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Εισαγωγή 

Το έργο 
Αυτό το έργο στοχεύει στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων διαμέσου τηε 

εργασίας όσων εργάζονται με τους νέους. Αυτό συμβαίνει επειδή ένα από τα 

σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες δημοκρατίες στην Ευρώπη είναι 

η πολιτική αποδέσμευση των νέων όσον αφορά την παραδοσιακή πολιτική ή την 

οργανωτική ένταξη. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι εταίροι θα εργαστούν πρώτα για την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, εκπαιδευτών νέων, μεντόρων των 

εθελοντών  του προγράμματος ESC. Το έργο ασχολείται με τις θεματικές της Ευρωπαϊκής 

ιθαγένειας, την ευαισθητοποίηση στην ΕΕ, τη Δημοκρατία, τη Νεολαία (συμμετοχή, εργασία 

με τους νέους, πολιτική για τη νεολαία) και την Πρόσβαση για τους μειονεκτούντες. 

Για να γίνει καλύτερα κατανοητή η ιδέα του έργου, οι εταίροι του έργου καθόρισαν την 

πολιτική συμμετοχή μεταξύ των νέων ως: 

• Όλες οι νόμιμες δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από πολίτες που θα έχουν ή θα 

έχουν ως στόχο να ασκήσουν επιρροή, να αλλάξουν ή να επηρεάσουν την διακυβέρνηση, 

τις δημόσιες πολιτικές ή τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών και 

• Ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως οι πολίτες να είναι μέλη διαφορετικών 

οργανισμών, συμμέτοχή σε πολιτιστικούς οργανισμούς ή δραστηριότητες, συλλογή 

υπογραφών αιτημάτων, διαμαρτυρίες, πρόσβαση στους πολιτικούς, εκστρατείες 

κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, διαδικτυακή αλληλεπίδραση, κ.λπ. 

Ως εκ τούτου, οι Ειδικοί Στόχοι (SO) του Έργου περιλαμβάνουν: 

• SO1 Να κατανοηθεί το επίπεδο, το βάθος και οι διαστάσεις της ενσωμάτωσης της 

πολιτικής διάστασης στο έργο των εκπαιδευτών στις χώρες των εταίρων (με την εφαρμογή 

της Έρευνας). 

• SO2 Να βελτιωθεί η ικανότητα ενός οργανισμού νεολαίας να διαχειρίζεται ενεργές 

πρωτοβουλίες πολιτών, αναπτύσσοντας τις ικανότητες νέων συντονιστών εθελοντών και 

νέων εθελοντών. 

• SO3 Να εκπαιδεύσει στο πώς να χρησιμοποιούνται καινοτόμες μεθόδους που είναι 

ελκυστικές για τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 

συμμετοχή των νέων γενικά, αλλά και με έμφαση σε σύγχρονα ζητήματα που επηρεάζουν 

τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, όπως η Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η 

Καταπολέμηση του αντισημιτισμού & αντι-ισλαμισμού, η Ισότητα των φύλων και τα 

δικαιώματα στη σεξουαλικότητα, καθώς και η Κλιματική Αλλαγή.  

• SO4 Να βοηθήσει τους εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας να κατανοήσουν τα 

κοινωνικά μέσα δικτύωσης και να τους παρασχεθούν εργαλεία και διαδικασίες για να 

διεξάγουν επιτυχείς διαδικτυακές εκστρατείες μαζί με τη νεολαία σε θέματα που 

επηρεάζουν τη νεολαία και τις κοινωνίες στις οποίες ζουν. 
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Πλαίσιο 
 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Κατάρτισης (ETS), το SALTO Training & 

Cooperation Resource Centre (SALTO T&C RC) ανέπτυξε ένα Μοντέλο Ικανοτήτων για 

Εκπαιδευτές που Εργάζονται σε Διεθνές Επίπεδο - www.salto-

youth.net/trainercompetences  

Μία από τις ικανότητες του παραπάνω μοντέλου είναι η Πολιτική Διάσταση που σημαίνει 

την ένταξη της πολιτικής διάστασης στο έργο των εκπαιδευτών με βάση το μοντέλο 

ικανότητας της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Κατάρτισης (ETS) για τους εκπαιδευτές. Αυτή η 

συγκεκριμένη ικανότητα από το Μοντέλο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ικανότητες: 

1. Σύνδεση πολιτικών (για τη νεολαία) και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

2. Ενσωμάτωση πολιτικών αξιών και πεποιθήσεων στο πλαίσιο της εργασίας του 

εκπαιδευτή, 

3. Υποστήριξη εκπαιδευόμενων στην ανάπτυξη πολιτικής σκέψης, 

4. Εφαρμογή των αρχών της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει έρευνα για το πώς και σε ποια έκταση η πολιτική διάσταση 

ενσωματώνεται στην πρακτική των εκπαιδευτών. Χρειάζεται να διερευνήσουμε αυτήν τη 

διάσταση στις χώρες των εταίρων προκειμένου να δημιουργήσουμε μια ερευνητική βάση 

για τις χώρες των εταίρων. Αυτή η βάση θα μας βοηθήσει να οικοδομήσουμε καλύτερο 

εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη ικανοτήτων  των εκπαιδευτών της νεολαίας. 

Οι εταίροι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν αυτήν την έρευνα για τους εξής στόχους: 

• Να συμβάλουν στην ποιοτική ανάπτυξη της εργασίας στον τομέα της νεολαίας και της 

πρακτικής κατάρτισης στον τομέα, 

• Να θέσουν σε εφαρμογή το Μοντέλο Ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 

Κατάρτισης, 

• Να υποστηρίξουμε τους οργανισμούς μας και την οργάνωση στα δίκτυά μας σε 

συνεργασία με εκπαιδευτές για την ανάπτυξη ικανοτήτων. 

• Να συμβάλουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών. 

Η διευκόλυνση των εκπαιδευτών στον τομέα της νεολαίας να κάνουν περαιτέρω βήματα 

στην επαγγελματική τους πορεία, όταν πρόκειται για την ενσωμάτωση της πολιτικής 

διάστασης στην εργασία τους, θα έχει ως αποτέλεσμα την παροχή καλύτερης κατάρτισης 

στους νέους. 

Με το Πνευματικό Αποτέλεσμα "Ευρωπαϊκή Στρατηγική Κατάρτισης και το Μοντέλο 

Ικανοτήτων Εκπαιδευτή: Η πολιτική διάσταση του έργου των εκπαιδευτών των νέων  στη 

Γερμανία, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Ρουμανία" πρόκειται να συλλέξουμε πληροφορίες 

που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε βαθύτερους παράγοντες όπως: 

http://www.salto-youth.net/trainercompetences
http://www.salto-youth.net/trainercompetences


6 
 

• Ποιες είναι οι προσωπικές, εσωτερικές και εξωτερικές επιρροές στο ρόλο των 

εκπαιδευτών (πολιτική, πολιτικές, περιβάλλον, κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο κ.λπ.); 

• Ποιες είναι οι έννοιες της ηθικής και του ήθους των εκπαιδευτών; 

• Πώς μπορούμε να εργαστούμε πάνω τις αντιλήψεις των εκπαιδευτών όσον αφορά την 

αυθεντικότητα, την ανοικτότητα, την περιέργεια και την αντιμετώπιση προσωπικών  

προκλήσεων αξιών και πεποιθήσεων. 

• Θέλουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τη γνώση, τις δεξιότητες και τις πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτών της νεολαίας.  

Μερικές από τις πτυχές που πρόκειται να διερευνήσουμε είναι (ενδεικτικές): 

• Γνώση των κοινωνικοπολιτικών πλαισίων των εκπαιδευόμενων, 

• Ικανότητα αντιμετώπισης των κοινωνικοπολιτικών πλαισίων των εκπαιδευόμενων, 

• Ετοιμότητα αμφισβήτησης των απόψεων κάποιου σχετικά με την εκπαιδευτική 

προσέγγιση σχετικά με το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο των εκπαιδευόμενων, 

• Ανοικτότητα και ευαισθησία στα κοινωνικοπολιτικά πλαίσια των εκπαιδευόμενων, 

• Γνώση των συναφών και πολιτικών διαστάσεων. 

• Ικανότητα να κατοπτρίζουν την προσωπική τους πολιτική εμπλοκή, τις αξίες και τις 

πεποιθήσεις τους και να ενεργήσουν με υπεύθυνο και εποικοδομητικό τρόπο. 
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Εκτελεστική περίληψη των ευρημάτων 

Το έργο παρήγαγε μερικά πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα από ποικίλες απαντήσεις. 

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις 111 εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας από 

τέσσερις χώρες. Από αυτές, η πλειοψηφία (65%) ήταν γυναίκες. Το συνολικό επίπεδο 

εκπαίδευσης ήταν υψηλό με τους περισσότερους (86%) να είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου 

που κατέχουν τουλάχιστον πτυχίο ή ισοδύναμο πτυχίο ή ακόμη και μεταπτυχιακό. Αυτή η 

υψηλή αναλογία ισχύει και για την εμπειρία τους στον τομέα, καθώς το 75% δήλωσε ότι 

συμμετέχει στην κατάρτιση των νέων για τουλάχιστον 4 χρόνια ή περισσότερο. 

Το ίδιο όμως δεν μπορεί να ειπωθεί ως προς τη χρονική τους εμπλοκή με την κατάρτιση των 

νέων. Εδώ βρήκαμε την πρώτη μας ανησυχία, καθώς το 59% δήλωσε ότι είναι εκπαιδευτής 

νέων μερικής απασχόλησης ενώ εργάζεται σε άλλο επάγγελμα. Ωστόσο, ενθαρρύνοντας 

τους εκπαιδευτές στον τομέα της νεολαίας του δείγματος μας να μην περιοριστούν στο 

εσωτερικό της χώρας τους  και να πάρουν μια διεθνή διάσταση στη δουλειά τους, με τους 

περισσότερους (61%) να δηλώνουν ότι εργάζονται ως εκπαιδευτές νέων σε διεθνές 

επίπεδο. 

Είναι επίσης ενδιαφέρον το πώς οι εκπαιδευτές στον τομέα της νεολαίας έγιναν 

εκπαιδευτές στον τομέα της νεολαίας. Εδώ δεν υπάρχει καμία απάντηση που μπορούμε να 

δώσουμε καθώς οι συνδυασμοί ποικίλλουν, Ωστόσο, μπορούμε να δείξουμε ότι η 

μεγαλύτερη ομάδα, περίπου 1 στους 3 απέκτησε τη σχετική τεχνογνωσία από άμεση 

εμπειρία ή από ένα μείγμα Εκπαίδευσης (προγράμματα Εκπαίδευσης εκπαιδευτών) και 

εμπειρίας. Οι υπόλοιποι ακολούθησαν ένα μείγμα διαφορετικών συνδυασμών. 

Όσον αφορά την πολιτική δραστηριότητα, βασικό στοιχείο της έρευνάς μας, οι εκπαιδευτές 

νεολαίας μας είναι μια ομάδα αρκετά δραστήρια. Αυτό συμβαίνει επειδή ένας στους 

τέσσερις ανήκει σε μια πολιτική οργάνωση, αλλά κυρίως ως μέλος, χωρίς να συμμετέχει 

ενεργά στις δραστηριότητες του οργανισμού ή να κατέχει θέση εκεί. 

Όσον αφορά τα άλλα βασικά στοιχεία της έρευνάς μας, τα ευρήματά μας είναι 

ενθαρρυντικά. Όσον αφορά τη Σύνδεση της Εκπαίδευσης Νεολαίας με Πολιτικές και 

Προγράμματα Νεολαίας, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτές νεολαίας μας, περίπου 

οκτώ στους δέκα επιβεβαίωσαν ότι το κάνουν γενικά, τουλάχιστον σε μεσαίο εύρος. Το ίδιο 

ισχύει σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά τους άλλους 3 τομείς μας, της ενσωμάτωσης των 

προσωπικών αξιών και πεποιθήσεων στην εκπαίδευση των νέων που συνδέει την 

εκπαίδευση των νέων με τις δεξιότητες κριτικής σκέψης και τη Σύνδεση της Νεολαίας με τις 

Αρχές της Δημοκρατίας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το μήνυμα είναι σαφές. Οι 

εταίροι πρέπει να εργαστούν σε τρία επίπεδα. 

Πρώτον, πρέπει να ενθαρρύνουν όσους συνδέουν τα παραπάνω να συνεχίσουν να το 

κάνουν. Τότε πρέπει να αρχίσουν να συμβουλεύουν εκείνους που δεν ασχολούνται για τα 

οφέλη και την ανάγκη να το πράξουν. Ίσως ένας συνδυασμός των δύο θα μπορούσε να 

λειτουργήσει εδώ. Τέλος, πρέπει να εξετάσουμε τους λόγους για τους οποίους αυτοί που 

βρίσκονται στη μέση, δηλαδή αυτοί που ενασχολούνται σε μέτριο βαθμό δεν προχωρούν 

περαιτέρω και οι εταίροι να λάβουν παραδείγματα μεταξύ τους.  
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Ένα πράγμα είναι ωστόσο σίγουρο. Οι περισσότεροι από τους Εκπαιδευτές της Νεολαίας 

που συμμετείχαν στην έρευνά μας, θεωρούν σημαντική τη συνολική προσπάθεια του έργου 

και θα ήθελαν να συμμετάσχουν περαιτέρω σε αυτήν. Αυτό ισχύει, καθώς οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες, έξι στους δέκα έχουν επιβεβαιώσει την προθυμία τους είτε να 

συμμετάσχουν σε ένα σχετικό εργαστήριο διάδοσης μιας ημέρας ή ακόμη και σε ένα 

τριήμερο εργαστήριο «Train the Trainer». Ως εκ τούτου, το συνολικό έργο είναι σε καλή 

βάση και ενδείκνυται να προχωρήσει όπως έχει σχεδιαστεί. 
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Μεθοδολογία 

Γενικά 
Επιλέξαμε να πραγματοποιήσουμε μια Επιτόπια Έρευνα για τη συλλογή των σχετικών 

πληροφοριών. Αυτή απευθυνόταν στους Εκπαιδευτές Νέων. Πέρα από τη συλλογή πιο 

σχετικών δεδομένων, αυτός ο τύπος έρευνας επιτρέπει στους εταίρους του έργου να 

εντοπίσουν συμμετέχοντες. Ένα ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε έντυπη μορφή σε 

προσωπικές συναντήσεις με τους εκπαιδευτές νεολαίας, αλλά και διαδικτυακά μέσω του 

Survey Monkey, προκειμένου να συλλεχθούν οι γνώσεις των εκπαιδευτών των νέων στις 

τέσσερις χώρες. Στη συνέχεια, κάθε χώρα συνέταξε μια ατομική αναφορά. 

Από εκεί και πέρα, τα ευρήματα από κάθε χώρα συγκεντρώθηκαν για να εκπονηθεί αυτή η 

συνοπτική έκθεση έρευνας. Αυτό επέτρεψε την προβολή των θεματικών και προκλήσεων 

του Έργου όχι μόνο υπό το πρίσμα κάθε εταίρου αλλά και στη συνολική βάση της 

κοινοπραξίας των εταίρων. Αυτό με τη σειρά του επέτρεψε στην κοινοπραξία να 

παρακολουθεί καλύτερα και να λαμβάνει υπόψη τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες. 

Έχοντας αυτό κατά νου, οι συνεργάτες μπορούν έτσι να επικεντρώσουν τις προσπάθειές 

τους σε τομείς που είναι πιο προβληματικοί, ενώ αναζητούν ο ένας τον άλλον τη βοήθεια 

για την ανταλλαγή καινοτόμων λύσεων και προσεγγίσεων μεταξύ τους σχετικά με τις 

συγκεκριμένες προκλήσεις του κάθε εταίρου. Επιτρέπει επίσης την υιοθέτηση μιας 

παράλληλης γενικής προσέγγισης όπου οι εταίροι θα μπορούσαν επίσης να επικεντρωθούν 

στους τομείς που ήταν πιο προβληματικοί ως σύνολο. 

Με την έρευνα ρωτήσαμε τους εκπαιδευτές: 

• Να προβληματιστούν και να διερευνήσουν τα όρια του «πολιτικού ρόλου των 

εκπαιδευτών» στην πρακτική τους. 

• Να προβληματιστούν σχετικά με τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 

εκπαίδευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο έργο τους. 

Το ερωτηματολόγιο περιελάβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου για τη συλλογή ποσοτικών 

δεδομένων, αλλά και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου για τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων. Οι 

τύποι ερωτήσεων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι οι ερωτήσεις με αναπτυσσόμενες 

επιλογές, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μία απάντηση και ερωτήσεις Matrix. 

Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε ήταν ακαδημαϊκού επιπέδου και επομένως είναι εφικτή 

να εφαρμοστεί ξανά. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι επομένως δυνατόν να 

γενικευθούν σε κάποιο βαθμό. Η αναφορά θα είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο, αλλά θα 

διανεμηθεί επίσης στα δίκτυα συνεργατών. Με αυτόν τον τρόπο, άλλοι επαγγελματίες της 

νεολαίας θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ως βάση νέων πρωτοβουλιών στον τομέα της 

ανάπτυξης ικανοτήτων των εκπαιδευτών νεολαίας. 
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Ικανότητες που λαμβάνονται υπόψη στην έρευνα 

Το ερωτηματολόγιο δοκιμάστηκε για συγκεκριμένες ικανότητες που σχετίζονται με το ίδιο το 
έργο. Χτίστηκε για να δοκιμάσει το Civic Engagement των συμμετεχόντων καθώς και τις 
ικανότητές τους να μεταφέρουν αυτές τις δεξιότητες στους εκπαιδευόμενους. Εξετάζοντας 
τα δημογραφικά στοιχεία και το ιστορικό των εκπαιδευομένων, όσον αφορά την εκπαίδευση, 
το φύλο, τη σχετική κατάρτιση, την εμπειρία της πολιτικής συμμετοχής και ούτω καθεξής, 
έλαβε υπόψη τέσσερις σημαντικές ικανότητες σε αυτόν τον τομέα καθώς σχετίζεται με τη 
εκπαίδευση των νεων, δηλαδή εκείνη του (1) Συνδέοντας τις πολιτικές των νέων και τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, (2) Ενσωμάτωση αξιών και πεποιθήσεων, (3) Υποστήριξη των 
μαθητών στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και (4) Εφαρμογή των αρχών της Δημοκρατίας και 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Αυτές οι 4 ικανότητες αναλύθηκαν στα συστατικά τους κριτήρια και ανέθεσαν σχετικούς 
δείκτες για να ελέγξουν τη δυνατότητα εφαρμογής τους με τους συμμετέχοντες και έτσι να 
αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις σχετικά με την κατάσταση της τέχνης, όσον αφορά την 
εφαρμοσιμότητα και τους τομείς εστίασης εντός των εταίρων. Στη συνέχεια δόθηκαν οι 
αντίστοιχοι δείκτες τους. Για να διευκρινιστεί, αυτοί οι δείκτες είναι επεξηγηματικοί για το 
σχετικό κριτήριο, που από μόνο του ήταν επεξηγηματικό της ικανότητας, που αποτελούν, 
μέρος του τομέα της μείζονος ικανότητας, ο οποίος στην περίπτωση αυτή ήταν εκείνος της 
συμμετοχής του πολίτη. Αυτή η διαδικασία επαναλήφθηκε σε σχέση με όλες τις ικανότητες 
που καθιστούν τον τομέα ικανοτήτων. 

 

Οι αρχικές ικανότητες και δείκτες Salto ενημερώθηκαν και αυτοί, βελτιώθηκαν στον τελικό 
πίνακα ικανοτήτων που μπορεί να δει κανείς στα ερωτηματολόγια. Αυτά μπορούν να 
διατεθούν κατόπιν αιτήματος. Μόλις γίνει αυτή η βελτίωση, η κοινοπραξία θα γνώριζε σε 
ποιους τομείς θα δοκιμάσει, ώστε να μπορεί να επικεντρώσει καλύτερα τις προσπάθειές της 
για να επιφέρει τη μεγαλύτερη αλλαγή όσον αφορά πράγματα όπως η αντίληψη και η 
απόκτηση δεξιοτήτων μεταξύ των βαθμίδων της αφού πρώτα ολοκληρώσει φυσικά την 
έρευνα. 

 

 

Index Criteria Competence 
Area

Competence



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέρος 1: Δημογραφικά στοιχεία και σχετικές πληροφορίες προφίλ 

 

Γένος 

 

Ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 111 για την 
κοινοπραξία στο σύνολό της. Το φύλο (Σχήμα 1) ήταν ως επί το πλείστον γυναίκες, 
συγκεκριμένα, 65% σε σύγκριση με 35% Άνδρες. Αυτή η αναλογία 6 προς 4 αναφέρθηκε 
επίσης σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των εταίρων, με εξαίρεση την Κύπρο, παρατηρήθηκε μια 
πιο ισότιμη κατανομή φύλου, με 54% γυναίκες και 46% άνδρες. Η υψηλότερη διαφορά στο 
φύλο ήταν στη Ρουμανία όπου το 71% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες σε αντίθεση με το 
29% που ήταν άνδρες. 
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Μορφωτικό επίπεδο 

 

Το συνολικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο των Εκπαιδευτών Νεολαίας ήταν υψηλό. Οι 
περισσότεροι συμμετέχοντες κατείχαν τουλάχιστον πτυχίο ή ισοδύναμο πτυχίο. Αυτό ήταν 
αναμενόμενο, καθώς αυτό συμβαίνει συνήθως για όσους εργάζονται στον γενικό τομέα της 
Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης. Πέρα από το 64% των συμμετεχόντων που κατείχαν πτυχίο, 
ένα εντυπωσιακό επιπλέον 22% κατείχε επίσης μεταπτυχιακό δίπλωμα, ενώ ακόμη ένα 4% 
κατείχε PHD χωρίς αυτό το PHD nessessarilly είχε σχέση με το επάγγελμά τους. 

Όσο για τους συμμετέχοντες, η Ρουμανία είχε τους περισσότερους συμμετέχοντες (80%) με 
μεταπτυχιακούς τίτλους. Το χαμηλότερο ήταν η Γερμανία με το 50% να πιστεύει ότι είχε 
ωστόσο μια αναλογία ύψους κατόχων Bachelor (23%) που επιτέθηκαν σε ένα συνδυασμένο 
73% των συμμετεχόντων που είχαν υψηλότερη μορφή διπλώματος. Από την άλλη πλευρά, η 
Κύπρος είχε τους περισσότερους κατόχους PHD (8%) και η Γερμανία για άλλη μια φορά είχε 
τα λιγότερα χωρίς κανέναν. Η Ελλάδα έμοιαζε με τον μέσο όρο για την κοινοπραξία με 34% 
και 52% συμμετέχοντες να έχουν Bachelor ή Masters αντίστοιχα. 



13 
 

Όσο για εκείνους που δεν έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση, το ποσοστό ήταν γενικά 
χαμηλό. Για την κοινοπραξία στο σύνολό της, αυτό αντιπροσώπευε μόλις το 8% των 
εκπαιδευτών νεολαίας μας με το υψηλότερο ποσοστό να είναι της Γερμανίας (27%) και το 
χαμηλότερο στην Κύπρο που δεν είχε κανένα. Η Ρουμανία και η Ελλάδα σημείωσαν επίσης 
χαμηλή βαθμολογία με περίπου 1-3% συμμετέχοντες να εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Educational Attainment 
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Συμμετοχή στην εκπαίδευση των νέων 

 

Όσον αφορά τη συμμετοχή στην εκπαίδευση των νέων, οι περισσότεροι από τους 
εκπαιδευτές νεολαίας μας εργάζονται στον τομέα με μερική απασχόληση. Στην 
πραγματικότητα, το 59% δήλωσε ότι είναι εκπαιδευτής νεολαίας μερικής απασχόλησης ενώ 
εργάζεται σε άλλο επάγγελμα. 

Αυτό δεν πρέπει να εκπλήσσεται τόσο πολύ, δεδομένου ότι στις περισσότερες χώρες η 
εκπαίδευση των νέων δεν έχει συγκεντρωθεί σε κανένα αρμόδιο όργανο και παραμένει 
κατακερματισμένη τόσο από νομική όσο και από θεσμική άποψη. Ως αποτέλεσμα, ίσως από 
αυτό το φαινόμενο, μόνο το 9% των συμμετεχόντων ισχυρίστηκε ότι είναι εκπαιδευτές 
νεολαίας πλήρους απασχόλησης. Ένα άλλο 32% δήλωσε ότι είναι πιο κοντά στην εκπαίδευση 
νέων με πλήρη απασχόληση με την έννοια ότι είναι Εργαζόμενοι Νεολαίας που συμμετέχουν 
στην εκπαίδευση Νεολαίας ως μέρος της εργασίας τους. Ωστόσο, ο χρόνος που επενδύθηκε 
σε αυτήν τη δραστηριότητα, για όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση των νέων ως μέρος 
της δουλειάς τους, ποικίλλει ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας τους για τη νεολαία. 

Όσον αφορά τους ίδιους τους εταίρους όσον αφορά τη μερική απασχόληση, οι νέοι 
ακολουθούν τον κανόνα. Η μόνη σημαντική εξαίρεση είναι αυτή της Ρουμανίας όπου το 
ποσοστό αυτών που συμμετέχουν στην κατάρτιση νέων με μερική απασχόληση αυξήθηκε 
στο 72% συνολικά. Εκτός από αυτό, και με εξαίρεση την Ελλάδα όπου κανένας από τους 
ερωτηθέντες δεν ήταν εκπαιδευτής νέων, οι υπόλοιποι συνεργάτες πλησιάζουν τα μέσα 
ποσοστά. 

Συγκεκριμένα, η Κύπρος παρουσίασε 50% μερικής απασχόλησης, 42% Εργαζόμενοι 
Νεολαίας ως Εκπαιδευτές Νεολαίας και 8% Ελλάδα ,50% Εργαζόμενοι με μερική 
απασχόληση και 50% Εργαζόμενοι Νεολαίας ως Εκπαιδευτές Νέων, Ρουμανία 72% μερικής 
απασχόλησης, 17% Εργαζόμενοι Νεολαίας ως Εκπαιδευτές Νέων και 11% πλήρους 
απασχόλησης, ενώ η Γερμανία 46% μερικής απασχόλησης, 42% νέοι εργαζόμενοι ως νέοι 
εκπαιδευτές και 12% πλήρους απασχόλησης. 
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Εμπειρία 

 

Η εμπειρία είναι σημαντική, ειδικά στην Εκπαίδευση Νεολαίας. Ευτυχώς, οι εταίροι φαίνεται 
να είναι καλά σε αυτό το θέμα, καθώς περίπου το 75% των Εκπαιδευτών Νέων δήλωσε ότι 
συμμετέχει στην εκπαίδευση νέων για τουλάχιστον 4 χρόνια. Μεταξύ αυτών, οι βετεράνοι, 
αυτοί που δήλωσαν ότι διαθέτουν πείρα άνω των 10 ετών στον τομέα αντιπροσώπευαν το 31% 
του δείγματος, ενώ εκείνοι που είχαν καλή εμπειρία (7-9 χρόνια εμπειρίας) και στη μέση (4-
6 χρόνια εμπειρίας ) αντιπροσώπευαν το 13% και το 24% αντίστοιχα. 

Οι σχετικοί αρχάριοι επαγγελματίες (1-3 χρόνια εμπειρίας) είναι ένα αρκετά σημαντικό και 
υγιές τμήμα που αντιπροσωπεύει το 32% του δείγματος. Φυσικά, διαφορετικοί επαγγελματίες 
σε διαφορετικά στάδια της καριέρας τους θα απαιτήσουν ανάλογη υποστήριξη και 
δεδομένου ότι οι περισσότεροι ασχολούνται με την Εκπαίδευση Νεολαίας μέσω μιας 
μερικής απασχόλησης ικανότητας, η μετάβαση σε έμπειρους κτηνιάτρους ως επαγγελματίες 
στον τομέα γίνεται όλο και πιο δύσκολη. 

Όσον αφορά τους ίδιους τους εταίρους με την εξαίρεση της Ελλάδας, τα αποτελέσματα είναι 
λίγο πολύ παρόμοια. Εδώ η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι σχετικά νέα για την 
κατάρτιση των νέων, με το 58% να ισχυρίζεται ότι έχει εμπειρία κάτω των 3 ετών. Σε 
μικρότερο βαθμό, αυτό ισχύει και για τη Γερμανία όπου το 42% δήλωσε επίσης. 

Από την άλλη πλευρά, η χώρα με τους πιο έμπειρους εκπαιδευτές νέων, με μερική και 
πλήρη απασχόληση, είναι η Κύπρος με συνολικό ποσοστό 72% δηλώνοντας ότι έχουν 
εμπειρία άνω των 7 ετών. Δεύτερη είναι η Ρουμανία με το 65% των συμμετεχόντων να 
δηλώνουν επίσης. Αυτό είναι ενδιαφέρον δεδομένου ότι η Ρουμανία είναι επίσης η χώρα 
που οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ήταν (72%) εκπαιδευτές νέων μερικής 
απασχόλησης, οι οποίοι ίσως αποκαλύπτουν ένα μακρύ, χρονικά, ειδικό μοντέλο που ισχύει 
για τη Ρουμανία. Από την άλλη πλευρά, ένας μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων (42%) στην 
Κύπρο συνδέεται με την κατάρτιση των νέων μέσω του επαγγέλματός τους ως εργαζόμενου 
νεολαίας. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η Κύπρος ακολουθεί ένα πιο αναμεμειγμένο 
μοντέλο. Η Γερμανία βρίσκεται πλησιέστερα στον κανόνα με τους δείκτες να είναι παρόμοιοι 
με τον μέσο όρο, ενώ το υψηλότερο (42%) είναι εκείνοι με εμπειρία κάτω των 3 ετών και 
ακολουθούν στενά οι έμπειροι κτηνίατροι. 
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Διεθνής έκθεση 

 

Όσον αφορά τη διεθνή διάσταση της εκπαίδευσης των νέων, οι απαντήσεις των 
συμμετεχόντων διαφέρουν. Ως συγκεντρωτικό άθροισμα, οι περισσότεροι (61%) των 
συμμετεχόντων έχουν προσχωρήσει σε μια διεθνή σχέση με την παροχή κατάρτισης για 
τους νέους δηλώνοντας ότι εργάζονται ως εκπαιδευτές νέων σε διεθνές επίπεδο. Αυτή η 
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αναλογία είναι η υψηλότερη στη Ρουμανία όπου σχεδόν όλοι (89%) των συμμετεχόντων 
ισχυρίζονται ότι είναι έτσι, ακολουθούμενος από την Κύπρο με 59% να απαντά καταφατικά. Η 
χαμηλότερη αναφερόμενη αναλογία αφορά τη Γερμανία (42%) ακολουθούμενη από την 
Ελλάδα (46%) που δήλωσε ναι ότι  εργάζεται ως εκπαιδευτής νεολαίας σε διεθνές επίπεδο. 

 

 

Εκπαίδευση ως Εκπαιδευτής Νέων 

 

Δεν γίνονται όλοι οι εκπαιδευτές νεολαίας με τον ίδιο τρόπο. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα 
επειδή, όπως ήδη αναφέρθηκε, το επάγγελμα είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτο και 
σχετικά νέο για τα κράτη μέλη. Σε συνδυασμό με τη χρονική δέσμευση που αναφέρθηκε 
παραπάνω, τα αποτελέσματα αυτής της ενότητας γίνονται έτσι πιο κατανοητά. 

Αυτό συμβαίνει εάν θεωρήσουμε ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (33%) απέκτησαν τη 
σχετική τεχνογνωσία από την άμεση εμπειρία ή από ένα μείγμα (34,43%) Εκπαίδευσης 
(Εκπαίδευση εκπαιδευτών) και εμπειρίας. Μόνο το 8,11% δήλωσε ότι απέκτησε το 
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απαραίτητο υπόβαθρο μέσω των μελετών, ενώ ένα εντυπωσιακό 9,91% ισχυρίστηκε ότι το 
έκανε μέσω ενός συνδυασμού όλων, των σπουδών, της εκπαίδευσης και της εμπειρίας, ενώ 
ένας μικρός αριθμός (4,50%) ακολούθησε έναν διαφορετικό συνδυασμό των τριών ή 
χρησιμοποίησε μια άλλη μέθοδο για αυτό. 

Σε κάθε χώρα ο συνδυασμός είναι διαφορετικός, αλλά παρατηρούνται ορισμένες ομοιότητες. 
Για τη Γερμανία Κύπρο και την Ελλάδα, το υψηλότερο ποσοστό αναφορικά με το πώς οι 
συμμετέχοντες απέκτησαν το απαραίτητο υπόβαθρο για να γίνουν εκπαιδευτές Νεολαίας 
ήταν μέσω εμπειρίας με 46,15%, 41,67% και 50% αντίστοιχα. Στη Ρουμανία, το υψηλότερο 
ποσοστό (62,86%) που επιλέχθηκε ήταν ένα μείγμα εκπαίδευσης και εμπειρίας. Μόνο στη 
Γερμανία αποκτήθηκε το απαραίτητο υπόβαθρο ως μέρος της εκπαίδευσης των 
συμμετεχόντων σε σχετικό (38,46%) υψηλό βαθμό. 
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Μέρος 2: Πολιτική Συνεργασία 

 

Μέλος σε Πολιτική Οργάνωση 

 

Οι περισσότεροι (75%) συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν είναι μέλος μιας πολιτικής 
οργάνωσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό δεν σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες δεν είναι 
πολιτικά ενεργοί ούτε ότι δεν αποδίδουν καμία ιδεολογία. Αντιθέτως, αυτό που μετριέται εδώ 
είναι η γενική δέσμευση για οποιοδήποτε μέρος. 

Σε σχέση με αυτό, τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα φαίνεται να ακολουθούν τον γενικό 
μέσο όρο ότι δεν έχουν καταχωριστεί σε καμία πολιτική οργάνωση με 71% και 76% 
αντίστοιχα. Η Γερμανία ακολουθεί πολύ πίσω με το 58% να απαντά αρνητικά. Η μεγάλη 
εξαίρεση είναι η Ρουμανία όπου αυτό το αρνητικό ποσοστό αυξάνεται στο 88% των 
εκπαιδευτών νεολαίας μας. 

Για άλλη μια φορά αν και αυτό δεν είναι απαραίτητη ένδειξη της πολιτικής ζωής κάποιου, 
θέτει ένα σκληρό όριο. Αυτό το εννοούμε με την έννοια ενός ελάχιστου επιπέδου δέσμευσης 
στο οποίο μπορούμε να εκτιμήσουμε καλύτερα την πολιτική δραστηριότητα των 
συμμετεχόντων και την πιθανή διαρροή της στην Εκπαίδευση Νεολαίας χωρίς να το 
επισημάνουμε ως αρνητικό ή θετικό. 
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Δραστηριότητα στο πλαίσιο της Πολιτικής Οργάνωσης 

 

Το επόμενο σχήμα παρέχει καλύτερα στοιχεία σε αυτό. Από το 25% των Συμμετεχόντων που 
είναι μέλη μιας πολιτικής οργάνωσης, περισσότεροι από τους μισούς (57%) είναι απλά μέλη 
χωρίς καμία άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται με αυτόν τον οργανισμό. 

Μόνο το 18% των συμμετεχόντων έχουν επίσημο ρόλο και το 25% συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες του οργανισμού. Αυτά τα ευρήματα διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των 
εταίρων. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι το δείγμα είναι πολύ μικρό για να εξαχθούν 
ασφαλή συμπεράσματα, δεδομένου ότι αρχικά μόνο το 25% των συμμετεχόντων ήταν 
εγγεγραμμένα μέλη μιας πολιτικής οργάνωσης. 

Παρ 'όλα αυτά, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί η τεράστια αντίθεση μεταξύ της Γερμανίας 
και των υπόλοιπων εταίρων. Εδώ, η αναλογία εκείνων που συμμετείχαν ενεργά στις 
δραστηριότητες της πολιτικής οργάνωσης ή κατέχουν επίσημη θέση, αυτό σήμαινε ως 
ένδειξη αυξημένης πολιτικής δραστηριότητας, είναι 70% και η υψηλότερη μεταξύ των 
εταίρων. Αντίθετα στη Ρουμανία, το 100% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι είναι μόνο μέλη. 
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Μέρος 3: Σύνδεση των νέων εκπαιδευτών με Πολιτικές και Προγράμματα 

Νέων 

 

Γενική αξιολόγηση 

 

Η σύνδεση της Εκπαίδευσης Νεολαίας με Πολιτικές και Προγράμματα Νέων είναι πολύ 
σημαντική. Αυτό έτσι ώστε να επιτρέπει στις τρέχουσες θεωρίες και τάσεις να σχετίζονται με 
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το πεδίο που πρέπει να ενσωματωθεί στη λειτουργία του εκπαιδευτή Νεολαίας. Επιτρέπει 
επίσης τη διατήρηση της μεθοδολογίας του εκπαιδευτή τρέχουσα και ενημερωμένη με την 
τελευταία ενημέρωση της ΕΕ καθώς και τις προτεραιότητες των χωρών και της Ένωσης. 
Ωστόσο το μόνο σημαντικό είναι ότι μόλις το 37% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι συνδέουν 
απολύτως την Εκπαίδευση Νεολαίας με τις σχετικές Πολιτικές και Προγράμματα Νέων. 
Ωστόσο, ένα άλλο 48% το συνδέει σε μέτριο βαθμό, ενώ ένα ανησυχητικό 15% δεν το συνδέει 
καθόλου. 

Το πιο σοβαρό πρόβλημα είναι  στη Γερμανία όπου παρατηρείται και η μεγαλύτερη αντίθεση. 
Εδώ, το 27% των συμμετεχόντων επιβεβαίωσε ότι δεν συνδέουν τις πολιτικές και τα 
προγράμματα νεολαίας με τη νεολαία τους, ενώ ταυτόχρονα το 62% το συνδέουν σε πολύ 
υψηλό βαθμό. Αυτές είναι οι υψηλότερες αναλογίες μεταξύ των συνεργατών και στις δύο 
κατηγορίες. 

Από την άλλη πλευρά, η Ρουμανία και η Ελλάδα μένουν κοντά στο μέσο όρο της 
κοινοπραξίας. Για τη Ρουμανία, το 23% θεωρεί ότι αυτή η δήλωση είναι απολύτως σχετική, 
63% σχετική με μέτριο βαθμό και 14% ως μη σχετική. Το ίδιο ισχύει για την Ελλάδα με 31%, 
58% και 11% του δείγματος. Όσον αφορά την Κύπρο, αυτό το μοτίβο δεν επαναλαμβάνεται και 
διαθέτει τη χαμηλότερη αναλογία (8%) των εκπαιδευτών που δεν συνδέουν την εκπαίδευση 
Νεολαίας με σχετικές πολιτικές και προγράμματα. Εδώ άλλο 38% και 54% συνδέεται σε 
υψηλό ή μεσαίο βαθμό. 
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Ειδική αξιολόγηση ικανοτήτων 

 

Πέρα από τη γενική εικόνα που παρέχεται, πρέπει επίσης να αναζητηθεί συγκεκριμένη 
κατανόηση των ικανοτήτων. Αυτό ισχύει αν θέλουμε να κατανοήσουμε τον λόγο πίσω από τις 
γενικές απαντήσεις της σύνδεσης ή μη σύνδεσης της εφαρμοστέας Εκπαίδευσης Νεολαίας 
με τις σχετικές πολιτικές και προγράμματα, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

Ως προς αυτό, το υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης καταγράφηκε σε σχέση με την 
απόσταση που πιστεύει από και κατά την παροχή της σχετικής κατάρτισης για τους νέους. 
Συνολικά, το 80% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι είναι σε θέση να το κάνει σε μέτριο ή 
ικανοποιητικό βαθμό. 
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Αυτή η ικανότητα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και γίνεται ακόμη περισσότερο όταν συνδυάζεται 
με τις επόμενες πιο δημοφιλείς κατηγορίες όσον αφορά την εμπιστοσύνη, εκείνες που είναι 
σε θέση να κατανοήσουν τις συνέπειες διαφορετικών πολιτικών και να αντανακλούν από 
ευρωπαϊκό σε τοπικό επίπεδο. Και τα δύο διαθέτουν παρόμοια υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης 
με αυτά που συζητούνται. Αυτά τα ευρήματα βοηθούν σε μεγάλο βαθμό να εξηγήσουν το 
προηγούμενο σχετικά υψηλό ποσοστό σύνδεσης των Πολιτικών και των προγραμμάτων με 
την Εκπαίδευση Νεολαίας, καθώς παραμένουν απολιτικά στην τάξη, ενώ η προώθηση ενός 
υγιούς βαθμού συμμετοχής των πολιτών με αμερόληπτο τρόπο μπορεί να προέλθει από 
αυτές τις εξωτερικές πηγές. 

Ωστόσο, αυτό αμφισβητείται σε μεγάλο βαθμό από το 30% των συμμετεχόντων που ανέφεραν 
ότι είτε πρέπει να εργαστούν είτε δεν έχουν πραγματική ικανότητα να αποδείξουν τις 
πολιτικές διαστάσεις της Εκπαίδευσης Νεολαίας. Ωστόσο, υποστηρίζεται από το υπόλοιπο 
70% που αισθάνονται άνετα να το κάνουν. Αυτό το κάπως μεγάλο και μάλλον συγκεχυμένο 
χάσμα αναμένεται πολύ. Το μεταβαλλόμενο τοπίο της κατάρτισης για νέους και η 
μεγαλύτερη προσπάθεια που καταβάλλεται σε επίπεδο ΕΕ για την εξομάλυνση και την 
καθοδήγηση του επαγγέλματος μπορούν να το βοηθήσουν και να το βοηθήσουν. 

Ωστόσο, παρά τη γενική αυτή εικόνα, τα αποτελέσματα μεταξύ των εταίρων περιέχουν 
ορισμένες διαφορές. Γενικά, η Κύπρος και η Γερμανία εμφανίζουν τα υψηλότερα συνολικά 
επίπεδα εμπιστοσύνης, ενώ η Ρουμανία και η Ελλάδα τα χαμηλότερα. 

Για την Κύπρο, η κατηγορία όπου οι συμμετέχοντες ένιωθαν πιο σίγουροι ήταν σε σχέση με 
τις κατηγορίες δέντρων του εντοπισμού πηγών πληροφοριών και της αξιολόγησής τους , της 
αξιολόγησης πηγών πληροφοριών καθώς και της αποστάσεως των πεποιθήσεων κάποιου 
από το υλικό που παρέχουν. Εδώ περίπου το 90% των συμμετεχόντων και στις δύο 
περιπτώσεις ένιωθαν άνετα ή εξαιρετικά άνετα να το κάνουν. 

Οι κατηγορίες με τη χαμηλότερη βαθμολογία αφορούσαν τόσο τη συλλογή σχετικών 
πληροφοριών για προγράμματα και πολιτικές που σχετίζονται με την Εκπαίδευση Νεολαίας 
όσο και την προβολή των πολιτικών διαστάσεων της Εκπαίδευσης Νεολαίας. Εδώ, το 21% των 
συμμετεχόντων θεώρησαν ότι έπρεπε είτε να βελτιωθούν είτε να έχουν τελείως τύχη σε αυτό 
το τμήμα. 

Για τη Γερμανία, παρατηρήθηκε το υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης όσον αφορά την 
αξιολόγηση κριτικών πόρων (92%) και την προβολή του Youth-Trainer ως αφοσιωμένης 
πολιτικής πράξης, με το 88% των συμμετεχόντων να αισθάνονται άνετα να το πράξουν. 

Ωστόσο, η απομάκρυνση των πεποιθήσεων από το υλικό που παραδίδει φαίνεται να ήταν η 
χαμηλότερη κατηγορία βαθμού εμπιστοσύνης για τη Γερμανία, αν και όχι σε ανησυχητικό 
βαθμό. Μόνο το 32% των συμμετεχόντων θεώρησαν ότι είτε χρειάστηκε να εργαστούν 
περισσότερο ή όπου τυχερά. 
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Για τη Ρουμανία, όπως παρατηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό και στην Κύπρο, αλλά σε μικρότερο 
βαθμό, το υψηλότερο σκορ ήταν σε σχέση με δύο κατηγορίες. Αυτά ήταν αυτά της 
Αξιολόγησης και της Αξιολόγησης πόρων και πληροφοριών όπου περίπου το 80% των 
Συμμετεχόντων ένιωθαν τουλάχιστον άνετα να το κάνουν. Οι κατηγορίες με τη χαμηλότερη 
βαθμολογία, όπου αυτές της Συλλογής σχετικών πληροφοριών σχετικά με τα Προγράμματα 
και τις Πολιτικές Εκπαίδευσης Νεολαίας και την Επίδειξη της Πολιτικής και Πολιτικής 
διάστασης του Έργου. Εδώ το 44% και το 34% αντίστοιχα ένιωθαν είτε άβολα είτε τελείως 
τυχερά. Αυτό μπορεί να αντιπαραβληθεί με την Κύπρο στην πρώτη περίπτωση και τη 
Γερμανία στη δεύτερη που επέδειξαν το υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης σε αυτό. 

Για την Ελλάδα, όπως στην περίπτωση της Ρουμανίας, τα συνολικά επίπεδα εμπιστοσύνης 
ήταν χαμηλότερα από την Κύπρο και τη Γερμανία. Εδώ, η κατανόηση των επιπτώσεων των 
πολιτικών και η απόσταση των προσωπικών πιστεύω για το υλικό που παραδόθηκε ήταν οι 
υψηλότερες κατηγορίες βαθμολογίας εμπιστοσύνης. Γι 'αυτό περίπου το 80% των 
συμμετεχόντων ένιωθαν άνετα ή εξαιρετικά άνετα. 

Το χαμηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης που παρατηρήθηκε ήταν το ίδιο για την Ελλάδα όπως 
και στη Ρουμανία. Περιλάμβανε τις δύο κατηγορίες Συγκέντρωσης σχετικών πληροφοριών 
σχετικά με τα Προγράμματα και τις Πολιτικές Εκπαίδευσης Νεολαίας καθώς και την 
Επίδειξη της Πολιτικής  διάστασης του Έργου. Εδώ το 39% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι 
αισθάνονται άβολα ή ανίκανα να τα παρατηρήσουν. Η περίπτωση προβληματισμού σε 
ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο σημείωσε επίσης χαμηλή βαθμολογία με το ίδιο ποσοστό, με 
αυτό να είναι μάλλον μοναδικό για την Ελλάδα. 

 

 



28 
 

 

 



29 
 

 

 

 



30 
 

 

 

Μέρος 4: Ενσωμάτωση αξιών και πεποιθήσεων 

 

Γενική αξιολόγηση: 

 

Όσον αφορά την ενσωμάτωση των προσωπικών αξιών και  στην Εκπαίδευση Νεολαίας, οι 
ανταποκριτές είναι ανένδοτοι. Η συντριπτική πλειοψηφία (65%) παραδέχτηκε ότι αυτό 
επηρεάζει αναπόφευκτα και αποτελεί μέρος της παρεχόμενης εκπαίδευσής τους. 

 Το αν αυτό είναι επιθυμητό ή όχι εξαρτάται από το τι είναι αυτές οι τιμές. Ωστόσο, εάν 
εξετάσουμε το υψηλό ποσοστό σύνδεσης των Πολιτικών και των προγραμμάτων για τη 
Νεολαία με την Εκπαίδευση Νέων όπως εξετάστηκε προηγουμένως, μπορούμε να 
συμπεράνουμε ότι αυτά τα προγράμματα αποτελούν σε μεγάλο βαθμό μέρος των Αξιών και 
των πεποιθήσεων των Εκπαιδευτών. Αυτά με τη σειρά τους αναμένεται να μεταφερθούν 
στους εκπαιδευόμενους μέσω των παραδοθέντων μαθημάτων. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μόνο το 2% δήλωσε ότι δεν συνδέεται καθόλου με την 
κατάρτιση των νέων. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το περίπου 
80% που δήλωσε ότι είναι σε θέση να αποστασιοποιηθούν από τη δική τους άποψη κατά την 
παροχή της εκπαίδευσης. Το μέρος εδώ επιβεβαιώνει όσα ειπώθηκαν νωρίτερα ότι οι 
ανταποκριτές θεωρούν τις πολιτικές και τα προγράμματα που σχετίζονται με τη νεολαία ως 
μέρος των αξιών και των πεποιθήσεών τους. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να σημαίνει ότι 
παίρνουν αυτές τις πολιτικές και τα προγράμματα ως αυτά που πρέπει να προωθήσουν στους 
μαθητές, εμποτίζοντάς τα στη διδασκαλία τους και διατηρώντας την προσωπική τους γνώμη 
σε μεγάλο βαθμό στον εαυτό τους, με την έννοια ότι δεν επιτρέπουν αρνητικές επιπτώσεις 
στη διδασκαλία τους. 

Με εξαίρεση την Ελλάδα, όλοι οι εταίροι αναφέρουν παρόμοια αποτελέσματα με το συνολικό 
ποσό. Για την Ελλάδα η εξαίρεση είναι με το 8% των συμμετεχόντων που το δήλωσαν ότι δεν 
συνδέονται καθόλου. 
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Ειδική αξιολόγηση της ικανότητας 

 

Όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες της Ενσωμάτωσης αξιών και πεποιθήσεων, αυξάνεται το 
συνολικό επίπεδο εμπιστοσύνης. Οι συμμετέχοντες σε συνολικό μέσο όρο άνω του 80% 
αισθάνονται άνετα σε όλα τα περιγραφόμενα εμπιστευτικά στοιχεία. Αυτό ισχύει σε μεσαίο ή 
υψηλό βαθμό. Η κατηγορία με τη χαμηλότερη βαθμολογία, αν και δεν είναι καθόλου χαμηλή, 
είναι αυτή της εκπαίδευσης Gathering σχετικά με επαρκείς πολιτικές πληροφορίες. Εδώ 
μόνο το 66% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι είναι εντάξει με αυτό ή ότι σίγουρα 
εκπλήρωσαν αυτήν την εμπιστοσύνη σε αντίθεση με το προαναφερθέν περισσότερο από 80% 
που ισχυρίστηκαν το ίδιο και για τις υπόλοιπες δηλώσεις. 

Με βάση αυτό το αποτέλεσμα τουλάχιστον, οι συμμετέχοντες φαίνεται να κατανοούν 
τουλάχιστον τη σημασία της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης αξιών και πεποιθήσεων στην 
εκπαίδευση. Με υπευθυνότητα εννοούμε ότι το κάνουν με ανοιχτό και δημοκρατικό τρόπο. 
Αυτό περιλαμβάνει ένα παράδειγμα, όπως το να συμπεριλάβουν τους εκπαιδευόμενους σε 
μια συζήτηση βασισμένη σε γεγονότα, να συγκρίνουν απόψεις και να υποστηρίξουν ή να 
αντιταχθούν με μη ανταγωνιστικό τρόπο που τους ενθαρρύνει να μοιραστούν περαιτέρω τις 
αξίες και το σύστημα πεποιθήσεών τους. 

Για τις ίδιες τις χώρες τα αποτελέσματα είναι σχεδόν τα ίδια. Για την Κύπρο επιτυγχάνεται 
μέση συναίνεση 80% για όλες τις κατηγορίες και μάλιστα την ξεπερνά σε ακαθάριστο 
επίπεδο εμπιστοσύνης 90%. Η αξιοσημείωτη γενική εξαίρεση της εκπαίδευσης Gathering 
σχετικά με επαρκείς πολιτικές πληροφορίες ισχύει επίσης εδώ με το 70% των 
συμμετεχόντων να αισθάνονται τουλάχιστον ένα μέτριο επίπεδο εμπιστοσύνης μαζί τους. Η 
ίδια εικόνα επαναλαμβάνεται σε σχέση με τη Ρουμανία με την ίδια κατηγορία 
συγκεντρώνοντας κατά μέσο όρο εμπιστοσύνη 60%. 

Ωστόσο, η Ελλάδα και η Γερμανία διαφέρουν από τα υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης της 
Κύπρου και της Ρουμανίας. Αν και τα γενικά υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης 
επαναλαμβάνονται και εδώ, επαναλαμβάνονται τόσο από ένα σχετικά χαμηλότερο επίπεδο 
εμπιστοσύνης. Αυτό συνοδεύεται από μια αρκετά υψηλή δήλωση αδυναμίας να ανταποκριθεί 
στις εν λόγω ικανότητες. 

Συγκεκριμένα για τη Γερμανία, το 15% -30% των συμμετεχόντων πιστεύουν ότι πρέπει να 
βελτιωθούν στις κατηγορίες της κατάρτισης σχετικής επαρκούς πληροφόρησης πολιτικού 
πλαισίου, ερμηνεύοντας τις δικές του αξίες και πιστεύει στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, 
προβληματισμός για τις αξίες και πιστεύει χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την εκπαίδευση, 
εξηγώντας αξίες και πεποιθήσεις χωρίς να ξεπεράσουμε την ομάδα και δείχνοντας 
ενδιαφέρον και ευαισθησία στις αξίες και τις πεποιθήσεις άλλων. 

Η Ελλάδα έχει επίσης την ίδια προοπτική με τη Γερμανία, αλλά η ίδια αναλογία είναι 
υψηλότερη εδώ. Αντιπροσωπεύει οπουδήποτε μεταξύ 26% και 42% στις συγκρίσιμες 
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κατηγορίες. Οι ικανότητες με τις οποίες φαίνεται να παλεύουν περισσότερο οι 
συμμετέχοντες στην Ελλάδα είναι να εξηγήσουν τη θέση τους σε ένα θέμα χωρίς να 
ξεπεράσουν την ομάδα, Αντιθέσεις / ερωτήσεις για όλες τις απόψεις και ερμηνεία των αξιών 
και των πεποιθήσεών τους στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Εδώ το 42% και το 
38% των συμμετεχόντων πιστεύουν αντίστοιχα ότι πρέπει να εργαστούν περισσότερο σε 
αυτές τις ικανότητες. Αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι καθόλου ανησυχητικά, αλλά δείχνουν 
ότι αυτές οι χώρες πρέπει να επενδύσουν λίγο περισσότερο σε αυτές τις δεξιότητες. 
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Μέρος 5: Υποστήριξη των μαθητών στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 

Γενική αξιολόγηση 

 

Όσον αφορά τη σύνδεση της εκπαίδευσης των νέων με δεξιότητες κριτικής σκέψης, τα 
αποτελέσματα είναι ευνοϊκά. Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (66%) δήλωσαν 
ότι είναι απολύτως σχετικοί με την παρεχόμενη μορφή κατάρτισης. Συγκριτικά, το 31% των 
Εκπαιδευτών Νέων θεωρούμε ότι αυτό είναι κάπως ή σε μεσαίο βαθμό σχετικό και μόλις το 
3% ως εντελώς άσχετο. 

Αυτό είναι εξαιρετικό, καθώς η κριτική σκέψη είναι μία από τις θεμελιώδεις δεξιότητες, αν 
όχι η πιο θεμελιώδης δεξιότητα που πρέπει να λάβουν οι εκπαιδευόμενοι και να 
προσδώσουν οι εκπαιδευτές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά τη συμμετοχή και τη 
συμμετοχή των πολιτών. Αυτό συμβαίνει καθώς επιτρέπει στους μαθητές να αξιολογούν 
καλύτερα τις πληροφορίες ενώ συμμετέχουν σε πιο υγιείς συζητήσεις με άλλους, 
διατηρώντας παράλληλα μια πιο αντικειμενική νοοτροπία και ένα γενικό open minding. 

Όσον αφορά τους ίδιους τους Συνεργάτες, τα Αποτελέσματα ακολουθούν αυτόν τον συνολικό 
μέσο όρο με εξαίρεση την Κύπρο. Εδώ σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες (92%) θεώρησαν ότι οι 
δεξιότητες Κριτικής Σκέψης και η Εκπαίδευση Νεολαίας είναι πλήρως συνδεδεμένες. Το 
υψηλότερο ποσοστό των νέων εκπαιδευτών που επίσης θεώρησαν ότι ήταν εντελώς 
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συνδεδεμένοι, μετά την Κύπρο, παρατηρήθηκε για τη Γερμανία με 65%, ακολουθούμενη από 
τη Ρουμανία και την Ελλάδα με 57% και 54% αντίστοιχα. 

 Εκείνοι από την άλλη άκρη που το βρήκαν εντελώς ανεξάρτητο, αντιπροσώπευαν μόνο μια 
μικρή μειονότητα. Αντιπροσωπεύουν μόλις το 3% του συνολικού δείγματος, με 4% για όλους 
τους εταίρους εκτός από τη Ρουμανία που ανέφεραν ελαφρώς μικρότερη (3%) αναλογία. 
Ωστόσο, κανένα από αυτά τα ποσοστά δεν πρέπει να προκαλεί συναγερμό. 
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Ειδική αξιολόγηση ικανοτήτων 

 

Όσον αφορά τις Ειδικές ικανότητες που σχετίζονται με την κριτική σκέψη, τα αποτελέσματα 
είναι μάλλον ανάμεικτα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι συμμετέχοντες περίπου 50% 
πιστεύουν ότι πληρούν απολύτως αυτές τις ικανότητες. Ωστόσο, αυτό αντισταθμίζεται από 
ένα μέσο ποσοστό 25% που πιστεύουν ότι πρέπει να βελτιωθούν ή να μην το ικανοποιήσουν 
καθόλου. Ακόμα ένα άλλο 25% πιστεύει ότι ικανοποιεί αυτές τις δεξιότητες, οι οποίες 
σχετίζονται με την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης από τους μαθητές, σε μεσαίο βαθμό. 

Αυτό μπορεί να αντιπαραβληθεί με το προηγούμενο 65% των συμμετεχόντων που πιστεύουν 
ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης από τους εκπαιδευόμενους είναι απολύτως 
σχετική με την παρεχόμενη Εκπαίδευση Νέων. Ως εκ τούτου, το μήνυμα είναι σαφές. Αν και 
οι περισσότεροι πιστεύουν ότι οι επρέπει να σχετίζονται, δεν διαθέτουν όλοι τις απαραίτητες 
δεξιότητες για να το κάνουν ή δεν αισθάνονται άνετα να τα ασκήσουν. Ως εκ τούτου, οι 
συνεργάτες πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτήν την κατηγορία καθώς φαίνεται να 
είναι από τις πιο απαιτητικές. 

Πέρα από αυτό, η υποκατηγορία με την οποία οι συμμετέχοντες ένιωθαν πιο άνετα, ήταν σε 
σχέση με την ακρόαση της ακρόασης της έκφρασης των αξιών και των πιστεύω του μαθητή. 
Εδώ ένα σύνολο 88% των συμμετεχόντων θεώρησε ότι συναντήθηκαν απολύτως (49%) ή ότι το 
συναντούσαν (39%) σε μεσαίο βαθμό. Σε συνδυασμό με την επόμενη πιο δημοφιλή 
κατηγορία, την ενσυναίσθηση / αλήθεια στην παροχή στους μαθητές χώρου για να 
εξερευνήσουν αξίες / πεποιθήσεις / σκέψεις, που σημείωσαν ελαφρώς χαμηλότερη από την 
προηγούμενη (86%), αυτά τα αποτελέσματα είναι τουλάχιστον κάπως ενθαρρυντικά. Αυτό 
συμβαίνει επειδή η ανάπτυξη κριτικών δεξιοτήτων σκέψης πρέπει πρώτα να ξεκινήσει με 
την προβολή εκ μέρους του εκπαιδευτή αυτής της ενεργού ικανότητας ακρόασης. 

Συγκριτικά, η κατηγορία όπου οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τη λιγότερη εμπιστοσύνη ήταν 
σε σχέση με την κριτική εξέταση πολιτικών στο πλαίσιο / στόχους της εκπαίδευσης. Αυτό 
είναι κατανοητό δεδομένου του χαμηλού σχετικού επιπέδου εμπιστοσύνης που εκτίθεται σε 
σχέση με αυτήν την κατηγορία στο Μέρος 2 παραπάνω. Εκεί για να σας υπενθυμίσω, μόλις 
το 37% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι αυτό είναι απολύτως σχετικό με την εκπαίδευσή 
τους. Πέρα από αυτό, οι υπόλοιπες κατηγορίες ακολουθούν τον γενικό κανόνα που 
περιγράφεται παραπάνω. 

Όσον αφορά τους ίδιους τους εταίρους τα αποτελέσματα είναι επίσης πολύ μικτά. Το 
υψηλότερο συνολικό επίπεδο εμπιστοσύνης που παρουσιάστηκε στην Κύπρο ήταν η 
συντριπτική πλειοψηφία (65% και περισσότερο) αισθάνθηκε ότι πληρούσε όλες αυτές τις 
ικανότητες. Η υψηλότερη συναίνεση στην Κύπρο επιτεύχθηκε σε σχέση με τις κατηγορίες 
ενσυναίσθησης / αλήθειας στην παροχή στους μαθητές χώρου για να εξερευνήσουν αξίες / 
πεποιθήσεις / σκέψεις και Παρέχει χώρο για διάλογο / αλληλεπίδραση λαμβάνοντας υπόψη 
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τις αξίες / πεποιθήσεις των μαθητών. Αυτά πέτυχαν ένα απαράμιλλο 96% των συμμετεχόντων 
που αισθάνονται ότι πληρούν τις δεξιότητες απολύτως (67%) ή τουλάχιστον σε μεσαίο βαθμό 
(29%) σε σχέση με τα δύο. Η χαμηλότερη κατηγορία για την Κύπρο, αν και δεν είναι καθόλου 
χαμηλή, ήταν η χρήση διαφορετικών στοιχείων για την αντιμετώπιση της αστικής 
συμμετοχής των μαθητών στην εργασία / τη ζωή όπου η ίδια συναίνεση έφτασε το 87% σε 
αντίθεση με το 13% που δήλωσε ότι ένιωθαν ότι έπρεπε να εργαστούν περισσότερο αυτή η 
ικανότητα. 

Η Ελλάδα είναι η πιο αμφιλεγόμενη παρτίδα με το συνολικό επίπεδο εμπιστοσύνης να είναι 
αρκετά χαμηλό. Μόνο το 50% των συμμετεχόντων πιστεύουν ότι πληρούν αυτήν την 
ικανότητα με τα αποτελέσματα να διαφέρουν μεταξύ των κατηγοριών. Το υψηλότερο επίπεδο 
εμπιστοσύνης παρουσιάστηκε σε σχέση με την κατηγορία χρήσεις διαφορετικών στοιχείων 
για την αντιμετώπιση της συμμετοχής των μαθητών στην εργασία / ζωή, όπου το 84% των 
συμμετεχόντων θεώρησαν ότι γνώρισαν αυτήν την ικανότητα απόλυτα ή σε μεσαίο βαθμό. Η 
κατηγορία Χαμηλότερης βαθμολογίας μεταξύ των πολλών κατηγοριών χαμηλής βαθμολογίας 
ήταν σε σχέση με την ομάδα χρήσεις, το περιβάλλον / διαδικασία κατάρτισης για τους 
μαθητές να αναπτύξουν την αστική συμμετοχή. Εδώ, το 54% των συμμετεχόντων ένιωσαν ότι 
είτε χρειάστηκαν να εργαστούν σε αυτό περισσότερο ή όπου ήταν τελείως τυχεροί στην 
ικανότητα. 

Η Γερμανία και η Ρουμανία βρίσκονται κάπως στη μέση των Extremes. Για τη Ρουμανία, το 
μέσο επίπεδο εμπιστοσύνης έπεσε ακριβώς κάτω από τον συνολικό μέσο όρο ολόκληρου 
του δείγματος σε περίπου 60% με εξαίρεση μία ή δύο κατηγορίες. Σε αυτά τα δύο άκρα, η 
κατηγορία με την υψηλότερη βαθμολογία ήταν σε σχέση με τη δημιουργία χώρου 
προβληματισμού / αυτο-εξερεύνησης που συνδέεται με την εργασία / τη ζωή των 
εκπαιδευομένων, με το 89% των συμμετεχόντων να αισθάνονται ότι γνώρισαν αυτήν την 
ικανότητα. 

Η Γερμανία ήταν κάπου μεταξύ Ρουμανίας και Κύπρου. Το μέσο επίπεδο εμπιστοσύνης ήταν 
κοντά στο 75%, αλλά παρουσίασε επίσης μεγάλο επίπεδο διακύμανσης μεταξύ των 
συμμετεχόντων. Αυτή η παραλλαγή για ορισμένες κατηγορίες έφτασε το 38% αισθανόμενοι 
ότι έπρεπε να εργαστούν περισσότερο στην ικανότητα. Η κατηγορία με την υψηλότερη 
βαθμολογία αφορούσε τους ακροατές ολόψυχα τις εκφράσεις των μαθητών για τις αξίες και 
τις πεποιθήσεις τους, όπου το 92% των συμμετεχόντων θεώρησαν ότι είτε πληρούσαν αυτό το 
κριτήριο απολύτως είτε σε μεσαίο βαθμό. Οι κατηγορίες με το μεγαλύτερο πρόβλημα με την 
έννοια της μικρότερης εμπιστοσύνης ήταν εκείνες της χρήσης διαφορετικών στοιχείων για 
την αντιμετώπιση της συμμετοχής των μαθητών στην εργασία / ζωή. Εδώ παρόμοια με την 
Ελλάδα, το 38% θεώρησε ότι έπρεπε να εργαστούν περισσότερο στην ικανότητα. Ένα άλλο 
38% αισθάνθηκε το ίδιο σε σχέση με τις δύο ομάδες χρήσεων, το εκπαιδευτικό περιβάλλον / 
τη διαδικασία για τους μαθητές να αναπτύξουν την πολιτική συμμετοχή και να εξετάσουν 
πολιτικά τις πολιτικές στο πλαίσιο / τους στόχους της εκπαίδευσης. Αυτή η δεύτερη 
υποκατηγορία έχει συχνά αποδειχθεί πρόκληση για τους εταίρους γενικά. 
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Μέρος 6: Εφαρμογή των αρχών της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων 

 

Γενική αξιολόγηση 

 

Όσον αφορά το τελικό στοιχείο του παζλ, οι περισσότεροι συμμετέχοντες συμφωνούν. Η 
σύνδεση της εκπαίδευσης των νέων με τις αρχές της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων είναι κάτι που σχετίζεται απολύτως με την παροχή κατάρτισης για τους νέους. 

Πέρα από το 61% που συμφωνούν ότι είναι απολύτως σχετικό, ένα άλλο 33% σε μεσαίο 
βαθμό. Μόνο το 6% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι δεν το συνδέει καθόλου. Αυτό είναι πολύ 
σημαντικό καθώς η συμμετοχή των πολιτών και η πολιτική πτυχή της κατάρτισης μπορεί να 
καθοδηγηθεί στο πλήρες δυναμικό της όταν βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό των 
δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό φαίνεται στο ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των συμμετεχόντων κατανοεί πλήρως και σε μεγάλο βαθμό απασχολούνται. 

Όσον αφορά τις ίδιες τις συμμετέχουσες χώρες, τα αποτελέσματα είναι παρόμοια. Η Κύπρος 
βρίσκεται στην κορυφή με το 83% των συμμετεχόντων να δηλώνουν ότι η χρήση των 
δημοκρατικών αρχών και των πτυχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην παρεχόμενη 
εκπαίδευσή τους είναι απολύτως σχετική. Ακολουθεί η Κύπρος από τη Γερμανία (65%), τη 
Ρουμανία (54%) και την Ελλάδα (46%) με τον αριθμό αυτών που δηλώνουν ότι δεν είναι 
συνδεδεμένοι να διατηρούνται εξαιρετικά χαμηλοί στο 3% ή χαμηλότερος για όλους εκτός 
από την Ελλάδα. Εδώ εκείνοι που ένιωθαν ότι αυτό δεν ήταν συνδεδεμένο ανήλθαν στο 19% 
του δείγματος. Ίσως η Ελλάδα μπορεί να ρίξει μια πιο προσεκτική ματιά σε αυτόν τον τομέα 
ζητώντας από τη συνεργασία να βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας πιο στοχευμένης 
εκπαιδευτικής λύσης σε αυτό. 
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Ειδική αξιολόγηση 

 

Όσον αφορά τις συγκεκριμένες ικανότητες, οι περισσότεροι αισθάνονται κατά μέσο όρο ότι 
τις συναντούν σε μεσαίο βαθμό. Σε συνδυασμό τέτοιο, τουλάχιστον το 72% των 
συμμετεχόντων αισθάνονται αρκετά σίγουροι ότι κατέχουν τις δεξιότητες που απαιτούνται 
για να συνδέσουν την Εκπαίδευση Νεολαίας με τις Θεμελιώδεις Δημοκρατικές Διαδικασίες 
και τις Αρχές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε αντίθεση με περίπου το 25% που πιστεύουν 
ότι πρέπει να εργαστούν περαιτέρω στο skillet. Ένα μη ανησυχητικό 3% δήλωσαν ότι είναι 
τελείως άγνωστοι με αυτόν τον τομέα. 

Όσον αφορά τις ίδιες τις χώρες, παρατηρούνται τα ίδια πρότυπα όπως και πριν. Η Κύπρος 
βρίσκεται για άλλη μια φορά στην κορυφή του επιπέδου εμπιστοσύνης, με μέσο όρο 
περίπου το 57% των συμμετεχόντων που ισχυρίζονται ότι κατέχουν απολύτως αυτές τις 
ικανότητες. Ένα άλλο 36% πιστεύει ότι το κάνει σε μέτριο βαθμό, σε αντίθεση με περίπου το 
8% που πιστεύουν ότι πρέπει είτε να βελτιωθούν είτε είναι τελείως άγνωστοι με την περιοχή. 
Το ίδιο θετικό συναίσθημα ισχύει και για τη Ρουμανία, αν και σε μάλλον χαμηλότερο βαθμό 
όπου οι ίδιοι λόγοι διαμορφώθηκαν σε 35%, 45% και 20% αντίστοιχα. 

Η κατηγορία με την υψηλότερη και χαμηλότερη βαθμολογία για την Κύπρο αναζητούσε 
προληπτικά χώρους για να αντιμετωπίσει ρητά ή έμμεσα τις αρχές της δημοκρατίας και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ το 96% δήλωσε ότι μπορεί να το κάνει. Η χαμηλότερη 
κατηγορία ήταν η προσοχή ότι η συνολική διαδικασία στο πλαίσιο του προγράμματος 
κατάρτισης είναι σύμφωνη με τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, 
ενώ το 92% του δείγματος καταλαβαίνει επίσης. Για τη Ρουμανία, η υψηλότερη βαθμολογία 
ήταν επίσης η ίδια με 89% και η χαμηλότερη Επιτρέπει στους συμμετέχοντες να βιώσουν μια 
δημοκρατική κοινότητα μάθησης στο πλαίσιο του μαθήματος με το 69% του δείγματος. 

Η Γερμανία και η Ελλάδα στέκονται ξανά στο άλλο άκρο. Εδώ και δύο, το μέσο επίπεδο 
εμπιστοσύνης ήταν περίπου 65% με σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων να αισθάνονται την 
ανάγκη είτε να βελτιώσουν αυτήν την ικανότητα είτε να βρεθούν εντελώς ακατάλληλοι για 
αυτήν. Η κατηγορία με την υψηλότερη βαθμολογία για την Ελλάδα ήταν η ίδια με την Κύπρο 
και τη Ρουμανία με το 77% των συμμετεχόντων. Για τη Γερμανία το υψηλότερο ήταν στιγμές 
και καταστάσεις που επισημαίνουν ρητά αυτές τις αρχές και τη σημασία τους με το 80% των 
νέων εκπαιδευτών να δηλώνουν αυτοπεποίθηση να το πράξουν. Για την Ελλάδα από την άλλη 
πλευρά, το χαμηλότερο ήταν ότι  Επιτρέπει στους συμμετέχοντες να βιώσουν μια 
δημοκρατική κοινότητα μάθησης στο πλαίσιο του μαθήματος με 58% και για τη Γερμανία να 
δίνει προσοχή ότι η συνολική διαδικασία στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης συνάδει 
με τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας που συγκεντρώνονται κοντά 
στο 40% του δείγματος ισχυρίστηκε ότι ένιωθε ότι χρειάζονταν περισσότερη δουλειά για 
αυτήν την ικανότητα. 
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Συμπέρασμα και μελλοντική δέσμευση 

Η συνολική εικόνα που απεικονίζεται είναι μάλλον θετική. Οι συμμετέχοντες φαίνεται να 
κατανοούν τουλάχιστον τη σημασία της συμπερίληψης μιας πολιτικής διάστασης στην 
εκπαίδευσή τους. Φαίνεται επίσης να είναι μάλλον οικεία ή τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό η 
κατανόηση της σημασίας της σύνδεσης των νέων με πράγματα όπως Πολιτικές για τη 
Νεολαία, Προγράμματα, Αξίες, πιστεύω, Κριτική σκέψη κ.ο.κ. 

Κατά μέσο όρο, πέρα από τις συνολικές ικανότητες που δοκιμάστηκαν, περίπου το 50% 
θεώρησε ότι αυτές είναι απολύτως σχετικές με την παροχή κατάρτισης για νέους. Η πιο 
προβληματική κατηγορία φαίνεται να είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης νέων με σχετικές 
πολιτικές και προγράμματα. Εδώ, μόλις το 37% των συμμετεχόντων το δήλωσε απόλυτα 
σχετικό. Συγκριτικά, η περισσότερη εμπιστοσύνη που παρουσιάζεται είναι σε σχέση με τη 
σύνδεση της Νεολαίας με την ανάπτυξη Κριτικής σκέψης όπου το 66% των συμμετεχόντων το 
δήλωσε ως εντελώς σχετικό. 

Η προθυμία των συμμετεχόντων να αναπτύξουν περαιτέρω αυτές τις δεξιότητες έχει 
καταστεί προφανής. Αυτό συμβαίνει, καθώς συνολικά το 63% των συμμετεχόντων 
επιβεβαίωσε την προθυμία τους να συμμετάσχουν είτε σε ένα σχετικό εργαστήριο διάδοσης 
μιας ημέρας είτε σε ένα τριήμερο εργαστήριο Train the Trainer. Μόνο το 27% των 
συμμετεχόντων δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται για κανένα. Φυσικά, αυτό δεν πρέπει να 
σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρονται για το θέμα ούτε ότι δεν επιθυμούν να αναπτύξουν 
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περαιτέρω τις δεξιότητές τους. Απλώς και μόνο προτιμούν ένα διαφορετικό εργαλείο για να 
προχωρήσουν ή να ρυθμίσουν. Από τα υπόλοιπα, το 38% επέλεξε το μονοήμερο εργαστήριο 
και το 35% για το τριήμερο εκπαιδευτικό εργαστήριο εκπαιδευτών. 

Όσον αφορά τις ίδιες τις χώρες τα αποτελέσματα ποικίλλουν. Η Κύπρος και η Ελλάδα 
βρίσκονται κοντά στο Norm με μόλις το 25% και το 31% των συμμετεχόντων να μην 
ενδιαφέρονται ούτε για το μονοήμερο εργαστήριο διάδοσης ή για την τριήμερη προπόνηση. 
Από τα υπόλοιπα, το 54% για την Κύπρο και το 38% για την Ελλάδα δήλωσε ότι προτιμούσαν 
το εργαστήριο διάδοσης, ενώ το 21% και το 31% επέλεξαν το τρένο  εκπαιδευτικό εργαστήριο. 

Σε δύο άκρα βρίσκεται η Γερμανία και η Ρουμανία. Για τη Γερμανία, η αναλογία 46% δήλωσε 
ότι δεν θα ενδιαφερόταν να συμμετάσχει, ενώ μόλις το 11% δήλωσε για τη Ρουμανία. Από 
όσους πρότειναν ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν, το 52% και το 31% για τη Ρουμανία και τη 
Γερμανία επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν το μονοήμερο εργαστήριο διάδοσης, ενώ άλλα 
37% και 23% την τριήμερη Εκπαίδευση 

Ως εκ τούτου, αυτοί οι αριθμοί δείχνουν τόσο την επιθυμία όσο και την αναγκαιότητα να 
προωθηθεί η σχετική εκπαίδευση. Αυτό είναι κατανοητό δεδομένης της σημασίας του 
θέματος και του βάρους που έχει τόσο για τους εκπαιδευτές όσο και για τους 
εκπαιδευόμενους στην περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και στην εκμάθηση των 
δεξιοτήτων. 
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Πέρα από αυτό, η έρευνα αποκάλυψε μερικά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Οι 
περισσότεροι συμμετέχοντες δεν ανήκουν σε πολιτικό κόμμα, ακόμη και σε όσους το 
κάνουν, διατηρούν μόνο μια ανενεργή συμμετοχή σε αυτό. Δεδομένου ότι μια τέτοια 
κομματική πολιτική δεν μπορεί να ειπωθεί ότι επηρεάζει σημαντικά τη μέθοδο και το 
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πλαίσιο της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αντίθετα, οι προσωπικές απόψεις και οι πεποιθήσεις 
φαίνεται να διαδραματίζουν τον κυρίαρχο ρόλο στην επιρροή των εκπαιδευτών. Ωστόσο, 
όπως έχει ήδη αναφερθεί στο σχετικό Μέρος 4, Ενσωμάτωση αξιών και πεποιθήσεων και σε 
αυτό το έγγραφο, αυτό γίνεται με όσο το δυνατόν πιο αμερόληπτο και ανοιχτό τρόπο. 

Παρ 'όλα αυτά, είναι προβληματικό ότι μεταξύ των κατηγοριών με τη χαμηλότερη 
βαθμολογία ήταν εκείνη της Ολοκλήρωσης Πολιτικών και Προγραμμάτων που σχετίζονται με 
τη καττάρτιση των νέων. Αυτό μπορεί να διορθωθεί, μπορεί με τη σειρά του να επηρεάσει 
την εκπαίδευση των συμμετεχόντων και ο ρόλος των εκπαιδευτών είναι θετικός. Οι εταίροι 
θα πρέπει να προσπαθήσουν να διορθώσουν αυτήν την πτυχή, ίσως παρέχοντας στους 
εκπαιδευτές πιο προσιτά δεδομένα σε αυτούς τους σχετικούς πόρους για την κατάρτιση των 
νέων. Παρ 'όλα αυτά, η εν λόγω κατηγορία γενικά δεν ήταν τόσο προβληματική στις 
ιδιαιτερότητές της, πράγμα που σημαίνει ότι τα ευρετήρια αποδίδονται σε αυτό. Ως εκ τούτου 
ίσως είναι μόνο θέμα ενθάρρυνσης και σαφήνειας. 

 

 

 

Από την άλλη πλευρά, η κατηγορία με την υψηλότερη βαθμολογία ως προς τους δείκτες ήταν 
η ενσωμάτωση αξιών και πεποιθήσεων. Εδώ, το 83% των Συμμετεχόντων δήλωσε ότι πληροί 
τους 10 διαφορετικούς δείκτες που έχουν εκχωρηθεί σε αυτήν την κατηγορία σε μεσαίο ή 
υψηλό βαθμό σε αντίθεση με το 17% που ισχυρίστηκε ότι δεν το έκανε καθόλου ή μόνο σε 
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βασικό βαθμό. Η επόμενη πιο καλά αποδεκτή κατηγορία, πάντα σε όρους ευρετηρίων, ήταν 
η υποστήριξη των μαθητών στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης με 80% και 20%, ακολουθούμενη 
από τη σύνδεση πολιτικών νεολαίας και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με 78% και 12% και 
την εφαρμογή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με 76% και 24% αντίστοιχα. 
Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ξεκάθαρα τη γενική εικόνα των συμμετεχόντων για τον 
εαυτό τους και τις ικανότητές τους, ενώ το τελειοποιεί περαιτέρω σε πιο εύχρηστες 
κατηγορίες που μπορούν έτσι να αντιμετωπιστούν καλύτερα τους συμμετέχοντες και μεταξύ 
των ίδιων των χωρών εταίρων. Έτσι  η συνολική έρευνα και ο συνδυασμός των ευρημάτων 
βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των επόμενων βημάτων του έργου και των 
εκπαιδευτικών που θα ακολουθήσουν. 

 

 

 


