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FRIEND-SHIP  
Βελτιώνοντας την κοινωνική συμμετοχή των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
της Ευρώπης  

Tο FRIEND-SHIP project έχει διανύσει μεγάλο δρόμο από το ξεκίνημά του τον Σεπτέμβριο του 2019. Από την έναρξή 
του με μία συγκριτική ανσκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορούσε σε προγράμματα που στοχεύουν στη 
βελτίωση της κοινωνικής συμμετοχής των μαθητών, αναγνωρίσαμε τους παράγοντες-κλειδιά (δείτε την  αναφορά) 
προκειμένου να διαμορφώσουμε το πρόγραμμα παρέμβασης FRIEND-SHIP, μία παρέμβαση εντός σχολικού 
πλαισίου που στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής μαθητών 8 έως 11 ετών. Προκειμένου να 
αξιολογηθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος, αναπτύχθηκε ένα ελεύθερης πρόσβασης ηλεκτρονικό 
εργαλείο το οποίο δίνει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να αποκτήσουν πληρέστερη εικόνα των σχέσεων 
που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στους μαθητές τους αλλά και του κοινωνικού δικτύου της τάξης τους. Το 
πρόγραμμα FRIEND-SHIP εφαρμόστηκε στην Αυστρία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα για δύο 
ακαδημαϊκά έτη με τη συμμετοχή περισσότερων από 900 μαθητών και των δασκάλων τους που προέρχονταν από 
48 τάξεις δεκατριών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για την εφαρμογή του 
προγράμματος ετοιμάστηκε ένα εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτικούς.  

 

 

 

Το FRIEND-SHIP Εγχειρίδιο αναπτύχθηκε ως ένας πρακτικός και σύντομος οδηγός υποστήριξης 
των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης FRIEND-SHIP. 

Το εγχειρίδιο χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, θα βρείτε πληροφορίες σχετικές με την 
κοινωνική συμμετοχή και ένταξη, μία περιγραφή του κοινού στο οποίο απευθύνεται το εγχειρίδιο 
καθώς και μία σύντομη περιγραφή του ηλεκτρονικού εργαλείου. Το δεύτερο μέρος είναι 
αφιερωμένο στο πρόγραμμα παρέμβασης FRIEND-SHIP με αναφορά στις βασικές αρχές, τους 
στόχους, τα υλικά και λεπτομερή περιγραφή των 12 συναντήσεων του προγράμματος. Το τρίτο 
μέρος περιγράφει την εφαρμογή του προγράμματος στις τέσσερις χώρες.  Συγκεκριμένα, αυτό το 
τελευταίο μέρος περιλαμβάνει αναφορές των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών σχετικές με την 
καταλληλότητα του προγράμματος, τη χρησιμότητά του αλλά και τα αποτελέσματά του, καθώς 
και τις προτάσεις των εκπαιδευτικών για βελτίωσή του.  

Το εγχειρίδιο αξιολογήθηκε από ειδήμονες του χώρου και στις τέσσερις χώρες και είναι τώρα 
διαθέσιμο στον ιστότοπό μας στα Αγγλικά, τα Γερμανικά, τα Πορτογαλικά και τα Ελληνικά. 

 
Έρχονται! 

 

o Η τελευταία συνάντηση των εταίρων του προγράμματος θα διεξαχθεί στις 27 και 28 
Ιουνίου του  2022 στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης.  

o Το εγχειρίδιο είναι  διαθέσιμο στον ιστότοπό μας, και η τελική εκδοχή του προγράμματος 
παρέμβασης FRIEND-SHIP θα ανέβει σύντομα!  

 

 

Ιστότοπος: 

 
 

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!  
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