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FRIEND-SHIP  
Improving students’ social participation in primary and secondary schools across Europe 
(Βελτιώνοντας την κοινωνική συμμετοχή των μαθητών σε σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη) 

Η φιλία είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία  στη σχολική ζωή ενός μαθητή. Παρόλα αυτά, 
φαίνεται πως για πολλούς μαθητές η ενσωμάτωσή τους στη σχολική κοινότητα δεν είναι επαρκής 
όσον αφορά στις φιλίες, την αποδοχή από τους συμμαθητές, και τη σχετιζόμενη αυτο-αντίληψη τους. 
Επομένως, το πρόγραμμα FRIEND-SHIP (2019-2022) επιδιώκει να προωθήσει την κοινωνική 
συμμετοχή και την ενταξιακή εκπαίδευση μέσω της υλοποίησης ενός προγράμματος παρέμβασης 
υπό την εποπτεία των ερευνητών. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τους 
εκπαιδευτικούς και τους εμπλεκόμενους μαθητές.  

 

 

 
Το πρόγραμμα FRIEND-SHIP ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019 με μία συγκριτική 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με προγράμματα κοινωνικής συμμετοχής 
που έχουν εφαρμοστεί διεθνώς. Σκοπός ήταν να εντοπιστούν οι παράγοντες της 
επιτυχίας για την κοινωνική συμμετοχή των μαθητών. Επιπλέον, συζητήθηκαν οι 
συνοπτικές πληροφορίες των 17 εντοπισθέντων προγραμμάτων παρέμβασης καθώς 
και των διενεργημένων αξιολογήσεών τους αναφορικά με τους παράγοντες-κλειδιά 
της επιτυχίας αυτών των σχολικών προγραμμάτων.   

Διαβάστε την έκθεσή μας στην ιστοσελίδα μας προκειμένου να πληροφορηθείτε 
περαιτέρω σχετικά με το πρόγραμμα παρέμβασης «Ο Κύκλος των Φίλων» και με τα 
αποτελέσματα των έντεκα μελετών που εξέτασαν την αποτελεσματικότητά του. 
Επιπλέον, έχουν αξιολογηθεί δεκαέξι διαφορετικά προγράμματα παρέμβασης σε 
σχολεία που αφορούν σε διαφορετικές πτυχές της κοινωνικής συμμετοχής των 
μαθητών στην ενταξιακή εκπαίδευση, όπως στην προώθηση φιλιών, την ενίσχυση 
θετικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών, τη δημιουργία ευχάριστου κλίματος στην τάξη, 
την ενδυνάμωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών, ή στην ανάπτυξη 
θετικών στάσεων απέναντι στους συμμαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
Σκοπός μας ήταν η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει 
λεπτομέρειες των διαφορετικών προγραμμάτων ένταξης και κοινωνικής συμμετοχής, 
και η οποία μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ενός νέου προγράμματος παρέμβασης 
με βάση τις προηγούμενες αξιολογήσεις και εμπειρίες προκειμένου να διασφαλίστει 
μία νέα, υψηλής ποιότητας παρέμβαση για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.  

 

 
Επόμενα 
βήματα! 

 
o Εργαζόμαστε πάνω σε ένα ελεύθερα προσβάσιμο Online Εργαλείο που θα 

εντοπίζει τα κοινωνικά δίκτυα της τάξης. Θα μπορείτε να βρείτε το τελικό 
εργαλείο στην ιστοσελίδα μας τον Ιούλιο του 2020 και να το χρησιμοποιήσετε 
δωρεάν. 
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o Σχεδιάζουμε τέσσερες Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών για το φθινόπωρο του 
2020 στο Πάντερμπορν, το Πόρτο, τον Βόλο και τη Βιέννη. Ενδιαφέρεστε; 
Επικοινωνήστε μαζί μας! 

 

 

Ιστοσελίδα: 
 

 

E-Mail: 
https://friendship.univie.ac.at/el/ 
 

avramidis@sed.uth.gr 
atoulia@uth.gr 
aroni@uth.gr 

  
Ακολουθήστε μας στο Researchgate, μείνετε ενημερωμένοι και μοιραστείτε 
το project!  

 


