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Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ 

-ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ- 

 

 
 

Κατά το τρέχον σχολικό έτος, οι μαθητές της Ε τάξης του σχολείου μας, 

προχώρησαν στην υλοποίηση προγράμματος Αγωγής Υγείας  με θέμα «Ο κύκλος των 

φίλων – Ομάδες ανάπτυξης προσωπικών & κοινωνικών δεξιοτήτων-». 

Την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος είχε η εκπ/κός της Ε 

τάξης Καρζή Ευθυμία με τη συνεργασία του  εκπαιδευτικού του Τ.Ε. Περβανά 

Κυριάκου. 

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Κάτω από την Ομπρέλα της Γνωσιακής –Συμπεριφορικής  Θεραπείας (Cognitive – 

Behavioral Therapy), φέτος ολόκληρη η Ε΄ τάξη (για ένα δίωρο κάθε Δευτέρα), 

συμμετείχε σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για την Ανάπτυξη Προσωπικών και 

Κοινωνικών Δεξιοτήτων. 

Τα συγκεκριμένα παιδιά είχαν δουλευτεί/ δουλέψει με ανάλογο τρόπο στον 

Κύκλο των Φίλων κατά τη φοίτησή τους στην Α και στην  Β τάξη. 

Η ομάδα δούλεψε παρουσία της δασκάλας της τάξης, κας Έφης Καρζή -

υπεύθυνης υποβολής του προγράμματος- με το συντονισμό από τον εκπαιδευτικό του 

Τ.Ε.  Κυριάκου Περβανά και τη συνδρομή κατά το τελευταίο τρίμηνο της ψυχολόγου 

του σχολείου κας Γαρυφαλιάς Κουτρουμάνου. 

Το υλικό ήταν από το βιβλίο της Laurie Seller “Cool Connections with CB 

Therapy, in schools , 2008) και δινόταν  σταδιακά -σε πρωτότυπη μετάφραση του 

γράφοντα-.  

Τα παιδιά δεσμεύτηκαν εξ αρχής  για τη συμμετοχή τους και συμφώνησαν για 

τους όρους της συμμετοχής τους, (σεβασμός, συνέπεια,  εμπιστευτικότητα, προσωπική 

επιλογή, ασφάλεια, πιθανότητες συνεργασίας με γονείς κλπ) . 

Οι βιωματικές δραστηριότητες είχαν τη βάση τους τόσο στο διάλογο και στις 

προσωπικές ή ομαδικές καταγραφές πάνω σε κρίσιμα ερωτήματα περί ατομικής θέσης 

και αυτοπαρατήρησης, όσο και στα παιχνίδια και στις ταινίες που αφορούσαν το θέμα. 

Σημειώνεται πως δημιουργήθηκε ατομικό portfolio για όσους μαθητές μπόρεσαν να το 

κρατήσουν με συνέπεια.   

Οι Άξονες Εργασίας / Στόχοι  ήταν η Γνώση και η Μεταγνώση γύρω από : 

• Συναισθήματα 

• Αντιδράσεις – Λειτουργίες Σώματος 



• Σκέψεις  

• Πράξεις – Συμπεριφορά κατά  (ή παρά) Συνείδηση 

• Η Αλληλοσύνδεση – Διαχείριση όλων των παραπάνω 

 

Πολλές από αυτές τις συναντήσεις λειτουργούσαν με ρυθμό ικανοποιητικό, άλλες 

πάλι έπαιρναν πάρα πολύ χρόνο – λόγω του ανεβασμένου επιπέδου τους και των 

μηχανισμών άμυνας της ομάδας –  και αυτό πάντα σε σχέση με τις ατομικές και ενδο-

ομαδικές διαφορές τους. 

Το πρόγραμμα, σε αυτές τις 25 συναντήσεις, είχε τελικό σκοπό να μπορούν τα 

παιδιά να διαχειρίζονται την παρορμητικότητα αλλά και το στρες τους και να 

συμμετέχουν  σε κοινωνικές δράσεις με ηρεμία και ευχαρίστηση, π.χ. ενημέρωση 

ευαισθητοποίηση για ΑΜΕΑ από άτομα με Κώφωση  και με Παραπληγία που 

επισκέφθηκαν το σχολείο (ΣΚΕΠ). 

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα ολοκλήρωσε φέτος τη μισή διαδρομή του, 

σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό. 

Προτείνεται να συνεχιστεί και να έλθει εις πέρας κατά την επόμενη κρίσιμη 

χρονιά (Στ΄ τάξη) λαμβάνοντας και πάλι σοβαρά υπόψη το επίπεδο της ωριμότητας 

των εφήβων, μα και τις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών και του πλαισίου μας/ τους. 

 

14-06-19    

Κυριάκος Περβανάς  

Ειδικός Παιδαγωγός  (Τμήμα Ένταξης)                                                        
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Φωτογραφικό  υλικό : Κλουκίνας Λεωνίδας 


