς αριθμός τριάδων μετά την εφαρμογή 

(1540) και οι κλίκες αυξήθηκαν σε 86. Μετά την παρέμβαση, οι 

μαθητές που προηγουμένως είχαν αναγνωριστεί ότι βρίσκονται σε 

κίνδυνο απομόνωσης παραμένουν κάπως εκτός του κοινωνικού 

δικτύου της τάξης, λαμβάνοντας ελάχιστες (μία ή δύο) ψήφους ως 

φίλοι.   

Κεντρικότητα: Ο βαθμός κεντρικότητας μειώθηκε στο 0.16. 
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Δύο μαθητές φαίνεται να κατέχουν εξέχοντα ρόλο (μαθητές 11 και 

22) – συνδέοντας τις δύο υποομάδες της τάξης.  

Ενσωματωμένη μελέτη περίπτωσης με εστίαση σε έναν μαθητή 

Σύντομα στοιχεία για τον 

μαθητή: 

Μαθητής 12 – κορίτσι με μαθησιακές δυσκολίες 

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη πριν από την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Πριν από την παρέμβαση, η μαθήτρια 12 ψήφισε πέντε από τους 

συμμαθητές της και έλαβε μία ψήφο από τους συμμαθητές της-

αμοιβαία σχέση.  

Ανάπτυξη της κοινωνικής 

συμμετοχής κατά τη 

διάρκεια του 

προγράμματος 

παρέμβασης:  

Η κοινωνική συμμετοχή του μαθητή 12 εμφάνισε μικρή αύξηση καθώς 

έλαβε ψήφους φιλίας από δύο συμμαθητές μετά την παρέμβαση.  

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη μετά την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Μετά την εφαρμογή της παρέμβασης, ο μαθητής 12 συνέχισε να 

ψηφίζει πέντε φίλους. Δύο από τις προηγούμενες ψήφους του 

επαναλήφθηκαν γεγονός που αναδεικνύει την ανάπτυξη δύο φιλιών.  

Συμπέρασμα 

Δεν υπήρχαν απομονωμένοι μαθητές στην τάξη πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος 

παρέμβασης. Αυξήθηκε ο αριθμός των αμοιβαίων φιλιών, καθώς και ο αριθμός των κλικών. Μετά 

την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης, δύο υποομάδες της τάξης αναδείχθηκαν 

περισσότερο, που αλληλοσυνδέονταν από δύο μαθητές. Επιπλέον, ο υπό ανάλυση μαθητής σε αυτή 

την τάξη ανέπτυξε δύο φιλίες καθ' όλη τη διάρκεια της παρέμβασης. 

 

3.5.4. Μελέτη Περίπτωσης 4 

Σύντομα στοιχεία για το σχολείο 

Χώρα:  Πορτογαλία 

Τύπος σχολείου:  Δημοτικό 

Χαρακτηριστικά της 

περιοχής του σχολείου: 

Αστική 

Σύντομα στοιχεία για την τάξη 

Τάξη: 3η  

Ηλικία μαθητών M = 9 έτη, Min =8; Max = 9 

Φύλο μαθητών: 10 κορίτσια και 12 αγόρια 

Επιπρόσθετα 

χαρακτηριστικά του 

δείγματος της τάξης: 

1 μαθητής με αυτισμό, 1 μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες 

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης πριν από την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης  

Απομονωμένοι: Κανείς 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Υπήρχαν πολλές αμοιβαίες φιλίες  (N=119).  
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Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Η τάξη χαρακτηρίζεται από πολλές τριάδες (2925) και 122 κλίκες. 

Ωστόσο, μερικοί μαθητές βιώνουν τον κίνδυνο της απομόνωσης, 

ειδικά οι μαθητές 4 και 5. Ο πρώτος δεν έλαβε καμία ψήφο φιλίας από 

τους συμμαθητές του και ο δεύτερος έλαβε μία.   

Κεντρικότητα: Ο βαθμός κεντρικότητας είναι 0.16 

Υπάρχουν τέσσερις μαθητές που έλαβαν πολλές ψήφους, 

διαδραματίζοντας έναν εξέχοντα ρόλο μέσα στην τάξη. Αυτοί οι 

μαθητές φαίνεται να συνδέουν τις δύο ομάδες της τάξης– μία ομάδας 

που αποτελείται από μαθητές που μαθαίνουν πιο γρήγορα, αντιδρούν 

αποτελεσματικά στις προκλήσεις που θέτει ο εκπαιδευτικός και η 

άλλη ομάδα που αποτελείται από μαθητές που είναι κάπως πιο αργοί 

και χρειάζονται περισσότερο χρόνο να μάθουν και να κάνουν τις 

ασκήσεις.  

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης  

Απομονωμένοι: Κανείς  

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Υπήρξε αύξηση στον αριθμό των φιλιών (N=110) 

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Υπάρχουν λιγότερες τριάδες μετά την εφαρμογή (1540) και οι κλίκες 

αυξήθηκαν 124. Μετά την παρέμβαση, ένας από τους μαθητές που 

προηγουμένως είχε εντοπιστεί ότι βιώνει τον κίνδυνο της 

απομόνωσης επιλέχθηκε από έναν συμμαθητή του, αν και δεν 

ανταπέδωσε την ψήφο.  

Κεντρικότητα: Ο βαθμός κεντρικότητας αυξήθηκε σε 0.20. 

Οι δύο ομάδες που εντοπίστηκαν πριν από την παρέμβαση 

παρέμειναν σταθερές, αν και τώρα μόνο ένας από τους μαθητές 

συνεχίζει να κατέχει εξέχοντα ρόλο, λαμβάνοντας ψήφους από 

περισσότερους από τους μισούς συμμαθητές του.  

Ενσωματωμένη μελέτη περίπτωσης με εστίαση σε έναν μαθητή  

Σύντομα στοιχεία για τον 

μαθητή: 

Μαθήτρια 4 – κορίτσι με μαθησιακές δυσκολίες 

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη πριν από την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Πριν από την παρέμβαση, η μαθήτρια 4 δεν έλαβε καμία ψήφο από 

τους συμμαθητές της. Ο εκπαιδευτικός ανέφερε ότι αυτή η μαθήτρια 

συχνά αναφέρει στο σπίτι της ότι νιώθει απομονωμένη στο σχολείο.  

Ανάπτυξη της κοινωνικής 

συμμετοχής κατά τη 

διάρκεια του 

προγράμματος 

παρέμβασης:  

Η κοινωνική συμμετοχή της μαθήτριας 4 σημείωσε μία μικρη 

ενίσχυση καθώς έλαβε μία ψήφο φιλίας από έναν συμμαθητή της 

μετά την εφαρμογή- μία αμοιβαία φιλία. Ο εκπαιδευτικός ανέφερε ότι 

κατά τη διάρκεια της παρέμβασης ένιωσε πως η ομάδα της τάξης 

νοιάστηκε περισσότερο να συμπεριλάβει όλους τους συμμαθητές 

στις δραστηριότητες.  

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη μετά την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Μετά την εφαρμογή της παρέμβασης, η μαθήτρια 4 έδωσε πέντε 

ψήφους φιλίας. Μία της ανταποδόθηκε γεγονός που αποδεικνύει την 

ανάπτυξη μιας φιλίας.  
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Συμπέρασμα 

Δεν υπήρχαν απομονωμένοι μαθητές στην τάξη πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος 

παρέμβασης. Υπήρχαν δύο υποομάδες στην τάξη που παρέμειναν σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια 

της παρέμβασης. Η τάξη χαρακτηρίζεται από μια ομάδα μαθητών με κεντρικό ρόλο, που έλαβαν 

ψήφους από τους περισσότερους συμμαθητές τους. Μετά την εφαρμογή του προγράμματος 

παρέμβασης, μόνο ένας μαθητής κράτησε αυτή τη θέση. Επιπλέον, ο υπό ανάλυση μαθητής σε αυτή 

την τάξη ανέπτυξε μία φιλία καθ' όλη τη διάρκεια της παρέμβασης. 

 

3.5.5. Μελέτη Περίπτωσης 5 

Σύντομα στοιχεία για το σχολείο 

Χώρα:  Πορτογαλία 

Τύπος σχολείου:  Δημοτικό  

Χαρακτηριστικά της 

περιοχής του σχολείου: 

Αστική 

Σύντομα στοιχεία για την τάξη 

Τάξη: 3η  

Ηλικία μαθητών: M = 9 έτη, Min =8, Max = 9 

Φύλο μαθητών: 8 κορίτσια, 10 αγόρια  

Επιπρόσθετα 

χαρακτηριστικά του 

δείγματος της τάξης: 

1 μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες 

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης πριν από την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης 

Απομονωμένοι: Κανένας 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Υπάρχουν 83 αμοιβαίες φιλίες.  

Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Η τάξη χαρακτηρίζεται από 816 και 71 κλίκες. 

Ο εκπαιδευτικός ανέφερε ότι ένας μαθητής ένιωθε αποκλεισμένος 

από την τάξη – μαθητής 2. Αυτή η πληροφορία επιβεβαιώθηκε και 

από το κοινωνιόγραμμα της τάξης.  

Κεντρικότητα: Ο βαθμός κεντρικότητας είναι 0.18 

Αυτή η τάξη έχει έναν μαθητή που έχει λιγότερους φίλους – ο μαθητής 

2 έχει μόνο μία φιλία. Η τάξη φαίνεται να διακρίνεται από δύο 

υποομάδες με μαθητές που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

τάξη, λαμβάνοντας πολλές ψήφους από τους συμμαθητές τους (π.χ., 

4, 15, 16 και 12 και 13) 

Οι δυναμικές της ομάδας της τάξης μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης 

Απομονωμένοι: Κανένας 

Φιλίες  

(δυαδικές/αμφίδρομες): 

Ο αριθμός των φιλιών μειώθηκε ελαφρά (n=80) 
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Ομάδες (τριάδες, 

υποομάδες): 

Ο αριθμός των τριάδων μετά την εφαρμογή παρέμεινε σταθερός 

(n=816) και των κλικών αυξήθηκε σε 138. Μετά την παρέμβαση, ο 

μαθητής (μαθητής 2) που είχαν προηγουμένως εντοπιστεί να 

βρίσκονται σε κίνδυνο έλαβαν ψήφους από τρεις συμμαθητές τους, 

τους οποίους ψήφισαν και οι ίδιοι.  

Κεντρικότητα: Ο βαθμός κεντρικότητας αυξήθηκε σε 0.16. 

Οι δύο ομάδες που είχαν ανιχνευτεί πριν την παρέμβαση παρέμειναν 

αλλά αναπτύχθηκε και μία τρίτη.  

Ενσωματωμένη μελέτη περίπτωσης με εστίαση σε έναν μαθητή 

Σύντομα στοιχεία για τον 

μαθητή: 

Μαθήτρια 2 – Κορίτσι με μαθησιακές δυσκολίες 

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη πριν από την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Πριν από την παρέμβαση, η μαθήτρια 2  έλαβε δύο ψήφους από τους 

συμμαθητές της και έδωσε τρεις ψήφους. Μόνο μία ψήφος ήταν 

αμφίδρομη.  

Ανάπτυξη της κοινωνικής 

συμμετοχής κατά τη 

διάρκεια του 

προγράμματος 

παρέμβασης:  

Η κοινωνική συμμετοχή της μαθήτριας 2 σημείωσε μικρή πρόοδο. Η 

αμφίδρομη ψήφος πριν από την παρέμβαση παρέμεινε και δύο 

ακόμα αμφίδρομες φιλίες αναπτύχθηκαν. Ο εκπαιδευτικός ανέφερε 

ότι η ομάδα απέκτησε συνεκτικότητα μετά την παρέμβαση.  Οι φιλίες 

που υπήρχαν ήδη παρέμειναν, αλλά οι μαθητές που κατείχαν έναν πιο 

περιφερειακό ρόλο στο κοινωνικό δίκτυο δημιούργησαν νέες φιλίες 

μεταξύ τους.  

Ο ρόλος του μαθητή μέσα 

στην τάξη μετά την 

εφαρμογή του 

προγράμματος: 

Μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης, η μαθήτρια 2 

έδωσε ψήφους σε τρεις φίλους. Αυτοί οι τρεις φίλοι την ψήφισαν και 

αυτοί.  

Συμπέρασμα 

Δεν υπήρχαν απομονωμένοι μαθητές πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης. 

Υπήρχαν δύο υποομάδες στην τάξη που παρέμειναν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης. 

Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι μαθητές που βρίσκονταν στην περιφέρεια του κοινωνικού δικτύου 

φάνηκε να έχουν δημιουργήσει μία τρίτη υποομάδα. Ο μαθητής υπό ανάλυση στην τάξη ανέπτυξε 

δύο φιλίες μέσα από την παρέμβαση.  
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4. Αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών 

4.1. Αυστριακοί εκπαιδευτικοί 

Αυστριακοί εκπαιδευτικοί που εφάρμοσαν το πρόγραμμα παρέμβασης FRIEND-SHIP 

συμμετείχαν σε συνεντεύξεις προκειμένου να διευκρινιστεί η άποψή τους σχετικά με το 

πρόγραμμα παρέμβασης και τις πιθανές επιπτώσεις του στην κοινωνική συμμετοχή των 

μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί έδωσαν θετική ανατροφοδότηση για το πρόγραμμα 

παρέμβασης FRIEND-SHIP. Παρατήρησαν κυρίως βελτίωση της κοινωνικής συμμετοχής 

των μαθητών εξαιτίας της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Η εβδομαδιαία ρουτίνα 

βοήθησε τους μαθητές να εσωτερικεύσουν τις κοινωνικές δεξιότητες: «Θα έλεγα, λόγω 

όλων αυτών των συναντήσεων, λόγω αυτής της ρουτίνας μιας εβδομαδιαίας 

υπενθύμισης του τι σημαίνει φιλία, τι να κάνουμε, ότι αυτό ήταν πολύ καλά παγιωμένο. 

Όπως είπα ήδη, το μάθημα ήταν ήδη πολύ κοινωνικό, αλλά θα υποστήριζα ότι αυτό 

υπενθυμιζόταν σχεδόν καθημερινά […] και μετά είναι κάπως πιο εσωτερικευμένο και πιο 

ρουτίνα και αυτό βοήθησε πολύ, νομίζω». 

Οι εκπαιδευτικοί εκτίμησαν επίσης την ανάπτυξη της κοινότητας της τάξης: «Έχουμε 

γίνει ακόμα περισσότερο ομάδα». Και σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, οι συναντήσεις 

FRIEND-SHIP βοήθησαν να δημιουργηθούν νέες φιλίες, όπως περιγράφεται στο 

ακόλουθο απόσπασμα: «Μετά το πρόγραμμα FRIEND-SHIP, κάναμε μια νέα διάταξη 

θέσεων και αναπάντεχα βρέθηκαν νέοι γείτονες που δεν είχαν καμία επαφή μεταξύ τους 

πριν». Μια άλλη συγκεκριμένη κατάσταση που περιέγραψε ένας εκπαιδευτικός για να 

αποδείξει την αντίληψή του για βελτίωση είναι η εξής: «Στην αρχή της νέας ακαδημαϊκής 

χρονιάς, κάθε παιδί έγραψε τι θέλει να βελτιώσει μέσα στη χρονιά. Και μερικά κορίτσια, 

που συνεχίζουν να δημιουργούν προβλήματα, δήλωσαν ότι δεν θέλουν να μαλώνουν 

τόσο πολύ και ότι θα προσπαθήσουν να είναι πιο καλές». 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί εκτίμησαν τις δραστηριότητες του προγράμματος και την 

ποικιλομορφία των διαφορετικών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, οι 

μαθητές τους διασκέδασαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων: «Στους μαθητές άρεσε 

πολύ αυτό το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες του, και πρέπει να πω ότι το πρόγραμμα 

έτυχε πολύ καλής υποδοχής από τα παιδιά και πάντα το περίμεναν με ανυπομονησία». 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν τον αντίκτυπο του προγράμματος παρέμβασης 

FRIEND-SHIP στις δικές τους επαγγελματικές δεξιότητες λόγω των νέων πληροφοριών 

που έλαβαν μέσω του προγράμματος και του κινήτρου να επικεντρωθούν περισσότερο 
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στις κοινωνικές πτυχές: «Τώρα, προσπαθώ να πείσω τα παιδιά να βρουν λύσεις, για να 

μην τους πω από την αρχή, θα το κάνουμε έτσι,… ότι τα παιδιά σκέφτονται πώς μπορούν 

να λύσουν τη σύγκρουσή τους». 

Ωστόσο, και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί έδωσαν προτάσεις για βελτίωση. Ανέφεραν πίεση 

χρόνου σε ορισμένες συναντήσεις και ότι δεν ήταν πάντα σε θέση να αντιδράσουν 

σωστά λόγω της έλλειψης χρόνου. Οι εκπαιδευτικοί πρότειναν επίσης να επεκταθεί το 

πρόγραμμα ή να συνεχιστούν οι δραστηριότητες για να επιτευχθούν καλύτερα και 

μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στους μαθητές: «Οι δραστηριότητες είναι κατάλληλες, 

αλλά αυτό θα έπρεπε να γίνει και να επαναληφθεί με τα παιδιά πολύ περισσότερο. […] 

Κάθε δραστηριότητα είναι εξαιρετική, αλλά μια τέτοια δραστηριότητα δεν εμφανίζει 

άμεσα τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπό της. Αυτή τη στιγμή, οι μαθητές μπορεί να το 

αναλογιστούν, αλλά κάποιος πρέπει να το επαναλαμβάνει πολύ συχνά». 

 

4.2. Γερμανοί εκπαιδευτικοί 

Συνολικά, οι Γερμανοί εκπαιδευτικοί που εφάρμοσαν το πρόγραμμα παρέμβασης 

FRIEND-SHIP στις τάξεις τους σε διάστημα έξι εβδομάδων αξιολόγησαν θετικά το 

πρόγραμμα. Ως εκ τούτου, υπογράμμισαν ότι το πρόγραμμα παρέμβασης FRIEND-SHIP 

είναι ένα καλά οργανωμένο πρόγραμμα για την προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής 

των μαθητών του δημοτικού σχολείου εντός και εκτός της τάξης. Έτσι, κατά τη διάρκεια 

των δραστηριοτήτων παρέμβασης δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να σκεφτούν τις 

κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές τους και τις κοινωνικές τους 

δεξιότητες, κάτι που είναι, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, πολύτιμη εμπειρία για 

τους μαθητές και είχε ως αποτέλεσμα την αυξημένη κοινωνική συμμετοχή τους στην 

τάξη και την ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων. 

Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί που εφάρμοσαν το πρόγραμμα παρέμβασης FRIEND-SHIP είχαν 

κάποιες εποικοδομητικές προτάσεις και σχόλια, για παράδειγμα, σχετικά με τη συνεκτική 

υλοποίηση της παρέμβασης, οι οποίες και συμπεριλήφθηκαν στο τελικό πρόγραμμα. Με 

αυτόν τον τρόπο, δίνεται στους μαθητές η ευκαιρία να οικοδομήσουν συνέπεια μεταξύ 

των συναντήσεων, να ενεργοποιήσουν τις προηγούμενες γνώσεις τους και να 

αναλογιστούν τι έχουν μάθει για τις φιλίες, τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους 

συμμαθητές τους και τις κοινωνικές τους ικανότητες τα οποία μπορεί να έχουν ως 

αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα μαθησιακά αποτελέσματα. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί 
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κατέστησαν πολύ σαφές ότι ορισμένες από τις δραστηριότητες FRIEND-SHIP έπρεπε να 

προσαρμοστούν στις ατομικές ανάγκες και ικανότητες των μαθητών, στο μέγεθος της 

τάξης και στον διαθέσιμο χρόνο προκειμένου να είναι αποτελεσματικές. Τέλος, οι 

εκπαιδευτικοί είναι, επίσης, πεπεισμένοι ότι τα αποτελέσματα του προγράμματος 

παρέμβασης FRIEND-SHIP για την προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής των μαθητών 

θα ήταν ακόμη μεγαλύτερα με την εφαρμογή του προγράμματος σε προηγούμενα 

στάδια της κοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών. 

Συνολικά, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι οι μαθητές τους απολάμβαναν πραγματικά τις 

δραστηριότητες σε κάθε συνάντηση. Μερικοί μαθητές εξέφρασαν ότι τους λείπουν ήδη 

οι δραστηριότητες FRIEND-SHIP 

 

4.3. Έλληνες εκπαιδευτικοί 

Και οι πέντε Έλληνες εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν το πρόγραμμα FRIEND-SHIP μέσα 

στις τάξεις τους προσέφεραν θετική ανατροφοδότηση. Συγκεκριμένα, κατέληξαν 

ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα αποδείχθηκε πετυχημένο στην ενίσχυση 

της κοινωνικής συμμετοχής όλων των μαθητών. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι 

το πρόγραμμα ήταν καλά δομημένο με δραστηριότητες κατάλληλες για την ηλικία των 

μαθητών και εύκολο στην εφαρμογή του. Ενδεικτικά: 

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για ένα καλά δομημένο πρόγραμμα. Ήταν η 

πρώτη φορά που εφαρμόσαμε ένα τέτοιο πρόγραμμα στο σχολείο μας και μπορώ με 

βεβαιότητα να δηλώσω ότι ενθάρρυνε την ανάπτυξη θετικών κοινωνικών σχέσεων 

μεταξύ των συμμετεχόντων μαθητών, ειδικά για εκείνους τους λίγους που 

προηγουμένως είχαν αποκλειστεί». 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες, όλοι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν το 

πρόγραμμα στις τάξεις τους σχολίασαν τον ευχάριστο χαρακτήρα τους που είχαν σαν 

αποτέλεσμα οι μαθητές να εκφράσουν συναισθήματα ενθουσιασμού και χαράς. 

«Ήταν πολύ ωραίο να βλέπω τους μαθητές μου να είναι θετικοί και ενθουσιώδεις με το 

πρόγραμμα. Δήλωναν συνεχώς την προσμονή τους για τις συναντήσεις του 

προγράμματος, κάτι που είναι σίγουρα καλό σημάδι. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων 

έδειχναν να περνούν καλά, ακολουθώντας τις διαδικασίες με μεγάλη προθυμία […] 

Επιπλέον, δεν παραπονέθηκαν ποτέ ότι ξέφευγαν από το κανονικό τους πρόγραμμα και 
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στο τέλος κάθε συνάντησης έδειχναν πολύ περήφανοι για τις δημιουργίες τους. Τους 

άρεσε πολύ το πρόγραμμα FRIEND-SHIP” 

Ωστόσο, η εφαρμογή του προγράμματος περιλάμβανε, επίσης, ορισμένες προκλήσεις. 

Για παράδειγμα, σε ορισμένες δραστηριότητες οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι οι μαθητές 

αρχικά ήταν απρόθυμοι να εκφράσουν και να μοιραστούν τις προσωπικές τους εμπειρίες 

και τα συναισθήματά τους. Ενδεικτικά: 

«Έχω την εντύπωση ότι σε ορισμένες συναντήσεις που απαιτούν από τους μαθητές να 

εκφράσουν και να μοιραστούν τα συναισθήματά τους, κάποια παιδιά δίσταζαν να 

μιλήσουν για τον εαυτό τους, ίσως ένιωθαν ευάλωτα στο να μοιραστούν τα προσωπικά 

τους προβλήματα με τους συνομηλίκους τους, ειδικά εκείνοι οι μαθητές που τείνουν να 

είναι ντροπαλοί και λίγο έξω από την ομάδα των συνομηλίκων. Οι δραστηριότητες 

προθέρμανσης ήταν χρήσιμες για την ενεργοποίηση των μαθητών, αλλά μερικές φορές 

ένιωθα ότι, ως δάσκαλος, έπρεπε να τους παρακινήσω για να ανοιχτούν στους 

συμμαθητές τους». 

Τέλος, οι περισσότεροι από τους Έλληνες εκπαιδευτικούς που υλοποίησαν το 

πρόγραμμα προσέφεραν μερικές χρήσιμες προτάσεις οι οποίες ενσωματώθηκαν στο 

τελικό πρόγραμμα παρέμβασης. Συγκεκριμένα, ορισμένες συναντήσεις, σύμφωνα με 

τους εκπαιδευτικούς, θεωρήθηκαν ιδιαίτερα απαιτητικές ως προς τον χρόνο και γενικά 

ήταν δύσκολο να ολοκληρωθούν όλες οι δραστηριότητες της συνάντησης μέσα στα 45 

λεπτά μιας τυπικής ακαδημαϊκής ώρας. Από αυτή την άποψη, συνέστησαν ότι χρειάζεται 

προσεκτικός προγραμματισμός, ώστε οι συνεδρίες να υλοποιούνται σε μεγαλύτερη 

χρονική περίοδο (π.χ., δύο συνεχόμενες ακαδημαϊκές ώρες). 

 

4.4. Πορτογάλοι εκπαιδευτικοί 

Οι πέντε Πορτογάλοι εκπαιδευτικοί που εφάρμοσαν το πρόγραμμα FRIEND-SHIP 

ανέφεραν θετικά αποτελέσματα στους μαθητές, σημειώνοντας ότι η ομάδα απέκτησε 

επίγνωση των αναγκών και των συναισθημάτων των άλλων. Το πνεύμα της 

αλληλοβοήθειας και η ανάπτυξη αξιών, όπως ο σεβασμός για τους άλλους, ήταν οι 

πτυχές που τονίστηκαν περισσότερο από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι τόνισαν, επίσης, 

την ενίσχυση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μαθητών. Οι τάξεις που παρουσιάζονται 

εδώ περιλαμβάνουν μαθητές με συγκεκριμένους τύπους πρόσθετων αναγκών 

υποστήριξης. Οι δάσκαλοι ανέφεραν ότι μερικές φορές αυτοί οι μαθητές δεν 
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επιλέχθηκαν για ομαδικές δραστηριότητες ή παιχνίδια ενώ μετά την παρέμβαση αυτοί οι 

μαθητές δεν μένουν πλέον μόνοι. Επιπλέον, ενώ ορισμένες τάξεις αρχικά περιείχαν καλά 

καθορισμένες υποδομές, αποκαλύπτοντας έναν διαχωρισμό μεταξύ «καλών μαθητών» 

και «όχι και τόσο καλών μαθητών», μετά την παρέμβαση αυτές οι υποομάδες έχασαν 

την τόσο καλά καθορισμένη σύστασή τους. Επιπλέον, οι μη αποδεκτές συμπεριφορές 

ορισμένων μαθητών πριν από την παρέμβαση μειώθηκαν μετά τη συμμετοχή τους στο 

πρόγραμμα («Τους αρέσει να επικρίνουν πολύ τους συμμαθητές τους και είναι πολύ 

δύσκολο να το διαχειριστούν αυτό γιατί όποτε κάποιος δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που 

ζητείται, οι συμμαθητές κάνουν πλάκα, αποτρέποντας τον μαθητή ή δημιουργώντας 

συγκρούσεις»). 

Όσον αφορά την παρέμβαση, οι εκπαιδευτικοί εκτίμησαν τη δομή και τις δραστηριότητές 

της. Ανέφεραν ότι οι μαθητές κατά τη διάρκεια της παρέμβασης ανυπομονούσαν να 

συμμετάσχουν στις δραστηριότητες του προγράμματος FRIEND-SHIP. Ο βιωματικός 

χαρακτήρας των δραστηριοτήτων του προγράμματος, στις οποίες οι μαθητές έπρεπε να 

κινηθούν, να βιώσουν διάφορα συναισθήματα και να μπουν στη θέση των άλλων, 

βοήθησε στην ενίσχυση των κινήτρων των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί τόνισαν, επίσης, τη 

συμβολή του προγράμματος στον δικό τους προβληματισμό σχετικά με ορισμένα 

χαρακτηριστικά των πρακτικών τους. Για παράδειγμα, ορισμένοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν 

ότι ήταν δύσκολο για αυτούς να προσδιορίσουν θετικά διατυπωμένους κανόνες 

συμπεριφοράς με τους μαθητές («Όταν φτιάχναμε το κοινωνικό συμβόλαιο ως ομάδα, 

αναρωτήθηκα αν συνήθως λέω «Μην το κάνεις αυτό», "Μην το κάνεις αυτό" και αυτός 

ήταν ο λόγος που οι μαθητές μου δεν μπορούσαν να εκφράσουν τους κανόνες θετικά. 

Πήγα σπίτι σκεπτόμενος αυτό και τώρα κάνω μια προσπάθεια να το αλλάξω'). Ήταν 

επίσης δύσκολο να εμπλακούν οι μαθητές σε δραστηριότητες παιχνιδιού ρόλων και 

δραματοποίησης –ειδικά στην αρχή του προγράμματος–, καθώς οι μαθητές δεν ήταν 

συνηθισμένοι σε δραστηριότητες αυτού του είδους, αν και συνέβαλαν στην άμβλυνση 

της κριτικής που υπάρχει συχνά στις ομάδες («Συχνά έπρεπε να είμαι το πρότυπο, να 

ενθαρρύνω τους μαθητές να συμμετέχουν γενικά αλλά και να συμμετέχουν στο παιχνίδι 

ρόλων»). 

Οι εκπαιδευτικοί εντόπισαν, επίσης, ορισμένες κρίσιμες πτυχές του προγράμματος στις 

οποίες πρόσθεσαν προτάσεις για βελτίωση: (α) διάρκεια των συναντήσεων: μερικές 

φορές ήταν δύσκολο να ολοκληρωθούν ορισμένες από τις συναντήσεις εντός του 
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καθορισμένου χρόνου (β) διάρκεια της παρέμβασης: οι δάσκαλοι πρότειναν την 

παράταση της διάρκειας της παρέμβασης FRIEND-SHIP πέραν των 6 εβδομάδων και ότι 

θα μπορούσε να υλοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, (γ) περιγραφή 

των συναντήσεων: οι εκπαιδευτικοί πρότειναν την ανάπτυξη λεπτομερέστερης 

περιγραφής των συναντήσεων προκειμένου να αυξηθεί η αυτοπεποίθηση τους σχετικά 

με τον τρόπο προσέγγισης των εργασιών. 
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5. Επίλογος 

Η κοινωνική συμμετοχή των μαθητών αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την επιτυχία της 

ενταξιακής εκπαίδευσης στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ως 

εκ τούτου, κύριος στόχος της ένταξης είναι η ανάπτυξη θετικών κοινωνικών σχέσεων και 

φιλιών μεταξύ όλων των μαθητών στην τάξη. Ωστόσο, υπάρχουν μαθητές που κινδυνεύουν 

σημαντικά από κοινωνικό αποκλεισμό (Avramidis, Avgeri, & Strogilos, 2018). Από αυτή την 

άποψη, ειδικά οι μαθητές με ΕΕΑ φαίνεται να διατρέχουν κίνδυνο χαμηλότερης κοινωνικής 

συμμετοχής. Για το λόγο αυτό, το πρόγραμμα FRIEND-SHIP ξεκίνησε το 2019. Κεντρικός 

στόχος του προγράμματος FRIEND-SHIP ήταν να εντοπίσει κρίσιμους καθοριστικούς 

παράγοντες για την επιτυχή κοινωνική συμμετοχή των μαθητών στα σχολεία πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη και να αναπτύξει ένα πρόγραμμα 

παρέμβασης με βάση το σχολείο προκειμένου να ενθαρρύνει την κοινωνική συμμετοχή 

όλων των μαθητών εντός της τάξης. Ως εκ τούτου, η κοινοπραξία FRIEND-SHIP 

(Πανεπιστήμιο Βιέννης-Αυστρία, Πανεπιστήμιο Paderborn-Γερμανία, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας-Ελλάδα, Πολυτεχνείο Πόρτο-Πορτογαλία) ανέπτυξε ένα πρόγραμμα παρέμβασης 

που συγχωνεύει τα θετικά αποτελέσματα των τρεχουσών προσεγγίσεων παρέμβασης που 

βασίζονται σε εμπειρικές μελέτες για τη βελτίωση της κοινωνικής συμμετοχής όλων των 

μαθητών στα σχολεία (βλ. π.χ. Hassani et al., 2020). Το πρόγραμμα παρέμβασης FRIEND-SHIP 

περιλαμβάνει δραστηριότητες στην τάξη σε διάφορα επίπεδα εμπλοκής (π.χ., 

δραστηριότητες τέχνης και ανατροφοδότησης, βιωματικές δραστηριότητες) που στοχεύουν 

να ενισχύσουν τις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες των μαθητών (π.χ., ενσυναίσθηση, 

συνεργασία, αυτοδιαχείριση, διεκδικητικότητα, προκοινωνική συμπεριφορά), την 

αναγνώρισή και την αντιμετώπιση των συναισθημάτων των ίδιων των μαθητών και των 

συνομηλίκων τους, την κοινωνική τους αντίληψη για τον εαυτό, την κατανόηση της ένταξης 

και την αποδοχή της διαφορετικότητας. 

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος παρέμβασης FRIEND-SHIP στην 

κοινωνική συμμετοχή των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

χρησιμοποιήθηκε μια προσέγγιση μεικτής μεθόδου (π.χ. κοινωνιομετρικές ψήφοι σχετικά με 

τις φιλίες, τις κοινωνικές σχέσεις και τη δυναμική της τάξης, ερωτηματολόγια μαθητών και 

δασκάλων και συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς που υλοποίησαν την παρέμβαση). 

Ειδικά, τα αποτελέσματα από τα κοινωνιομετρικά εργαλεία (πρβλ. «μελέτες περίπτωσης», 

κεφάλαια 3.2–3.5) που συμπλήρωσαν οι μαθητές πριν και μετά την εφαρμογή του 
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προγράμματος παρέμβασης FRIEND-SHIP παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την 

ανάπτυξη της κοινωνικής τους συμμετοχής στην τάξη. Έτσι, ο αριθμός των φιλιών και των 

ψήφων φιλίας μεταξύ των μαθητών σε κάθε χώρα αυξήθηκε στις περισσότερες τάξεις μετά 

την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης FRIEND-SHIP. Επιπλέον, αυξήθηκαν και οι 

μαθητικές κλίκες στις τάξεις. Διαπιστώθηκε βελτίωση της κοινωνικής συμμετοχής 

προηγουμένως απομονωμένων μαθητών και – σε ορισμένες περιπτώσεις – μαθητών με ΕΕΑ. 

Εκτός από τη δημιουργία νέων στενών φιλιών, τα δίκτυα που υπήρχαν πριν από την 

υλοποίηση του έργου παγιώθηκαν. Ωστόσο, σε λίγες περιπτώσεις παρατηρείται μείωση του 

αριθμού των μαθητικών κλικών. Αυτό οφείλεται πιθανώς σε απροσδόκητα περιστατικά 

μεταξύ των μαθητών εντός ή εκτός της τάξης (π.χ. συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών κατά τη 

διάρκεια των σχολικών διαλειμμάτων), στην απουσία μαθητών που συνδέουν μαθητές ή 

ομάδες μαθητών στα δίκτυα της τάξης τους ή στην κοινωνικο-συναισθηματική κατάσταση 

των μαθητών κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα οποία δεν συνδέονται απαραίτητα με το 

πρόγραμμα παρέμβασης FRIEND-SHIP. Συνολικά, έχει καταστεί προφανές ότι η κοινωνική 

συμμετοχή των μαθητών (π.χ. φιλίες) μπορεί να προωθηθεί αποτελεσματικά από 

εκπαιδευτικούς σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και πολιτισμούς που υλοποιούν το 

πρόγραμμα παρέμβασης FRIEND-SHIP στις καθημερινές δραστηριότητες τους στην τάξη. 

Συνολικά, οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν το πρόγραμμα παρέμβασης FRIEND-SHIP 

εξέφρασαν θετικά σχόλια αναφορικά με τη βελτίωση της κοινότητας της τάξης, τις 

κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών καθώς και τις δικές τους επαγγελματικές δεξιότητες 

μετά την υλοποίηση του προγράμματος παρέμβασης. Οι δραστηριότητες παρέμβασης 

FRIEND-SHIP αναπτύσσονται με τρόπο που μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν στα σχολικά 

μαθήματα για να καθιερωθούν κοινωνικές ρουτίνες στην τάξη και να καλλιεργηθούν 

βιώσιμα όλες οι κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες των μαθητών που αποτελούν 

κρίσιμη προϋπόθεση για την κοινωνική συμμετοχή. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα 

παρέμβασης FRIEND-SHIP έχει μια καθολική προοπτική χωρίς να εστιάζει σε συγκεκριμένους 

μαθητές και τις δυσκολίες αυτών και αναφέρεται σε διάφορα επίπεδα δέσμευσης των 

μαθητών (π.χ. καλλιτεχνικές και στοχαστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες παιχνιδιού 

ρόλων) προκειμένου να εμπλακούν όλοι οι μαθητές. Για βιώσιμα αποτελέσματα, συνιστάται 

η έγκαιρη εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης FRIEND-SHIP στην τάξη και η παροχή 

επαρκούς χρόνου για την πραγματοποίηση των αντίστοιχων συναντήσεων. Υπό αυτή την 

έννοια, οι δραστηριότητες που παρέχονται στο πλαίσιο του προγράμματος παρέμβασης 
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FRIEND-SHIP μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στα ατομικά χαρακτηριστικά των μαθητών 

ή και ολόκληρης της τάξης. 

  



 56 

6. Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Avramidis, E. (2013). Self-concept, social position and social participation of pupils with SEN in 
mainstream primary schools. Research Papers in Education, 28, 421-442. 

Avramidis, E., Aroni, K. & Strogilos, V. (2022). Social participation and quality of best friendship of 
students with Moderate Learning Difficulties in early adolescence: A longitudinal study. 
Australasian Journal of Special and Inclusive Education, 1–14 
https://doi.org/10.1017/jsi.2022.3 

Avramidis, E., Avgeri, G., & Strogilos, V. (2018). Social participation and friendship quality of students 
with special educational needs in regular Greek primary schools. European Journal of Special 
Needs Education, 33, 221-234. 

Avramidis, E., Strogilos, V., Aroni, K., & Kantaraki, C. T. (2017). Using sociometric techniques to assess 
the social impacts of inclusion: Some methodological considerations. Educational research 
review, 20, 68-80. 

Bossaert, G., de Boer, A. A., Frostad, P., Pijl, S. J., & Petry, K. (2015). Social participation of students with 
special educational needs in different educational systems. Irish Educational Studies, 34, 43- 
54. 

Bossaert, G.., Colpin, H.., Pijl, S. J., & Petry, K. (2013). Truly included? A literature study focusing on the 
social dimension of inclusion in education. International Journal of Inclusive Education, 17, 60-
79. 

Domitrovich, C. E., Durlak, J. A., Staley, K. C., & Weissberg, R. P. (2017). Social‐emotional competence: 
An essential factor for promoting positive adjustment and reducing risk in school children. Child 
development, 88(2), 408-416. 

Frostad, P., Mjaavatn, P.E., & Pijl, S.J. (2011). The stability of social relations among adolescents with 
special educational needs (SEN) in regular schools in Norway. London Review of Education, 9, 
83- 94.  

Garrote, A., Dessemontet, R. S., & Opitz, E. M. (2017). Facilitating the social participation of pupils with 
special educational needs in mainstream schools: A review of school-based interventions. 
Educational Research Review, 20, 12-23. 

Gifford-Smith, M. E., & Brownell, C. A. (2003). Childhood peer relationships: Social acceptance, 
friendships, and peer networks. Journal of school psychology, 41(4), 235-284. 

Hamel, N., Schwab, S., & Wahl, S. (2022). Social participation of german students with and without a 
migration background. Journal of Child and Family Studies, 31(5), 1184-1195. 
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7. Συντομογραφίες 

ΕΕΑ: Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

8. Παράρτημα 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ FRIEND-SHIP 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 1: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΑΓΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

• Προωθείστε το δέσιμο της ομάδας  

• Να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης κοινώς συμφωνημένων κανόνων 

• Να κατανοήσουν τη σημασία της τήρησης των κανόνων και των συνεπειών που 

υπάρχουν όταν αυτοί δεν ακολουθούνται 

• Να δοθεί η συγκατάθεση των μαθητών 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η πρώτη συνάντηση βοηθά στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος της τάξης που κυριαρχεί η 

αμοιβαία κατανόηση και ο σεβασμός, όπου οι γνώμες όλων των μελών έχουν αξία και είναι 

καλοδεχούμενες. Όλες οι δραστηριότητες στοχεύουν να διαμορφώσουν τους βασικούς 

κανόνες της συνεργασίας, τις αξίες του καλού συνομιλητή, και να καλλιεργήσουν την 

αποδοχή των διαφορετικών απόψεων.  Αυτό το περιβάλλον μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω 

θετικών συμπεριφορών και της υποστήριξης που προσφέρετε. 

Προκειμένου να καλλιεργηθεί αυτό το συνεργατικό περιβάλλον, είναι σημαντικό στην 

Εισαγωγή να παρουσιάσετε στους μαθητές σας την όλη διαδικασία και τους κύριους 

στόχους της παρέμβασης FRIEND-SHIP. Η εισαγωγή θα πρέπει ακόμα να περιλαμβάνει μία 

εισαγωγική ερώτηση: “Τι είναι φιλία;” ή “Τι σημαίνει φιλία για σένα;”. 

Ακόμα, στoν Τελικό Αναστοχασμό, οι μαθητές θα πρέπει να συνοψίσουν τις δραστηριότητες 

και τα αποτελέσματα από τη συνάντηση επικεντρώνοντας στη σχέση ανάμεσα στις 

δραστηριότητες και στο γενικό θέμα της  “φιλίας” (π.χ., “Ποια είναι η σημασία ενός 

συνεργατικού περιβάλλοντος για τη δημιουργία φιλιών;”)  

 

ΥΛΙΚΑ 

• Μαλακή μπαλίτσα 

• Χαρτί του μέτρου 

• Μαρκαδόροι σε διάφορα χρώματα 
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ΧΡΟΝΟΣ 

45–60 λεπτά 

  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ  10–15 λεπτά 

1. . Ζητήστε από τους μαθητές σας να σηκωθούν όρθιοι και να σχηματίσουν μία γραμμή με 

αλφαβητική σειρά βασισμένη στο πρώτο γράμμα του ονόματός τους χωρίς να μιλούν μεταξύ 

τους. Στην περίπτωση που αρκετά ονόματα μαθητών ξεκινούν με το ίδιο γράμμα, σκεφτείτε 

να μπουν σε σειρά καθ’ ύψος.  

2. Αφού ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία, καλέστε τους να κάνουν το ίδιο σύμφωνα με την 

ηλικία τους και καθώς αναφερόμαστε σε μαθητές μιας τάξης, ο μήνας της γέννησής τους θα 

καθορίσει τη θέση τους στη σειρά.  

Σε αυτή την περίπτωση, επιτρέπεται να μιλούν μεταξύ τους. 

 

ΔΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 20–25 λεπτά 

1. Ζητήστε από τους μαθητές σας να σηκωθούν όρθιοι και να σχηματίσουν έναν κύκλο.   

2. Κρατήστε τη μαλακή μπαλίτσα και πείτε στην τάξη σας τι είδους υπερδυνάμεις θα θέλατε 

να έχετε και πως θα τις χρησιμοποιούσατε.  

3. Πετάξτε ή σπρώξτε την μπάλα σε έναν μαθητή, ο οποίος όταν πιάσει την μπάλα θα 

περιγράψει τις υπερδυνάμεις που θα ήθελε να έχει.  

4. Στη συνέχεια, ο μαθητής θα πετάξει την μπάλα σε έναν συμμαθητή του ακολουθώντας 

την ίδια διαδικασία.  

Όταν όλοι οι μαθητές θα έχουν πάρει την μπάλα, η δραστηριότητα ολοκληρώνεται.  

  

ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 15–20 λεπτά 

1 Εξηγήστε στην ομάδα τη σημασία των κανόνων προκειμένου η ομάδα να λειτουργεί 

συνεργατικά και αποτελεσματικά.  

2. Ζητήστε από τους μαθητές να σκεφτούν πιθανούς κανόνες ή οδηγίες που θεωρούν πως 

είναι σημαντικοί για αυτούς. Αυτό μπορεί να γίνει και σε δυάδες μαθητών.  

3. Βοηθήστε τους μαθητές να εκφράσουν με θετικό τρόπο τις ιδέες τους, όπως “Ακούω 

υπομονετικά μέχρι να έρθει η σειρά μου να μιλήσω”.  Ακόμα, βοηθήστε την ομάδα να 

σκεφτεί συγκεκριμένους κανόνες, όταν θα νιώθουν ότι δεν έχουν να προσθέσουν κάτι στη 

διαδικασία δημιουργίας του συμβολαίου, όπως “Μπορούμε να χτυπάμε και να 
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κοροϊδεύουμε ο ένας τον άλλον;” ή “Μπορούμε να κρίνουμε ακατάλληλα την άποψη του 

συμμαθητή μας;”.  

4. Επιδείξτε μία μη επικριτική προσέγγιση κατάλληλη για τον καταιγισμό ιδεών, 

αποσυμφορίστε την ατμόσφαιρα που προκύπτει από αστείες απαντήσεις και δώστε τη 

δυνατότητα στους μαθητές σας να εξασκηθούν στην αξιολόγηση και στη διόρθωση ιδεών 

[4].  

5. Καλέστε κάθε φορά έναν διαφορετικό μαθητή να γράψει τον κανόνα σε ένα μεγάλο 

κομμάτι χαρτιού του μέτρου.  

6. Καταστήστε σαφές ότι εάν κάποιος παραβεί κάποιον κανόνα, όλη η ομάδα θα συζητήσει 

για να αποφασίσει πως θα διαχειριστεί την κατάσταση.  

7. Όταν όλοι οι κανόνες αποφασιστούν και γραφτούν, καλέστε τους μαθητές σας να 

υπογράψουν το συμβόλαιο.  

Το συμβόλαιο κρεμιέται στον τοίχο της τάξης μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ 

“Συμπεριφερόμαστε μεταξύ μας με σεβασμό (π.χ. αποφεύγουμε να κοροϊδεύουμε ο ένας 

τον άλλον, αφήνουμε τους άλλους να ολοκληρώσουν τον λόγο τους και δεν 

παρεμβαίνουμε))”  

“Σεβόμαστε τις διαφορετικές απόψεις και κριτικάρουμε τις διαφορετικές απόψεις με τρόπο 

που να μη φέρνει τον άλλον σε δύσκολη θέση ή τον κάνει να ντρέπεται”  

“Είμαστε ευγενικοί/πρόσχαροι/ φιλικοί και υποστηρικτικοί απέναντι σε όλους (π.χ. 

χαιρετάμε όλους όσους γνωρίζουμε, κάνουμε θετικά σχόλια στους φίλους)” 

“Ακούμε τους άλλους (π.χ. προσέχουμε τι λένε οι άλλοι όταν μιλάνε χωρίς να τους 

διακόπτουμε)” 

“Σεβόμαστε τους κανόνες (π.χ. αποφεύγουμε να χτυπάμε ο ένας τον άλλον, αποφεύγουμε 

να αγγίζουμε τους συμμαθητές μας εφόσον δεν το επιθυμούν)" 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

• Να εξασκηθούν οι μαθητές σε συνεργατικές πρακτικές 

• Να καλλιεργηθεί ο σεβασμός και η αλληλοϋποστήριξη στην τάξη   

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες που απαιτούν τη συνεργασία προκειμένου να 

αναπτύξουν τις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους, να δημιουργήσουν ισχυρότερους 

δεσμούς με τους συμμαθητές τους και να εκτιμήσουν και να σεβαστούν κάθε μέλος της 

ομάδας της τάξης τους. Οι μαθητές μαθαίνουν ότι όταν συνεργαζόμαστε προκειμένου να 

πετύχουμε έναν κοινό στόχο, μπορούν να μειωθούν οι εντάσεις μεταξύ μας, να καλλιεργηθεί 

ο σεβασμός και η αίσθηση ότι κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να συνεισφέρει με τον τρόπο 

του στην κοινή δραστηριότητα. 

Στην Εισαγωγική φάση, οι μαθητές εξηγούν τι έχουν κάνει κατά την τελευταία συνάντηση και 

τι έχουν ήδη μάθει για τη φιλία. Προσφέρετε στους μαθητές σας μία σύνοψη της 

Συνάντησης. 

Κατά τη διάρκεια του Τελικού Αναστοχασμού, οι μαθητές συνοψίζουν τις δραστηριότητες 

και τα αποτελέσματα της συνάντησης επικεντρώνοντας στη σχέση ανάμεσα στις 

δραστηριότητες και στο γενικό θέμα της    “φιλίας” (π.χ., “Τι μάθαμε για τη φιλία σήμερα;”).  

  

ΥΛΙΚΑ 

• Μαλακές μπαλίτσες 

• Χαρτί του μέτρου 

• Μολύβια και χρωματιστοί μαρκαδόροι  

 

 ΧΡΟΝΟΣ 

45–60 λεπτά 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ        10 λεπτά 

1. Καλέστε τους μαθητές σας να σχηματίσουν έναν κύκλο.  

2. Πείτε σε κάθε μαθητή να πετάξει μία μαλακή μπαλίτσα σε έναν συμμαθητή του.  
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3. Καθώς η δραστηριότητα προχωρά, κάθε 2’-3’ λεπτά, προσθέστε και άλλες μαλακές 

μπαλίτσες.  

Οι μπαλίτσες πρέπει να πετάγονται σε κοντινή απόσταση.  

Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι καμία από τις μπάλες να μην ακουμπήσει στο 

έδαφος, απαιτώντας υψηλή συγκέντρωση. 

Οι μαθητές σε αυτή τη δραστηριότητα συνηθίζουν να γελούν και να έρχονται πιο κοντά.   

4. Συζητείστε με τους μαθητές τι πήγε καλά και τι όχι μετά από κάθε γύρο. Οι μαθητές 

μπορεί να υιοθετήσουν βελτιώσεις και οι διαφορές θα πρέπει να τονιστούν. 

 

ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ 30–35 λεπτά 

1. Ζητείστε από τους μαθητές σας να σχηματίσουν έναν κύκλο.  

2. Δώστε σε κάθε μαθητή ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί του μέτρου προκειμένου να ξεκινήσει 

να ζωγραφίζει μία εικόνα. Το χαρτί του μέτρου θα πρέπει να κολληθεί πάνω σε ένα τραπέζι. 

Κάθε μαθητής έχει περίπου στη διάθεσή του 40 δευτερόλεπτα, ανάλογα και με το μέγεθος 

της τάξης, να συνεχίσει τη ζωγραφιά του προηγούμενου συμμαθητή του. 

Οι μαθητές μπορούν να ζωγραφίσουν ό,τι επιθυμούν αλλά πρέπει σε κάθε περίπτωση να 

σεβαστούν τις ζωγραφιές των προηγούμενων (π.χ. αποφεύγουμε να μουτζουρώνουμε τις 

δημιουργίες των άλλων).  

Με βάση το μέγεθος της τάξης, εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τέσσερα φύλλα 

χαρτιού, έτσι ώστε οι μαθητές να μη χρειάζεται να περιμένουν πολύ για τη σειρά τους.  Σε 

αυτή την περίπτωση, στο τέλος της δραστηριότητας, τα τέσσερα φύλλα χαρτιού θα 

συνδυαστούν για να δημιουργήσουν μία ολοκληρωμένη ζωγραφιά. Μία άλλη εναλλακτική 

είναι να επιτρέψετε σε περισσότερους από έναν μαθητές να ζωγραφίζουν την ίδια στιγμή.  

Μπορείτε να έχετε μουσικό υπόβαθρο κατά τη διάρκεια της δραστηριότητες προκειμένου να 

ενισχύσετε τη συγκέντρωση. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ      10 λεπτά 

Στο τέλος, καλέστε όλη την ομάδα να συζητήσει και να σχολιάσει την ολοκληρωμένη 

ζωγραφιά αλλά και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για να φτάσουν σε αυτή. 

Συμπεριλάβετε ερωτήσεις που σχετίζονται με «πώς αλληλοεπιδράσατε με την ομάδα;», 

«πώς προσπαθήσατε να συνεχίσετε τη ζωγραφιά του συμμαθητή σας;», «Η ιδέα που είχατε 

για τη ζωγραφιά συνεχίστηκε;». 
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Ολοκληρώστε με Τελικό Αναστοχασμό σχετικά με το τι μάθανε για τη φιλία.   
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 3: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

  

ΣΤΟΧΟΙ 

• Να αυξηθεί η αντίληψη των συναισθημάτων των άλλων μέσω λεκτικών και μη 

λεκτικών σημάτων  

• Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τόσο τα δικά τους συναισθήματά όσο και των 

συνομηλίκων τους 

• Να ξεχωρίζουν και να αναγνωρίζουν θετικά και αρνητικά συναισθήματα στον εαυτό 

τους και στους άλλους 

• Να χρησιμοποιούν λέξεις προκειμένου να εκφράζουν τα συναισθήματά τους 

αποτελεσματικά  

• Να αποδέχονται και να νιώθουν ενσυναίσθηση απέναντι στα συναισθήματα των 

άλλων  

• Να κατανοούν τα αρνητικά συναισθήματα (π.χ., θυμό, οργή) και να μη νιώθουν ενοχή 

όταν τα βιώνουν  

• Να βοηθηθούν οι μαθητές να κατανοούν τα συναισθήματά τους και να 

διαχειρίζονται τη συμπεριφορά τους 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους 

(και τα συναισθήματα των συνομηλίκων τους). Οι μαθητές ανακαλύπτουν και εντοπίζουν 

θετικά και δύσκολα συναισθήματα και τον αντίκτυπό τους στους ίδιους αλλά και στους 

άλλους. Εισάγετε τους μαθητές σας σε αποτελεσματικούς και κατάλληλους τρόπους 

διαχείρισης των συναισθημάτων τους. 

Ξεκινήστε τη συνάντηση με μία σύντομη Εισαγωγή, όπου οι μαθητές στοχάζονται πάνω στην 

τελευταία συνάντηση και τι έχουν ήδη μάθει για τη φιλία. Προσφέρετε στους μαθητές σας 

μία σύνοψη της Συνάντησης.  

Κατά τη διάρκεια του Τελικού Αναστοχασμού, οι μαθητές συνοψίζουν τις δραστηριότητες 

και τα αποτελέσματα επικεντρώνοντας στη σχέση ανάμεσα στην αναγνώριση, στην έκφραση 

και στη διαχείριση των συναισθημάτων και του γενικού θέματος της «φιλίας».  

  

ΥΛΙΚΑ 
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Πλαστικοποιημένες κάρτες συναισθημάτων (με παιδιά να δείχνουν διαφορετικά 

συναισθήματα) 

  

ΧΡΟΝΟΣ 

45–60 λεπτά 

  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 5 λεπτά 

1. Ζητείστε από τους μαθητές σας να σηκωθούν όρθιοι και να σχηματίσουν έναν κύκλο.  

2. Για να εισάγετε τους μαθητές στα συναισθήματα, ζητήστε τους να ονοματίσουν 

συναισθήματα που γνωρίζουν.  

3. Καλέστε τους μαθητές σας να σκεφτούν και να παρουσιάσουν χρησιμοποιώντας το σώμα 

τους, τις εκφράσεις του προσώπου τους και τον τόνο της φωνής τους πως είναι: α) ένα 

λιοντάρι που προσπαθεί να προστατέψει τα μικρά του, β) ένα γατάκι που μόλις έλαβε 

φαγητό από τη μαμά του, και γ) ένα φοβισμένο λαγουδάκι που προσπαθεί να ξεφύγει από 

τον κυνηγό.  

4. Καλέστε τους μαθητές σας να συζητήσουν σύντομα πάνω στην έκφραση των 

διαφορετικών συναισθημάτων. 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 15–20 λεπτά 

Μέσω της χρήσης πλαστικοποιημένων καρτών συναισθημάτων που παρουσιάζουν 

διαφορετικά συναισθήματα, οι μαθητές σας θα συζητήσουν και θα μάθουν για το ευρύ 

φάσμα των συναισθημάτων.  Πριν ξεκινήσετε τη δραστηριότητα, οι κάρτες θα μπουν σε 

στοίβα ξεκινώντας από τα βασικά συναισθήματα, όπως χαρά, λύπη, θυμό, φόβο, και 

σταδιακά θα εμφανίζονται κάρτες με πιο σύνθετα συναισθήματα, όπως εκνευρισμός, οργή, 

απογοήτευση, έκπληξη, ενθουσιασμός, ντροπή και ζήλια.  

1. Καλέστε έναν μαθητή να τραβήξει μία κάρτα από τη στοίβα των καρτών που είναι 

τοποθετημένη στο κέντρο του κύκλου.  

2. Όταν ο μαθητής τραβάει μία κάρτα, θα πρέπει να παρουσιάσει το συναίσθημα που 

δείχνει στην ομάδα, έτσι ώστε οι συμμαθητές του/της να μαντέψουν το συναίσθημα της 

κάρτας.  

3. Όταν η ομάδα μαντέψει σωστά, επιβραβεύστε την προσπάθειά τους. Στην περίπτωση που 

η ομάδα δεν μπορεί να μαντέψει το συναίσθημα, καθοδηγήστε την ομάδα προς το 
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συναίσθημα μέσω ερωτήσεων, όπως: «Πώς είναι το στόμα του συμμαθητή σας;»,  «Είναι το 

πρόσωπό του/της ίδιο όπως όταν είναι ήρεμος/η;», «Πώς είναι η στάση του σώματός 

του/της;».  

Γενικά, βοηθήστε τους μαθητές να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα ελέγχοντας τα σώματά 

τους για σφιχτούς ή χαλαρούς μύες, τα μάτια, το στόμα, το χαμόγελο, το χρώμα του 

προσώπου και τα φρύδια.    

 

ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ—ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 15–20 λεπτά 

1. Καλέστε έναν μαθητή να διαλέξει μία κάρτα συναισθημάτων.  

2. Ζητήστε από τον μαθητή να κοιτάξει την κάρτα, να ανακοινώσει το συναίσθημα που είναι 

γραμμένο στην ομάδα και να περιγράψει μία κατάσταση κατά την οποία βίωσε το 

συγκεκριμένο συναίσθημα.  

3. Έπειτα, κάντε ερωτήσεις, όπως:  

“Πώς ένιωσες το σώμα σου;”,  

“Ένιωσες ζέστη ή κρύο;”,  

“Πώς χτυπούσε η καρδιά σου;”,  

“Ποια γεγονότα συνήθως σε κάνουν να νιώθεις έτσι;” 

4. Έπειτα ζητήστε από τον μαθητή να σας περιγράψει πως διαχειρίστηκε το συγκεκριμένο 

συναίσθημα απαντώντας στην ερώτηση:  

“Τι έκανες όταν βίωσες το συγκεκριμένο συναίσθημα;” 

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται προκειμένου να αποφευχθεί η κριτική ή οι μαθητές να 

αρχίσουν να κοροϊδεύουν ο ένας τον άλλον. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ      10 λεπτά 

Καλέστε όλη την ομάδα να συζητήσει και να σχολιάσει τη σημασία της αναγνώρισης των 

δικών τους συναισθημάτων και των άλλων. Εισάγετε ερωτήσεις σχετικές με «Τι είναι τα 

συναισθήματα;», «πώς μπορείς να αναγνωρίσεις τα συναισθήματα;». Ολοκληρώστε με μία 

Τελική Συζήτηση σχετικά με τη σχέση ανάμεσα στην αναγνώριση και την έκφραση των 

συναισθημάτων με τη δημιουργία φιλιών.   
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 4: ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ  

  

ΣΤΟΧΟΙ 

• Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες τους  

• Να εκτιμήσουν τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες των συνομηλίκων τους 

• Να κατανοήσουν ότι όλοι έχουν θετικές και αρνητικές πτυχές στην προσωπικότητά 

τους  

• Να καλλιεργηθούν διαφορετικές κατευθύνσεις της αυτο-αντίληψής τους 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι δραστηριότητες δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα θετικά στοιχεία 

του χαρακτήρα τους και τους βοηθούν να εκτιμήσουν τα χαρακτηριστικά αυτά και στους 

άλλους. Ακόμα, οι μαθητές αποδέχονται το γεγονός ότι όλοι έχουν αδυναμίες, όπως έχουν 

και δυνατά σημεία, προκειμένου να αναπτύξουν περαιτέρω την αυτό-αντίληψή τους. 

Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες για να προσφέρετε στους μαθητές μία σύντομη 

επισκόπηση της συνάντησης.  

Ξεκινήστε τη συνάντηση με μία σύντομη Εισαγωγή, όπου οι μαθητές στοχάζονται πάνω στην 

τελευταία συνάντηση και στο τι έχουν ήδη μάθει σχετικά με τη φιλία.  

Κατά τη διάρκεια του Τελικού Αναστοχασμού, οι μαθητές συνοψίζουν τις δραστηριότητες 

και τα αποτελέσματα της συνάντησης επικεντρώνοντας στη σχέση ανάμεσα στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και στο γενικό θέμα της «φιλίας». 

  

ΥΛΙΚΑ 

• 10 μικρά χρωματιστά χαρτάκια για κάθε μαθητή 

• Χρωματιστοί μαρκαδόροι  

• Ένα μικρό κομμάτι σχοινί ή κλωστή για κάθε μαθητή  

   

ΧΡΟΝΟΣ 

45–60 λεπτά 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 10–15 λεπτά 

1. Καλέστε τους μαθητές σας να σηκωθούν όρθιοι και να κινηθούν μέσα στην τάξη.  
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2. Ζητήστε τους να προσπαθήσουν να κρατήσουν βλεμματική επαφή με κάθε μαθητή που 

συναντούν καθώς κινούνται και να προσπαθήσουν να κρατήσουν αυτή τη βλεμματική επαφή 

για λίγο.  

3. Πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία μέχρι να βρουν έναν μαθητή με τον οποίο 

και οι δύο θα θελήσουν να συνδεθούν. Δεν πρέπει να μιλάνε, αλλά να χρησιμοποιούν τα 

μάτια τους ως μόνο μέσο επικοινωνίας. Στη συνέχεια, θα κινούνται μέσα στην τάξη σαν να 

είναι ενωμένοι με ένα αόρατο σκοινί.  

Αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει στη δημιουργία των ζευγαριών που θα εργαστούν μαζί στις 

επόμενες δραστηριότητες. Στην περίπτωση που είναι μονός ο αριθμός των μαθητών στην 

τάξη, οι μαθητές μπορούν να σχηματίσουν τριάδες αντί δυάδες. Γενικά, οι μαθητές θα 

πρέπει να είναι ευέλικτοι στη δημιουργία δυάδων ή τριάδων.  

Ξεκαθαρίστε από την αρχή της δραστηριότητας ότι οι μαθητές δε θα πρέπει να 

δημιουργήσουν δυάδες μόνο με τους φίλους τους. 

Δε θα συμμετάσχετε σε αυτή τη δραστηριότητα ως μέλος της ομάδας. Έχετε μόνο τον ρόλο 

του συντονιστή. 

 

ΙΣΟΡΡΟΠΩΝΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΩΝ ΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ ΜΟΥ                            

25–30 λεπτά 

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές θα εργαστούν στις δυάδες ή τριάδες που σχημάτισαν 

κατά τη Δραστηριότητα ενεργοποίησης.  

1. Δώστε σε κάθε μαθητή 10 μικρά, χρωματιστά χαρτάκια*, τα οποία θα έχουν μία τρύπα 

στην άκρη τους και μαρκαδόρους σε διάφορα χρώματα. 

2. Ζητήστε από κάθε μαθητή στη δυάδα ή τριάδα να γράψει 3-4 χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς του που θα ήθελε να βελτιώσει.  

3. Το επόμενο βήμα είναι κάθε μαθητής να γράψει 3-4 θετικά χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του συμμαθητή του ή δεξιότητες που θα ήθελε και εκείνος να έχει. Κάθε 

δυάδα ή τριάδα θα συζητήσει τα θετικά χαρακτηριστικά που αποδόθηκαν σε κάθε μαθητή 

από τους συνομηλίκους του.  

Μπορούν να συζητήσουν τα κοινά στοιχεία τους αλλά και τις διαφορές τους. Μπορούν 

ακόμα, να συζητήσουν πώς έφτασαν να κατέχουν αυτά τα χαρακτηριστικά και πώς νιώθουν 

που τους αποδόθηκαν αυτά από τους συμμαθητές τους. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ           15 λεπτά 

Καλέστε όλες τις δυάδες ή τριάδες, εφόσον το επιθυμούν, μοιράζονται την εμπειρία τους 

από την προηγούμενη δραστηριότητα στην ολομέλεια της ομάδας.   

Κάθε μαθητής έχει στο χέρι του 6-8 χαρτάκια που περιγράφουν τα θετικά του 

χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά του/της που χρειάζονται βελτίωση.   

Εάν επιθυμούν, μπορούν να τα παρουσιάσουν στην ομάδα, σχολιάζοντάς τα. 

Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με μία Τελική Συζήτηση όπου οι μαθητές καλούνται να 

αναστοχαστούν «γιατί είναι σημαντικό για τις φιλίες να γνωρίζουμε τα δυνατά και αδύναμα 

σημεία του καθενός;». 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 5: ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

• Να αναπτύξουν την κατανόησή τους απέναντι στις ομοιότητες και τις διαφορές που 

έχουν μεταξύ τους  

• Να μάθουν να αποδέχονται και να εκτιμούν τις διαφορετικές απόψεις και γνώμες  

• Να τονιστεί και να εκτιμηθεί η διαφορετικότητα μέσα στην τάξη   

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μέσω της ενασχόλησής τους σε δραστηριότητες τέχνης, οι μαθητές θα ασχοληθούν με μία 

πρώτη δραστηριότητα που θα διασφαλίσει την εμπλοκή τους όταν θα τους παρουσιαστεί το 

θέμα της «διαφορετικότητας». Θα δοθούν στους μαθητές ευκαιρίες για να γνωριστούν 

καλύτερα μεταξύ τους και να εκτιμήσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές που έχουν, αλλά 

και να μάθουν να αποδέχονται ότι οι διαφορές κάνουν κάποιον μοναδικό και ιδιαίτερο και 

να εκτιμήσουν τη χρησιμότητά τους στην καθημερινότητά μας.  

Η Συνάντηση ξεκινά με μία σύντομη Εισαγωγή. Οι μαθητές καλούνται να στοχαστούν πάνω 

στην τελευταία συνάντηση και στο τι έχουν μάθει σχετικά με «τα δυνατά και αδύναμα 

σημεία» και τη φιλία.  

Κατά τη διάρκεια του Τελικού Αναστοχασμού, οι μαθητές συνοψίζουν τις δραστηριότητες 

και τα αποτελέσματα της συνάντησης επικεντρώνοντας στην αξία της διαφορετικότητες και 

στο γενικό θέμα της «φιλίας».    

 

ΥΛΙΚΑ 

• Poster του πίνακα (“Pó de arroz, 2017-2018”) 

• Post-it notes 

• A4 φύλλα για κάθε μαθητή 

• Χρωματιστοί μαρκαδόροι 

• Ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί του μέτρου 

 

ΧΡΟΝΟΣ 

45–60 λεπτά 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 5–10 λεπτά 

1. . Καλέστε τους μαθητές να σηκωθούν όρθιοι και να μετακινηθούν στο χώρο της τάξης για 

περίπου 30 δευτερόλεπτα. 

2. Έπειτα, ζητήστε από τους μαθητές να ακολουθήσουν τα εξής σενάρια, για περίπου 30 

δευτερόλεπτα το καθένα:   

• Περπατήστε όπως ένας ηλικιωμένος  

• Περπατήστε σαν να φοράτε βατραχοπέδιλα 

• Περπατήστε όπως όταν κουβαλάτε βαριές σακούλες  

• Περπατήστε σαν να είστε σε μία αμμώδη παραλία μια ζεστή μέρα  

• Περπατήστε σαν να είστε πάνω σε πάγο  

Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με τους μαθητές να περπατούν κανονικά μέσα στην τάξη 

για περίπου 30 δευτερόλεπτα. 

 

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΕΡΗ, ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΟΛΟ  20 λεπτά 

1. Τοποθετήστε στον τοίχο της τάξης το poster του πίνακα της Beatriz Milhazes, «Pó de 

Arroz, 2017/2018» (βρείτε τον παρακάτω στην ενότητα με τα υλικά). Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε και μία οθόνη για να προβάλετε τον πίνακα.  

2. Ζητήστε από κάθε μαθητή να γράψει τα αρχικά του ονόματός του σε ένα μικρό post-it 

note.   

3. Έπειτα, ζητήστε από κάθε μαθητή να επιλέξει μία λεπτομέρεια ή ένα χρώμα από τον 

πίνακα και να κολλήσει σε αυτό το post-it note του.   

4. Όταν κάθε μαθητής έχει διαλέξει, ο εκπαιδευτικός τους ζητά να εξηγήσουν γιατί επέλεξαν 

τη συγκεκριμένη λεπτομέρεια ή σχήμα στον πίνακα.  

5. Οι μαθητές μπορούν να εξηγήσουν την επιλογή τους, εφόσον το επιθυμούν. Μετά τις 

εξηγήσεις ο εκπαιδευτικός τονίζει τη σημασία της κάθε λεπτομέρειας ή χρώματος όταν 

σχηματίζεται ο συνολικός πίνακας, ρωτώντας τους μαθητές: 

«Είναι όλες οι λεπτομέρειες ή τα χρώματα τα ίδια;», «Γιατί πιστεύετε ότι η Beatriz Milhazes 

επέλεξε τόσα πολλά διαφορετικά σχήματα και χρώματα για να δημιουργήσει αυτόν τον 

πίνακα;».   

6. Οι μαθητές θα δώσουν διάφορες εξηγήσεις και βασιζόμενος στις απαντήσεις, ο 

εκπαιδευτικός θα καθοδηγήσει τη συζήτηση να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι  
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«δε χρειάζονται όλα τα σχήματα και τα χρώματα να είναι ίδια για να δημιουργηθεί ένας 

συνολικός, όμορφος πίνακας».  

7. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός ρωτάει τους μαθητές, «Μπορείτε να βρείτε άλλα 

παραδείγματα από διαφορετικά πράγματα που συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα 

όλο;».  

8. Καθοδηγήστε τη συζήτηση προκειμένου να καταλήξουν στο συμπέρασμα «Κάθε ένας από 

εμάς είναι διαφορετικός, αλλά όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε μία ομάδα που 

σέβεται τα διαφορετικά στοιχεία του κάθε μέλους».  

Αυτό το συμπέρασμα θα γραφτεί σαν τίτλος σε ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί του μέτρου. 

(Προτείνουμε να τυπώσετε σε μέγεθος Α3 τον πίνακα). 

 

ΣΑΝ ΑΛΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 20 λεπτά 

1. Δώστε σε κάθε μαθητή ένα φύλλο Α4 και πολλούς χρωματιστούς μαρκαδόρους.  

2. Ζητήστε από τον κάθε μαθητή να ζωγραφίσει ένα σχήμα και να το χρωματίσει, χωρίς να 

κοιτά ο ένας τον άλλον. Αυτά τα σχήματα δεν έχουν καμία σχέση με τα σχήματα που 

απεικονίζονται στον πίνακα της Beatriz Milhazes. Κάθε μαθητής μπορεί να δημιουργήσει 

διαφορετικό σχήμα. Δώστε ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί του μέτρου, όπου θα έχετε γράψει τον 

τίτλο-συμπέρασμα από την προηγούμενη δραστηριότητα, προκειμένου να δημιουργήσουν 

ένα νέο πίνακα χρησιμοποιώντας όλα τα διαφορετικά σχήματα που ζωγράφισαν. 

3. Ζητήστε από κάθε μαθητή να κολλήσει το σχήμα του/της στο χαρτί του μέτρου, σε όποιο 

σημείο θέλει. 

Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με τον Τελικό Αναστοχασμό όπου όλοι οι μαθητές 

καλούνται να αναστοχαστούν σχετικά με το «γιατί είναι σημαντικό για τις φιλίες να 

αναγνωρίζονται οι διαφορές και οι ομοιότητες που έχουμε μεταξύ μας;».  
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 6: ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 

  

ΣΤΟΧΟΙ 

• Να μάθουν  να ακούν και να κατανοούν τις διαφορετικές απόψεις των συνομηλίκων 

τους  

• Να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση του άλλου δείχνοντας ενσυναίσθηση απέναντι 

στους άλλους 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι μαθητές θα ασχοληθούν με δραστηριότητες προκειμένου να βελτιώσουν την ικανότητά 

τους να βιώνουν και εκείνοι τα διαφορετικά συναισθήματα των άλλων και να κατανοούν τις 

δεξιότητες που απαιτούνται για να αντιδρούν με ενσυναίσθηση απέναντι στους άλλους. Με 

άλλα λόγια, να εναρμονίσουν τους εαυτούς τους με τα συναισθήματα των άλλων. Οι 

μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να τοποθετήσουν τον εαυτό τους σε διαφορετικές 

θέσεις/σενάρια, στα οποία έχουν ή δεν έχουν βρεθεί στο παρελθόν. Για παράδειγμα, θα 

κληθούν να έρθουν σε επαφή με το πώς είναι όταν θυματοποιούνται, ενώ ενδεχομένως 

είναι εκείνοι που συνήθως εκφοβίζουν τους συμμαθητές τους.  

Η Συνάντηση ξεκινά με μία σύντομη Εισαγωγή. Οι μαθητές καλούνται να στοχαστούν πάνω 

στην τελευταία συνάντηση και στο τι έχουν ήδη μάθει για τη «διαφορετικότητα» και τη 

φιλία.  

Κατά τη διάρκεια του Τελικού Αναστοχασμού, οι μαθητές συνοψίζουν τις δραστηριότητες 

και τα αποτελέσματα της συνάντησης επικεντρώνοντας στη σημασία της κατανόησης της 

θέσης του άλλου και στο γενικό θέμα της «φιλίας» (π.χ., «Γιατί είναι σημαντική η 

ενσυναίσθηση για τη φιλία;»).  

  

ΥΛΙΚΑ 

Κάρτες κοινωνικών ιστοριών  

  

ΧΡΟΝΟΣ 

45–60 λεπτά 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ  15–20 λεπτά 
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1. Καλέστε τους μαθητές σας να σχηματίσουν έναν κύκλο στη μέση της τάξης.  

2. Ζητήστε τους να επιλέξουν έναν συμμαθητή τους για να σχηματίσουν δυάδα. Μπορούν να 

επιλέξουν τον συμμαθητή τους που βρίσκεται απέναντί τους.  

3. Όταν σχηματιστούν οι δυάδες, ζητήστε από τους μαθητές να σηκωθούν όρθιοι 

κοιτάζοντας ο ένας τον άλλο.   

4. Ζητήστε από τον ένα μαθητή να κάνει κάποια κίνηση (π.χ., έκφραση προσώπου, στάση 

σώματος) και ο άλλος θα προσπαθήσει να είναι ο «καθρέφτης» του. 

Δεν επιτρέπεται να μιλούν μεταξύ τους, οπότε θα πρέπει να τονίσετε τη σημασία του να μη 

χάσουν τη βλεμματική επαφή με το ζευγάρι τους.  

5. Όταν περάσουν 2-3 λεπτά,  ζητήστε από τους μαθητές να αλλάξουν ρόλους, ώστε ο άλλος 

συμμαθητής να γίνει τώρα ο «καθρέφτης».   

Ολοκληρώστε αυτή τη δραστηριότητα ρωτώντας τους μαθητές να αναστοχαστούν «γιατί 

έπαιξαν αυτό το παιχνίδι;», «Πώς αλλιώς μπορείς να μπεις στα παπούτσια των συμμαθητών 

σου;».  

  

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ 30–35 λεπτά 

1. Ζητήστε από τους μαθητές να σχηματίσουν έναν κύκλο και τοποθετήστε στο κέντρο τη 

στοίβα με τις κάρτες των κοινωνικών ιστοριών. Αυτές οι κάρτες περιγράφουν διαφορετικές 

κοινωνικές ιστορίες (θα βρείτε τα σενάρια παρακάτω).  

2. Καλέστε κάθε μαθητή να διαλέξει μία κάρτα και να διαβάσει την ιστορία σε όλη την 

ομάδα.  

3. Έπειτα, πρέπει να περιγράψει πως θα ένιωθε αν ήταν ο/η πρωταγωνιστής/ρια στην 

ιστορία. Το παιδί προσπαθεί να βάλει τον εαυτό του στη θέση του παιδιού που περιγράφουν 

οι κάρτες.  

4. Μετά από αυτό, ρωτήστε τους υπόλοιπους συμμαθητές εάν ένιωσαν το ίδιο ακούγοντας 

την ιστορία ή αν κάποιος ένιωσε διαφορετικά, τονίζοντας την ομοιότητα, στις περισσότερες 

περιπτώσεις με τα συναισθήματα του μαθητή που διαβάζει την κάρτα. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ                                               5 λεπτά 

Αναστοχαστείτε με τους μαθητές ρωτώντας τους «Τι μπορείς να κάνεις όταν δεις να 

μεταχειρίζονται άσχημα έναν μαθητή οι συμμαθητές του;», «Γιατί είναι σημαντικό να 
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αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα των άλλων;», «Σε ποιες άλλες καταστάσεις έχετε νιώσει 

ενσυναίσθηση με έναν άλλο μαθητή;».   
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 7: ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

• Να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές δεξιότητες του σεβασμού, της βοήθειας και της 

ευγένειας όταν αλληλοεπιδρούν με τους συμμαθητές τους  

• Να καλλιεργήσουν αποτελεσματικές επικοινωνιακές δεξιότητες κατά τη διάρκεια των 

κοινωνικών τους αλληλεπιδράσεων  

• Να καλλιεργήσουν τις συνεργατικές τους δεξιότητες   

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι μαθητές ασχολούνται με δραστηριότητες που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τη 

σημασία του σεβασμού, βοήθεια και ευγένεια στις καθημερινές αλληλεπιδράσεις με τους 

συμμαθητές και άλλους ανθρώπους. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να 

συνειδητοποιήσουν ότι η ευγένεια και ο σεβασμός καλλιεργούν θετικά συναισθήματα και 

αντιδράσεις στο άτομο που τα δέχεται, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ενσυναίσθησης και 

υποστήριξης.  

Η Συνάντηση ξεκινά με μία σύντομη Εισαγωγή και επισκόπηση της Συνάντησης. Οι μαθητές 

καλούνται να αναστοχαστούν πάνω στην τελευταία συνάντηση και στο τι έχουν ήδη μάθει 

σχετικά με την κατανόηση της θέσης του άλλου και τη φιλία.   

Κατά τη διάρκεια του Τελικού Αναστοχασμού, οι μαθητές συνοψίζουν τις δραστηριότητες 

και τα αποτελέσματα της συνάντησης επικεντρώνοντας στη σημασία του σεβασμού και στο 

γενικό θέμα της «φιλίας» (π.χ., «Τι μάθατε κατά τη διάρκεια αυτής της Συνάντησης;»). 

 

ΥΛΙΚΑ 

Κάρτες ρόλων για κάθε σενάριο  

 

ΧΡΟΝΟΣ 

45–60 λεπτά 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 10 λεπτά 

1. Ζητήστε από τους μαθητές σας να σηκωθούν όρθιοι και να κινηθούν μέσα στην τάξη.  
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2. Έπειτα, ζητήστε από τους μαθητές να προσποιηθούν ότι περπατούν στη γειτονιά τους και 

συναντούν έναν συμμαθητή τους. Αρχικά, θα πρέπει να τον χαιρετήσουν ευγενικά και 

έπειτα, θα πρέπει να του κάνουν ένα ευγενικό σχόλιο, όπως «τα μαλλιά σου είναι πολύ 

ωραία σήμερα», «η μπλούζα που φοράς σου πάει πολύ».  Στη συνέχεια, ο συμμαθητής θα 

πρέπει να κάνει και εκείνος ένα θετικό σχόλιο. Έπειτα, συνεχίζουν να κινούνται και να 

συναντούν άλλους συμμαθητές τους.  

3. Μετά από λίγο, καλέστε τους μαθητές να σχηματίσουν έναν κύκλο και ρωτήστε πώς 

ένιωσαν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Στόχος είναι να τονιστούν τα θετικά 

συναισθήματα που βίωσαν οι μαθητές. 

Να θυμάστε ότι οι μαθητές θα πρέπει να διαλέξουν συμμαθητές που δεν είναι οι καλύτεροι 

φίλοι τους.  

Αναστοχαστείτε με τους μαθητές σχετικά με το πώς νιώσατε όταν ακούσατε κάτι θετικό;», 

«Γιατί είναι ωραίο να λαμβάνεις και να προσφέρεις θετικά σχόλια;». 

 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ                    35–40 λεπτά 

1. Δώστε δύο διαφορετικά σενάρια για παιχνίδι ρόλων στους μαθητές σας. Κάθε σενάριο θα 

παρουσιάζεται αρχικά με έναν ακατάλληλο τρόπο.  

2. Έπειτα, ζητήστε από την ολομέλεια να προτείνουν πώς θα μπορούσε να παρουσιαστεί το 

σενάριο ώστε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη να βιώνουν θετικά συναισθήματα και κανένας να 

μη βρεθεί σε δύσκολη θέση. 

 

1ο σενάριο – “Το κυλικείο” 

Ρόλοι: Ένα παιδί που πάει να αγοράσει ένα τοστ από το κυλικείο του σχολείου (1 

μαθητής/ρια) 

 Ο/Η ιδιοκτήτης/ρια του κυλικείου (1 μαθητής/ρια) 

 Οι υπόλοιποι μαθητές που περιμένουν στη σειρά για να αγοράσουν φαγητό από το 

κυλικείο (5-6 μαθητές με βάση το μέγεθος της τάξης) 

Σενάριο: Το πρώτο παιδί προσεγγίζει το κυλικείο χωρίς να μπει στην ουρά και ζητά με αγενή 

τρόπο από τον/την ιδιοκτήτη/ρια του κυλικείου ένα τοστ. Ο/Η ιδιοκτήτης/ρια του δίνει το 

τοστ χωρίς να σχολιάσει τη συμπεριφορά του μαθητή. Τα υπόλοιπα παιδιά παραπονιούνται 

και αρχίζουν να φωνάζουν τόσο στο παιδί που παρέλειψε τη σειρά όσο και στον/στην 

ιδιοκτήτη/ρια του κυλικείου που έδωσε το τοστ. 
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Διαδικασία:  

1. Ζητήστε από τους μαθητές να δραματοποιήσουν το σενάριο όπως περιγράφεται. Οι 

κάρτες ρόλων μοιράζονται στους μαθητές.   

2. Όταν η δραματοποίηση ολοκληρώνεται, ζητήστε από τους μαθητές που ενεπλάκησαν να 

περιγράψουν πώς ένιωσαν που είχαν τους συγκεκριμένους ρόλους.  

3. Έπειτα, ζητήστε από την ολομέλεια να προτείνουν ποιες αλλαγές θα έκαναν όσον αφορά 

στη συμπεριφορά των εμπλεκόμενων μελών προκειμένου όλοι να νιώθουν ότι τους σέβονται 

και τους εκτιμούν. 

4. Στη συνέχεια, οι μαθητές θα δραματοποιήσουν ξανά το ίδιο σενάριο βασισμένο αυτή τη 

φορά στις αλλαγές που προτάθηκαν από την ολομέλεια. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ                                               5 λεπτά 

Ζητήστε από του μαθητές να συνοψίσουν τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της 

συνάντησης επικεντρώνοντας στη σημασία να συμπεριφέρομαι στους άλλους όπως θέλω να 

μου συμπεριφέρονται.   
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 8: ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΥΤΟ-ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

• Να διαχειριστούν οι μαθητές τα αρνητικά συναισθήματα που προκύπτουν κατά τις 

κοινωνικές τους συνδιαλλαγές με τους συμμαθητές τους 

• Να βοηθηθούν να αναγνωρίσουν και να σκεφτούν εναλλακτικές προσεγγίσεις αντί 

του θυμού όταν συναναστρέφονται με τους συμμαθητές τους 

• Να μάθουν να υπερασπίζονται τους εαυτούς τους χωρίς να πληγώνουν του άλλους 

• Να βοηθηθούν στη διαχείριση αγχωτικών καταστάσεων 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σε αυτή τη συνάντηση, οι μαθητές ασχολούνται με δραστηριότητες που στοχεύουν να τους 

βοηθήσουν ώστε να αναπτύξουν την ικανότητα του αυτο-ελέγχου και να υιοθετούν θετικές 

συμπεριφορές. Επιπρόσθετα, μέσα από αυτή τη συνάντηση, οι μαθητές θα εξοικειωθούν με 

κατάλληλες στρατηγικές προκειμένου να συμπεριφέρονται και να μιλούν με αυτοπεποίθηση.  

Στο τέλος της συνάντησης, οι μαθητές συμμετέχουν σε μία δραστηριότητα χαλάρωσης, όπου 

εξοικειώνονται με στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιούν όταν νιώθουν θυμό ή οργή, 

πως να ελέγχουν αυτά τα συναισθήματα και πως να ηρεμούν. 

Η Συνάντηση ξεκινά με μία σύντομη Εισαγωγή. Οι μαθητές καλούνται να αναστοχαστούν 

πάνω στην τελευταία συνάντηση και στο τι έχουν ήδη μάθει στο πως να συμπεριφέρονται με 

σεβασμό στους άλλους και στη φιλία.  

Κατά τη διάρκεια του Τελικού Αναστοχασμού, οι μαθητές συνοψίζουν τις δραστηριότητες 

και τα αποτελέσματα της συνάντησης επικεντρώνοντας στη σημασία της επίλυσης 

προβλημάτων/συγκρούσεων ως ομάδα και στο γενικότερο θέμα της «φιλίας» (π.χ., «Τι 

μάθατε κατά τη διάρκεια της Συνάντησης;»).  

 

ΥΛΙΚΑ 

• Συσκευή για να παίξει μουσική 

• Σχοινιά 1 – 1,5m 

• Πίνακας 

  

ΧΡΟΝΟΣ 
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45–50 λεπτά 

                 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 5–10 λεπτά 

1. Επιλέξτε ή ζητήστε από τους μαθητές σας να σας πουν ένα χαρούμενο τραγούδι που τους 

αρέσει.  

2. Εξηγείστε στους μαθητές σας ότι θα τους δώσετε κάποιες οδηγίες και πατήστε να 

ξεκινήσει το τραγούδι.  

3. Ζητήστε τους να ακολουθήσουν τις οδηγίες όσο η μουσική παίζει και να ακινητοποιηθούν 

όταν η μουσική σταματήσει. Δώστε οδηγίες όπως: «χορέψτε όπως θέλετε», «κάντε κάτι 

μόνο με το αριστερό σας χέρι», «κάντε κάτι μόνο με το δεξί σας χέρι», «κινηθείτε πολύ 

αργά», «κινηθείτε πολύ γρήγορα χωρίς να ακουμπήσετε κανέναν», «περπατήστε στις μύτες 

των ποδιών σας», «κινηθείτε αργά προς τα πίσω» και άλλες παρόμοιες.   

4. Κάθε τόσο σταματήστε τη μουσική προκειμένου τα παιδιά να ακινητοποιηθούν. Μπορείτε 

να ζητήσετε από τα παιδιά αν θέλουν να κάνουν κάτι άλλο όσο παίζει η μουσική.  

 

Η ΜΠΑΛΑ ΤΩΝ ΚΟΜΠΩΝ 15 λεπτά 

H δραστηριότητα χωρίζεται σε δύο μέρη.   

1. Στην αρχή, χωρίστε την τάξη σε ομάδες των τεσσάρων μαθητών.   

2. Δώστε σε κάθε ομάδα 2 κομμάτια σκοινιού 1 με 1,5m. Κάθε μαθητής κρατά μία άκρη του 

σκοινιού. Οι μαθητές πρέπει να κινηθούν στο χώρο σαν ομάδα ενώ περνούν πάνω και κάτω 

από τα σκοινιά τους χωρίς να τα αφήσουν.   

3. Στο τέλος θα έχει δημιουργηθεί μία μπάλα από κόμπους των δύο σκοινιών. Πείτε στους 

μαθητές να μην τυλίξουν το σκοινί γύρω από το σώμα τους όταν περπατούν στο χώρο. Όταν 

κάθε ομάδα έχει δημιουργήσει τη δική της μπάλα το δεύτερο μέρος της δραστηριότητας 

ξεκινά.  

4. Στο δεύτερο μέρος, τα παιδιά θα πρέπει να προσπαθήσουν να ξετυλίξουν τους κόμπους. 

Δώστε τους μερικά λεπτά και να προσέχετε τη διαδικασία. Η δραστηριότητα θα σταματήσει 

όταν μία ομάδα θα πετύχει να ξετυλίξει τους κόμπους ή πριν αρχίσουν να μαλώνουν μεταξύ 

τους.  Η κατάσταση δε θα πρέπει να ξεφύγει.  

Σημαντικό πριν ξεκινήσετε: Σε περίπτωση μονού αριθμού μαθητών στην τάξη, μπορούν να 

δημιουργηθούν 1 ή 2 ομάδες με 5 μαθητές. Ένας μαθητής από αυτές τις ομάδες θα πιάσει 

το ένα από τα σκοινιά από τη μέση. Για τους μεγαλύτερους σε ηλικία μαθητές μπορούν να 
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δημιουργηθούν και ομάδες έξι παιδιών με 3 σκοινιά και έτσι η δραστηριότητα γίνεται πιο 

περίπλοκη. Για τους μικρότερους σε ηλικία μαθητές, το σκοινί θα πρέπει να είναι πιο χοντρό 

για να μπορούν να το ξετυλίξουν πιο εύκολα.  

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ: “Η ΜΠΛΑ ΤΩΝ ΚΟΜΠΩΝ” 20 λεπτά 

1. Μετά τη δραστηριότητα, ζητήστε από τους μαθητές σας να σχηματίσουν ένα κύκλο για να 

συζητήσουν την εμπειρία τους. Ρωτήστε τους:  

- «Πώς βιώσατε την προηγούμενη δραστηριότητα; » 

- «Πώς προσπαθήσατε σαν ομάδα να ξετυλίξετε τα σκοινιά σας; » 

- «Πώς νιώσατε όσο προσπαθούσατε να ξετυλίξετε το σκοινί; » 

- «Νιώσατε εκνευρισμό, θυμό ή οργή; » 

- «Τι πιστεύετε ότι σας βοηθάει σε καταστάσεις εκνευρισμού, θυμού ή οργής; » 

- «Τι σχέση έχει αυτή η δραστηριότητα με τη φιλία»; 

2. Γράψτε τις απαντήσεις των μαθητών στις ερωτήσεις στον πίνακα ή σε χαρτί του μέτρου 

για να κολληθούν στον τοίχο της τάξης. 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ  5 λεπτά 

1. Ζητήστε από τους μαθητές να καθίσουν στο πάτωμα ή στις καρέκλες τους και να νιώσουν 

άνετα.  

2. Καλέστε τους να κλείσουν τα μάτια τους για να ξεκινήσει η δραστηριότητα. Τα παιδιά 

αρχίζουν να εισπνέουν από τη μύτη και να εκπνέουν από το στόμα.  

3. Μετά από κάποια δευτερόλεπτα, ζητήστε τους να εκπνεύσουν αργά μετρώντας από το 1 

μέχρι το 10. Όταν φτάσουν στο 10, εκπνέουν πλήρως και εισπνέουν ξανά ακολουθώντας 

την ίδια διαδικασία. 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 9: ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

• Να αναπτυχθεί η ικανότητα των μαθητών να επιλύουν αποτελεσματικά τα 

διαπροσωπικά τους προβλήματα  

• Να βοηθηθούν οι μαθητές να εστιάζουν στο πρόβλημα και όχι στο άτομο με το οποίο 

έχουν πρόβλημα  

• Να προσφερθούν στους μαθητές εναλλακτικοί τρόποι να αντιμετωπίζουν τις 

συγκρούσεις εκτός από αδιαφορία και θυμό   

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να ανακαλύψουν δημιουργικούς τρόπους για να αντιμετωπίζουν 

αποτελεσματικά τις διαπροσωπικές τους διενέξεις. Οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι η 

διένεξη είναι ένα φυσικό κομμάτι της ζωής και εξαρτάται από το πώς τη διαχειρίζονται. 

Μπορεί να είναι είτε εποικοδομητική, είτε καταστροφική [5]. 

Η Συνάντηση ξεκινά με μία σύντομη Εισαγωγή. Οι μαθητές καλούνται να αναστοχαστούν 

πάνω στην τελευταία συνάντηση και στο τι έχουν ήδη μάθει για την ανάπτυξη αυτο-ελέγχου. 

Κατά τη διάρκεια του Τελικού Αναστοχασμού, οι μαθητές συνοψίζουν τις δραστηριότητες 

και τα αποτελέσματα της συνάντησης επικεντρώνοντας στη σημασία της επίλυσης των 

προβλημάτων/συγκρούσεων ως ομάδα και στο γενικό θέμα της «φιλίας» (π.χ., «Τι μάθατε 

κατά τη διάρκεια αυτής της Συνάντησης;»).  

  

ΥΛΙΚΑ 

• Ένα κουβάρι μαλλί 

• Φύλλα A4 

• Ψαλίδια  

• Μολύβια και χρωματιστούς μαρκαδόρους  

• Κάρτες προβλημάτων προς επίλυση  

 

ΧΡΟΝΟΣ 

40–50 λεπτά 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 5–10 λεπτά 

1. Καλέστε τους μαθητές να σχηματίσουν έναν κύκλο στη μέση της τάξης.  

2. Ζητήστε από τους μαθητές σας να κλείσουν τα μάτια τους και να τείνουν τα χέρια τους 

προς τη μέση του κύκλου, και με κάθε χέρι τους να κρατήσουν το χέρι ενός άλλου 

συμμαθητή τους. Και τα δύο χέρια θα πρέπει να ενώνονται με διαφορετικό μαθητή.  

3. Έπειτα, ζητήσετε από τους μαθητές να ανοίξουν τα μάτια τους και ως ομάδα να 

ξετυλίξουν τον κόμπο που σχηματίστηκε με τα χέρια τους.   

4. Εξηγήστε τον κανόνα ότι θα πρέπει να ξετυλίξουν τους εαυτούς τους χωρίς να αφήσουν τα 

χέρια που κρατάνε.   

 

ΑΣ ΓΙΝΟΥΜΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 35–40 λεπτά 

1. Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές εργάζονται ατομικά. Ζητήστε από 

κάθε μαθητή να τραβήξει μία κάρτα από τη στοίβα  των καρτών με τα προβλήματα προς 

επίλυση, μία κάρτα τη φορά. Κάθε κάρτα  περιγράφει συνοπτικά ένα κοινωνικό πρόβλημα 

(βλέπε παρακάτω).  

2. Καλέστε τους μαθητές σας να βρουν μία πιθανή και αποτελεσματική λύση σε κάθε 

πρόβλημα.  

3. Δώστε τους ένα φύλλο Α4, προκειμένου να δημιουργήσουν το δικό τους «μικρό βιβλίο» 

(Celestin Freinet). Θα βρείτε ένα βίντεο που δείχνει πως γίνεται το βιβλίο στον ιστότοπο του 

προγράμματος.  

4. Ζητήστε από τους μαθητές σας να συνεχίσουν την ιστορία γράφοντας και 

εικονογραφώντας ένα μικρό βιβλίο.  

5. Προσφέρετε στους μαθητές μία λίστα με 5 ερωτήσεις που θα τους βοηθήσουν να 

αναπτύξουν το βιβλίο τους και τις λύσεις (βλέπε παρακάτω).  

6. Γράψτε τη λίστα στον πίνακα.  

Όταν όλοι οι μαθητές ολοκληρώσουν τα βιβλία τους, θα τα παρουσιάσουν στην ολομέλεια, 

εάν νιώθουν την αυτοπεποίθηση να το κάνουν. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ                                               5 λεπτά 

Ζητήστε από τους μαθητές να συνοψίσουν τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα από 

κάθε συνάντηση συζητώντας τις λύσεις από τα διαφορετικά κοινωνικά προβλήματα με τους 

μαθητές, όπως: «Γιατί είναι σημαντική η επίλυση προβλημάτων για τη φιλία;».  
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 10: ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΕΣ 

  

ΣΤΟΧΟΙ 

• Να βοηθηθούν οι μαθητές να ορίσουν τον όρο «φιλία»  

• Οδηγείστε τους να συμφωνήσουν στα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη «φιλία»  

• Υποστηρίξτε τους προκειμένου να κατανοήσουν τις αρχές υγιών φιλιών και σχέσεων 

με συνομηλίκους 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αρχικά, οι μαθητές θα εμπλακούν σε συζήτηση σχετική με τη «φιλία», και μετά σε 

δραστηριότητες που αφορούν σε διαφορετικές πτυχές της φιλίας και των σχέσεων με τους 

συνομηλίκους. Σκοπός είναι οι μαθητές να εκτιμήσουν την έννοια της φιλίας και να 

δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα ανάμεσα τους, όπου όλα τα μέλη της τάξης σέβονται και 

εκτιμούν ο ένας τον άλλον.  

Η Συνάντηση ξεκινά με μία σύντομη Εισαγωγή. Οι μαθητές αναστοχάζονται πάνω στην 

τελευταία συνάντηση και στο τι έχουν ήδη μάθει σχετικά με την επίλυση προβλημάτων ως 

ομάδα.  

Κατά τη διάρκεια του Τελικού Αναστοχασμού, οι μαθητές συνοψίζουν τις δραστηριότητες 

και τα αποτελέσματα της συνάντησης επικεντρώνοντας στα σημαντικά χαρακτηριστικά των 

καλών φίλων (π.χ., «Τι μάθατε κατά τη διάρκεια αυτή της Συνάντησης;»).  

  

ΥΛΙΚΑ 

• Αριθμημένα φύλλα χαρτιού A4  

• Μολύβια και χρωματιστοί μαρκαδόροι  

• Χαρτί του μέτρου 

 

ΧΡΟΝΟΣ 

45–60 λεπτά 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 5–10 λεπτά 
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1. Κολλήστε στην πλάτη κάθε μαθητή αριθμημένα φύλλα χαρτιού. Για παράδειγμα, εάν η 

τάξη έχει 20 μαθητές, ο εκπαιδευτικός θα ετοιμάσει 10 ζεύγη αριθμών από το 1-10.  Με 

άλλα λόγια, δύο συμμαθητές θα έχουν τον ίδιο αριθμό.   

2. Έπειτα, οι μαθητές χωρίς να βλέπουν τους δικούς τους αριθμούς, πρέπει να βρουν τον 

συμμαθητή τους που έχει τον ίδιο αριθμό με τους ίδιους. Δεν επιτρέπεται να μιλούν ο ένας 

στον άλλον. 

3. Έπειτα, ενώνουν τους αγκώνες τους και μένουν μαζί μέχρι να ενωθούν όλα τα ζευγάρια. 

 

Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΙΛΟΣ ΣΟΥ 10–15   λεπτά 

Σε αυτή τη δραστηριότητα θα εργαστούν ατομικά.   

1. Δώστε σε κάθε μαθητή ένα φύλλο χαρτιού προκειμένου να ζωγραφίσει πώς φαντάζεται 

τον ιδανικό καλύτερό του φίλο και να γράψει δίπλα τα χαρακτηριστικά που τον καθιστούν 

καλύτερο φίλο.   

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΦΙΛΟ ΣΟΥ                25–30 λεπτά 

1. Καλέστε όλους του μαθητές να παρουσιάσουν στην ολομέλεια τις δημιουργίες τους και να 

εξηγήσουν γιατί θεωρούν αυτά τα χαρακτηριστικά σημαντικά για τον καλύτερο φίλο 

προκειμένου να ξεκινήσει συζήτηση στην τάξη.  

2. Όταν όλοι οι μαθητές έχουν παρουσιάσει τον καλύτερο τους φίλο, καλέστε τους να 

συνδυάσουν όλες τις προτάσεις προκειμένου να δημιουργήσουν τον ιδανικό καλύτερο φίλο 

σε χαρτί του μέτρου και, εάν το επιθυμούν να το τοποθετήσουν στον τοίχο της τάξης τους . 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ                                               5 λεπτά 

Ολοκληρώστε τη Συνάντηση με τον Τελικό Αναστοχασμό σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 

καλών φίλων (π.χ., «Τι μάθαμε σήμερα σχετικά με το να είσαι φίλος;»). 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 11: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

• Βοηθήστε τους μαθητές να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να 

δημιουργούν καινούριους φίλους και να διατηρούν τους ήδη υπάρχοντες  

• Δημιουργήστε ένα θετικό κλίμα μεταξύ των συνομηλίκων   

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι μαθητές συμμετέχουν σε παιγνιώδεις δραστηριότητες προκειμένου να κατανοήσουν τη 

σημασία της φιλίας, τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ξεκινήσει μία φιλία αλλά και 

τα χαρακτηριστικά του καλού φίλου. 

Η Συνάντηση ξεκινά με μία σύντομη Εισαγωγή. Οι μαθητές καλούνται να αναστοχαστούν 

πάνω στην τελευταία συνάντηση και σε όσα έχουν ήδη μάθει σχετικά με τις υγιείς φιλικές 

σχέσεις.  

Κατά τη διάρκεια του Τελικού Αναστοχασμού, οι μαθητές συνοψίζουν τις δραστηριότητες 

και τα αποτελέσματα της συνάντησης επικεντρώνοντας στη σημασία της φιλίας (π.χ., «Τι 

μάθατε κατά τη διάρκεια της Συνάντησης;»).  

  

ΥΛΙΚΑ 

• Φύλλα A4  

• Μολύβια και χρωματιστοί μαρκαδόροι  

• Poster ενός πλοίου  

• Εικόνες κυμάτων   

• Κόλλα   

 

ΧΡΟΝΟΣ 

45–60 λεπτά 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 10–15 λεπτά 

1. Καλέστε τους μαθητές σας να δημιουργήσουν ζευγάρια και να κάτσουν πλάτη με πλάτη. 

2. Ζητήστε από τους μαθητές σας να ζωγραφίσουν σε ένα φύλλο A4 τρία σχήματα (π.χ., 

τετράγωνο, κύκλο και τρίγωνο). Μπορούν να σχεδιάσουν αυτά τα σχήματα σε διάφορα 
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σημεία στο χαρτί, σε διάφορα μεγέθη, όπου επιθυμεί ο κάθε μαθητής και μπορούν και να 

χρωματιστούν.  

3. Έπειτα, δώστε σε όλους τους μαθητές λευκές κόλλες.  Ζητήστε από τον κάθε μαθητή να 

περιγράψει στον άλλον πώς ζωγράφισε τα σχήματα προκειμένου εκείνος να δημιουργήσει 

αντίγραφο της ζωγραφιάς του συμμαθητή του.  

4. Όταν ολοκληρώσει τη ζωγραφιά του συμμαθητή του ο ένας, οι ρόλοι αλλάζουν. 

  

ΔΕΣΙΜΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  30–35 λεπτά 

1. Καλέστε τους μαθητές σας να συζητήσουν σε δυάδες: 

«Τι θα πρέπει να κάνεις για να γίνεις φίλος με κάποιον;», «Τι θα πρέπει να κάνεις για να 

είσαι καλός φίλος κάποιου;», «Πώς έχω καταφέρει να κρατήσω τους φίλους μου στη ζωή 

μου; (Πώς έχω συμπεριφερθεί για να κρατήσω τους φίλους μου στη ζωή μου;)», «Πιστεύεις 

ότι μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω προκειμένου να κάνεις καινούριους φίλους στη ζωή 

σου;».  

2. Δώστε αυτές τις ερωτήσεις σε κάθε μαθητή ή μπορείτε να τις προβάλετε στον πίνακα.  

3. Έπειτα, δώστε σε κάθε ζευγάρι 4 εικόνες κυμάτων προκειμένου να γράψει πάνω τους μία 

δεξιότητα/συμπεριφορά που αποτελεί το «κύμα» προκειμένου να «κινήσει» το πλοίο της 

φιλίας.  

4. Στο τέλος της συνάντησης, όλοι οι μαθητές θα μαζευτούν για να κολλήσουν τα κύματά 

τους σε ένα μεγάλο πλοίο, που θα τοποθετηθεί στον τοίχο της τάξης. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ                                               5 λεπτά 

Η συνάντηση ολοκληρώνεται με συζήτηση στην ολομέλεια σχετικά με τις αξίες του καλού 

φίλου.  
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 12: ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

• Βοηθήστε τους μαθητές να αναστοχαστούν πάνω στις δραστηριότητες που 

συμμετείχαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος  

• Ενδυναμώστε τις αντιλήψεις τους για τις στενές φιλίες 

• Τονίστε τη σημασία μιας τάξης που είναι ευπρόσδεκτη απέναντι σε όλους   

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι μαθητές συμμετέχουν σε καταληκτικές δραστηριότητες, στις οποίες θα μιλήσουν για την 

εμπειρία τους από τις 11 προηγούμενες συναντήσεις, στις οποίες συμμετείχαν. 

Η Συνάντηση ξεκινά με μία σύντομη Εισαγωγή. Οι μαθητές καλούνται να αναστοχαστούν 

πάνω στην τελευταία συνάντηση και σε όσα έχουν ήδη μάθει για τις φιλίες.  

Η Συνάντηση ολοκληρώνεται με τον Τελικό Αναστοχασμό για το πρόγραμμα. 

 

ΥΛΙΚΑ 

• Μικρά κομμάτια λευκού χαρτιού  

• Μολύβια και χρωματιστοί μαρκαδόροι  

• Χάρτινες κατασκευές  

• Χαρτί του μέτρου  

 

ΧΡΟΝΟΣ 

45–50 λεπτά 

 

ΒΡΟΧΗ   10–20 λεπτά 

1. Δώστε στους μαθητές μικρά κομμάτια λευκού χαρτιού προκείμενου να σημειώσουν τις 

αναμνήσεις τους από τις προηγούμενες συναντήσεις που συμμετείχαν.  

2. Έπειτα, ζητήστε τους να τα κάνουν μία μικρή μπαλίτσα και, όταν όλοι είναι έτοιμοι, να τα 

πετάξουν στον αέρα.  

3. Στη συνέχεια, ζητήσετε από κάθε μαθητή να σηκώσει από κάτω ένα χαρτάκι και να το 

διαβάσει σε όλη την ομάδα και να σχολιάσει το κείμενο προσθέτοντας και τη δική του 

εμπειρία.  
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ΤΟ ΚΟΛΑΖ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ  35–40 λεπτά 

1. Δώστε στους μαθητές διαφορετικές χάρτινες κατασκευές, όπως μία ομπρέλα, ένα βουνό ή 

ένα κλειδί. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες κατασκευές όπως: ένα κάστρο, ένα 

πλοίο, ένα σκοινί, μία μπάλα, ένα μολύβι, ένα ζευγάρι κιάλια, ένα δέντρο, μία ζυγαριά, ένα 

βιβλίο, μία σκάλα, έναν καθρέπτη, ένα αυτοκίνητο, ένα κουτί, ένα παράθυρο, έναν 

χαρταετό, τον ουρανό και τη θάλασσα.  

2. Στην αρχή οι μαθητές, αν επιθυμούν, μπορούν να τα ζωγραφίσουν. Έπειτα, στο πίσω 

μέρος της κατασκευής θα γράψουν ατομικά τη φράση «Η φιλία για μένα είναι ένας/ένα/μία 

… (π.χ., ομπρέλα, κτλ.) γιατί...» με βάση την εμπειρία τους..  

3. Στη συνέχεια, καλέστε κάθε μαθητή να διαβάσει δυνατά τη φράση του/της, εάν φυσικά το 

επιθυμεί, και, στη συνέχεια, να το τοποθετήσει σε χαρτί του μέτρου προκειμένου να 

δημιουργηθεί ένα κολάζ με τις διαφορετικές χάρτινες κατασκευές. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ                                               5 λεπτά 

Οι μαθητές συνοψίζουν τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα όλου του προγράμματος 

και καταλήγουν με κάποιες σκέψεις σχετικές με το τι είναι έχει να κάνει το friend-ship.  

 

 

   

 

 

  

 


