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FRIEND-SHIP  
Βελτιώνοντας την κοινωνική συμμετοχή μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στην Ευρώπη  

Το πρόγραμμα FRIEND-SHIP ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019 με σκοπό να προωθήσει την κοινωνική 
συμμετοχή και την ενταξιακή εκπαίδευση μέσω ενός πλήρως εποπτευόμενο από ερευνητές 
πρόγραμμα παρέμβασης. Έχει ήδη διενεργηθεί μία συγκριτική βιβλιογραφική μελέτη ήδη 
εφαρμοσμένων προγραμμάτων κοινωνικής συμμετοχής σε σχολεία.. Διαβάστε την έκθεση, Read the 
report , στην ιστοσελίδα μας προκειμένου να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες στους παράγοντες 
που επηρεάζουν την επιτυχία της κοινωνικής συμμετοχής των μαθητών! 

 

 

 
Οι σχέσεις με τους συνομηλίκους διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στην ευημερία των 
μαθητών μέσα στο σχολικό πλαίσιο. Ωστόσο, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαιτέρως 
απαιτητικό να δει κανείς τι συμβαίνει μέσα στα κοινωνικά δίκτυα της τάξης. 
Επομένως, το FRIEND-SHIP ηλεκτρονικό εργαλείο αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει 
τους εκπαιδευτικούς να μάθουν περισσότερα  σχετικά με τις σχέσεις ανάμεσα στους 
μαθητές τους. Το εργαλείο αποτελεί μία τεχνική καινοτομία που παρουσιάζει τις 
κοινωνικές επαφές των μαθητών με έναν εύκολο, γρήγορο και εφαρμόσιμο τρόπο 
χρησιμοποιώντας μία ηλεκτρονική συσκευή. Οι μαθητές αξιολογούν τις σχέσεις τους, 
τις επαφές τους και τα συναισθήματά εγκείτητάς τους απέναντι στους συμμαθητές 
τους στην τάξη.  Αυτές οι αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθεί το 
«Δίκτυο FRIEND-SHIP» στην αντίστοιχη τάξη που επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να 
αξιολογήσει αυτές τις σχέσεις με μία ματιά. Κατά συνέπεια, μετά τη χρήση αυτού του 
εργαλείου, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να προσδιορίσουν τον βαθμό ένταξης ή 
απομόνωσης αναφορικά με τις σχέσεις μέσα στην τάξη τους και θα μπορούν να 
εφαρμόσουν διάφορες δραστηριότητες.  Με αυτόν τον τρόπο, η ένταξη των 
μαθητών- ακόμα και αυτών με χαμηλά επίπεδα κοινωνικής συμμετοχής- 
ενδυναμώνεται.  Το επερχόμενο πρόγραμμα παρέμβασης FRIEND-SHIP intervention 
programme θα προσπαθήσει να επιτύχει αυτόν τον σκοπό.  

Το εργαλείο FRIEND-SHIP εξυπηρετεί, επίσης, ως συνεισφορά στην προώθηση των 
ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών – μία δεξιότητα που χρειάζεται χρόνο και 
που συνήθως απουσιάζει στην καθημερινή ρουτίνα των εκπαιδευτικών. Το εργαλείο 
είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα και διατίθεται ως πηγή ελεύθερης πρόσβασης (OER - 
Open Educational Ressource) μαζί με οδηγίες καθώς και ένας οδηγός χρήσης. 
Στοχεύουμε στον προγραμματισμό και σχεδιασμό ενός βιώσιμου εργαλείου που να 
καλύπτει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.  
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Έρχεται! 

 

o Να περιμένετε να δείτε το πρόγραμμα παρέμβασης FRIEND-SHIP στην 
ιστοσελίδα μας!  

 

 

Ιστοσελίδα: 

 
 

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

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

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

 


