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IO1 Έκθεση 
Σχολικές παρεμβάσεις υποστήριξης της συμμετοχής των 
μαθητών. Μία σύγκριση διαφορετικών προγραμμάτων. 

Αποτελέσματα από το πρόγραμμα FRIEND-SHIP. 
Σύντομη έκδοση 

 

 

Υπάρχουν δύο διαθέσιμες εκδοχές της συγκεκριμένης έκθεσης, μια εκτενής και μία σύντομη. Η σύντομη 
έκδοση είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά, τα Γερμανικά, τα Ελληνικά και τα Πορτογαλικά. Η εκτενής έκδοση είναι 
διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά και περιλαμβάνει επιπρόσθετες, λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δεκαέξι 
προγράμματα παρέμβασης μαζί με αξιολόγηση για το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά.  
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1. Μια σύντομη εισαγωγή στους όρους ‘κοινωνική ένταξη’ 

και ‘κοινωνική συμμετοχή’ 

1.1 Σκοπός της έκθεσης 

Η ενταξιακή εκπαίδευση επηρεάζει όλους τους μαθητές και η εφαρμογή της δεν περιορίζεται σε 

συγκεκριμένο εθνικό πλαίσιο. Όλα τα σχολεία διεθνώς έχουν, βάσει νόμου, προχωρήσει προς την 

ενταξιακή εκπαίδευση. Τα σχολεία στην Ευρώπη, όπως και στις περισσότερες χώρες του κόσμου 

αναγνωρίζουν τη σημασία της ενταξιακής εκπαίδευσης ολοένα και περισσότερο. Υπό αυτό το 

πρίσμα, η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ανθρώπων με Αναπηρίες (United Nations, 2007) έχει 

επικυρωθεί από τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Ενώ στην αρχή οι πρωτοβουλίες για ενταξιακή 

εκπαίδευση περιορίζονταν στους μαθητές με αναπηρίες, τώρα περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα 

μαθητικών διαφοροποιήσεων, όπως μαθητές από διάφορα κοινωνικό-οικονομικά, γλωσσικά, 

πολιτισμικά, θρησκευτικά υπόβαθρα, καθώς και με διαφορετικές ταυτότητες φύλου και 

σεξουαλικούς προσανατολισμούς, και, πιο πρόσφατα, πρόσφυγες μαθητές. Ο αριθμός των μαθητών 

με ποικίλες διαφοροποιήσεις έχει αυξηθεί στις γενικές τάξεις διεθνώς. Επομένως, η έννοια της 

ένταξης δεν αφορά μόνο σε μία καινούργια σχολική τοποθέτηση μαθητών προερχόμενων από 

διαφορετικά υπόβαθρα, αλλά προσβλέπει στην κοινωνική συμμετοχή ως βασικό χαρακτηριστικό της 

ενταξιακής εκπαίδευσης (βλέπε Bossaert, Colpin, Pijl, & Petry, 2013· Schwab, Nel, & Hellmich, 2018). 

Σκοπός του προγράμματος FRIEND-SHIP είναι να εντοπίσει τους παράγοντες κριτικής 

σημασίας που σχετίζονται με την κοινωνική συμμετοχή των μαθητών και να προωθήσει την 

κοινωνική συμμετοχή τους μέσω μιας κατάλληλης παρεμβατικής προσέγγισης. Επιπρόσθετα, 

συμβάλλει στην κατανόηση της κοινωνικής συμμετοχής των μαθητών και ταυτόχρονα, υποστηρίζει 

και προωθεί την κοινωνική συμμετοχή και την ένταξη στις γενικές τάξεις σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. Στην παρούσα έκθεση έχουν αξιολογηθεί 17 σχολικά προγράμματα παρέμβασης που 

αφορούν σε διαφορετικές πτυχές της κοινωνικής συμμετοχής των παιδιών στην ενταξιακή 

εκπαίδευση, όπως την ανάπτυξη φιλιών, την ανάπτυξη θετικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών, την 

ανάπτυξη ευχάριστου κλίματος μέσα στην τάξη, την ενδυνάμωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και 

συμπεριφορών,  καθώς και την καλλιέργεια θετικών στάσεων απέναντι στους μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ). Συνεπώς, σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να εξυπηρετήσει ως μία 

αξιόπιστη βάση δεδομένων και να περιγράψει λεπτομέρειες από διαφορετικά προγράμματα 

ένταξης και κοινωνικής συμμετοχής που έχουν εφαρμοστεί σε σχολεία.  
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Με βάση τους παραπάνω σκοπούς, η έκθεση αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Η 

εισαγωγή προσφέρει μία σύντομη ανασκόπηση προηγούμενων μελετών, καθώς και έναν ορισμό και 

μία συζήτηση σχετικά με την κοινωνική ένταξη και συμμετοχή.  Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει 

μία λεπτομερή συζήτηση του προγράμματος «Ο Κύκλος των Φίλων» και καταλήγει σε έντεκα μελέτες 

που αξιολογούν την αποτελεσματικότητά του. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται πληροφορίες 

σχετικά με δεκαέξι διαφορετικά προγράμματα παρέμβασης μαζί με μία αξιολόγηση του κάθε 

προγράμματος. Σε αυτό το κεφάλαιο συζητούνται οι παράγοντες «κλειδιά» της επιτυχίας των 

προγραμμάτων παρέμβασης που εφαρμόστηκαν σε σχολεία, όπως προέκυψαν από την ανάλυση των 

σχετικών αξιολογήσεών τους. Αυτοί οι παράγοντες επιτυχίας συνθέτουν μία βάση για το επερχόμενο 

πρόγραμμα παρέμβασης που θα εφαρμοστεί σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στην Αυστρία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Τέλος, το τελευταίο 

κεφάλαιο αποτελεί μία σύνοψη των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων πάνω σε σημαντικά 

θέματα που θα ληφθούν υπόψη για το σχεδιασμό ενός μελλοντικού προγράμματος παρέμβασης. 

 

1.2 Προηγούμενες μελέτες και εννοιολογικοί ορισμοί  

Η βιβλιογραφία αναφορικά με την κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών με ΕΕΑ που έχουν ενταχθεί σε 

γενικές τάξεις περιλαμβάνει πολυάριθμες μελέτες που εξετάζουν την ‘κοινωνική ενσωμάτωση’, την 

‘κοινωνική ένταξη’ και, πιο πρόσφατα την ‘κοινωνική συμμετοχή’ τους. Αυτοί οι όροι-ομπρέλα έχουν 

χρησιμοποιηθεί από τους ερευνητές ως ισοδύναμοι για να αποδώσουν παρόμοια κοινωνικά οφέλη. 

Οι Koster et al. (2009) πραγματοποίησαν μία βιβλιογραφική ανασκόπηση μελετών που εστιάζουν 

στην κοινωνική διάσταση της ένταξης σε γενικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου 

να αποσαφηνίσουν τη σημασία των παραπάνω όρων-ομπρέλα. Έχοντας μελετήσει 62 άρθρα, οι 

Koster et al. (2009) κατέληξαν ότι ο όρος ‘κοινωνική συμμετοχή’ είναι ο πιο κατάλληλος για να 

αποτυπώσει την ολότητα των κοινωνικών διαστάσεων της ένταξης. Αυτή η πολυδιάστατη έννοια 

αποτελείται από τέσσερις βασικές διαστάσεις: (α) την παρουσία κοινωνικών 

επαφών/αλληλεπιδράσεων, (β) την αποδοχή από τους άλλους, (γ) τις κοινωνικές σχέσεις και (δ) την 

αυτο-αντίληψη της αποδοχής από τους συμμαθητές. Οι Bossaert et al. (2013) ακολούθως 

πραγματοποίησαν μία βιβλιογραφική ανασκόπηση μελετών που αφορούν στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και κατέληξαν σε παρόμοια αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας επομένως τις τέσσερις 

βασικές θεματικές της κοινωνικής συμμετοχής. Επιπροσθέτως, οι Bossaert et al. (2013) ανακάλυψαν 

μία ακόμα σημαντική υπο-ενότητα (δηλ. την αυτο-αντίληψη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης) στις 
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μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Λαμβάνοντας υπόψη 

τις παραπάνω ανασκοπήσεις αλλά και τα αποτελέσματα από σύγχρονες μελέτες στο χώρο, φαίνεται 

πως η κοινωνική συμμετοχή των μαθητών με ΕΕΑ στα γενικά σχολεία αποτελεί μία ιδιαίτερη 

πρόκληση. Συνοψίζοντας την προηγούμενη βιβλιογραφία, οι μαθητές με ΕΕΑ εμφανίζονται διαρκώς 

να βαθμολογούνται σημαντικά χαμηλότερα στις τρεις από τις τέσσερις θεματικές της κοινωνικής 

συμμετοχής (η αυτό-αντίληψη της κοινωνικής τους κατάστασης είναι κάπως πιο σύνθετη), 

υποδηλώνοντας ότι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικής περιθωριοποίησης μέσα στην τάξη 

τους από τους συμμαθητές τους (Bossaert, de Boer, Frostad, Pijl, & Petry, 2015· Nepi, Facondini, 

Nucci, & Peru, 2013· Pijl & Frostad, 2010· Schwab, Huber, & Gebhardt, 2016). 

Όσον αφορά στη βασική θεματική, αυτή των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, οι μαθητές με 

ΕΕΑ εμφανίζονται συχνότερα να είναι μόνοι τους στην αυλή και να έχουν λιγότερες αλληλεπιδράσεις 

με τους συμμαθητές τους στο διάλειμμα απ’ ότι οι μαθητές χωρίς ΕΕΑ (Avramidis, 2013· Koster, Pijl, 

Nakken & van Houten, 2010· Petry, 2018· Schwab, 2014· 2015a). Η βιβλιογραφία αναδεικνύει 

ξεκάθαρα ότι το έλλειμμα των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στους μαθητές με ΕΕΑ και στους 

συμμαθητές τους δεν οφείλεται μόνο στο σημαντικά λιγότερο αριθμό προσπαθειών έναρξης 

αλληλεπίδρασης από τους μαθητές με ΕΕΑ αλλά και από τους συμμαθητές τους. Αυτό είναι 

ιδιαιτέρως ανησυχητικό, επειδή η έλλειψη των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων δε μπορεί να 

αποδοθεί αποκλειστικά στην έλλειψη προ-κοινωνικής συμπεριφοράς από την πλευρά των μαθητών 

με ΕΕΑ αλλά πιθανώς στις αρνητικές στάσεις των συμμαθητών τους χωρίς ΕΕΑ απέναντί τους.   

Όσον αφορά στην κοινωνική αποδοχή από τους συμμαθητές, η βιβλιογραφία αποδεικνύει 

ότι οι μαθητές με ΕΕΑ κατέχουν μία λιγότερο ευνοϊκή κοινωνική θέση μέσα στο δίκτυο της τάξης σε 

σύγκριση με τους συμμαθητές τους. Συγκεκριμένα, αρκετές μελέτες έχουν καταδείξει ότι οι μαθητές 

με ΕΕΑ στα γενικά σχολεία εμφανίζονται ως λιγότερο αποδεκτοί και περισσότερο απορριπτόμενοι 

από ότι οι συμμαθητές τους χωρίς ΕΕΑ (Bossaert, de Boer, Frostad, Pijl, & Petry, 2015· Koster, Pijl, 

Nakken & van Houten, 2010· Pijl & Frostad, 2010· Schwab, 2015· 2019). Αναφορικά με τις φιλίες, η 

βιβλιογραφία δείχνει πως οι μαθητές με ΕΕΑ έχουν λιγότερους φίλους στην τάξη τους απ’ ότι οι 

συμμαθητές τους χωρίς ΕΕΑ (Koster, Pijl, Nakken, & van Houten, 2010· Pijl, Skaalvik, & Skaalvik, 2010· 

Schwab, 2015). Επιπρόσθετα, ακόμα και όταν οι μαθητές με ΕΕΑ καταφέρουν να δημιουργήσουν 

κάποιες φιλίες, αυτές τείνουν να είναι λιγότερο σταθερές στο χρόνο (Frostad, Mjaavatn, & Pijl, 2011· 

Schwab, 2019· Wiener & Schneider, 2002). Όσον αφορά στην κοινωνική αυτο-αντίληψη των 

μαθητών, τα αποτελέσματα προηγούμενων μελετών είναι κάπως ανάμεικτα. Για παράδειγμα, σε μία 

ανασκόπηση πρώιμων μελετών στο χώρο από τους Pijl, Skaalvik και  Skaalvik (2010), και οι πέντε 
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εντοπισμένες μελέτες περιλάμβαναν μετρήσεις για την κοινωνική αυτο-αντίληψη που έδειξαν ότι οι 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είχαν χειρότερες αντιλήψεις σε σύγκριση με τους συμμαθητές 

τους χωρίς μαθησιακές δυσκολίες (Lackaye & Margalit, 2006· Núñez et al., 2005· Polychroni, 

Koukoura & Anagnostou, 2006· Tabassam & Grainger, 2002· Vaughn, Elbaum & Schumm, 1996). 

Ακόμα, αποτελέσματα από πρόσφατες ανασκοπήσεις (Bossaert et al., 2013· Koster et al., 2009· 

Schwab, 2018) κατέδειξαν ότι η διαφορά στις αυτο-αντιλήψεις των μαθητών απέναντι στην 

κοινωνική τους ένταξη ανάμεσα στους μαθητές με και χωρίς ΕΕΑ ήταν συνήθως μικρή ή δεν 

εντοπίστηκε.  Για παράδειγμα, κάποιες μελέτες απέτυχαν να εντοπίσουν τέτοια διαφορά (Avramidis, 

2013· Avramidis, Avgeri & Strogilos, 2018· Koster et al., 2010). 

Εν κατακλείδι, η βιβλιογραφία στο θέμα της κοινωνικής συμμετοχής των μαθητών με ΕΕΑ 

αναδεικνύει ότι αυτοί οι μαθητές αντιμετωπίζουν περισσότερες κοινωνικές δυσκολίες σε σύγκριση 

με τους συμμαθητές τους χωρίς ΕΕΑ. Παρόλα αυτά, οι μαθητές χωρίς ΕΕΑ αντιμετωπίζουν και αυτοί 

τον κίνδυνο της κοινωνικής περιθωριοποίησης μέσα στην τάξη τους.   Για παράδειγμα, στη μελέτη 

του Avramidis (2013) οι αριθμοί των μαθητών με ΕΕΑ και χωρίς ΕΕΑ που έχουν χαρακτηριστεί ως 

κοινωνικά απομονωμένοι ήταν παραδόξως όμοιοι. Αυτό το εύρημα αναδεικνύει ότι αποκλειστικά η 

ύπαρξη ΕΕΑ δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την κοινωνική περιθωριοποίηση. Αντίθετα, 

κάθε μαθητής που εμφανίζει χαμηλή προ-κοινωνική συμπεριφορά μπορεί να αντιμετωπίσει 

δυσκολίες στις κοινωνικές του αλληλεπιδράσεις, και κατ’ επέκταση, περιορισμένη κοινωνική 

συμμετοχή.    

Πραγματικά, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κάποιοι μαθητές στην ανάπτυξη σχέσεων με 

τους συμμαθητές τους μπορεί να αντικατοπτρίζει την έλλειψη κατάλληλων κοινωνικών δεξιοτήτων 

αναφορικά με την ηλικία τους (Frostad & Pijl, 2007). Παρόλο που η βιβλιογραφία περιλαμβάνει 

πολυάριθμους ορισμούς των κοινωνικών δεξιοτήτων, είναι κοινώς αποδεκτό ότι αυτοί αποτελούν 

μία σειρά από απαραίτητες ικανότητες που επιτρέπουν σε ένα άτομο να δημιουργήσει και να 

διατηρήσει θετικές κοινωνικές σχέσεις. Σύμφωνα με τον Gresham (1986), οι διάφοροι ορισμοί που 

έχουν προταθεί μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα, στους ορισμούς που 

εστιάζουν στην αποδοχή από τους άλλους, σε αυτούς που εστιάζουν στις πραγματικές 

συμπεριφορές σε κοινωνικές περιστάσεις, και σε αυτούς που εστιάζουν στην κοινωνική εγκυρότητα. 

Στην πρώτη κατηγορία, το παιδί θεωρείται κοινωνικά επιδέξιο όταν είναι αποδεκτό ή θεωρείται 

δημοφιλές από τους συμμαθητές του.  Παρόλα αυτά, αυτοί οι ορισμοί δεν προσδιορίζουν τις 

συγκεκριμένες συμπεριφορές που καθιστούν ένα παιδί να είναι αποδεκτό ή να γίνεται εύκολα 

συμπαθές από τους συμμαθητές του. Στη δεύτερη κατηγορία, οι κοινωνικές δεξιότητες ορίζονται ως 
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επιδέξιες συμπεριφορές που εμφανίζονται σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Αυτές οι επιδέξιες 

συμπεριφορές στοχεύουν στην αύξηση της πιθανότητας θετικής και στη μείωση της πιθανότητας 

αρνητικής ανατροφοδότησης. Στην τρίτη κατηγορία των ορισμών, οι κοινωνικές δεξιότητες είναι 

συμπεριφορές που εμφανίζονται σε συγκεκριμένες περιστάσεις και οδηγούν σε σημαντικά 

κοινωνικά αποτελέσματα για το άτομο, όπως την αποδοχή από τους συμμαθητές και την ενίσχυση 

της  αυτο-εκτίμησης ή μπορεί να οδηγήσει σε θετικές κρίσεις από τους σημαντικούς άλλους σχετικά 

με την ατομική του κοινωνική επάρκεια.  

Στην προσπάθειά τους να ορίσουν τις κοινωνικές δεξιότητες οι Caldarella και Merrell (1997 

όπως αναφέρεται στο Merrell, 2007) πρότειναν πέντε διαστάσεις τους, οι οποίες είναι άμεσα 

συνυφασμένες η μία με την άλλη: (α) σχέσεις με τους συνομηλίκους: αυτή η διάσταση περιλαμβάνει 

τα παιδιά που εκφράζονται θετικά για τους άλλους, τους επαινούν, προσφέρουν τη βοήθειά τους, 

τους ζητούν να παίξουν μαζί ή να εμπλακούν σε άλλες σημαντικές δραστηριότητες (β) αυτο-

διαχείριση: αυτή η διάσταση αναφέρεται στα παιδιά που διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα 

συναισθήματά τους, μπορούν να παραμείνουν ψύχραιμα, μπορούν να ακολουθούν κανόνες και να 

διαχειρίζονται την κριτική των άλλων (γ) ακαδημαϊκή διάσταση: περιλαμβάνει δεξιότητες που 

καθιστούν τα παιδιά ανεξάρτητους και παραγωγικούς μαθητές που εκδηλώνονται μέσω της 

επιτυχούς ολοκλήρωσης της σχολικής εργασίας, αναλαμβάνοντας ανεξάρτητα εργασίες και 

ακολουθώντας τις οδηγίες του δασκάλου (δ) προσαρμοστικότητα: αυτή η διάσταση αναφέρεται στα 

παιδιά που τα πηγαίνουν καλά με άλλους, που μοιράζονται τα πράγματά τους, που σέβονται τους 

κανόνες και που, γενικά,  μπορούν να συνεργαστούν με άλλους σε διάφορες δραστηριότητες (ε) 

διεκδίκηση: αυτή η διάσταση αναφέρεται σε εξωστρεφή παιδιά που μπορούν να ξεκινήσουν 

συζητήσεις και είναι ικανά να αναγνωρίσουν τα θετικά σχόλια από άλλους. Πιο πρόσφατα, οι Merrell 

και Gimpel (2014) πρότειναν τέσσερις ευρύτερες κατηγορίες των κοινωνικών δεξιοτήτων, και 

συγκεκριμένα: (α) συμπεριφορές που αφορούν στον εαυτό, όπως την αποδοχή των συνεπειών, την 

επίδειξη υπευθυνότητας και την έκφραση των συναισθημάτων τους (β) διαπροσωπικές 

συμπεριφορές, όπως τη διαχείριση συγκρούσεων, την παροχή βοήθειας σε άλλους, την προσέλκυση 

προσοχής (γ) συμπεριφορές που σχετίζονται με το περιβάλλον, όπως τη διαχείριση απρόσμενων 

γεγονότων και την εκδήλωση ενδιαφέροντος σε κοινωνικό πλαίσιο (δ) συμπεριφορές που 

σχετίζονται με συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως τη συγκέντρωση σε μία δραστηριότητα και την 

ολοκλήρωση μιας εργασίας. Τελικά, μια ενδιαφέρουσα διχοτόμηση έχει τονιστεί από την Garrote 

(2017), η οποία ακολουθώντας τους Malti και Perren (2016), διέκρινε μεταξύ κοινωνικών δεξιοτήτων 

που ικανοποιούν τις ανάγκες του ίδιου και αυτές που αφορούν στις ανάγκες των άλλων, επομένως 
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την αναφορά και την ταξινόμησή τους ως κοινωνικές δεξιότητες  ‘κατευθυνόμενες προς τον εαυτό’ 

και κοινωνικές δεξιότητες που ‘κατευθύνονται προς τους άλλους’. Οι πρώτες είναι σημαντικές για 

τον εαυτό, καθώς επιτρέπουν στο άτομο να αλληλεπιδρά επιτυχώς και τελικά, να δένεται με τους 

συνομηλίκους του και περιλαμβάνουν δεξιότητες, όπως ηγετικές ικανότητες, διεκδίκηση, και αυτο-

έλεγχο. Οι δεξιότητες που κατευθύνονται προς τους άλλους, όπως η βοήθεια, η φροντίδα, η 

συνεργασία και η ενσυναίσθηση είναι σημαντικές, καθώς επιτρέπουν στο άτομο να λαμβάνει υπόψη 

τα ενδιαφέροντα και τα οφέλη των άλλων μέσω των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων.  

Βασιζόμενα στο παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο, έχουν αναπτυχθεί διάφορα προγράμματα 

παρέμβασης που στοχεύουν στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών με 

διαπροσωπικά προβλήματα που διατρέχουν τον κίνδυνο κοινωνικής απομόνωσης. Για παράδειγμα, 

η βιβλιογραφία περιλαμβάνει μελέτες που αξιολογούν την αποτελεσματικότητα προγραμμάτων 

ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων (Social Skills Training-SST)  που έχουν σχεδιαστεί για να 

υποστηρίξουν την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών. Τα προγράμματα αυτά 

περιλαμβάνουν συμπεριφορικού τύπου εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων (π.χ. μίμηση, παροχή 

οδηγιών, συζήτηση), καθώς και εκπαίδευση κοινωνικών αντιλήψεων που αφορά  στην ερμηνεία 

κοινωνικών σημάτων και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Ενώ κάποιες από τις 

εφαρμοζόμενες SST καταρτίσεις έχουν ειδικά σχεδιαστεί για μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς 

και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, αρκετές μετα-αναλύσεις έχουν δείξει ότι αυτές οι 

παρεμβάσεις φέρνουν αδύναμα αποτελέσματα αναφορικά με τις κοινωνικές δεξιότητες αυτών των 

μαθητών αλλά και την κοινωνική τους υπόσταση μέσα στην τάξη (Kavale & Forness, 1996· Kavale & 

Mostert, 2004· Quinn, Kavale, Mathur, Rutherford, & Forness, 1999). Τα παραπάνω δείχνουν πως οι 

παρεμβάσεις SST δε φέρνουν σημαντικά αποτελέσματα όταν διακρίνονται συγκεκριμένοι μαθητές, 

αλλά αντίθετα, είναι πολύ πιο αποτελεσματικές, όταν εφαρμόζονται σε επίπεδο σχολείου και 

τροποποιούνται κάποιοι σημαντικοί συστημικοί παράγοντες, όπως η συνολική σχολική νοοτροπία, 

οι στάσεις του προσωπικού και των συμμαθητών [βλέπε Spence (2003) για σχετική ανασκόπηση]. 

Αυτό ισχύει και για άλλες σχολικές παρεμβάσεις που έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να βελτιώσουν 

την κοινωνική συμμετοχή παραδοσιακά περιθωριοποιημένων μαθητών, όπως οι μαθητές με ΕΕΑ. 

Πράγματι, στην ανασκόπηση σχολικών παρεμβάσεων σε γενικές προσχολικές και πρωτοβάθμιες 

τάξεις, οι Garrote, Dessemontet και Opitz (2017) εντόπισαν ένα πλήθος σχολικών παρεμβάσεων που 

περιλαμβάνουν την εκμάθηση στρατηγικών αλληλεπίδρασης στους μαθητές χωρίς ΕΕΑ, την 

οργάνωση ομαδικών δραστηριοτήτων σε ακαδημαϊκό πλαίσιο (συνεργατικές μορφές μάθησης και 

διδασκαλία ομηλίκων) και τη δημιουργία ομάδων υποστήριξης των μαθητών με ΕΕΑ. Πιο σημαντικά, 
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αυτές οι παρεμβάσεις φαίνεται να είναι δυνατόν να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα σε όλα τα 

παιδιά και όχι μόνο σε αυτά με ΕΕΑ. 

Συμπερασματικά, υπάρχει η ανάγκη να μετατοπιστεί η ερευνητική εστίαση από τους 

περιθωριοποιημένους μαθητές προς την εφαρμογή παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν ολόκληρη 

την τάξη. Σε συμφωνία με αυτή την ερευνητική προτεραιότητα, η παρούσα έκθεση στοχεύει να 

εξετάσει τον αντίκτυπο του προγράμματος παρέμβασης, ο ‘Κύκλος των Φίλων’, καθώς και άλλων 

προγραμμάτων παρέμβασης που ευνοούν την κοινωνική συμμετοχή όλων των μαθητών.  
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2. Κύκλος των Φίλων 
Σύντομες πληροφορίες 
Όνομα του 
προγράμματος: 

Κύκλος των Φίλων 

Υπεύθυνος 
οργανισμός: 

Inclusive Solutions 

Διάρκεια 
παρέμβασης: 

Ποικίλλει 

Ιστοσελίδα 
προγράμματος: 

https://inclusive-solutions.com/ 

Ομάδα-στόχος 
Μαθητές (ηλικία): Ποικίλλει 
Τύποι 
διαφορετικότητας: 

Όλοι οι τύποι διαφορετικότητας 

Τύπος σχολείου: Όλοι οι τύποι γενικών σχολείων 
Περίληψη του προγράμματος 
Ορισμός της 
ένταξης/ 
κοινωνικής 
συμμετοχής: 

Δεν υπάρχει σαφής ορισμός της κοινωνικής ένταξης. Στο εγχειρίδιο οι 
συγγραφείς αναφέρουν τις υποκείμενες αξίες του Κύκλου των Φίλων, όπου 
μεταξύ άλλων αναφέρονται “[..] πλήρης ένταξη για όλους [..].” (Newton & 
Wilson, 2016, p. 6). Παραδείγματα πλήρους ένταξης δίνονται αναφέροντας 
τους Nisbet και Hagner (2000), καθώς και τους Jordan και Goodey (1996). Η 
ένταξη συνδέεται περαιτέρω με τα ανθρώπινα δικαιώματα παραθέτοντας το 
απόσπασμα από το Centre for Studies on Inclusive Education (1998) “Η 

ενταξιακή εκπαίδευση είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα, είναι  αποτελεσματική 

εκπαίδευση και κοινωνικά αποδεκτή” (όπως παρατίθεται στους Newton & 
Wilson, 2016, p. 13) 

Σκοπός του 
προγράμματος: 

Το πρόγραμμα επιδιώκει την βελτίωση της ένταξης των παιδιών που βιώνουν 
τον κίνδυνο αποκλεισμού εξαιτίας διαφόρων λόγων (Newton & Wilson, 2016). 

Βασικά στάδια: Το εγχειρίδιο του Κύκλου των Φίλων (Newton & Wilson, 2016) αναφέρει 
διαφορετικά στάδια, τα οποία είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του 
προγράμματος. 
Προετοιμασία: Πριν το ξεκίνημα του Κύκλου των Φίλων, είναι σημαντικό να 

εξασφαλιστεί η στήριξη των γονέων, του παιδιού στο οποίο 
επικεντρώνεται η παρέμβαση (‘παιδί-στόχος’), καθώς και 
του διευθυντή του σχολείου. Ακόμα, το προσωπικό που θα 
εμπλακεί στο πρόγραμμα θα πρέπει να συμφωνήσει να 
αφιερώνει περίπου 30 με 40 λεπτά την εβδομάδα για την 
παρέμβαση.   

Αρχική 
συνάντηση με 
την τάξη του 

Αυτή η συνάντηση αποτελεί την αφετηρία. Συνίσταται ένα 
άτομο (κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος, κ.ά.) που δεν 
εμπλέκεται στην τάξη να αναδείξει τη σημασία του 
προγράμματος. Ένας δεύτερος εκπαιδευτικός που θα 
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‘παιδιού-
στόχου’ 

καταγράφει τα πρακτικά μπορεί να υποστηρίξει τη 
συνάντηση. Είναι απαραίτητο να συζητηθούν με την τάξη οι 
θετικές αλλά και οι δύσκολες πτυχές του αποκαλούμενου ως 
‘παιδιού-στόχου’ και να τους ενημερώσουμε πως η βοήθειά 
τους είναι απαραίτητη προκειμένου εκείνο να ξεπεράσει τις 
υπάρχουσες ‘δυσκολίες’. Μετά από αυτή τη συζήτηση το 
άτομο που είναι υπεύθυνο για τη συνάντηση κάνει μία 
εισαγωγή στα διαφορετικά είδη σχέσεων και φιλιών, η 
οποία θα βοηθήσει την τάξη να σχηματίσει μία ευρύτερη 
εικόνα και αίσθηση των δικτύων. Αυτό το περιεχόμενο 
ακολουθείται από την προσπάθεια να αναπτυχθεί 
ενσυναίσθηση ρωτώντας τους μαθητές πως φαντάζονται 
πως θα ένιωθαν και πως θα συμπεριφέρονταν, εάν δεν είχαν 
καθόλου φίλους. Μετά τη συλλογή των απαντήσεών τους, 
το επόμενο βήμα είναι η συλλογή και η ανάπτυξη των ιδεών 
τους σχετικά με το πως αυτοί θα είναι υποστηρικτικοί. 
Τέλος, έξι με οκτώ μαθητές γίνονται εθελοντές για τον κύκλο 
των φίλων.  
Καθώς το αποκαλούμενο ως ‘παιδί-στόχος’ δεν είναι παρόν 
στην αρχική συνάντηση είναι απαραίτητο να αναφερθεί 
στην αρχή πως αυτή/ός είναι ενήμερη/ος για τη συνάντηση 
και έχει δώσει την άδειά της/του για αυτή. 
 

Η πρώτη 
συνάντηση 
του κύκλου 
των φίλων 

Αυτή η συνάντηση με το ‘παιδί-στόχο’ πρέπει να 
προγραμματιστεί όσο το δυνατόν πιο άμεσα και να έχει 
διάρκεια περίπου 45 με 60 λεπτά. Η δημιουργία ενός 
ασφαλούς περιβάλλοντος για το παιδί είναι πολύ 
σημαντική. Επομένως, συνίσταται η προετοιμασία του 
‘παιδιού-στόχου’ προκειμένου να την/τον ενημερώσουμε 
για το τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έτσι 
ώστε να μην τον/την αναστατώσει καμία δυσάρεστη 
έκπληξη.  
Η συνάντηση ξεκινά με ασκήσεις ‘προθέρμανσης’ και τη 
σύναψη συμφωνίας στο πως θα συμπεριφερόμαστε μεταξύ 
μας. Το επόμενο βήμα είναι η παροχή ανατροφοδότησης 
από τους εθελοντές, η οποία έχει ήδη διενεργηθεί κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης ολόκληρης της τάξης. Είναι 
σημαντικό να καλλιεργηθεί μία ανοιχτή και ειλικρινής 
συζήτηση όπου το ‘παιδί-στόχος’ θα νιώθει ασφαλές. Μετά 
την αναφορά στις θετικές και στις δύσκολες πτυχές, η ομάδα 
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οργανώνει σχέδια υποστήριξης του παιδιού (Newton & 
Wilson, 2016).  

Εβδομαδιαίες 
συναντήσεις 
του κύκλου 

Κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων, κάθε 
συνάντηση θα διαρκεί περίπου 20 με 40 λεπτά. Αυτές οι 
συναντήσεις στοχεύουν να “[…] προσφέρουν ενθάρρυνση 

και αναγνώριση της επιτυχίας και της προόδου, να 

εντοπίσουν τις δυσκολίες, να θέσουν στόχους και να 

αναπτύξουν στρατηγικές για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, 

και να βοηθήσουν να εφαρμοστούν στην πράξη αυτές οι 

ιδέες..” (Newton & Wilson, 2016, p. 73). Είναι, επίσης, 
σημαντικό να μιλήσουμε για τα συναισθήματα των παιδιών, 
καθώς και για τις προκλήσεις και να συνεργαστούμε πάνω 
σε νέες στρατηγικές προκειμένου να ξεπεραστούν τα 
εμπόδια. Ο συντονιστής του κύκλου μπορεί να 
χρησιμοποιήσει διαφορετικές μεθόδους προκειμένου να 
οργανώσει πιο εις βάθος ή απλές συναντήσεις.   

Μεθοδολογία: Οι κύκλοι πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση με ένα βασικό κορμό, 
ωστόσο, ο συντονιστής μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικές προσεγγίσεις 
και μεθόδους για να τους σχεδιάσει και να τους οργανώσει. Το εγχειρίδιο του 
Κύκλου των Φίλων αναφέρει την επίλυση προβλημάτων και την προσωπική 
και κοινωνική αναπτυξιακή προσέγγιση. Επιλέγοντας την πρώτη επιλογή, η 
αξιολόγηση των θετικών και των αρνητικών, η επίλυση συγκεκριμένων 
προβλημάτων, η συγκεκριμενοποίηση των στόχων καθώς και ο καταιγισμός 
ιδεών για στρατηγικές που θα επιτύχουν τους στόχους μπορεί να φανούν 
χρήσιμα.  Η δεύτερη προσέγγιση χρησιμοποιεί δραστηριότητες, οι οποίες 
επικεντρώνονται στις σχέσεις, εντοπίζουν και ανταποκρίνονται σε δύσκολες 
εμπειρίες (Bliss & Tetley, 1993· Mosley, 1996· Sapon-Shevin, 1998). Εκτός από 
τις ψυχό- και κοινωνικό-δραματικές διεργασίες, οι προσεγγίσεις 
θεραπευτικών ομάδων (Hanko, 1999) και ο συναισθηματικός αλφαβητισμός 
(Sharp & Herrick, 2000) αναφέρονται, επίσης, στο εγχειρίδιο. 

 

2.1 Σχεδιασμός της συλλογής δεδομένων και σύνοψη των μελετών του ‘Κύκλου 

των Φίλων’  

Τα παρακάτω κριτήρια ένταξης χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να βρεθούν μελέτες του 

‘Κύκλου των Φίλων’ για την παρούσα έκθεση: 

1. να έχουν εφαρμοστεί σε σχολεία 

2. να εξετάζουν την εφαρμογή του ‘Κύκλου των Φίλων’  

3. να εστιάζουν στα αποτελέσματα που είχε για τους μαθητές 
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4. να αφορούν σε εμπειρική έρευνα που να έχει διενεργηθεί και δημοσιευτεί μετά το 1995, 

όπου και θα έχει ήδη λάβει χώρα η πρώτη συνάντηση του ‘Κύκλου των Φίλων’  

Με βάση αυτά τα κριτήρια ένταξης, έντεκα δημοσιευμένες μελέτες στα Αγγλικά εντοπίστηκαν και 

αξιολογήθηκαν. Οι μελέτες θα παρουσιαστούν πολύ συνοπτικά και θα συζητηθούν σε αυτό το 

κεφάλαιο προκειμένου να αξιολογηθεί εάν η παρέμβαση ήταν επιτυχής και εάν τελικά μπορεί να 

συμπεριληφθεί στην προσαρμοσμένη έκδοση του  ‘Προγράμματος Παρέμβασης FRIEND-SHIP’. 

Η πρώτη μελέτη που φάνηκε να πληροί τα κριτήρια είναι από τους Newton, Taylor και Wilson 

(1996), τους δημιουργούς του ‘Κύκλου των Φίλων’, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το άρθρο περιλαμβάνει 

αποτελέσματα από είκοσι παρεμβάσεις του ‘Κύκλου των Φίλων’ στην πρωτότυπή του εκδοχή με τη 

συμμετοχή διαφόρων μαθητών. Η παρέμβαση έλαβε χώρα σε αρκετά γενικά σχολεία εστιάζοντας 

στους μαθητές με συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες. Καθώς οι συγγραφείς δεν 

περιγράφουν λεπτομερώς τη μεθοδολογία που ακολούθησαν στη συλλογή δεδομένων και στην 

αξιολόγηση τους, είναι αρκετά δύσκολο να αναλυθούν και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματά τους. 

Παρόλα αυτά, χρησιμοποιούνται αποσπάσματα από τις συζητήσεις κατά την εφαρμογή των κύκλων 

και αναφέρεται πως τα αποτελέσματα προκύπτουν από παρατηρήσεις των κύκλων και από γραπτή 

ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτικούς. Οι συγγραφείς περιγράφουν στα αποτελέσματά τους, 

ότι οι κύκλοι φάνηκαν ωφέλιμοι για όλους τους συμμετέχοντες μαθητές, καθώς βελτίωσαν τις 

διαπροσωπικές τους δεξιότητες (Newton et al., 1996). Ειδικά, τονίζεται η πρόοδος που σημειώθηκε 

σε δεξιότητες, όπως η ενσυναίσθηση και η συλλογική διαχείριση προβλημάτων. Οι μαθητές 

βελτίωσαν τις δεξιότητές τους όσον αφορά στο να ακούνε αλλά και την ικανότητά τους να 

αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Με βάση αυτό, οι μαθητές έμαθαν, επίσης, 

πως τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές συνδέονται μεταξύ τους και ότι είναι δυνατόν κάποτε 

να αλλάξει η συμπεριφορά κάποιου. Τα αποτελέσματα από τους εκπαιδευτικούς ανέδειξαν πως η 

εστίαση στις θετικές πτυχές/αλλαγές μπορεί επίσης να επηρεάσει την άποψή τους. Σημειώνεται, 

επίσης, ότι οι συναντήσεις του κύκλου, καθώς και το γεγονός ότι μοιάζουν με τις υπηρεσίες που ήδη 

προσέφεραν, έχουν αυξήσει την αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών. Ακόμα, οι εκπαιδευτικοί 

αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, καθώς οι μαθητές αναλαμβάνουν την ευθύνη, η οποία οδηγεί σε 

αλλαγή σε ολόκληρη την τάξη, νιώθοντας περήφανοι από την επιτυχία που εξασφάλισαν.  

Οι Whitaker et al. (1998) περιέγραψαν στο άρθρο τους τη λογική και τη διαδικασία της 

εφαρμογής του ‘Κύκλου των Φίλων’. Το δείγμα αποτελούταν από επτά μαθητές με διαταραχές στο 

φάσμα του αυτισμού 3ης δημοτικού μέχρι 3ης γυμνασίου.  Οι έξι ήταν εγγεγραμμένοι σε γενικά 

σχολεία και ο ένας ήταν εγγεγραμμένος σε σχολείο για μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες. Ο 
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‘Κύκλος των Φίλων’ περιελάμβανε τη συμμετοχή έξι με οκτώ εθελοντών μαθητών για κάθε ‘παιδί-

στόχο’, οι οποίοι επιλέχθηκαν με τελική απόφαση των εκπαιδευτικών (N=52 μαθητές). Οι 

συναντήσεις του κύκλου πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος και 

όταν έγινε η αξιολόγηση ο αριθμός των συναντήσεων, που είχαν πραγματοποιηθεί, κυμαινόταν από 

3 έως 17. Δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ποιοτικών εργαλείων προκειμένου να αξιολογηθεί πως 

αντιλήφθηκαν οι μαθητές τα οφέλη αλλά και τις προκλήσεις της παρέμβασης. Πραγματοποιήθηκαν 

συνεντεύξεις με το προσωπικό του σχολείου, το ‘παιδί-στόχο’ και τους γονείς του, καθώς και με όλα 

τα μέλη του κύκλου. Παρόλα αυτά όμως, οι συγγραφείς δεν αναφέρουν εάν οι συνεντεύξεις 

πραγματοποιήθηκαν πριν ή μετά την παρέμβαση και ούτε εάν υπήρχε ομάδα ελέγχου. 

Οι συγγραφείς ανέφεραν, ότι δεν είναι δυνατόν να καταλήξουν, εάν, καθώς και σε ποιο βαθμό οι 

αλλαγές στις συμπεριφορές μπορούν να αποδοθούν στο ‘Κύκλο των Φίλων’. Όμως, τα αποτελέσματα 

αποδεικνύουν μία θετική επίδραση της παρέμβασης στο ‘παιδί-στόχο’ και στα μέλη του κύκλου. Οι 

συντονιστές των κύκλων ανέφεραν βελτίωση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, μειωμένο άγχος και 

βελτιωμένη συμπεριφορά του ‘παιδιού-στόχου’, καθώς και αυξημένα επίπεδα ενσυναίσθησης, 

κατανόησης και αυτοεκτίμησης για τα μέλη του κύκλου. Τα μέλη του κύκλου δήλωσαν πως η 

παρέμβαση επέδρασσε θετικά στην υποστηρικτική τους συμπεριφορά, στην προσωπική τους 

ανάπτυξη και στην ικανοποίησή τους από την επίτευξη των στόχων.  Από την πλευρά τους οι γονείς 

εμφανίστηκαν ενθουσιασμένοι από τους κύκλους και τη βελτιωμένη κοινωνικότητα των παιδιών. 

Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απόψεις του ‘παιδιού-στόχου’ όσον αφορά στην εμπειρία 

του από τον κύκλο των φίλων. 

Ο Shotton (1998) παρουσιάζει στο άρθρο του μία τροποποιημένη εκδοχή του ‘Κύκλου των 

Φίλων’, για μία δεκατριάχρονη μαθήτρια, τη Susan, η οποία διατηρεί ελλιπείς σχέσεις με τους 

συμμαθητές της. Η παρέμβαση ξεκινούσε με όλη την τάξη, όπου αντίθετα με την αυθεντική εκδοχή, 

ήταν παρόν το ‘παιδί-στόχος’. Ζητήθηκε από τους μαθητές να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο 

κοινωνιομετρικής αξιολόγησης (Coie, Dodge, & Coppotelli, 1982), το οποίο έδινε πληροφορίες για 

το πόσο δημοφιλείς είναι οι μαθητές, για τις υπάρχουσες φιλίες μέσα στην τάξη, καθώς και 

ανατροφοδότηση σχετικά με το εάν οι μαθητές είναι πρόθυμοι να εμπλακούν στην ομάδα του 

‘Κύκλου των Φίλων’. Με βάση το ερωτηματολόγιο επιλέχθηκαν πέντε μαθητές να συμμετάσχουν 

στις εβδομαδιαίες συναντήσεις της ομάδας για μισή ώρα περίπου για τις επόμενες έξι εβδομάδες. 

Εκτός από τη Susan, εντοπίστηκαν δύο επιπλέον μαθητές να διατρέχουν τον κίνδυνο απομόνωσης 

και συμπεριληφθήκαν στον κύκλο.  
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Μετά την παρέμβαση τα μέλη του κύκλου ανέφεραν ότι νιώθουν πιο χαρούμενα και περισσότερο 

ενταγμένα στο σχολείο, καθώς έχουν αναπτύξει νέες σχέσεις μέσα στον ‘Κύκλο των Φίλων’. Όσον 

αφορά στη Susan, οι δάσκαλοί της όπως και η μητέρα της παρατήρησαν ότι πια είναι πιο σίγουρη 

για τον εαυτό της. Η αυτο-αναφορά της Susan αποκάλυψε πως ενώ έχει δημιουργήσει καινούργιους 

φίλους, το σχολείο παραμένει ένα μέρος που δε χαίρεται να βρίσκεται.   

Οι Smith και Cooke (2000) παρουσιάζουν μία μελέτη περίπτωσης ενός πεντάχρονου μαθητή, 

του Mark, σε μία τάξη υποδοχής, ο οποίος εμφανιζόταν να μην έχει φίλους. Η συμπεριφορά του 

περιγράφηκε σαν απαιτητική και η μητέρα του ανέφερε ότι δε έδειχνε κανένα ενδιαφέρον 

συμμετοχής σε ομαδικές δραστηριότητες.  Μία προσαρμοσμένη εκδοχή της προσέγγισης 

εφαρμόστηκε συνδυασμένη με την έννοια που αναπτύχθηκε από τους LaVigina et al. (1989) για να 

περιγράψει την αλλαγή του περιβάλλοντος, την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, την ενθάρρυνση και τις 

στρατηγικές αντίδρασης. 

Επτά εβδομάδες μετά την παρέμβαση τα αποτελέσματα συζητήθηκαν με το προσωπικό της τάξης 

και δόθηκε θετική ανατροφοδότηση σχετικά με το θέμα της φιλίας. Αναφέρθηκε πως ο Mark 

σημείωσε πρόοδο στην έκφραση των ιδεών του καθώς και στην αλληλεπίδραση όπως και στο 

παιχνίδι με τους άλλους. Επιπλέον, η αντικοινωνική του συμπεριφορά μειώθηκε σημαντικά. 

Η Bowen (2010) παρουσιάζει στη δική της πειραματική μελέτη περίπτωσης την αξιολόγηση 

τριών στρατηγικών παρέμβασης που εφαρμόστηκαν σε τέσσερα τυφλά παιδιά (μεταξύ 7 και 13 

ετών) προκειμένου να ενισχυθεί η αυτοεκτίμησή τους. Η στρατηγική παρέμβαση αποτελούταν από 

η ‘ώρα του κύκλου’, τον 'Κύκλο των Φίλων’ και από την ‘ένας-προς-έναν καθοδήγηση’, και 

εφαρμόστηκαν ξεχωριστά αλλά και συνδυαστικά, για ένα διάστημα περίπου έξι μηνών. Η 

αυτοεκτίμηση μετρήθηκε μέσω του ερωτηματολογίου B/G STEEM (Maines & Robinson, 1993), το 

οποίο χορηγήθηκε στην αρχή και άλλες δύο φορές κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. 

Σε γενικές γραμμές, οι τέσσερις μαθητές επέδειξαν υψηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης μετά τις 

στρατηγικές παρέμβασης και οι μικρότερης ηλικίας μαθητές φάνηκε να αντιδρούν γρηγορότερα 

στην παρέμβαση από ότι οι μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά, δεν ήταν δυνατόν 

να καθοριστεί εάν μία στρατηγική παρέμβαση, ή ο συνδυασμός τους, ήταν πιο αποτελεσματικός 

στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης. Ο συγγραφέας συζητά ότι οποιαδήποτε θετική παρέμβαση 

μπορεί να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση των ευάλωτων μαθητών. Οι αλλαγές στην αυτοεκτίμηση 

μπορούν να αποδοθούν σε διάφορους παράγοντες, όπως στην αυξημένη προσοχή που τυγχάνει ο 

μαθητής, ή ακόμα ως αποτέλεσμα της τάσης των μαθητών να δίνουν κοινωνικά επιθυμητές 

απαντήσεις σε εργαλεία αυτο-αναφοράς.  
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Σε μία δεύτερη πειραματική μελέτη περίπτωσης, η O’Connor (2016) παρουσιάζει τα 

αποτελέσματα από την παρέμβαση του ‘Κύκλου των Φίλων’ για ένα δεκάχρονο μαθητή με διάγνωση 

Συνδρόμου Asperger και με άλλες συνδεόμενες μαθησιακές δυσκολίες. Ο μαθητής περιγράφηκε να 

αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εμπλοκή του σε κατάλληλες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους 

συμμαθητές του. Ο ‘Κύκλος των Φίλων’ εφαρμόστηκε στοχεύοντας στην ενίσχυση της 

συμπεριφοράς του μαθητή προκειμένου να ανταποκρίνεται κατάλληλα στις συναναστροφές με τους 

συνομηλίκους του και να ξεκινά κατάλληλες αλληλεπιδράσεις. Η παρέμβαση πραγματοποιούταν μία 

φορά την εβδομάδα για τρεις μήνες, σε σύνολο 12 συνεδριών.  

Οι συμπεριφορές των μαθητών κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων παρατηρήθηκαν στην τάξη 

και στο προαύλιο. Ποσοτικά δεδομένα συλλέχθηκαν κατά τη φάση εκκίνησης και μετά την 

παρέμβαση μέσω της χρήσης των ‘Belonging Scales’ (προσαρμοσμένες από την κλίμακα 

Psychological Sense of School Membership; Goodenow, 1993) προκειμένου να αξιολογηθεί η αυτό-

αξία και τα επίπεδα αποδοχής όπως τα παιδιά τις αντιλαμβάνονται, η κοινωνιομετρική αξιολόγηση 

‘Social Inclusion Survey’ (Frederickson & Graham, 1999), που αξιολογεί την πρόθεση των παιδιών να 

συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους σε μία δραστηριότητα αλλά και σε κοινωνικές περιστάσεις 

στο σχολείο. Ο συγγραφέας αναφέρει μία αύξηση της πρόθεσης των παιδιών να ξεκινήσουν 

κοινωνικές συναναστροφές και σχέσεις με το παιδί-στόχο μετά την παρέμβαση, καθώς και μία 

σημαντική αύξηση της αυτοεκτίμησης και των επιπέδων της κοινωνικής αποδοχής. Επιπλέον, η 

O’Connor (2016) αναφέρει περισσότερο συχνές επαφές με υψηλότερη ποιότητα ανάμεσα στο 

‘παιδί-στόχο’ και στην ομάδα των συνομηλίκων του. Παρόλα αυτά, το άρθρο δεν περιγράφει 

επακριβώς τις μετρήσεις και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, καθιστώντας δύσκολο να 

επαληθευτούν τα αναφερόμενα αποτελέσματα.  

Οι Frederickson και Turner (2003) παρουσιάζουν αποτελέσματα από μία μικρής κλίμακας 

αξιολόγηση δύο φάσεων της παρέμβασης του Κύκλου. Το δείγμα αποτελούταν από είκοσι παιδιά 

ηλικίας 6 με 12 ετών με συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες.  

Στην πρώτη Φάση, δέκα παιδιά επιλέχθηκαν τυχαία να συμμετάσχουν στην παρέμβαση του Κύκλου 

των Φίλων και δέκα μαθητές αποτέλεσαν την ομάδα σύγκρισης. Στη δεύτερη φάση, η ομάδα 

σύγκρισης της πρώτης φάσης έλαβε την παρέμβαση και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν μεταξύ των 

δύο φάσεων. Επομένως, στην πρώτη φάση υιοθετήθηκε πειραματικός σχεδιασμός με ομάδα 

ελέγχου με τεστ πριν και μετά την παρέμβαση, ενώ στη δεύτερη φάση υιοθετήθηκε πειραματικός 

σχεδιασμός  με μια μόνο ομάδα με τεστ πριν και μετά την παρέμβαση. Η παρέμβαση 

πραγματοποιήθηκε σε διάστημα έξι εβδομάδων. Οι μαθητές συμπλήρωσαν την κλίμακα Sociometric 
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Rating Scale (Asher & Dodge, 1986) για να αξιολογηθούν οι απόψεις τους και οι κρίσεις τους 

αναφορικά με το ‘παιδί-στόχο’, το Self-Perception Profile for Children (Harter, 1985) για να 

αξιολογηθούν οι απόψεις των μαθητών για τους εαυτούς τους, την υπο-κλίμακα My Class Inventory 

(Fraser, 1982· Fraser & Fisher, 1986) για να αναλυθούν οι απόψεις των μαθητών για το περιβάλλον 

της τάξης τους. Οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν την κλίμακα Teacher’s Rating Scale of Child’s Actual 

Behavior (Harter, 1985). Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά την παρέμβαση.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν θετική επίδραση και των δύο παρεμβατικών φάσεων στην κοινωνική 

αποδοχή των 'παιδιών-στόχων’ στις τάξεις τους. Παρόλα αυτά, μικρές αλλαγές σημειώθηκαν στις 

αντιλήψεις των παιδιών-στόχων σχετικά με την κοινωνική τους αποδοχή ή τη διαχείριση της 

συμπεριφοράς τους, στις κρίσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διαχείριση της συμπεριφοράς 

των παιδιών, ή στο περιβάλλον της τάξης.  

Στη δεύτερη πειραματική τους μελέτη, οι Frederickson et al. (2005) διερεύνησαν τα οφέλη 

του ‘Κύκλου των Φίλων’ κατά τη διάρκεια έξι εβδομάδων σχετικά με διάφορες πτυχές καθώς και με 

τη μεσοπρόθεσμη διατήρηση της κοινωνικής ένταξης, διενεργώντας επιπλέον αξιολόγηση τέσσερις 

μήνες μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης. Το δείγμα αποτελείται από 14 παιδιά από 6.8 μέχρι 

11.3 ετών με διαφορετικές ΕΕΑ (συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες, μαθησιακές 

δυσκολίες ή διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού). Το ερωτηματολόγιο LITOP  από την Social 

Inclusion Survey (SIS) (Frederickson & Graham, 1999) χρησιμοποιήθηκε ως κοινωνιομετρικό 

εργαλείο. Με βάση αυτό οι Frederickson et al. (2005) υπολόγισαν ένα δείκτη αποδοχής καθώς και 

ένα δείκτη απόρριψης για το κάθε παιδί. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκε μία προσαρμοσμένη 

εκδοχή της αξιολόγησης Guess Who από τους Coie και Dodge (1988) με απεριόριστες επιλογές 

κατονομασμών και ποσοστά (βλέπε Frederickson & Graham, 1999).  

Οι Frederickson et al. (2005) δηλώνουν πως οι συνεδρίες με ολόκληρη την τάξη εμφανίζουν θετική 

επίδραση στην κοινωνική ένταξη των ‘παιδιών-στόχων’. Τα αποτελέσματα δείχνουν μεγαλύτερη 

αποδοχή των παιδιών συνοδευόμενη από μείωση της απόρριψης. Παρόλα αυτά, σε μεταγενέστερες 

μετρήσεις, φάνηκε ότι η αποδοχή μειώθηκε και η απόρριψη αυξήθηκε. Εντοπίστηκε διαφορά στη 

συμπεριφορά των παιδιών που συμμετείχαν στον ΄Κύκλο των Φίλων’ και σε αυτά που δε 

συμμετείχαν στον ‘Κύκλο των Φίλων’, με αυτά που αποτελούσαν μέλη του κύκλου να αποδέχονται 

περισσότερο και να απορρίπτουν λιγότερο το ‘παιδί-στόχο’. Όσον αφορά στις εβδομαδιαίες 

συναντήσεις, με εξαίρεση ένα παιδί με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού, δεν φάνηκε σημαντική 

βελτίωση.  Σε μεταγενέστερη μέτρηση οι αξιολογήσεις αποδοχής από τα μέλη του κύκλου φάνηκαν 



17 

να επανέρχονται στις αρχικές μετρήσεις. Οι αξιολογήσεις απόρριψης μειώθηκαν αλλά ήταν ελάχιστα 

χαμηλότερες συγκρινόμενες με τις αρχικές μετρήσεις.   

Οι Miller et al. (2003) παρουσίασαν τα αποτελέσματα των Κύκλων Φιλίας στις κοινωνικές 

επαφές μεταξύ τριών αγοριών με ήπιες αναπηρίες και των συμμαθητών τους και τη γενίκευση των 

θετικών δεξιοτήτων σε άλλα σχολικά περιβάλλοντα και κοινωνικές συμπεριφορές. Τα ‘παιδιά-στόχοι’ 

ήταν απομονωμένα, παραμελημένα, ή ήταν το επίκεντρο πειραγμάτων ή κακόβουλων σχολίων από 

τους συμμαθητές τους. Επιλέχθηκαν τέσσερις συμμαθητές του κάθε ‘παιδιού-στόχου’ με βάση τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την κοινωνική επάρκεια και τις δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων και το κοινωνιόγραμμα του κάθε ‘παιδιού-στόχου’.   

Σχεδιασμός πολλαπλής βάσης εκκίνησης σε διαφορετικές συνθήκες χρησιμοποιήθηκε με κάθε 

‘παιδί-στόχο’  ξεκινώντας τον Κύκλο Φιλίας, αφού ο προηγούμενος είχε δείξει αύξηση στις 

κατάλληλες αλληλεπιδράσεις. Οι Κύκλοι Φιλίας συναντιόντουσαν μία φορά την εβδομάδα για 30 

λεπτά και οργανώθηκαν από τον ερευνητή στο τμήμα ένταξης. 

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω παρατήρησης των κοινωνικών επαφών κατά τη διάρκεια του 

μεσημεριανού γεύματος και του διαλείμματος, κατά τη διάρκεια της αρχικής μέτρησης, της 

παρέμβασης, της γενίκευσης, και της διατήρησης. Επιπλέον, κοινωνιογράμματα (Beninghoff, 1993) 

συμπληρώθηκαν από όλους τους μαθητές πριν και μετά την παρέμβαση, καθώς και ανεπίσημες 

αναφορές από τους εκπαιδευτικούς. Για σκοπούς κοινωνικών συγκρίσεων, κατά τη διάρκεια του 

μεσημεριανού γεύματος παρατηρήθηκαν οι κοινωνικές επαφές τριών ομάδων μαθητών πέμπτης και 

έκτης τάξης χωρίς αναπηρίες.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλότερα ποσοστά κατάλληλων αλληλεπιδράσεων στο μεσημεριανό 

γεύμα για τα τρία ‘παιδιά-στόχους’ και τους συνομηλίκους τους μετά την παρέμβαση, τα οποία 

διατηρήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης σε επίπεδα παρόμοια με αυτά της ομάδας 

σύγκρισης. Επίσης, η παρέμβαση είχε θετικό αντίκτυπο στη συμμετοχή σε φιλικό παιχνίδι κατά τη 

διάρκεια του διαλείμματος για τους δύο μαθητές. Ανεπίσημες αναφορές από τους εκπαιδευτικούς 

κατέδειξαν βελτιωμένες κοινωνικές επαφές για τους δύο μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας 

και βελτιωμένες κοινωνικές συμπεριφορές στη γενική τάξη, με τους μαθητές από τον Κύκλο Φιλίας 

να εμφανίζουν αύξηση στην εκδήλωση υποστηρικτικών συμπεριφορών στο ‘παιδί-στόχο’.   

Οι Kalyva και Avramidis (2005) παρουσιάσαν στη μικρή κλίμακας μελέτη τους την 

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης του ‘Κύκλου των Φίλων’ με στόχο τον εμπλουτισμό των 

δεξιοτήτων επικοινωνίας.  Το δείγμα αποτελούταν από 30 παιδιά προσχολικής ηλικίας από τα οποία 

τα 5 είχαν αυτισμό (ΠΟ= 3, ΟΕ=2). Η παρέμβαση πραγματοποιούταν μία φορά την εβδομάδα για 3 
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μήνες με διάρκεια περίπου 30 λεπτά. Δεδομένα συλλέχθηκαν κατά την αρχική φάση, κατά τη 

διάρκεια της παρέμβασης και μετά από 2 μήνες από την παρέμβαση με τη διενέργεια 

παρατηρήσεων στην τάξη όπου καταγράφθηκαν ο αριθμός των αντιδράσεων και των προσπαθειών 

έναρξης επικοινωνίας.  

Θετικά αποτελέσματα εντοπίστηκαν στις μετρήσεις ακριβώς μετά την παρέμβαση καθώς και σε 

μεταγενέστερες μετρήσεις. Οι Kalyva και Avramidis (2005) δηλώνουν ότι σε σύγκριση με την ομάδα 

ελέγχου οι δείκτες ανεπιτυχών αντιδράσεων και έναρξης επικοινωνίας μειώθηκαν στην ομάδα 

παρέμβασης και οι επιτυχείς αντιδράσεις και ενάρξεις επικοινωνίας αυξήθηκαν στις μετρήσεις 

ακριβώς μετά την παρέμβαση, όπως και σε μεταγενέστερη μέτρηση. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι 

ο ‘Κύκλος των Φίλων’ αποτελεί μία πετυχημένη παρέμβαση που οδηγεί στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών με αυτισμό και στην προαγωγή της ‘ένταξής’ τους στα γενικά 

σχολεία.  

Στο τέλος, οι Barrett και Randall (2004) παρουσιάζουν στο άρθρο τους την αξιολόγηση δύο 

διαφορετικών μοντέλων της παρέμβασης του ‘Κύκλου των Φίλων’ σχετικά με τα άμεσα και 

γενικευμένα αποτελέσματά τους. Για τη συλλογή δεδομένων εφαρμόστηκε μεικτή μεθοδολογία.   

Το πρώτο μοντέλο εστίαζε σε ένα παιδί, το οποίο σε αντίθεση με την αυθεντική προσέγγιση του 

‘Κύκλου των Φίλων’, είναι παρόν στη συνάντηση όλης της τάξης. Η παρέμβαση εφαρμόστηκε για έξι 

εβδομάδες και συμμετείχαν έξι παιδιά στις εβδομαδιαίες συναντήσεις του ‘Κύκλου των Φίλων’. Ένα 

κοινωνιομετρικό ερωτηματολόγιο (Frederickson, 1991) χορηγήθηκε πριν και μετά την παρέμβαση 

προκειμένου να αξιολογηθούν οι αλλαγές στην αποδοχή από τους συνομηλίκους. Ακόμα, 

χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να αποφασιστεί ποια παιδιά θα συμμετάσχουν στις εβδομαδιαίες 

συναντήσεις. Μετά την παρέμβαση, οι μαθητές, ο εκπαιδευτικός και οι γονείς συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο, ενώ ταυτόχρονα διενεργήθηκε συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης, έτσι ώστε να 

διενεργηθούν συνεντεύξεις και με αυτούς που δε συμμετείχαν στον ΄Κύκλο των Φίλων’. Οι Barrett 

και Randall (2004) δηλώνουν ότι το πρώτο μοντέλο έφερε περιορισμένα αποτελέσματα στις σχέσεις 

του ‘παιδιού-στόχου’ με τους συνομηλίκους του. Σχετικά με τα υπόλοιπα παιδιά που συμμετείχαν 

στον κύκλο, εντοπίστηκε ελάχιστη επίδραση, ενώ είναι θετικό ότι έδειξαν ενδιαφέρον να 

συμμετάσχουν σε επερχόμενο ‘Κύκλο των Φίλων’.  

Η δεύτερη αξιολόγηση που χρησιμοποιήθηκε για το μοντέλο του ‘Κύκλου των Φίλων’ περιλάμβανε 

όλη την τάξη ενός δημοτικού σχολείου με περισσότερα ‘παιδιά-στόχους΄ μέσα στην τάξη. Τρεις 

μαθητές αναγνωρίστηκαν ότι διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Το My Class Inventory 
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(MCI) (Fraser, 1989) συμπληρώθηκε από όλους τους μαθητές προκειμένου να συλλεχθούν δεδομένα 

σχετικά με την πραγματική και την προτιμώμενη συνεκτικότητα της τάξης.  

Οι Barrett και Randall (2004) αναφέρουν θετικά αποτελέσματα εξαιτίας της αυτο-αναφοράς των 

παιδιών στην αλλαγή της ποιότητας των κοινωνικών δεξιοτήτων τους. Ακόμα, άμεσα αποτελέσματα 

καταδεικνύουν θετική αλλαγή, καθώς ένα ‘παιδί-στόχος’ ανέφερε βελτίωση των κοινωνικών του 

δεξιοτήτων και δύο ανέφεραν ότι πια έχουν περισσότερες σχέσεις. Παρόλα αυτά, οι συγγραφείς 

αναφέρουν ότι δεν κατέστη δυνατόν να βελτιωθούν οι σχέσεις του πιο αποκλεισμένου παιδιού με 

τους συνομηλίκους του μέσα από τον ‘Κύκλο των Φίλων’.  

 

2.2  Συζήτηση των αποτελεσμάτων των ερευνών 

Η ανακεφαλαίωση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων του προγράμματος του ‘Κύκλου των 

Φίλων’ με βάση την παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι ένα περίπλοκο εγχείρημα. Ενώ το 

πρόγραμμα έχει ήδη χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές και ενώ όλες οι αναφερόμενες μελέτες έδειξαν 

με κάποιο τρόπο θετικά αποτελέσματα σε συγκεκριμένες διαστάσεις (όπως η κοινωνική συμμετοχή 

του ‘παιδιού-στόχου’ ή οι κοινωνικές του συμπεριφορές καθώς και η συμπεριφορά των άλλων 

μελών του κύκλου), η ερμηνεία είναι περιορισμένη. Ένας σημαντικός προβληματισμός που 

προκύπτει και που μπορεί να αποδοθεί σε όλες τις μελέτες παρέμβασης αφορά την προκατάληψη 

που υπάρχει για δημοσίευση μόνο στατιστικά σημαντικών αποτελεσμάτων (Kien et al., 2014). Αυτό 

καταδεικνύεται στο γεγονός ότι στην παρούσα ανασκόπηση δεν συμπεριλήφθηκε καμία μελέτη που 

δεν κατέδειξε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Επιπλέον, η σύγκριση των αποτελεσμάτων είναι 

απαιτητική λόγω αρκετών περιορισμών. Πρώτα από όλα, υπάρχει μία έλλειψη πληροφοριών όταν 

συγκρίνονται όλες αυτές οι μελέτες. Για παράδειγμα, σε κάποιες μελέτες ήταν ασαφές, εάν η 

παρέμβαση εφαρμόστηκε ακριβώς όπως συστήνεται στο πρόγραμμα- σε κάποιες αναφερόταν ότι 

έγινε προσαρμογή του προγράμματος με βάση συγκεκριμένα περιβάλλοντα, παιδιά-στόχους, κ.ά. 

Δεύτερον, κάποιες μελέτες δεν έδιναν αρκετές πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που 

υιοθέτησαν προκειμένου να αξιολογηθεί η παρέμβαση. Ένα άλλο πρόβλημα, που μπορεί να 

αναδειχθεί, είναι ότι όλες οι προαναφερόμενες μελέτες εστίαζαν στα θετικά αποτελέσματα του 

προγράμματος παρέμβασης ενώ πιθανά αρνητικά αποτελέσματα αγνοήθηκαν. Για παράδειγμα, 

όταν μελετώνται οι έντονες αλληλεπιδράσεις με τους συνομηλίκους, ένα πιθανό αποτέλεσμα θα 

μπορούσε να είναι, ότι οι συνομήλικοι απέκτησαν επίγνωση της ‘κακής συμπεριφοράς’ του ‘παιδιού-

στόχου’ η οποία μπορεί, για παράδειγμα, να οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα εκφοβισμού κτλ. 
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Όπως αναφέρεται σε μία παράθεση, ‘βλέπουμε αυτό που περιμένουμε να δούμε’. Κατά συνέπεια, 

συστήνεται οι μελλοντικές αξιολογήσεις να συνυπολογίσουν επίσης και τα πιθανά αρνητικά 

αποτελέσματα. Επιπλέον, βασισμένη στις έρευνες της κοινωνικής συμμετοχής (e.g. Schwab, 2018) η 

μεθοδολογία που χρησιμοποιείται μπορεί επίσης να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Έχει αναγνωριστεί 

ότι οι ποιοτικές μέθοδοι (π.χ., συνεντεύξεις) συνήθως καταλήγουν σε περισσότερο θετικά 

αποτελέσματα σε σύγκριση με τα αποτελέσματα ποσοτικών μεθόδων (π.χ., κοινωνιογράμματα, 

ερωτηματολόγια με κλίμακες Likert) ή πιο αντικειμενικά δεδομένα (π.χ., παρατηρήσεις από 

εξωτερικούς παρατηρητές). Σε σχέση με προηγούμενες μελέτες, οι αξιολογήσεις του προγράμματος 

του ‘Κύκλου των Φίλων’ στερούνται αντικειμενικότητας στη συλλογή δεδομένων και δεδομένων από 

χρήση μεικτή μεθοδολογίας.  Επιπρόσθετα, ενάντια σε μία σύγχρονη τάση στην ενταξιακή έρευνα 

(βλέπε π.χ. de Leeuw, de Boer, & Minnaert, 2018), δύσκολα κάποια έρευνα συμπεριλάμβανε τις 

φωνές των ‘παιδιών-στόχων’. Εάν η κοινωνική συμμετοχή του παιδιού στόχου βρίσκεται στο 

επίκεντρο της παρέμβασης, τότε η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων πρέπει οπωσδήποτε να λάβει 

υπόψη τις αντιλήψεις αυτών των μαθητών. Ακόμα, η αξιολόγηση πραγματοποιείται συνήθως 

αμέσως πριν και αμέσως μετά την παρέμβαση αφήνοντας ανεξερεύνητα τα μακροπρόθεσμα 

αποτελέσματα/τη σταθερότητα των βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων. Ακόμα πιο σημαντικό και 

βασισμένο στις προαναφερόμενες μελέτες φαίνεται να παραμένει ασαφές σε ποιο σκέλος του 

προγράμματος αποδίδονται τα αποτελέσματα. Π.χ., μπορεί τα υψηλότερα αποτελέσματα στην 

κοινωνική συμμετοχή να αποδίδονται στις αυξημένες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα παιδιά (βλέπε 

βιβλιογραφία σχετικά με τη θεωρία των επαφών μέσα σε μία ομάδα; Allport, 1954) και όχι σε 

συγκεκριμένες πτυχές του προγράμματος. Προκειμένου να αποκτήσουμε μία πληρέστερη εικόνα, 

είναι επομένως αναγκαίο να συμπεριληφθούν ομάδες ελέγχου, οι οποίες θα δέχονται άλλες 

παρεμβάσεις ή απλά θα ελεγχθούν για τις επαφές τους μέσα στην ομάδα.  

Οι περισσότερες από τις μελέτες που παρουσιάστηκαν είχαν ως κοινό γνώμονα, ότι το ‘παιδί-στόχος’ 

ήταν ένα παιδί με κοινωνικο-συναισθηματικά προβλήματα και/ή είχαν πολύ χαμηλό επίπεδο 

κοινωνικής συμμετοχής. Επομένως, δε γνωρίζουμε πολλά μέχρι σήμερα, για τον τρόπο με τον οποίο 

η παρέμβαση του ‘Κύκλου των Φίλων’ επηρεάζει τους μαθητές με διαφορετικές αναπηρίες ή/και 

δυσκολίες. Ένα άλλο ενδιαφέρον συμπέρασμα της ανασκόπησης των μελετών που αξιολογούν το 

πρόγραμμα του ‘Κύκλου των Φίλων’ ήταν ότι υπάρχει, ακόμα, μεγάλη διαφοροποίηση σχετικά με τη 

διάρκεια της παρέμβασης.  

 Συνυπολογίζοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το πρόγραμμα ο ‘Κύκλος των Φίλων’, 

δηλαδή, ότι ένα συγκεκριμένο παιδί βρίσκεται στο επίκεντρο του κύκλου, κάποια ηθικά ζητήματα 
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πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Σε αυτά δεν έχει γίνει καμία αναφορά  στις παραπάνω μελέτες. 

Επιπλέον, παραμένει περιορισμένη η γνώση σχετικά με την καταλληλόλητα της χρήσης του 

προγράμματος σε διαφορετικά περιβάλλοντα.   

Αυτό που έχει ληφθεί υπόψη για το παρόν πρόγραμμα FRIEND-SHIP είναι, ότι μέσα από την 

ανάπτυξη του προγράμματος παρέμβασης είναι χρήσιμο να δοθούν λεπτομερείς πληροφορίες 

σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης αυτού του προγράμματος παρέμβασης. Στην καλύτερη 

περίπτωση, ένα ημερολόγιο που θα συμπληρώνεται από τον εκπαιδευτικό (προκειμένου να 

καταγράφει με λεπτομέρειες πως εφαρμόστηκε η παρέμβαση), ένα εργαλείο αξιολόγησης (που θα 

περιλαμβάνει κλίμακες, οδηγούς συνέντευξης) καθώς και πληροφορίες σχετικά με το πως γίνεται η 

αξιολόγηση, θεωρούνται απαραίτητα προκειμένου να καταλήξουμε σε συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά 

με την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. Αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη σε όλες τις 

μελλοντικές ερευνητικές αναφορές του παρόντος προγράμματος. 
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3. Προγράμματα κοινωνικής ένταξης- Ανασκοπήσεις 

3.1  Διαδικασία και σχεδιασμός της συλλογής δεδομένων 

Οι συμμετέχουσες χώρες στο πρόγραμμα FRIEND-SHIP πραγματοποίησαν μία ανασκόπηση 

των υπαρχόντων προγραμμάτων που στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής 

συμμετοχής/κοινωνικής ένταξης των παιδιών στα γενικά σχολεία. Αυτή η ανασκόπηση διενεργήθηκε 

με σκοπό: να συνθέσει τα κοινά στοιχεία των προηγούμενων προγραμμάτων, καθώς και να αναλύσει 

τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους, να παρουσιάσει τα διαθέσιμα εμπειρικά δεδομένα σχετικά 

με την εφαρμογή του κάθε προγράμματος, και να ενημερώσει την ανάπτυξη του ‘FRIEND-SHIP 

προγράμματος’. Προκειμένου να εξυπηρετηθούν αυτοί οι στόχοι, κάθε εταίρος επέλεξε τέσσερα 

προγράμματα κοινωνικής συμμετοχής/κοινωνικής ένταξης. 

Τα κριτήρια ένταξης αποφασίστηκαν με βάση τους στόχους του προγράμματος και, συνεπώς, 

περιλάμβαναν ερευνητικά άρθρα, στα οποία: 

1. παρουσιάζονται παρεμβάσεις σε σχολικά πλαίσια που είχαν σκοπό την ενίσχυση της 

κοινωνικής ένταξης/συμμετοχής 

2. παρουσιάζονται εμπειρικά αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες μαθητές 

3. η ηλικία των μαθητών κυμαίνεται από 6-11 ετών  

4. η εμπειρική έρευνα διενεργήθηκε και δημοσιεύτηκε μετά την Διακήρυξη για τα Δικαιώματα 

των Ανθρώπων με Αναπηρίες των ΗΕ (UN, 2006). 

Σε συμφωνία με τον γενικό στόχο αυτού του προγράμματος, δηλαδή να συνεισφέρει στην ενταξιακή 

εκπαίδευση και στην κοινωνική συμμετοχή όλων των μαθητών, ο σκοπός των παρεμβάσεων δεν 

περιορίστηκε σε καμία προκαθορισμένη ομάδα παιδιών. Αυτά τα γενικά κριτήρια επέτρεψαν μία 

μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων να συμπεριληφθούν στην ανασκόπηση. 

Δεδομένα από τα επιλεγμένα προγράμματα αποσπάστηκαν και συνδυάστηκαν από την κάθε χώρα-

εταίρο χρησιμοποιώντας ένα προσχεδιασμένο πρότυπο που συνοψίζει τα βασικά χαρακτηριστικά με 

σκοπό να επιτραπεί η σύγκριση ανάμεσα στα διαφορετικά προγράμματα. Το πρότυπο συμφωνήθηκε 

από όλους τους εταίρους και αφορούσε στην περιγραφή του σκοπού, του θεωρητικού υπόβαθρου, 

του μεγέθους, του σχεδιασμού, των μεθόδων και της αξιολόγησης κάθε προγράμματος. Το 

ακόλουθο κεφάλαιο συνοψίζει τα βασικά χαρακτηριστικά των αξιολογημένων προγραμμάτων, 

καθώς και τα δεδομένα της εμπειρικής έρευνας που διενεργήθηκε κατά την εφαρμογή τους, 

προκειμένου να ενημερωθεί η ανάπτυξη του ‘Προγράμματος Παρέμβασης FRIEND-SHIP’. 
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3.2  Αποτελέσματα των αξιολογημένων προγραμμάτων 

Ένα σύνολο δεκαεφτά προγραμμάτων αξιολογήθηκαν γι’ αυτή την έκθεση. Παρόλα αυτά, οι 

μελέτες αξιολόγησης του ‘Κύκλου των Φίλων’ παρουσιάζονται ξεχωριστά στο δεύτερο κεφάλαιο της 

έκθεσης. Ο πίνακας 1 που παρατίθεται παρακάτω προσφέρει μία σύνοψη των χαρακτηριστικών των  

δεκαέξι προγραμμάτων.  

Είναι προφανές ότι τα αξιολογημένα προγράμματα με σκοπό να ενισχύσουν την κοινωνική 

συμμετοχή μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφέρουν στους σκοπούς 

τους. Η πλειονότητα των παρεμβάσεων είναι προσανατολισμένες στην ανάπτυξη των ικανοτήτων 

στοχεύοντας στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης/κοινωνικής συμμετοχής με επίκεντρο τρία 

στοιχεία: 1) την ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων και της κοινωνικής κατανόησης, 2) την 

εκμάθηση του σεβασμού και της αξίας της διαφορετικότητας στους μαθητές, 3) τη βελτίωση των 

δεξιοτήτων των μαθητών στη δημιουργία και διατήρηση φιλικών σχέσεων. Λιγότερα προγράμματα 

παρέμβασης μπορούν να οριστούν ως προσανατολισμένα σε προβλήματα (n=2) στοχεύοντας στην 

πρόληψη του θυμού και της επιθετικότητας εναντίον των συνομηλίκων (‘Ψυχο-εκπαιδευτικά 

προγράμματα για τη μείωση του θυμού’) και στη διαχείριση του κοινωνικού άγχους (‘Ψυχο-

εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μείωση του κοινωνικού άγχους’). 

Το πρώτο στοιχείο της ανάπτυξης των κοινωνικών ικανοτήτων και της κοινωνικής κατανόησης 

περιλαμβάνει την εκπαίδευση των μαθητών στην αναγνώριση των συναισθημάτων τους και εστιάζει 

στα θετικά στοιχεία του καθενός και των άλλων προκειμένου να είναι ενταξιακό. Τα περιεχόμενα 

περιλαμβάνουν την ανάπτυξη βασικών (π.χ., λύπη, χαρά, θυμός) και περίπλοκων (π.χ., 

διεκδικητικότητα, συμπόνοια, ενσυναίσθηση, αυτορρύθμιση/έλεγχο, διαπροσωπική επίλυση 

προβλημάτων, τρόπους αντιμετώπισης) κοινωνικό-συναισθηματικών δεξιοτήτων (π.χ., 

προγράμματα 1, 5, 6, 15). Τα προγράμματα ‘PATHS’, ‘Positive Action’, ‘SSIS-CIP’, ‘Sanford Harmony’ 

καθώς και το ‘Steps for life’ περιλαμβάνουν δραστηριότητες που ευνοούν την κοινωνικο-

συναισθηματική εκμάθηση προσφέροντας τις ικανότητες της αυτογνωσίας, της αυτοδιαχείρισης, 

της κοινωνικής επίγνωσης και της υπεύθυνης λήψης αποφάσεων.  

Το δεύτερο στοιχείο περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διαφορετικότητα, την 

αναφορά σε βασικές αξίες, όπως ο σεβασμός και η εκτίμηση των προσωπικών διαφορών (π.χ., 

προγράμματα 2, 15), με την εκπαίδευση των μαθητών να έχουν συναίσθηση των προκαταλήψεων 

(π.χ., πρόγραμμα 3), και με την ενθάρρυνσή τους να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν τις ομοιότητες 

και τις διαφορές του καθενός. Αυτή είναι η περίπτωση του ‘Collaboration, help, and solidarity: Three 

ways to have a better time together’, το οποίο περιλαμβάνει διδακτικές ενότητες που προσεγγίζουν 
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τα παρακάτω περιεχόμενα: ‘Είμαστε όλοι διαφορετικοί’, ‘Οι διαφορές είναι πολλές και είναι 

χρήσιμες’. Με τη σειρά του, το πρόγραμμα ‘The GREI model’ περιλαμβάνει διδακτικό περιεχόμενο 

σε σχέση με την επίδειξη ευγένειας σε αυτούς που είναι διαφορετικοί από μέρους των παιδιών.  

Το τρίτο στοιχείο θέτει στο επίκεντρο την εκπαίδευση των μαθητών στη δημιουργία υποστηρικτικών 

αλληλεπιδράσεων και φιλιών με τους συμμαθητές τους (π.χ., προγράμματα 2, 3, 11, 15), μέσω 

δραστηριοτήτων που καλλιεργούν την επίγνωση της ποιότητας της φιλίας, την αποδοχή των 

διαφορετικών απόψεων και τη συνεργασία με άλλους. Για παράδειγμα, το ‘Ψυχό-εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για τη μετάβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση’ περιλαμβάνει μία συνεδρία 

αφιερωμένη στη ΄δημιουργία νέων φιλιών και στη διατήρηση των παλαιών’. Αυτά τα στοιχεία είναι 

παρόντα στα προγράμματα που αξιολογήθηκαν, είτε ανεξάρτητα είτε συνδυασμένα μεταξύ τους. Τα 

προγράμματα παρέμβασης ‘Character strength’ και ‘Positive Action’, για παράδειγμα, στοχεύουν 

στην ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής εστιάζοντας στην εκμάθηση κοινωνικών και 

συναισθηματικών ικανοτήτων στους μαθητές. Με τη σειρά του, το ‘Sanford Harmony’ είναι μία 

πολυδιάστατη παρέμβαση που φαίνεται να βελτιώνει τις διαπροσωπικές σχέσεις μέσα και έξω από 

την τάξη, αποτελούμενο από πέντε κομμάτια που αφορούν: στη διαφορετικότητα και στην ένταξη, 

στην ενσυναίσθηση και στην κριτική σκέψη, στην επικοινωνία, στην επίλυση προβλημάτων, και στις 

σχέσεις με τους συνομηλίκους. Ανεξάρτητα από τον κύριο στόχο που εξυπηρετούν, όλα τα 

προγράμματα στοχεύουν να προωθήσουν την κοινωνική ένταξη και συμμετοχή καλλιεργώντας ένα 

θετικό κλίμα στην τάξη και προάγοντας την ένταξη των μαθητών.    

Όσον αφορά στις διαφορετικές προσεγγίσεις που υιοθετήθηκαν, δώδεκα προγράμματα 

παρέμβασης εστιάζουν γενικά στην διαφορετικότητα (προγράμματα 1, 3-10, 12, 15, 16) και τέσσερα 

εστιάζουν στην αναπηρία (προγράμματα 2, 11, 13, 14). Οι τέσσερις παρεμβάσεις που στοχεύουν 

στην αναπηρία αφορούν παιδιά με έντονες ή ειδικές ανάγκες εξαιτίας νοητικής αναπηρίας 

(προγράμματα 2, 11, 14), κινητικής αναπηρίας (πρόγραμμα 14) και μαθησιακών δυσκολιών 

(πρόγραμμα 13). Όσον αφορά στην ομάδα εστίασης, η πλειονότητα των προγραμμάτων υιοθετούν 

μία καθολική προσέγγιση και εστιάζουν, συνεπώς, σε ολόκληρη την τάξη. Δύο προγράμματα 

συνδυάζουν ολιστικές και στοχευμένες παρεμβάσεις – ‘The GREI model’ και  ‘MOSAIC’. Στοχευμένες 

παρεμβάσεις διενεργήθηκαν σε μαθητές που ‘δεν ήταν αγαπητοί από τους συμμαθητές τους’ και με 

‘έντονα συμπτώματα ΔΕΠΠΥ και προβλήματα με τους συμμαθητές’, αντίστοιχα. 

Η διάρκεια των παρεμβάσεων κυμαίνεται από πέντε 45-λεπτες συνεδρίες μέχρι ένα σχολικό 

έτος. Έξι παρεμβάσεις είχαν διάρκεια λιγότερη από δώδεκα εβδομάδες (προγράμματα 2, 7-9, 13, 

14). Από αυτές, οι συντομότερες παρεμβάσεις διήρκεσαν τέσσερις και πέντε εβδομάδες και 
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εφαρμόζονταν δύο φορές την εβδομάδα (προγράμματα 13, 14). Οι υπόλοιπες εφαρμόζονταν 

εβδομαδιαία κατά τη διάρκεια πέντε, οκτώ και δέκα εβδομάδων (προγράμματα 2, 7, 8, 9). Πέντε 

παρεμβάσεις διήρκεσαν μεταξύ 18 και 35 εβδομάδων (προγράμματα 1, 3, 6, 12, 15) και τέσσερις 

παρεμβάσεις εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου σχολικού έτους (προγράμματα 4, 10, 

11, 16).  

Οι περισσότερες από τις παρεμβάσεις εφάρμοσαν εβδομαδιαίες δομημένες συνεδρίες. Τρεις 

παρεμβάσεις (προγράμματα 2, 4, 16) υιοθέτησαν, επίσης, τις αξίες και τις δραστηριότητες του 

προγράμματος στο βασικό τους σχεδιασμό σε όλες τους τις καθημερινές δραστηριότητες (π.χ., 

αφίξεις και αναχωρήσεις, συναντήσεις στην τάξη, χρόνος διδασκαλίας, μεταφορές). Για παράδειγμα, 

το πρόγραμμα παρέμβασης ‘PATHS’ αποτελείται από γραπτό πρόγραμμα πάνω σε κοινωνικές και 

συναισθηματικές δεξιότητες που διδάσκονταν σε συστηματική βάση.  

Πολλαπλές διδακτικές τεχνικές και μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν σε αυτά τα προγράμματα, που 

περιλαμβάνουν την παράδοση διδακτικού περιεχομένου σχετικά με τις δεξιότητες που πρέπει να 

καλλιεργηθούν (π.χ., προγράμματα 3, 6, 7, 9, 14, 16), με την ανατροφοδότηση (π.χ., προγράμματα 

1-4, 9), με την διερεύνηση ιστοριών σχετικά με την στοχευμένη κατάσταση/δεξιότητα, με την 

παρουσίαση για να δείξουν στα παιδιά πως να εφαρμόζουν τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές που 

στοχεύει το πρόγραμμα(π.χ., προγράμματα 2, 3, 5, 9, 14), με παιχνίδια ρόλων προκειμένου να 

εκπαιδευτούν τα παιδιά (π.χ., προγράμματα 2, 3, 5, 9, 15, 16), με δραστηριότητες προσομοίωσης 

για τους μαθητές ώστε να ζήσουν διαφορετικές πραγματικότητες (2, 14), με ασκήσεις για το σπίτι 

(1, 2), με συζητήσεις στην ομάδα και αναστοχασμό (1, 3, 5-7, 9, 14, 16).  

Οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των περισσότερων παρεμβάσεων. Τρία 

προγράμματα περιλάμβαναν στην παρέμβαση τη συμμετοχή γονέων σε συγκεκριμένες 

δραστηριότητες: να ενισχύσουν τη θετική επικοινωνία μεταξύ του σχολείου και των γονέων, να 

μοιραστούν πληροφορίες σχετικά με τα περιεχόμενα του προγράμματος που εφαρμόζεται και να 

υποστηρίξουν τους μαθητές να επιδεικνύουν τις δεξιότητες φιλίας σε περιβάλλοντα με συμμαθητές 

(προγράμματα 3, 6, 14).  

Έχει επίσης αναλυθεί και συζητείται στην έκθεση η εμπειρική έρευνα σε σχέση με την 

εφαρμογή των προγραμμάτων παρέμβασης. Οι περισσότερες από τις έρευνες που εξετάζουν τα 

αποτελέσματα των προγραμμάτων παρέμβασης κοινωνικής συμμετοχής είναι πειραματικές ή οιωνεί 

πειραματικές μελέτες και περιλαμβάνουν σύγκριση μεταξύ της πειραματικής και της ομάδας 

ελέγχου με σχεδιασμό εξέτασης πριν και μετά (n=11). Οι εναπομένουσες μελέτες χρησιμοποίησαν 

σχεδιασμό εξέτασης πριν και μετά, χωρίς ομάδα ελέγχου (π.χ., προγράμματα 6, 9). Τέσσερις μελέτες 
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προσδιορίζουν την ένταξη μαθητών με αναπηρίες στο δείγμα τους (προγράμματα 1, 4, 11, 13), 

περιγράφουν γενικά μαθητές με ΕΕΑ (πρόγραμμα 1), ΔΕΠΠΥ (πρόγραμμα 4), ήπια νοητική υστέρηση 

(πρόγραμμα 11) και μαθησιακές δυσκολίες (πρόγραμμα 13). Ο πληθυσμός που εξεταζόταν σε κάθε 

παρέμβαση αποτελούταν κυρίως από μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ακόμα τέσσερις 

μελέτες περιλάμβαναν μαθητές προσχολικής αγωγής (προγράμματα 4, 5, 14, 15). Ο αριθμός των 

συμμετεχόντων της κάθε μελέτης ποικίλλει από 20 (πρόγραμμα 11) μέχρι 11258 (πρόγραμμα 10) 

μαθητές. Τα αποτελέσματα της παρέμβασης συνήθως αξιολογούνταν με τη χρήση περισσότερων 

του ενός εργαλείου. Ο συνολικός αριθμός των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν στις παρεμβάσεις 

ήταν 55. Η πλειονότητα των εργαλείων αποτελούταν από εργαλεία αυτό-αναφοράς τόσο για τους 

μαθητές (N=34) όσο και για τους εκπαιδευτικούς (N=5).  

Έξι από τις μετρήσεις περιλάμβαναν παρατήρηση των αλληλεπιδράσεων/κοινωνικών 

συμπεριφορών των μαθητών (N=4) και των στρατηγικών που χρησιμοποιούν στην τάξη οι 

εκπαιδευτικοί (N=2) και τρεις μετρήσεις περιλάμβαναν κοινωνιομετρικές συνεντεύξεις προκειμένου 

να αξιολογήσουν την κοινωνική θέση των μαθητών στα κοινωνικά δίκτυα. Χρησιμοποιήθηκαν, 

επίσης, ποιοτικά εργαλεία, όπως συνεντεύξεις (με εκπαιδευτικούς, N=3· με μαθητές, N=1) και 

ομάδες εστίασης (με μαθητές, N=3). Σε σχέση με τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων, η 

πλειονότητα των μελετών έδειξαν σημαντική βελτίωση σε διάφορες μετρήσεις αποτελεσμάτων. Στο 

δικό μας δείγμα παρεμβάσεων, οι κοινωνικό-συναισθηματικές δεξιότητες και η κοινωνική 

συμμετοχή των μαθητών ήταν με μεγάλη διαφορά το πιο κοινώς αναφερόμενο όφελος για τους 

μαθητές (N=10 και N=9, αντίστοιχα). Σε λίγες μελέτες, αναφέρθηκαν, επίσης, τα ακαδημαϊκά οφέλη 

των μαθητών και οι πρακτικές που χρησιμοποίησαν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη (N=3).  

Προκειμένου να προωθηθεί η κοινωνική συμμετοχή στην τάξη μαθητών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρκετές μελέτες όπως η παρέμβαση ‘Character Strength’, η ‘SSIS-

CIP’, ‘Positive action’ ή το ‘Steps for Life’ εστιάζουν στις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες των 

μαθητών και στα συναισθήματα. Αναφορικά με αυτό, οι αξιολογήσεις αναδεικνύουν θετικά 

αποτελέσματα σε δεξιότητες, όπως η ενσυναίσθηση, η διαχείριση συναισθημάτων, οι δεξιότητες 

φιλίας (‘Steps for Life’· Kourmousi et al., 2018), σημαντική ενίσχυση του να είσαι αρεστός/ή, 

συμμόρφωση στους κοινωνικούς κανόνες και χρήση ενεργητικών στρατηγικών διαχείρισης (‘Ψυχό-

εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη μετάβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση’, Brouzos, Vassipoulos, 

Vlachioti & Baourda, 2019), σημαντική μείωση στην επιθετική συμπεριφορά και σε εχθρικές 

αναφορές, καθώς και σε λιγότερο αντιλαμβανόμενο θυμό και περισσότερο αυτοέλεγχο (‘Ψυχό-

εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον περιορισμό του θυμού’, Vassilopoulos, Brouzos & Rentzios, 2014), 
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λιγότερο κοινωνικό άγχος, αρνητικές ερμηνείες αμφιβολίας, και υψηλότερη αυτό-συμπληρώμενη 

αίσθηση του να είσαι αρεστός/ή από μαθητές δημοτικού που βρίσκονται σε κίνδυνο να εμφανίσουν 

κοινωνικό άγχος (‘Ψυχό-εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον περιορισμό του κοινωνικού άγχους’, 

Vassilopoulos, Banerjee, & Prantzalou, 2009). Ακόμα, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες που 

συμμετείχαν στην ομάδα παρέμβασης επέλεξαν θετικές στρατηγικές διαχείρισης εντάσεων και 

επέδειξαν λιγότερο ακατάλληλες συμπεριφορές σε σύγκριση με τα παιδιά στην ομάδα ελέγχου 

(‘Κοινωνικές Ιστορίες’, Kalyva & Agaliotis, 2009). 

Τα αποτελέσματα που αφορούν στην κοινωνική συμμετοχή περιλάμβαναν τη μέτρηση των 

τεσσάρων διαστάσεων όπως ορίστηκαν από τους Koster et al. (2009): της αποδοχής από τους 

συμμαθητές και της αυτό-αντίληψης της αποδοχής αξιολογούμενη από ποσοτικά εργαλεία (π.χ., 

προγράμματα 3, 5, 10, 14), τις κοινωνικές σχέσεις και τις φιλίες αξιολογούμενες μέσω 

κοινωνιομετρικών συνεντεύξεων (π.χ., προγράμματα 2, 3, 4)΄, τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

αξιολογούμενες μέσω της παρατήρησης κοινωνικών επαφών ανάμεσα στους μαθητές (π.χ., 

προγράμματα 2, 11). 

Όσον αφορά στις απόψεις των μαθητών σχετικά με την αποδοχή των συμμαθητών τους με ΕΕΑ, το 

πρόγραμμα παρέμβασης ‘Special Friends’ (De Boer, Pijl, Minnaert, & Post, 2014) στοχεύει στη 

βελτίωση των στάσεων των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας απέναντι στους 

συμμαθητές τους με (σοβαρή) νοητική και κινητική αναπηρία. Προκειμένου να αλλάξουν οι στάσεις 

απέναντι στους συμμαθητές με αναπηρίες, οι μαθητές λαμβάνουν εξηγήσεις και πληροφορίες για 

τη νοητική και κινητική αναπηρία. Επιπλέον, οι μαθητές διαβάζουν ιστορίες με φανταστικούς 

χαρακτήρες με νοητική και κινητική αναπηρία. Τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη της 

παρέμβασης αξιολογήθηκαν στην πειραματική μελέτη των De Boer et al. (2014). Τα αποτελέσματα 

αναδεικνύουν σημαντικά περισσότερο θετικές απόψεις μαθητών προσχολικής ηλικίας στην 

πειραματική ομάδα αμέσως μετά την παρέμβαση σε σύγκριση με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου. 

Δεν εντοπίστηκαν μακροπρόθεσμα οφέλη. Σε αντίθεση, δε βρέθηκαν οφέλη από την παρέμβαση 

στις απόψεις των μαθητών πρώτης σχολικής ηλικίας απέναντι στους συμμαθητές τους με νοητική ή 

κινητική αναπηρία. Προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η παρέμβαση, συστήνεται η εμπλοκή των 

γονέων των παιδιών (π.χ., σε ότι αφορά στη διήγηση ιστοριών σχετικά με τις αναπηρίες στο σπίτι). 

Προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω η κοινωνική συμμετοχή των μαθητών πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ενταξιακή τάξη, κάποια από τα αξιολογημένα προγράμματα 

παρέμβασης εστιάζουν κυρίως στις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις των μαθητών με τους 

συνομηλίκους τους. Για παράδειγμα, ο σκοπός του προγράμματος παρέμβασης ‘GREI Model’ (García 
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Bacete, Marande & Mikami, 2019) είναι να εμπλουτίσει τις κοινωνικές σχέσεις στις τάξεις 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα παρέμβασης στοχεύει στις κοινωνικο-συναισθηματικές 

δεξιότητες των μαθητών, στο ενταξιακό κλίμα μεταξύ των συνομηλίκων, στις σχέσεις ανάμεσα στους 

μαθητές και στον εκπαιδευτικό και στην υποστήριξη των γονέων για μία περίοδο δύο ετών, βάση 

μιας πολυδιάστατης προσέγγισης. Από τη μία, οι μαθητές διδάσκονται γενικές δεξιότητες για τις 

κοινωνικές σχέσεις και από την άλλη, το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαθητές που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα με τους συμμαθητές τους. Σχετικά με αυτό το θέμα, τα αποτελέσματα 

μιας εμπειρικής μελέτης (García Bacete et al., 2019) αναδεικνύουν οφέλη από το πρόγραμμα 

παρέμβασης GREI στις κοινωνικές σχέσεις στις τάξεις των δημοτικών σχολείων. Τα παιδιά στην 

πειραματική ομάδα, όπως ήταν αναμενόμενο έλαβαν λιγότερες αρνητικές αναφορές από τους 

συμμαθητές τους, είχαν υψηλότερες αυτο-αντιλήψεις σχετικά με την αποδοχή από τους 

συμμαθητές και βελτιωμένες σχέσεις ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τον μαθητή σε σύγκριση με 

τους μαθητές της ομάδας ελέγχου. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το πρόγραμμα ‘Social Co-Existence’ 

(Vasileiadis & Doikou-Avlidou, 2018) του οποίου ο κύριος στόχος είναι ο εμπλουτισμός της 

κοινωνικής συμμετοχής στο δημοτικό σχολείο μέσω της καλλιέργειας των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στους μαθητές με νοητική αναπηρία και στους συμμαθητές τους χωρίς 

αναπηρίες. Επομένως, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτικές που σχετίζονται με την εφαρμογή 

δομημένων δραστηριοτήτων προκειμένου να προωθηθεί η ρύθμιση των συναισθημάτων, η 

κατάλληλη έκφραση, η αυτοπεποίθηση και η συνεργασία, καθώς και η συμμετοχή των μαθητών με 

νοητική αναπηρία στις κοινωνικές δραστηριότητες μέσα και έξω από το σχολικό περιβάλλον. Τα 

αποτελέσματα της πειραματικής μελέτης έδειξαν σημαντική αύξηση των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων των μαθητών με νοητική αναπηρία με τους συμμαθητές τους χωρίς αναπηρίες 

και θετικές αλλαγές στις απόψεις των μαθητών απέναντι στους συμμαθητές τους με νοητική 

αναπηρία ως αποτέλεσμα της παρέμβασης. Επιπλέον, ο στόχος της παρέμβασης MOSAIC (Mikami, 

Ownes, Hudec, Kassab, & Evans, 2019) είναι να δημιουργήσει θετικό κλίμα ανάμεσα στους 

συμμαθητές και να επηρεάσει τις δυναμικές ανάμεσα στους συνομηλίκους στις τάξεις των 

δημοτικών σχολείων μέσα από καθημερινές πρακτικές των εκπαιδευτικών. Αναφέρεται πως ειδικά 

τα παιδιά με ΔΕΠΠΥ ωφελούνται από τις πρακτικές που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη, καθώς 

αυτά τα παιδιά βιώνουν συνήθως τον κοινωνικό αποκλεισμό. Τελικά, ο κύριος στόχος του 

προγράμματος παρέμβασης ‘Collaboration, help, and solidarity: Three ways to have better time 

together’ (Nota, Ginevra & Soresi, 2018) είναι η προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής των μαθητών 

δημοτικού με νοητική αναπηρία. Τα αποτελέσματα από μία πειραματική μελέτη (Nota et al., 2018) 
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καταδεικνύουν θετική επίδραση της παρέμβασης στην κοινωνική αποδοχή των μαθητών με νοητική 

αναπηρία, στην κοινωνική τους συμπεριφορά στην ενταξιακή τάξη και στις αλληλεπιδράσεις τους με 

τους συμμαθητές τους χωρίς αναπηρίες. 

 

3.3  Παράγοντες ‘κλειδιά’ της επιτυχίας των αξιολογημένων προγραμμάτων 

κοινωνικής ένταξης 

Για την επιτυχή και σταθερή προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής των μαθητών στην τάξη 

πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποιοι σημαντικοί παράγοντες που αφορούν στην κατάλληλη πρακτική 

εφαρμογή σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επομένως, μία 

προσεκτικότερη ματιά σε αυτούς τους παράγοντες ήταν πέρα των προαναφερθέντων περιγραφικών 

και αναλυτικών αποτελεσμάτων σημαντική για την ανάλυση.   

Ένας από τους παράγοντες «κλειδιά» της επιτυχίας των προγραμμάτων της κοινωνικής συμμετοχής 

φαίνεται να είναι η διάρκεια της παρέμβασης. Επομένως, είναι λογικό (αλλά όχι απόλυτο) ότι οι 

μακροχρόνιες παρεμβάσεις με τακτικότητα και περιεκτικότητα μάλλον είναι κεντρικό στοιχείο όσον 

αφορά στην περισσότερο σταθερή ανάπτυξη της κοινωνικής επάρκειας (π.χ., ‘Collaboration, help 

and solidarity’, ‘The GREI Model’, ‘Social Stories’, ‘Special friends’). Άλλος ένας σημαντικός 

παράγοντας επιτυχίας είναι συνδεδεμένος με την ηλικία των μαθητών. Συνίσταται οι παρεμβάσεις 

να λαμβάνουν χώρα στην πρώτη σχολική ηλικία ή στα πρώτα στάδια της κοινωνικής ανάπτυξης των 

μαθητών, καθώς οι μαθητές είναι πιο ευαίσθητοι σε εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στην αναπτυξιακή 

ηλικία (Vuorinen et al., 2019). Οι Vassilopoulos, Banerjee, και Prantzalou (2009) για παράδειγμα 

δηλώνουν πως οι μαθητές ωφελούνται περισσότερο από τη γνωστική εκπαίδευση πριν από την 

εφηβεία τους.  

Επιπλέον, μπορεί να θεωρηθεί ότι οι παρεμβάσεις που προωθούν την κοινωνική συμμετοχή των 

μαθητών είναι ιδιαίτερα επιτυχείς, εάν οι δραστηριότητες μπορούν να ενσωματωθούν στα κανονικά 

μαθήματα σε μικρές ομάδες. Επομένως, είναι σημαντικό να προσφερθεί στους εκπαιδευτικούς μία 

ποικιλία ευκαιριών να διαχειριστούν τις κοινωνικές ικανότητες των μαθητών, να προσφέρουν 

συγκεκριμένη ανατροφοδότηση σε κάθε συμμετέχοντα, να παρακινήσουν και να ενισχύσουν την 

ανάπτυξη κοινωνικής επάρκειας (Nota, Ginevra & Soresi, 2018). Μικρές ομάδες προσφέρουν επίσης 

στους μαθητές την ευκαιρία και τον χώρο να ασχοληθούν ενεργητικά με ένα ευρύ φάσμα σεναρίων 

και να αναστοχαστούν πάνω σε αυτά (O’Hare, Stark, Orr, Biggart, & Bonnell, 2018). Ομοίως, οι Welch, 
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Himonides, Saunders, Papageorgi, και Sarazin (2014) επισημαίνουν την επίδραση των συνεργατικών 

ομάδων μάθησης στην παρακίνηση των μαθητών.  

Επιπλέον, η ενεργητική ενασχόληση των μαθητών φαίνεται να είναι ωφέλιμη όταν τα μαθήματα 

εστιάζουν κυρίως σε πρακτικές και βασισμένες στην τέχνη ασκήσεις, παρά όταν απαντούν σε 

ερωτήσεις μετά την αφήγηση μιας ιστορίας (π.χ., ‘Positive action’). Κατά συνέπεια, η ενεργητική 

ενασχόληση των μαθητών και η χρήση μιας πολυδιάστατης προσέγγισης επισημαίνεται ως μία 

δυναμική των παρεμβάσεων κοινωνικής συμμετοχής (π.χ., García Bacete et al., 2019· Kourmousi et 

al., 2018). Η παρέμβαση μέσω πολλαπλών διόδων σχετίζεται με υψηλότερα θετικά και 

μακροπρόθεσμα οφέλη στην κοινωνική συμμετοχή των μαθητών, ειδικά στην κοινωνική αποδοχή 

και στην αρέσκεια τους από τους συμμαθητές. Στο μοντέλο παρέμβασης GREI, οι García Bacete et 

al. (2019) συζητούν τις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες των παιδιών, το ενταξιακό κλίμα από 

μέρους των συμμαθητών, τις θετικές σχέσεις ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, την 

υποστήριξη των γονέων μέσω διδακτικών στρατηγικών, το παιχνίδι ρόλων και τη μίμηση. Παρότι η 

προσαρμοσμένη παρέμβαση που διενεργήθηκε από τους de Boer, Pijl, Minnaert και Post (2014) 

χρησιμοποίησε μόνο ένα στοιχείο- το στοιχείο της γνώσης- το αυθεντικό πρόγραμμα ‘Special 

Friends’ (Favazza et al., 1999) συνδυάστηκε με δομημένο παιχνίδι και διάβασμα στο σπίτι με θετικά 

αποτελέσματα. Με τη σειρά του, το πρόγραμμα παρέμβασης ‘Collaboration, Help and Solidarity’ 

συνδυάστηκε με κοινωνική επαφή, προσομοιώσεις, ασκήσεις στην τάξη και ιστορίες με άτομα με 

αναπηρίες (Nota et al., 2018). Επιπρόσθετα, οι απόψεις των παιδιών απέναντι στους συμμαθητές 

τους με ΕΕΑ μπορεί να θεωρηθεί ως σημαντικός παράγοντας βελτίωσης της κοινωνικής συμμετοχής 

των μαθητών με ΕΕΑ στην ενταξιακή εκπαίδευση. Συμπερασματικά, τα προγράμματα παρέμβασης 

θα πρέπει να υποστηρίζουν την ανάπτυξη θετικών απόψεων μέσω ξεκάθαρων δυνατοτήτων για τους 

μαθητές με και χωρίς αναπηρίες να αλληλεπιδρούν επιτυχώς μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον Bricker 

(1995), οι γονείς έχουν υψηλή επίδραση στις απόψεις των παιδιών τους απέναντι στους συμμαθητές 

με ΕΕΑ. Επομένως, συνίσταται να συμπεριλαμβάνονται στην παρέμβαση (de Boer et al., 2014). 

Παρόλα αυτά, πρέπει να δίνεται στα παιδιά επαρκής χρόνος προκειμένου να εσωτερικεύσουν τις 

νέες κοινωνικές ικανότητες που έμαθαν και ευκαιρίες να εφαρμόσουν αυτές τις δεξιότητες που 

έμαθαν στην πραγματική ζωή.  

Προκειμένου να είναι εφαρμόσιμες από τους εκπαιδευτικούς οι πρακτικές της τάξης θα πρέπει να 

έχουν καθολικά αποτελέσματα για όλους τους μαθητές της τάξης και όχι μόνο για κάποιους. Μέσα 

σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να τονιστεί, ότι σύνθετες παρεμβατικές προσεγγίσεις για μεγάλο χρονικό 

διάστημα απαιτούν καλή οργάνωση και δόμηση από τους εκπαιδευτικούς καθώς και αναλυτικά 
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εργαλεία μάθησης. Παρόμοια, οι Humphrey, Barlow και Lendrum (2018b) αναφέρουν ότι η ποιότητα 

της εφαρμογής της παρέμβασης είναι απαραίτητη για επιτυχή αποτελέσματα, και παράγοντες όπως 

η αρχική εκπαίδευση, η συνεχόμενη τεχνική υποστήριξη καθώς και η βοήθεια στους εκπαιδευτικούς 

μπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότητας της εφαρμογής (πρόγραμμα παρέμβασης 

'PATHS’). Προκειμένου να διασφαλιστεί η πιστότητα της εφαρμογής, η παρέμβαση GREI προσφέρει 

στους εκπαιδευτικούς εκπαιδευτικές συνεδρίες και εξατομικευμένες συμβουλευτικές συναντήσεις. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν εγχειρίδια για κάθε μέρος της παρέμβασης. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι κάποιες αξιολογήσεις βασίστηκαν σε αυτο-αναφορές των μαθητών. 

Για μία ευρύτερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων παρέμβασης, πρέπει να 

ληφθούν υπόψη τόσο οι αναφορές των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών, καθώς και 

παρατηρήσεις (O’Hare et al., 2018).  
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4. Επίλογος 
Ο σημαντικότερος στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να προσφέρει μία γενική εικόνα των 

προγραμμάτων που εντοπίστηκαν σχετικά με την προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής των 

μαθητών στο πλαίσιο της ενταξιακής εκπαίδευσης. Πρώτα, πρέπει να τονισθεί ότι σε σύγκριση με 

τον μεγάλο αριθμό των μελετών που εξετάζουν την κοινωνική συμμετοχή των μαθητών και που 

περιγράφουν την υπάρχουσα κατάσταση, λίγη προσπάθεια έχει γίνει για να βελτιωθεί η κοινωνική 

συμμετοχή. Ενώ σχεδόν όλες οι μελέτες (βλέπε π.χ. ανασκοπήσεις των Bossaert at al., 2013·  Koster 

et al., 2009· Schwab, 2018) υπογραμμίζουν το γεγονός, ότι ειδικά οι μαθητές με ΕΕΑ αντιμετωπίζουν 

τον κίνδυνο χαμηλής κοινωνικής συμμετοχής, λίγες έρευνες έχουν χρησιμοποιήσει σχέδια 

παρέμβασης ή προσπαθούν να αλλάξουν αυτή την ‘επικίνδυνη’ κατάσταση για τους συγκεκριμένους 

μαθητές. Επομένως, υπάρχει ακόμα κενό στην έρευνα όσον αφορά στην αναγνώριση προγραμμάτων 

παρέμβασης.   Αυτό που μπορεί να αναδειχθεί μέσα από τη συγκεκριμένη έκθεση είναι, ότι οι 

περισσότερες μελέτες, οι οποίες ασχολήθηκαν με την κοινωνική συμμετοχή δεν προσδιόρισαν 

(επαρκώς) την έννοια της ένταξης αλλά αντίθετα, χρησιμοποίησαν έναν κανονιστικό ορισμό.  

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, το συμπέρασμα είναι ότι 

η καλλιέργεια της κοινωνικής συμμετοχής στους μαθητές παραμένει μία πρόκληση που δεν μπορεί 

να εκπληρωθεί εύκολα και μέσω ενός μοναδικού παρεμβατικού στόχου. Οι αναφερόμενες μελέτες 

χρησιμοποιήσαν διαφορετικές προσεγγίσεις (π.χ. κοινωνικο-γνωστικές προσεγγίσεις, 

συμπεριφορικές προσεγγίσεις ή κοινωνικο-συναισθηματικές διδακτικές προσεγγίσεις) και βρήκαν 

επίδραση σε διαφορετικούς τομείς (όπως σε υποτύπους της κοινωνικής συμμετοχής, στις απόψεις 

των μαθητών, στη συμπεριφορά των μαθητών). Η ανασκόπηση έδειξε πως οι δραστηριότητες στις 

οποίες οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά μπορούν να χτίσουν τη βάση της παρέμβασης. Πολλαπλές 

συνεδρίες για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορούν να βοηθήσουν στην εσωτερίκευση των βασικών 

στόχων της παρέμβασης, καθώς οι μαθητές θα χρειαστεί να μεταφέρουν όσα έμαθαν στην 

καθημερινή σχολική ζωή (και επίσης να μοιράσουν το χρόνο τους σε δραστηριότητες). Μέσα σε αυτό 

το πλαίσιο, φαίνεται απαραίτητο όχι απλά να εστιάσουμε σε συγκεκριμένους μαθητές αλλά 

αντίθετα, να εμπλουτίσουμε το ‘ΕΜΕΙΣ’ (τα συναισθήματά ΜΑΣ, τη συνολική μάθηση, κοινούς 

στόχους, την ενδυνάμωση της ομάδας) που φαίνονται ιδιαιτέρως επιτυχή.   

Συνοψίζοντας, μία μόνο παρέμβαση που να καλύπτει πλήρως όλες τις πιθανές περίπλοκες 

απαιτήσεις και που να είναι κατάλληλη προσφέροντας μία λύση για όλα δεν υπάρχει. Επομένως, το 
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υπό κατάρτιση πρόγραμμα  παρέμβασης FRIEND-SHIP οφείλει να περιλαμβάνει μία πληθώρα 

δραστηριοτήτων  οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικά πλαίσια (π.χ. τάξεις 

πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εστιάζοντας στην αναπηρία ή στην ετερογένεια). 

Επιπλέον, προγράμματα που εφαρμόζονται στην καθημερινή σχολική ζωή φαίνεται να είναι πιο 

αποτελεσματικά, επομένως η αναφορά στις συμπεριφορές των εκπαιδευτικών μπορεί να είναι το 

κλειδί. Για μακροπρόθεσμα και σταθερά αποτελέσματα συστήνεται το πρόγραμμα να περιλαμβάνει, 

επίσης, υποστηρικτικές συνεδρίες  που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευέλικτα εφόσον παραστεί 

ανάγκη. Εάν είναι δυνατόν θα πρέπει να συμπεριληφθούν, επίσης, και οι απόψεις των μαθητών στη 

διαδικασία της ανάπτυξης του προγράμματος παρέμβασης. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, γιατί 

σύμφωνα με τους de Leeuw, de Boer, Beckmann, van Exel, και Minnaert (2019) πολλές από τις μέχρι 

τώρα παρεμβάσεις είναι χρονοβόρες και καθόλου εύχρηστες για τους εκπαιδευτικούς και τους 

μαθητές. Επιπρόσθετα, ο ρόλος άλλων σημαντικών μερικώς εμπλεκόμενων ενδιαφερόμενων (π.χ. 

γονείς, διευθυντές) πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.  

Όσον αφορά στην αξιολόγηση της παρέμβασης καθώς και στην εφαρμογή, η καταγραφή των 

διαφορετικών δραστηριοτήτων και της συχνότητάς τους (π.χ. σε μορφή ημερολογίου από τους 

εκπαιδευτικούς) θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερες και σε βάθος πληροφορίες σχετικά με το 

τι πραγματικά συμβαίνει στα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προετοιμαστούν σχετικά με το 

πως να εφαρμόσουν την παρέμβαση και επίσης πρέπει να υποστηρίζονται κατά τη διάρκειά της. 

Επομένως, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό όχι μόνο να παρουσιαστούν τα εργαλεία αλλά και να δοθούν 

προτάσεις στο πως θα εφαρμόσουν την παρέμβαση στην τάξη (π.χ. μέσω ενός εγχειριδίου για τους 

εκπαιδευτικούς). 

Για την αξιολόγηση μόνο, πρέπει να τονισθεί ότι φαίνεται να είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν 

διαφορετικές οπτικές (π.χ. απόψεις των μαθητών, αξιολογήσεις του συντονιστή, εξωτερικές 

παρατηρήσεις) προκειμένου να σχηματιστεί μια ευρύτερη εικόνα της κατάστασης. Τελευταίο αλλά 

εξίσου σημαντικό, αρκετά ηθικά ζητήματα πρέπει να συζητηθούν μέσα στο πρόγραμμα FRIEND-

SHIP. Για παράδειγμα, πρέπει να αναφερθεί ότι μία παρέμβαση μπορεί να επιφέρει και αρνητικά 

αποτελέσματα (π.χ. στιγματισμό) και ότι μπορεί να υπάρχουν μαθητές που δεν επιθυμούν να είναι 

το ‘παιδί-στόχος’ ή που δε θα επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρέμβαση. Καθώς οι κοινωνικές 

σχέσεις βασίζονται στην εθελοντική πρωτοβουλία- το δικαίωμα των μαθητών πρέπει να 

αναγνωριστεί. 
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