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1.0 Υπόβαθρο 

1.1 Εισαγωγή  

 

• «Οι μαθητές, για τους οποίους η υποστήριξη σε επίπεδο σχολείου ήταν ανεπαρκής, χρειάζονται επιπλέον 

υποστήριξη. Στα σχολεία του Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (SWPBS), οι παρεμβάσεις 

δευτερογενούς πρόληψης είναι συνήθως τυποποιημένες παρεμβάσεις που βασίζονται στην έρευνα ή 

ομαδικά προγράμματα για την εξάσκηση κάποιων συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Οι βασικές αρχές της 

υποστήριξης μέσω της προσέγγισης Κάρτας Εισόδου και Εξόδου (CICO) περιλαμβάνουν σαφώς καθορισμένες 

προσδοκίες συμπεριφοράς, προ-διορθώσεις για ανταπόκριση στις προσδοκίες αυτές, τακτική θετική 

ανατροφοδότηση για εκδήλωση της σωστής συμπεριφοράς, λήψη αποφάσεων στη βάση δεδομένων και 

ημερήσιο σύστημα επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και γονιών/κηδεμόνων» (Karhu et al., 2020, p. 2). 

• Το υφιστάμενο σύνολο ερευνών για τις Κάρτες Εισόδου και Εξόδου (CICO) υποδεικνύει ότι είναι μια 

αποτελεσματική μέθοδος αλλαγής της προβληματικής συμπεριφοράς μαθητών στο σχολείο προς μια θετική 

συμπεριφορά.  Ωστόσο, περίπου το ένα πέμπτο των μαθητών που συμμετέχουν στην τυπική υποστήριξη CICO 

δεν επωφελούνται από αυτήν. 

• Η υποστήριξη CICO μπορεί να τροποποιηθεί με διάφορους τρόπους για τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητάς της και τη διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών που δεν ανταποκρίνονται:   

 Αναγνώριση της λειτουργίας της προβληματικής συμπεριφοράς και χρήση αυτής της πληροφορίας 

για εξατομικευμένη τροποποίηση.  

 Τροποποίηση των στόχων για την κοινωνική συμπεριφορά (δηλαδή των προσδοκιών) 

 Ή παραδίδοντας στους μαθητές επιπρόσθετα μαθήματα διδασκαλίας δεξιοτήτων που στοχεύουν στη 

βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και γνώσεων τους για το πώς να ερμηνεύουν τις κοινωνικές 

καταστάσεις και να επιλέγουν την κατάλληλη περιστασιακή συμπεριφορά.  To πρόγραμμα 

υποστήριξης CICO Plus που αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε σε φινλανδικό σχολικό περιβάλλον και στο 

έργο Erasmus+ SWPBS στοχεύει συγκεκριμένα στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και των 

δεξιοτήτων περιστασιακής συμπεριφοράς των μαθητών.  

 

 

1.2 Σχολική ετοιμότητα 

Απαραίτητες δεξιότητες αυτοελέγχου στο σχολικό περιβάλλον: 

 Ικανότητα συγκέντρωσης και διατήρησης της προσοχής 
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 Ικανότητα ελέγχου των συναισθημάτων και των φυσιολογικών αντίστοιχων τους (όχι υπερβολική 

υψηλή ένταση) 

 Ικανότητα να μοιράζονται ιδέες, πληροφορίες, εμπειρίες, ικανότητα αυτοστοχασμού  

 Ικανότητα να έχουν κυρίως θετική αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά και το προσωπικό του σχολείου. 

 

Οι ανωτέρω ικανότητες επιτρέπουν στα παιδιά να προβλέπουν και να ακολουθούν προσδοκίες συμπεριφοράς. 

Ωστόσο, «οι μαθητές διαφέρουν ως προς τις ικανότητες αυτοελέγχου τους και, σύμφωνα με τη γνωστική άποψη, τα 

προβλήματα συμπεριφοράς ίσως συνδέονται με νευρογνωστικά προβλήματα αυτοελέγχου, όπως η 

παρορμητικότητα (Barkley 1997) και η έλλειψη συναισθηματικού ελέγχου (Blair and Diamond 2008). Οι μαθητές με 

ανεπαρκείς ικανότητες αυτοελέγχου μπορεί να δυσκολεύονται στην επεξεργασία πληροφοριών και στην 

προσαρμογή της συμπεριφοράς τους, ώστε να ανταποκρίνεται στις περιστασιακές προσδοκίες (Lochman et al. 2012; 

Lemerise and Arsenio 2000)» (Karhu et al., 2020, p. 2). Οι δεξιότητες αυτοελέγχου επηρεάζουν πολύ τη σχολική 

εκμάθηση και πρόοδο. (Blair & Raver, 2015).  

 

2.0 Η υποστήριξη CICO Plus, θεωρητικό υπόβαθρο 

 

2.1 Τομείς υποστήριξης   

Οι ελλείψεις και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που προκύπτουν συνήθως ταυτόχρονα με τα προβλήματα 

συμπεριφοράς και προσήλωσης και αυξάνουν την πιθανότητα μιας συμπεριφοράς μη συμμόρφωσης είναι τα εξής:   

 Παρορμητικότητα  

 Συνεχής ελλειμματική προσοχή  

 Ανεπαρκής επεξεργασία κοινωνικών δεδομένων  

 Ανεπαρκείς δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων (Lemerise & Arsenio, 2000; Barkley, 2012). 

 

 Η παρορμητικότητα και η ελλειμματική προσοχή οδηγούν στη χρήση έτοιμων απαντήσεων και σε συναισθηματική 

αντιδραστικότητα.  

Οι ανεπαρκείς δεξιότητες περιορίζουν την ικανότητα του μαθητή να αναλύει κοινωνικές καταστάσεις και σχέσεις 

αιτίας- αποτελέσματος και να συμπεριφέρεται με ευελιξία στις κοινωνικές καταστάσεις.   
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3.0 Παρέμβαση  

 

3.1 Εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες  

Πρόσφατες έρευνες υποδεικνύουν ότι η ενσωμάτωση συμπεριφορικών μεθόδων με γνωστικά στοιχεία και στοιχεία 

εκπαίδευσης σε δεξιότητες ωφελεί τα παιδιά με προβλήματα αυτοελέγχου (DuPaul, Eckert, and B. Vilardo 2012; 

Evans, Owens, and Buford 2014; Paananen et al. 2018).  

 

Διάφορες πτυχές κοινωνικών δεξιοτήτων μπορούν να διδαχθούν και να καλλιεργηθούν:  

 συγκράτηση των έτοιμων απαντήσεων, 

 αντίληψη κοινωνικών καταστάσεων και σημάτων  

 στόχοι και προθέσεις ανάλογα με την περίσταση: «τι θέλουμε να συμβαίνει συνήθως…»  

 παραγωγή λύσεων και πρόβλεψη αποτελεσμάτων 

 αναπαράσταση αντιδράσεων.  

 

Μπορούμε να υποστηρίξουμε την εμπιστοσύνη του παιδιού στην ικανότητα του να ενεργεί ανάλογα  σε διάφορες 

καταστάσεις μέσω εμπειριών επιδεξιότητας, προτύπων και θετικής ανατροφοδότησης.(Lemerise & Arsenio, 2000; 

Crick & Dodge 1994) 

 

 

 

4.0 Εφαρμογή παρέμβασης  

 

4.1 Δομή  

• Το πρόγραμμα CICO Plus διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά της τυποποιημένης υποστήριξης CICO, (α) το 

πρωί οι μαθητές συναντούν έναν υπεύθυνο καθοδηγητή της ομάδας CICO (μέλος του προσωπικού του 

σχολείου), ο οποίος τους δίνει την ημερήσια κάρτα αναφοράς – κάρτα εισόδου (DRC), (β) οι μαθητές 

λαμβάνουν ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτικούς για την προσδοκώμενη συμπεριφορά τους κατά τη 

διάρκεια της ημέρας, (γ) πριν φύγουν από το σχολείο, συναντούν το ίδιο μέλος του προσωπικού (κάρτα 

εξόδου) (δ) παίρνουν τις ημερήσιες κάρτες αναφοράς (DRCs) στο σπίτι, για να τις υπογράψουν οι 

γονείς/κηδεμόνες και (ε) επιστρέφουν τις ημερήσιες κάρτες αναφοράς στο σχολείο την επόμενη μέρα.  
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• Οι μαθητές έχουν τρεις επιπλέον συναντήσεις κάθε εβδομάδα (το επιπρόσθετο δομικό στοιχείο της 

εκπαίδευσης του CICO Plus) με τον υπεύθυνο της ομάδας CICO Plus (μέλος του προσωπικού του σχολείου) 

κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας.  

• Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, οι μαθητές λαμβάνουν ανατροφοδότηση για την πρόοδο τους 

στους εξατομικευμένους στόχους της υποστήριξης CICO και εξασκούν τις κοινωνικές τους δεξιότητες με 

έναν υπεύθυνο καθοδηγητή του CICO Plus.  

 

4.2 Ανάλυση και καθορισμός στόχων 

Tα βασικά στοιχεία της Λειτουργικής Ανάλυσης Συμπεριφοράς (μιας τροποποιημένης εκδοχής της Λίστας Ελέγχου 

Αξιολόγησης για Εκπαιδευτικούς και Προσωπικό: March and Horner 2002) μπορούν να αξιοποιηθούν για τη 

διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης συμπεριφορικής αξιολόγησης. Η αξιολόγηση έχει τρία στοιχεία:   

 Συνέντευξη με τον εκπαιδευτικό της τάξης με στόχο την αναγνώριση  

 των παρασκηνιακών παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά, 

 της προβληματικής συμπεριφοράς, 

 του πλαισίου ή των δραστηριοτήτων κατά τις οποίες εκδηλώνεται η συμπεριφορά  

 των δεξιοτήτων που πρέπει να βελτιωθούν  

 Παρακολούθηση μαθητών στις καθημερινές τους δραστηριότητες για αναγνώριση  

 του πλαισίου ή των δραστηριοτήτων κατά τις οποίες εκδηλώνεται η προβληματική 

συμπεριφορά  

 των ερεθισμάτων που πυροδοτούν ανάρμοστη συμπεριφορά  

 των επακόλουθων  που διατηρούν την προβληματική συμπεριφορά  

 συνέντευξη και αυτοαξιολόγηση των μαθητών για την κοινωνική τους λειτουργία στο 

σχολείο. 

 

4.3 Αυτοαξιολόγηση 

Οι μαθητές καλούνται να αξιολογήσουν  

 την ικανότητα τους να εστιάζουν και να διατηρούν την προσοχή τους σε   

 οδηγίες  

 μαθήματα στην τάξη ή 

 εργασίες που είναι δύσκολες  

 την ικανότητα τους να ελέγχουν τα συναισθήματα τους και τα φυσιολογικά αντίστοιχά τους (όχι 

υπερβολική υψηλή ένταση) 
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 όταν συναντούν δυσκολίες ή 

 εάν έχουν προβλήματα στην τάξη ή στο διάλειμμα  

 την ικανότητα τους να μοιράζονται ιδέες, πληροφορίες και εμπειρίες, να κάνουν αυτοστοχασμό  

 να ακούνε τον εκπαιδευτικό όταν παραδίδει μάθημα 

 να εστιάζουν στις εργασίες στην τάξη 

 να συμμετέχουν σε συζητήσεις στην τάξη  

 την ικανότητα τους να έχουν κυρίως θετική αλληλεπίδραση με άλλα παιδιά και το προσωπικό του 

σχολείου 

 γίνονται δεκτοί στην ομάδα  

 γίνονται δεκτοί στο παιχνίδι το διάλειμμα, μπορούν να περιμένουν τη σειρά τους. 

 

Οι πληροφορίες από τις συνεντεύξεις και τις παρακολουθήσεις χρησιμοποιούνται από την υπεύθυνη σχολική 

ομάδα της υποστήριξης CICO ή από επαγγελματική ομάδα ειδικής εκπαίδευσης και στήριξης για την ανάπτυξη των 

ειδικών στόχων και των εξατομικευμένων σχεδίων υποστήριξης CICO Plus. 

 

Ανάλυση και καθορισμός στόχων, πίνακας σύνοψης Λειτουργικής Ανάλυσης Συμπεριφοράς (FBA)  

Παρασκηνιακοί 

παράγοντες που 

επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά 

(αυξάνουν την 

πιθανότητα)  

Προβληματική 

συμπεριφορά που 

εντοπίστηκε  

 

Πλαίσιο ή δραστηριότητες 

κατά τις οποίες εκδηλώνεται η 

συμπεριφορά/ «έναυσμα»  

 

Επακόλουθα 

που διατηρούν 

την 

προβληματική 

συμπεριφορά  

Απαραίτητες 

δεξιότητες  

 

Πιθανές αλλαγές: 

 

Προσδοκώμενη 

αλλαγή 

συμπεριφοράς:  

 

Αλλαγές στο περιβάλλον:  

 

Αλλαγές στα 

επακόλουθα:  

 

Ποιες 

δεξιότητες 

πρέπει να 

βελτιωθούν;  
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4.4 Δομημένη παρέμβαση/ πρόγραμμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Ασκήσεις  

Βήμα 1                                                                                

Εβδομάδα 1: Σήματα «σταματώ και προχωρώ»                                                                    

Στόχος: Βελτίωση της αυτοσυγκράτησης σε κοινωνικές καταστάσεις 

Η πρώτη άσκηση είναι να σκεφτούμε γιατί κάποιες φορές είναι σημαντικό να σταματάμε. Σε ποιες καταστάσεις και 

περιβάλλοντα είναι σημαντικό να σταματάμε (για παράδειγμα στην κίνηση στους δρόμους, στην ουρά, στη 

μετακίνηση μας στους σχολικούς διαδρόμους). Γιατί μερικές φορές η παύση είναι χρήσιμη σε σχολικές εργασίες ή 

εξετάσεις ή ακόμα και σε παιχνίδια; (Για παράδειγμα: Όταν σταματάμε, έχουμε χρόνο να σκεφτούμε τι πρέπει να 

κάνουμε). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν εικόνες και ιστορίες ως βοήθεια.  

 

Βήμα 2 

Εβδομάδα 2: Σταματώ και σκέφτομαι  

Στόχος: Σύνδεση της αυτοσυγκράτησης (σταματώ) με τη σκέψη και τον αναστοχασμό  

Επόμενο βήμα στο πρόγραμμα είναι, χρησιμοποιώντας παραδείγματα κοινωνικών καταστάσεων (ιστορίες και 

εικόνες), να αναγνωρίσουμε στιγμές που θα ήταν καλό να σταματάμε, να σκεφτόμαστε και, εάν χρειάζεται, να 

αποχωρούμε από την κατάσταση. Με τα παραδείγματα καταστάσεων, μπορούμε επίσης να εξασκηθούμε στην 

αναγνώριση των σχέσεων αιτίας – αποτελέσματος των επιλογών.     

 

• αυτοσυγκράτηση 
(«σταματώ»)  

 

 
• παράταση της 

περιόδου 
αναστοχασμού 
(«σκέφτομαι πριν 
ενεργήσω»)  

 

• επίλυση προβλήματος 1 
(πρακτικές στρατηγικής) 

• επίλυση προβλήματος 2 
(ατομικές 
προβληματικές 
καταστάσεις) Βήμα 1 

Βήμα 2 

Βήμα 3 
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Βήμα 3 

 

Εβδομάδα 3: Σταματώ, σκέφτομαι, δικαιολογώ και εκτελώ (Παράρτημα 5) 

Στόχος: Κοινωνική συλλογιστική 

Οι ασκήσεις από την εβδομάδα 3 και έπειτα στοχεύουν να διδάξουν πώς να λύνουμε κοινωνικά προβλήματα, 

χρησιμοποιώντας  βήματα επίλυσης προβλημάτων. Στόχος είναι η παροχή προτύπων στους μαθητές για το πώς να 

ενεργούν σε προβληματικές καταστάσεις, πώς να χρησιμοποιούν τη λογική τους πριν ενεργήσουν και να σκέφτονται 

τα επακόλουθα των λύσεων μιας κατάστασης. Σε κοινωνικές προβληματικές καταστάσεις, η διαδικασία είναι 

παρόμοια με τις γνωστικές λύσεις ενός προβλήματος : πρώτα πρέπει να προσδιορίσουμε την κατάσταση και το 

συγκεκριμένο πρόβλημα, να σκεφτούμε πιθανές λύσεις και να φτιάξουμε ένα αρκετά περιεκτικό και εφαρμόσιμο 

πλάνο. Απώτερος στόχος είναι η αύξηση του χρόνου αναστοχασμού, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανάλυσης μιας 

κατάστασης, καθώς και η παροχή στους μαθητές νέων τρόπων επίλυσης προβληματικών καταστάσεων.  

 

Βήμα 4 

Εβδομάδες 3-5: Σταματώ, σκέφτομαι και δικαιολογώ, προβληματικές καταστάσεις για το μαθητή (Παράρτημα 6) 

Στόχος: Κοινωνική συλλογιστική, ειδικές καταστάσεις παιδιού  

Αφού ολοκληρωθεί η εξάσκηση στο προηγούμενο στάδιο, μπορούμε να προχωρήσουμε στις προβληματικές 

καταστάσεις των μαθητών στο σχολείο. Οι καταστάσεις πρέπει να επιλεγούν σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθητή 

με βάση την αρχική αξιολόγηση. Σε αυτό το σημείο, η υποστήριξη γίνεται πιο εξατομικευμένη. Απώτερος στόχος 

είναι να υποστηρίξουμε την ικανότητα του μαθητή να αλληλεπιδρά θετικά με ενήλικες και άλλους μαθητές και να 

βελτιώσει τη συμμετοχή του στο σχολείο και στη μάθηση.   

 

4.6 Μαθήματα  

• Τα μαθήματα εκπαίδευσης σε δεξιότητες στοχεύουν στη βελτίωση των περιστασιακών συμπεριφορών του 

μαθητή. Επίσης πρέπει να θεωρηθούν ως το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να συμπεριλάβουμε σαφώς 

καθορισμένες συμπεριφορικές προσδοκίες 

 επομένως, για τη βελτίωση της περιστασιακής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών 

μαθημάτων, κάθε εκπαιδευτικό μάθημα έχει σαφή δομή, την οποία οι μαθητές μπορούν να 

ακολουθούν και να μαθαίνουν.  
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• Τα εκπαιδευτικά μαθήματα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δομικά στοιχεία: (1) ανατροφοδότηση με βάση 

την ημερήσια κάρτα αναφοράς (DRC), (2) σαφής καθορισμός στόχων για τη συνάντηση (συμφωνία για τη 

δεξιότητα που θα εξασκηθεί και τη συμπεριφορά), (3) κοινωνική συλλογιστική και πρότυπα από ενήλικες 

για τη συμπεριφορά (4) εξάσκηση και ανατροφοδότηση και (5) «εργασία για το σπίτι» που περιλαμβάνει 

ατομικά σχεδιασμένη υποστήριξη για μεταφορά των αποτελεσμάτων. 

 

4.7 Ποιότητα διαδικασιών παρέμβασης – λίστα ελέγχου  

Οι υπεύθυνοι της υποστήριξης CICO plus συλλέγουν δεδομένα, καθώς παραδίδονται τα 

περιεχόμενα των εκπαιδευτικών μαθημάτων, με στόχο να επιβεβαιώσουν την 

ακεραιότητα της παρέμβασης:   

Ημερομηνία 
Απαραίτητος 

χρόνος (λεπτά) 

 

Περιεχόμενο 

(άσκηση για 

κοινωνικές 

δεξιότητες)  

 

☐ Ενημέρωσα τον μαθητή πάνω σε τι θα εξασκηθούμε κατά 

τη διάρκεια του μαθήματος  

☐ Ολοκληρώσαμε μια άσκηση στην οποία ο μαθητής 

συμμετείχε ενεργά  

☐ Ο μαθητής προβληματίστηκε και συζήτησε λύσεις 

☐ Χρησιμοποιήσαμε δραστηριότητες μοντελοποίησης, για 

να εξασκηθούμε σε κοινωνικές συμπεριφορές  

☐ Έδωσα στο μαθητή μια εργασία σε μια κατάσταση 

πραγματικής ζωής που θα ολοκληρώσει την ίδια/ επόμενη 

μέρα.  

_ _ _ _ _ _  

☐ Ο μαθητής ολοκλήρωσε την εργασία που του ανατέθηκε 

κατά τη διάρκεια της σχολικής μέρας.  
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6.0 Παράρτημα Επίλυσης Προβλημάτων 

6.1 Βήματα εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων  

 

«Θυμάσαι τις καταστάσεις για τις οποίες μιλήσαμε πριν… εσύ/ οι ενήλικες/ οι εκπαιδευτικοί/ οι γονείς σου 

πιστεύουν ότι δεν πάνε τόσο καλά… για παράδειγμα… «Τώρα, ας σκεφτούμε αυτές τις καταστάσεις και να 

προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορεί να κάνει κανείς, ώστε (οι προβληματικές καταστάσεις) να βελτιωθούν…».  

 

1. Πότε πρέπει να σταματήσεις; Τι θα μπορέσεις να κάνεις, όταν σταματήσεις;  

 

 

2. Ας σκεφτούμε ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτή την κατάσταση. 

 

 

3. Τι λύσεις πιθανόν να έχουμε;  

Γράψε (ή να γράψω) εδώ όλες τις ιδέες που έχεις βρει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steps of troubleshooting and problem-solving 

”Do you remember the situations that we have spoken earlier… you/adults/teachers/parents think 

that they do not go so well… for example…” “Now, let’s think those situations and try to figure out, 

what one can do, so that they (problematic situations) would go nicely…” 

1.  When you should stop? What you are able to do when you stop? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

2. Let’s think, what is the problem in this situation?   

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

3. What solutions we may have?  

Write (or I write) down here all the ideas you have figured: 

A: 

__________________________________________________________ 

B: 

__________________________________________________________ 

C:  

__________________________________________________________ 

D: 

__________________________________________________________ 

Steps of troubleshooting and problem-solving 

”Do you remember the situations that we have spoken earlier… you/adults/teachers/parents think 

that they do not go so well… for example…” “Now, let’s think those situations and try to figure out, 

what one can do, so that they (problematic situations) would go nicely…” 

1.  When you should stop? What you are able to do when you stop? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

2. Let’s think, what is the problem in this situation?   

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

3. What solutions we may have?  

Write (or I write) down here all the ideas you have figured: 

A: 

__________________________________________________________ 

B: 

__________________________________________________________ 

C:  

__________________________________________________________ 

D: 

__________________________________________________________ 

Steps of troubleshooting and problem-solving 

”Do you remember the situations that we have spoken earlier… you/adults/teachers/parents think 

that they do not go so well… for example…” “Now, let’s think those situations and try to figure out, 

what one can do, so that they (problematic situations) would go nicely…” 

1.  When you should stop? What you are able to do when you stop? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

2. Let’s think, what is the problem in this situation?   

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

3. What solutions we may have?  

Write (or I write) down here all the ideas you have figured: 

A: 

__________________________________________________________ 

B: 

__________________________________________________________ 

C:  

__________________________________________________________ 

D: 

__________________________________________________________ 
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Now, describe what would happen if you carried out those actions.  

What are the consequences?  

A: 

__________________________________________________________ 

B: 

__________________________________________________________ 

C: 

__________________________________________________________ 

D: 

__________________________________________________________ 

Of the solutions we made, choose the one you think is the best. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Now, describe what would happen if you carried out those actions.  

What are the consequences?  

A: 

__________________________________________________________ 

B: 

__________________________________________________________ 

C: 

__________________________________________________________ 

D: 

__________________________________________________________ 

Of the solutions we made, choose the one you think is the best. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Τώρα, περίγραψε τι θα γινόταν, εάν είχες ακολουθήσει αυτές τις ενέργειες.  

Ποια είναι τα επακόλουθα; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τις λύσεις που βρήκαμε, διάλεξε μια που νομίζεις ότι είναι η καλύτερη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Τώρα θα δοκιμάσουμε μαζί το πλάνο σου και θα δούμε πώς λειτουργεί (με παιχνίδι ρόλων). 

Εάν λειτουργεί καλά, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σε άλλες καταστάσεις στο σχολείο.  

 

5. Πώς πήγε;  

Πλεονεκτήματα ή καλά σημεία: 

 

Αρνητικά ή όχι και τόσο καλά σημεία:  

 

 

Appendix 

Steps of problem-solving 

4. Now, we will try your plan together and we will see how it works (in role-play). 

If it works well, later you can use it other situations in school.  

 

5. How did it go?  

Advantages or good points:   

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Downsides or not so good points:  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

What changes we should make into our plan? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Steps of problem-solving 

4. Now, we will try your plan together and we will see how it works (in role-play). 

If it works well, later you can use it other situations in school.  

 

5. How did it go?  

Advantages or good points:   

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Downsides or not so good points:  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

What changes we should make into our plan? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Τι αλλαγές πρέπει να κάνουμε στο πλάνο μας;  

 

 

 

 

 

 


