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“Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο 
τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 
που περιέχονται σε αυτήν”. 



 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Συνειδητοποιώντας τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ευρώπη, όπου από τη μία μεριά η ζήτηση 
δεξιοτήτων ανεκτικότητας παίζει έναν μεγαλύτερο ρόλο από ποτέ, και από την άλλη πλευρά όπου η 
ζήτηση κοινωνικών δεξιοτήτων στις θέσεις εργασίας ή στην προσφορά θέσεων εργασίας, είναι μία 
ασυναγώνιστη ικανότητα για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι νέοι 
με και χωρίς μειονεκτήματα στην ηλικία των 14 έως 25 δεν θα ξεχαστούν. 
  
Το έργο Visualize στοχεύει στην ενδυνάμωση της ανεκτικότητας των νέων και στην ανάπτυξη 
συνολικά των κοινωνικών δεξιοτήτων τους. Παρέχει ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της 
ολοκλήρωσης σε συναφείς και υψηλού επιπέδου βασικές και εγκάρσιες δεξιότητες στο πλαίσιο της 
δια βίου μάθησης. Ανοίγει επίσης τη διαπολιτισμική, μεταβιβάσιμη, διατομεακή συνεργασία 
φέρνοντας κοντά ειδικούς στους τομείς των τεχνών, της πληροφορικής καθώς και ΜΚΟ σε μια 
στρατηγική εταιρική σχέση. Το έργο αυτό πιστεύεται ότι θα εμπνεύσει την «καλή αγωγή του πολίτη» 
στους μειονεκτούντες νέους με την εξύψωση της ανεκτικότητας και την δημιουργία μιας γενικής 
κατανόησης διαφόρων σημείων σχετικά με την ύπαρξη ποικίλων πιθανών απόψεων ενώ ταυτόχρονα 
γίνεται προσπάθεια να βρεθεί κοινό έδαφος και να εξαλειφθεί ένα συγκεκριμένο μοτίβο σκέψης 
που υποδηλώνει ότι υπάρχει ένας σωστός και λανθασμένος τρόπος να ερμηνεύουμε τον κόσμο 
γύρω μας. 
 

2. ΣΤΟΧΟΣ 
Το πρώτο βήμα στο θέμα – και διασφαλίζοντας ότι όλα τα περαιτέρω βήματα του έργου είναι 
προσαρμοσμένα στην ομάδα στόχο – αποτελεί μία σύντομη αναφορά στην υφιστάμενη κατάστασης, 
η οποία έχει συνταχθεί από τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τις άμεσα ενδιαφερόμενες 
ομάδες, τους δασκάλους, τους εκπαιδευτές, τους επαγγελματίες κ.α.  
Σκοπός αυτής της αναφοράς είναι να αναφέρει τις σκέψεις των νέων ανθρώπων για την 
ανεκτικότητα και την κατάσταση τους αναφορικά με τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Τώρα μετά τη 
δοκιμή της μεθόδου του VISUALIZE με νέους στη Γερμανία, την Ισπανία και τη ΠΓΔΜ όπου 
συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα VISUALIZE, δημιουργήθηκε δεύτερη αναφορά της 
υφιστάμενης κατάστασης Intellectual Output 4-A1 από ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο μεταξύ των 
νέων και των εκπαιδευτών τους ώστε να είναι σε θέση να συγκρίνουν μια κατάσταση πριν και μετά. 
Χρησιμοποιώντας το ίδιο πλαίσιο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του O1-A1, είναι πλέον δυνατή η 
αξιολόγηση των αλλαγών και των αποτελεσμάτων και η επισήμανση των βέλτιστων πρακτικών. Αυτή 
η κατάσταση της τεχνολογίας θα χρησιμοποιηθεί ως μία θεμελιώδης βάση για τον οδηγό που θα 
αναπτυχθεί στο επόμενο βήμα. Θα εκπονηθούν όλα τα αποτελέσματα της υλοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένων των εμποδίων που αντιμετωπίζονται, των προκλήσεων που επιλύονται και 
των συστάσεων που δίνονται σε άλλους εκπαιδευτές και οργανισμούς, ώστε το έργο να μπορεί να 
βελτιστοποιηθεί προκειμένου να επιτευχθούν αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. 

3. MΕΘΟΔΟΣ 
 Τα ερωτηματολόγια (βλ. Παραρτήματα 1 και 2) επελέγησαν για να διεξαχθεί αυτή η αναφορά και 
προετοιμάστηκαν από τον ανάδοχο οργανισμό (P1) μαζί με την υποστήριξη άλλων εταίρων, 
ιδιαίτερα του εμπειρογνώμονα για στρατηγικές οπτικής σκέψης (P2). Τα ερωτηματολόγια 
διανεμήθηκαν από τα P1, P3 και P4 στην άμεση ομάδα στόχου τους (50 νέους) με τους οποίους 
εργάστηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτές που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα σε κάθε χώρα έλαβαν διαφορετικό σύνολο ερωτηματολογίων για να δουν μια γενική 
εικόνα για το τι σκέφτονται οι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτές και οι βασικοί επαγγελματίες σχετικά 
με την κατάσταση και την εντύπωση που έχουν μετά την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης 
VISUALIZE.  Επομένως, είναι πλέον δυνατό να αναλυθεί το είδος του αντίκτυπου και σε ποιο βαθμό 
επήλθε στο έργο. 
 
 



 

 

 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν το συνδυασμένο αποτέλεσμα 50 ερωτηματολογίων που 
συμπληρώθηκαν από νέους από τη Γερμανία, τη ΠΓΔΜ και την Ισπανία. Ο P1 στη Γερμανία έφτασε 
τα 20, ο P3 στην Ισπανία τα 10, ο P4 στην ΠΓΔΜ τους 20 νέους. Όσον αφορά τους ενήλικες ο Ρ1 στη 
Γερμανία και ο Ρ4 στην ΠΓΔΜ έφθασε τους 2 εκπαιδευτές ενώ στη Ισπανία έναν εκπαιδευτή. Όλοι 
υλοποίησαν το έργο Visualize ως εκπαιδευτές. Αυτό δίνει μια εικόνα της άποψης ότι πέντε 
εκπαιδευτικοί συνολικά ολοκληρώνουν τη φάση των δοκιμών με τους νέους στη χώρα τους. Μερικές 
ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αποσκοπούσαν στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα ίδια 
θέματα που είδαμε από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες ; οπότε στόχος ήταν να γίνει σύγκριση των 
στοιχείων.  
 

4.1 Βασικές Δεξιότητες s  
 Το πρώτο ερώτημα είναι για τις κοινωνικές δεξιότητες, για να μάθετε  τι πιστεύουν οι νέοι ότι είναι 
απαραίτητο ή χρήσιμο και από την άλλη πλευρά για να μάθετε ποιες κοινωνικές δεξιότητες οι 
εκπαιδευτικοί πιστώνουν στους νέους για την τρέχουσα συμπεριφορά. 
 
Νέοι: Κατά τη γνώμη σου, πόσο σημαντικό είναι για σας  το να έχετε καλές κοινωνικές 

δεξιότητες (όπως αυτοσεβασμό, γλωσσικές ικανότητες, αυτοπεποίθηση, ανοχή); 
  

 
Εξετάζοντας τις απόψεις των νέων, ποιες βασικές δεξιότητες πιστεύουν ότι είναι απαραίτητες στο 
σχολείο και στην εργασία, όπως και στην πρώτη έρευνα του IO1, εξακολουθεί να είναι μάλλον 
ισορροπημένη μεταξύ των διαφόρων δεξιοτήτων, καθότι σε ολόκληρη την περίοδο πιστεύουν ότι 
αυτές οι δεξιότητες είναι μάλλον σημαντικές. Αλλά συγκρίνοντας τα αποτελέσματα μεταξύ των 
ερευνών είναι προφανές ότι οι νέοι αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στις κοινωνικές δεξιότητες 
μετά τη φάση της δοκιμής. Οπότε οι βασικές δεξιότητες θεωρούνται ως "πολύ σημαντικές" και 
κανείς δεν θεωρεί μια δεξιότητα ως "όχι πολύ σημαντική" ή ακόμα και "δεν είναι καθόλου 
σημαντική". (συγκρίνοντας την Εικόνα 1 και την Εικόνα 2 καθώς και την Εικόνα 3 και την Εικόνα 4)   



 

 

 

 

 

Εικ. 1: Αξιολόγηση της σπουδαιότητας των βασικών δεξιοτήτων στο σχολείο που βλέπουν οι νέοι πριν  τη δοκιμή του έργου VISUALIZE 
 
 



 

 

 
Εικ. 2: Αξιολόγηση της σπουδαιότητας των βασικών δεξιοτήτων στο σχολείο που βλέπουν οι νέοι μετά  τη δοκιμή του έργου VISUALIZE 
 
 



 

 

  
Εικ. 3: Αξιολόγηση της σπουδαιότητας των βασικών δεξιοτήτων κατά την εργασία που βλέπουν οι νέοι πριν  τη δοκιμή του έργου VISUALIZE 
 



 

 

 

Εικ. 4: Αξιολόγηση της σπουδαιότητας των βασικών δεξιοτήτων κατά την εργασία που βλέπουν οι νέοι μετά τη δοκιμή του έργου VISUALIZE 
 
 
 



 

 

 

Ενήλικοι: Κατά τη γνώμη σου, πόσο καλοί είναι οι νέοι στη χρησιμοποίηση των κοινωνικών 
δεξιοτήτων και αυτοπεποίθησης; 
 
 
Σε σύγκριση με την πρώτη έρευνα, αποδεικνύεται ότι από την άποψη των εκπαιδευτών, οι νέοι 
έδειξαν σημαντικές καλύτερες βασικές δεξιότητες. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή τη φορά μόνο οι 
εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στην έρευνα που πραγματοποίησε το πρόγραμμα VISUALIZE ως 
εκπαιδευτές. Κατά συνέπεια, η αξιολόγηση δεν απευθύνεται σε εφήβους και φοιτητές εν γένει, αλλά 
παρέχει συγκεκριμένα πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτές αξιολογούν 
τους νέους που συμμετείχαν στην κατάρτιση. Έτσι, κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής φάσης, οι νέοι 
ανέπτυξαν και επέδειξαν κοινωνικές δεξιότητες που έπεισαν τους εκπαιδευτικούς (συγκρίνετε τα 
Σχήματα 5 και 6, καθώς και τα Σχήματα 7 και 8). 

 
  
 



 

 

 

 
Εικ. 5: Αξιολόγηση των βασικών  δεξιοτήτων του νεαρού κατά την εργασία που βλέπουν οι νέοι  πριν  τη δοκιμή του έργου VISUALIZE 
 
 



 

 

 

Εικ. 6: Αξιολόγηση των βασικών  δεξιοτήτων του νεαρού κατά την εργασία που βλέπουν οι νέοι μετά τη δοκιμή του έργου VISUALIZE 
 



 

 

 
Εικ. 7: Αξιολόγηση των βασικών  δεξιοτήτων του νεαρού κατά την εργασία που βλέπουν οι ενήλικες πριν τη δοκιμή του έργου VISUALIZE 
 



 

 

 
Εικ. 8: Αξιολόγηση των βασικών  δεξιοτήτων του νεαρού κατά την εργασία που βλέπουν οι ενήλικες μετά τη δοκιμή του έργου VISUALIZE 



 

 

 

Aνεκτικότητα  
Νέοι:               Κατά την άποψη σου, πόσο ανεκτικός/η είσαι σχετικά με θέματα του …  
Ενήλικοι: Κατά την άποψη σου, πόσο ανεκτικοί είναι οι νέοι σήμερα σχετικά με θέματα του… 
Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας, είναι ενδιαφέρον ότι στην πρώτη έρευνα οι νέοι θεωρούν τους εαυτούς τους μάλλον ανεκτικoύς στα 
περισσότερα θέματα σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς (βλ. Σχήματα 9 και 11), ενώ στους δεύτερους εκπαιδευτές ερευνών η ανοχή των  έφηβων σε όλα τα 
άτομα υψηλότερους από τους εφήβους βαθμολογούν τη δική τους ανοχή (βλέπε Σχήματα 10 και 12). Επιπλέον, είναι σαφές ότι οι νέοι άνθρωποι θεωρούν ότι 
είναι πιο ανεκτικοί μετά τη διέλευση από το πρόγραμμα VISUALIZE (βλ. Σχήματα 9 και 10). 

 
 
Εικ. 9: Ανοχή σε διαφορετικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι πριν  τη δοκιμή του έργου VISUALIZE 
 



 

 

 
Εικ. 10: Ανοχή σε διαφορετικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι μετά τη δοκιμή του έργου VISUALIZE 



 

 

 
Εικ. 11: Ανοχή σε διαφορετικά θέματα που βλέπουν οι ενήλικες πριν την εξέταση του έργου VISUALIZE 
 
 



 

 

 
Εικ. 12: Ανοχή σε διαφορετικά θέματα που βλέπουν οι ενήλικες μετά την εξέταση του έργου VISUALIZE 
 



 

 

4.2 Eκπαιδευτικές και διδακτικές μέθοδοι  
Όσον αφορά τις μεθόδους διδασκαλίας και κατάρτισης που χρησιμοποιούνται, οι απαντήσεις 
παρέχουν τη δυνατότητα σύγκρισης των εντυπώσεων που έχουν οι νέοι σε σχέση με την πεποίθηση 
των εκπαιδευτικών για το τι κάνουν. 
 
Νεαροί: Ποιες μέθοδοι στη διδασκαλία και την κατάρτιση βιώνετε συνήθως στο σχολείο ή / 

και την εκπαίδευσή σας; 
Ενήλικοι: Σκεφτείτε τη διδασκαλία, την εκπαίδευσή σας, το στυλ εκπαίδευσης: Ποιες μέθοδους 

χρησιμοποιείτε κανονικά; 
Ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις τεχνικές διδασκαλίας και τι εννοούν οι 
ενήλικες ότι εξακολουθούν να είναι αντιφατικές, διότι οι δάσκαλοι λένε ότι χρησιμοποιούν μερικές 
μεθόδους, τις οποίες οι νέοι εξακολουθούν να θεωρούν ως ένα από τα μεγαλύτερα εργαλεία 
διδασκαλίας των εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών στην καθημερινή τους εργασία, ακόμη και αν 
υπάρχει μικρή αλλαγή μετά τη δοκιμή (βλ. Σχήματα 13, 14, 15 και 16). Η σύγκριση των 
αποτελεσμάτων πριν και μετά τις δοκιμές δεν είναι τεράστια, αλλά υπάρχει αύξηση του όγκου της 
ομαδικής εργασίας που πραγματοποιείται ως κύρια μέθοδος διδασκαλίας και μικρή μείωση των 
συζητήσεων που αντιμετωπίζουν τόσο οι ενήλικες όσο και οι νεαροί, ακόμη και αν εξακολουθούν να 
γίνονται αντιδράσεις ως κύρια μέθοδο διδασκαλίας. Αυτό θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη στην 
ειδική μέθοδο VISUALIZE, όπου το αίσθημα της κοινότητας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και οι 
συζητήσεις ενθαρρύνονται, αλλά είναι περιορισμένες, αφού έχουν ένα ιδιαίτερο πλαίσιο. 
 

   
 
Εικ. 13: Μέθοδοι διδασκαλίας που βλέπουν οι νέοι πριν τη δοκιμή του έργου VISUALIZE 
 
 



 

 

 
 
Εικ. 14: Μέθοδοι διδασκαλίας που βλέπουν οι νέοι μετά τη δοκιμή του έργου VISUALIZE 
 
 

 
 
Εικόνα 15: Μέθοδοι διδασκαλίας που βλέπουν οι ενήλικες πριν τη δοκιμή του έργου VISUALIZE 
 



 

 

 
Εικόνα 16: Μέθοδοι διδασκαλίας που βλέπουν οι ενήλικες μετά τη δοκιμή του έργου VISUALIZE 

4.3 Xρήση εικόνων  
Για να διαπιστωθεί αν χρησιμοποιούνται εικόνες κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και των 
εκπαιδευτικών, οι νέοι κλήθηκαν να αναφέρουν πόσο συχνά βιώνουν τη χρήση εικόνων / 
φωτογραφιών από εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 
διδασκαλίας και κατάρτισης κατά μέσο όρο. Προφανώς, μετά τη δοκιμή του προγράμματος 
VISUALIZE, είναι εμφανής μια μεγάλη διαφορά, καθώς η χρήση εικόνων ήταν η κύρια τεχνική που 
χρησιμοποιήθηκε κατά την υλοποίηση του έργου (Συγκρίνετε τα Σχήματα 17 και 18). 

 



 

 

Εικ. 17: Διδασκαλία με φωτογραφίες και εικόνες πριν τη δοκιμή του έργου VISUALIZE 
 
 

 
Εικ. 18: Διδασκαλία με φωτογραφίες και εικόνες μετά τη δοκιμή του έργου VISUALIZE 
 
Επιπλέον, οι ενήλικες ρωτήθηκαν αν χρησιμοποιούν εικόνες κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, της 
κατάρτισης και για την εξήγηση συνεδριών. Όλοι οι εκπαιδευτές χρησιμοποιούν εικόνες και 
προωθούνται για να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με αυτό, βλέπε παρακάτω 
την ενότητα "Εργασία με εικόνες". 
 

Εργασία με εικόνες 
Οι δάσκαλοι / εκπαιδευτές έλαβαν συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης των 
εικόνων και είχαν τη δυνατότητα να δώσουν πολλαπλές απαντήσεις (βλ. Σχήματα 19-24). Ενώ πριν 
από τη φάση των δοκιμών, η χρήση φωτογραφιών ήταν το κύριο οπτικό μέσο στα μαθήματα, τα 
έργα τέχνης σπάνια χρησιμοποιήθηκαν. Οι εκπαιδευτές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα VISUALIZE 
διευκρίνισαν ότι η χρήση έργων τέχνης, φωτογραφιών και αριθμών είναι ισορροπημένη και 
χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (βλέπε Σχήματα 19 και 20). Ο 
σκοπός της χρήσης εικόνων παρέμεινε σχεδόν ο ίδιος (βλ. Σχήματα 21 και 22). Αλλά μια μεγάλη 
διαφορά έγκειται στη βαθμολόγηση της σημασίας των εικόνων. Μετά τη δοκιμή VISUALIZE όλοι οι 
εκπαιδευτές που συμμετείχαν στην έρευνα και στο πρόγραμμα είναι πεπεισμένοι ότι οι εικόνες είναι 
πολύ σημαντικό εργαλείο για τη διδασκαλία (βλ. Σχήμα 23 σε σύγκριση με το Σχήμα 24) 
 



 

 

   
Εικ. 19: Ποια είδη εικόνων; Πριν  τη δοκιμή VISUALIZE 
 

 
Εικ. 20: Ποια είδη εικόνων; Μετά τη δοκιμή VISUALIZE 



 

 

  
Εικ. 21: Για ποιο σκοπό χρησιμοποιείτε εικόνες; Πριν τη δοκιμή VISUALIZE 



 

 

 
Εικ. 22: Για ποιο σκοπό χρησιμοποιείτε εικόνες; Μετά τη δοκιμή VISUALIZE 
 
 
 



 

 

  
Εικ. 23: Αξιολογήστε τη σημασία των εικόνων για το περιβάλλον εργασίας σας. Πριν τη δοκιμή 
VISUALIZE 
 

 
Εικ. 24: Αξιολογήστε τη σημασία των εικόνων για το περιβάλλον εργασίας σας. Μετά τη δοκιμή 
VISUALIZE 
 
 
 
 
 
 
Το επόμενο βήμα της έρευνας παρουσίασε μια εικόνα για να διαπιστώσει εάν θα μπορούσε να 
διαδραματίσει κάποιο ρόλο στο εργασιακό περιβάλλον των εκπαιδευτικών (βλ. Παρακάτω). 



 

 

 
Φωτογραφία της έρευνας για το IO1 
 
 

 
Φωτογραφία της έρευνας για το IO4 
 
Ενώ στην πρώτη έρευνα, δεκαπέντε δάσκαλοι δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την 
εικόνα και δέκα δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την εικόνα, στη δεύτερη έρευνα και οι πέντε 
ερωτηθέντες δήλωσαν ότι θα χρησιμοποιήσουν την εικόνα. 
 
Ο σκοπός χρήσης των εικόνων για τη διδασκαλία ποικίλλει, αλλά συγκρίνοντας την πρώτη και τη 
δεύτερη έρευνα οι απαντήσεις είναι πιο ισορροπημένες. Αν και ο αγώνας παραμένει ο κύριος 
σκοπός για τη χρήση εικόνων, αλλά και η απεικόνιση των αποτελεσμάτων είναι τώρα ένας πιθανός 
λόγος για τη χρήση εικόνων, ενώ στην πρώτη έρευνα με περισσότερους εκπαιδευτικούς κανείς δεν 
μπορούσε να δει το όφελος από τη χρήση εικόνων για το σκοπό αυτό (βλ. Εικ. 25 and 26).  
 
  



 

 

 

 
Εικ. 25: Σκοπός να χρησιμοποιήσετε την εικόνα; Πριν τη δοκιμή VISUALIZE  



 

 

 
Εικ. 26: Σκοπός να χρησιμοποιήσετε την εικόνα; Μετά τη δοκιμή VISUALIZE 
 



 

 

 
Εικ. 27: Ποιο είδος δεξιοτήτων θα μπορούσε να ενισχυθεί με τη βοήθεια αυτής της εικόνας; Πριν από τη δοκιμή VISUALIZE 



 

 

 
Εικ. 28: Ποιο είδος δεξιοτήτων θα μπορούσε να ενισχυθεί με τη βοήθεια αυτής της εικόνας; Μετά τη δοκιμή VISUALIZE



 

 

5. ΣΥΝΟΨΗ 
 
Αφού στην πρώτη έρευνα οι νέοι έδειξαν ήδη την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με την 
αναγκαιότητα κοινωνικών δεξιοτήτων για την ακαδημαϊκή τους επιτυχία καθώς και για την 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία στην αγορά εργασίας, η σημασία των δεξιοτήτων στη δεύτερη 
έρευνα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Οι νέοι θεωρούν σχεδόν όλες τις βασικές δεξιότητες «πολύ 
σημαντικές» και καμία δεξιοτεχνία δεν έχει βαθμολογηθεί ως «όχι πολύ σημαντική» ή ακόμα 
λιγότερο. Αυτό δείχνει ότι οι νέοι εκτιμούν τις δραστηριότητες για να διατηρήσουν αυτές τις 
δεξιότητες και ότι οι δραστηριότητες VISUALIZE εξακολουθούν να αυξάνουν την ευαισθητοποίηση. 
Όλοι οι εκπαιδευτές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα βαθμολόγησαν τις βασικές δεξιότητες των 
συμμετεχόντων τους σημαντικά υψηλότερα από τις αξιολογούμενες βασικές δεξιότητες των 
εκπαιδευτικών για τους νέους εν γένει πριν από το πρόγραμμα παρέμβασης. Αυτό αποδεικνύει ότι 
διαπέρασε καλά η ιδέα του έργου VISUALIZE που προάγει την ανοχή των νέων και την ανάπτυξη των 
γενικών δεξιοτήτων τους και ότι οι γενικές δεξιότητες των νέων που περνούν την κατάρτιση είναι 
πάνω από το μέσο όρο. Πάνω απ 'όλα, στο δεύτερο ερωτηματολόγιο οι νέοι αξιολογούνται με 
περισσότερη ανοχή, τόσο από τον εκπαιδευτή όσο και από τους νέους. 
 
Όσον αφορά τους εκπαιδευτές καθίσταται σαφές ότι το πρόγραμμα τους σχετικά με την ευκαιρία 
χρήσης φωτογραφιών έχει επεκταθεί σημαντικά μετά την εκπαίδευση VISUALIZE καθώς όλα τα μέσα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η μεγαλύτερη διαφορά έγκειται στο ποσοστό της σημασίας των 
εικόνων. Σε αντίθεση με το πρώτο ερωτηματολόγιο, όλοι οι εκπαιδευτές που πέρασαν το VISUALIZE 
είναι πεπεισμένοι ότι οι εικόνες είναι πολύ σημαντικές για τη διδασκαλία και όλοι μπορούν να 
σκεφτούν τη χρήση μιας εικόνας που δεν έχει άμεση σχέση με το έργο τους. Αυτό δείχνει την 
αποκτηθείσα ευελιξία και ανοιχτή στάση απέναντι στις σύγχρονες μεθόδους οπτικής διδασκαλίας 
Επιπλέον, οι εκπαιδευτές συμφωνούν ότι οι περισσότερες δεξιότητες θα μπορούσαν να ενισχυθούν 
μέσω της χρήσης της εικόνας του παραδείγματος. 
 
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτών σχετικά με τις βασικές δεξιότητες των μαθητών τους 
μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης VISUALIZE, ο στόχος του προγράμματος VISUALIZE για την 
ενθάρρυνση της ανεκτικότητας των νέων και την ανάπτυξη των γενικών  δεξιοτήτων τους φαίνεται 
να εκπληρώνεται. Η διαφορά της πρώτης έρευνας μεταξύ της επιθυμητής συμπεριφοράς και της 
αποτελεσματικής στάσης που βλέπουν οι εκπαιδευτικοί όχι μόνο εξαφανίστηκε στη δεύτερη 
έρευνα, αλλά και γύρισε, καθώς οι εκπαιδευτές βαθμολογούν τις δεξιότητες των μαθητών τους 
υψηλότερα από ό, τι κάνουν για τον εαυτό τους. Έτσι η ιδέα του VISUALIZE λειτούργησε. Επίσης, 
εκπληρώθηκε ο στόχος να βελτιωθούν περισσότεροι τρόποι να VISUALIZE θέματα και να εργαστούν 
με πολλαπλές μεθόδους και περιγραφικά εργαλεία αντί για τη χρήση του στατικού τρόπου κλασικής  
διδασκαλίας, καθώς οι δάσκαλοι μετά τη διδασκαλία διεύρυναν τις οπτικές τους διδακτικές 
μεθόδους και συνειδητοποιούν περισσότερο τον σκοπό και τις επιπτώσεις των εικόνων. 
 
  
 
 
 

  



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα 1: Πρώτο και δεύτερο ερωτηματολόγιο για ενήλικες   
 

Visualize 

Μια πρωτότυπη εκπαίδευση για την ενδυνάμωση της ανεκτικότητας και 
των κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων ατόμων 

Αριθμός Συμβολαίου: 2016-2-DE04-KA205-014270 
Erasmus+, Strategic Partnerships for Youth 

 
 

Για ενήλικες: 
Σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε στο αρχικό ερωτηματολόγιο για το ευρωπαϊκό μας 
πρόγραμμα «Visualize: Μια πρωτότυπη εκπαίδευση για την ενδυνάμωση της ανεκτικότητας 
και των κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων ατόμων» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
Στρατηγικές Συμπράξεις Erasmus + KA2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας παρέχετε πολύτιμες 
πληροφορίες και μας βοηθάτε να βελτιώσουμε το έργο μας και να επιτύχουμε τους σκοπούς 
και τους στόχους μας. Αυτά τα δεδομένα, φυσικά, παραμένουν ανώνυμα και 
χρησιμοποιούνται μόνο για την περαιτέρω ανάπτυξη του έργου. 
 
1. Κατά την άποψη σου, πόσο καλοί είναι οι νέοι στη χρήση κοινωνικών δεξιοτήτων και 

αυτοπεποίθησης όπως...  

Παρακαλώ αξιολογήστε μεταξύ: 1 = καθόλου καλοί   2 = όχι καλοί 
3 = κάπως καλοί  4 = καλοί  
5 = πολύ καλοί 
 

 Κοινωνικές Δεξιότητες και/ή Αυτοπεποίθηση 

Κατά τη 

διάρκεια 

Σχολείου 

/εκπαίδευσης  

Για την 

επαγγελματική 

ζωή 

a)  
δεξιότητες επικοινωνίας (προφορική, ικανότητα 

ομιλίας, γραφή, παρουσίαση, ακρόαση) 
  

b)  

δεξιότητες των ανθρώπων (ευγένεια, ευχάριστος, 

αίσθηση του χιούμορ, φιλική, φροντίδα, 

συμπονετικός) 

  

c)  

κοινωνικές δεξιότητες (τρόποι, θετική στάση, 

ανοιχτόμυαλος, αισιόδοξος, ευγενικός, 

αυτοέλεγχος) 

  

d)  

ομαδική εργασία (παίρνει μαζί με άλλους, 

συνεταιριστική, ανοιχτόμυαλη, υποστηρικτική, 

συνεργατική, πιστή) 

  

e)  αυτοπεποίθηση (για να αντέξετε τον εαυτό σας, να   



 

 

δηλώσετε μια δική σας γνώμη, να επιτρέψετε σε 

άλλα σημεία θέασης, να επικοινωνήσετε με τον 

κατάλληλο τρόπο) 

2. Κατά την άποψη σου, πόσο ανεκτικοί είναι οι νέοι τη σήμερον ημέραν σχετικά με 

θέματα του...  

Παρακαλώ αξιολογήστε μεταξύ:   1 = καθόλου 2 = ελαφρώς  3 = μέτρια   
4 = πολύ  5 = επαρκώς  
 

 
θέματα Η αξιολόγηση σας 

(1-5) 

a)  
πολυπολιτισμικότητα (αιτούντες για άσυλο / μετανάστες / 

πρόσφυγες) 

 

b)  ένταξη (άτομα με προκλήσεις)  

c)  θρησκεία   

d)  
Ζώντας μαζί με ανθρώπους από άλλους πολιτισμούς 

(πολυπολιτισμικότητα) 

 

e)  γένος   

 
3. Σκεφτείτε τη διδασκαλία, την εκπαίδευσή σας, το στυλ εκπαίδευσης: Ποια μέθοδο 

χρησιμοποιείτε κανονικά; (Περισσότερες απο μία απαντήση είναι δυνατές) 

 διδασκαλία με επίκεντρο τον εκπαιδευτικό 

 διδασκαλία με γνώμονα την ομάδα 

 διδασκαλία με βάση τη συζήτηση 

 διδασκαλία βασισμένη στην έρευνα 

 
4. Χρησιμοποιείτε εικόνες κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, της εκπαίδευσης και της 

εξήγησης; 

 Ναι (παρακαλώ συνεχίστε με την ερώτηση αριθ. 4.1) 

 Όχι (παρακαλώ συνεχίστε με την ερώτηση αριθ. 4.2) 

 
4.1)  Αν η απάντηση σας είναι, ναι“ 

a) Τι είδος εικόνων? (Περισσότερες απο μία απάντηση είναι δυνατές) 

 φωτογραφίες 

 Σχήματα (γραφήματα, διαγράμματα, διαγράμματα) 

 Δικές σας εικόνες/ζωγραφιές 

 σύμβολα 

 έργα τέχνης (πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά) 

 ………………………………………. (οποιαδήποτε άλλη πρόταση) 

 
b)  Για ποιο σκοπό χρησιμοποιείτε εικόνες? (Περισσότερες απο μία απάντηση είναι 



 

 

δυνατές) 

 Καταιγισμός ιδεών 

 Για επεξήγηση 

 Για απεικόνιση αποτελεσμάτων 

 διηγήματα 

 ανάλυση 

 κάνει τους ανθρώπους να τείνουν περισσότερο τι διδάσκουν ή διαβάζουν κ.λ.π. 

 …………………………………………(οποιαδήποτε άλλη πρόταση) 

 
c)  Αξιολογήστε τη σημασία των εικόνων για το περιβάλλον εργασίας σας 

 Πολύ σημαντική 

 σημαντική 

 λίγο σημαντική 

 δεν έχει σημασία 

 
4.2)  Αν η απάντηση σας είναι, όχι“ 

a)  Γιατί όχι? (Περισσότερες απο μία απάντηση είναι δυνατές) 

 έλλειψη τεχνικών συσκευών 

 πολύ περίπλοκο 

 Δεν γνωρίζω πως να τις χρησιμοποιήσω/ενσωματώσω στα μαθήματα 

 Άλλους λόγους 

 
5. Πιστεύετε ότι η ακόλουθη εικόνα μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στο πλαίσιο 

εργασίας σας;  

 Ναι (παρακαλώ συνεχίστε με την ερώτηση αριθ. 5.1) 

 Όχι (παρακαλώ συνεχίστε με την ερώτηση αριθ. 5.2)    

   

 
Φωτογραφία πρώτου ερωτηματολογίου  



 

 

 
Φωτογραφία δεύτερου ερωτηματολογίου  
 

5.1)  Αν η απάντηση σας είναι, ναι“ 
a)  Για ποιο σκοπό (γιατί) θα χρησιμοποιούσατε αυτή την εικόνα? 

 Καταιγισμός ιδεών 

 Για επεξήγηση  

 Για απεικόνιση αποτελεσμάτων 

 Για απεικόνιση συναισθημάτων  

 ………………………………..(οποιαδήποτε άλλη πρόταση) 

 
b)  Κατά την άποψή σας, ποιο είδος δεξιοτήτων μπορεί να ενισχυθεί με τη βοήθεια  
αυτής της εικόνας; (περισσότερες από μία απάντηση είναι δυνατές)  

 Γλωσσικές δεξιότητες 

 Κοινωνικές ικανότητες  

 Κρίσιμες δεξιότητες σκέψεις 

 ανοχή 

 δημοκρατικές δεξιότητες  

 δεξιότητες επίλυσης διαφορών 

 δημιουργικές διαδικασίες (καινοτομία) 

 κανένα απο αυτά 

 ………………………………..(οποιαδήποτε άλλη πρόταση 

  
5.2)  Αν η απάντηση σας είναι όχι, γιατί Όχι? 

Δεν ταιριάζει στο πλαίσιο μου. 

Δεν μου αρέσει η φωτογραφία. 

Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω μία άλλη εικόνα. 

Δεν δουλεύω με εικόνες. 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας!  



 

 

 

Παράρτημα 2: Πρώτο και δεύτερο ερωτηματολόγιο των νέων   
 

Visualize 

Μια πρωτότυπη εκπαίδευση για την ενδυνάμωση της ανεκτικότητας και 
των κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων ατόμων 

Αριθμός Συμβολαίου: 2016-2-DE04-KA205-014270 
Erasmus+, Strategic Partnerships for Youth 

 
Για νέα άτομα: 
σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε στο αρχικό ερωτηματολόγιο για το ευρωπαϊκό μας 
πρόγραμμα «Visualize: Μια πρωτότυπη εκπαίδευση για την ενδυνάμωση της ανεκτικότητας 
και των κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων ατόμων» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
στρατηγικής εταιρικής σχέσης Erasmus + KA2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας παρέχετε 
πολύτιμες πληροφορίες και μας βοηθάτε να βελτιώσουμε το έργο μας και να επιτύχουμε 
τους σκοπούς και τους στόχους μας. Αυτά τα δεδομένα, φυσικά, παραμένουν ανώνυμα και 
χρησιμοποιούνται μόνο για την περαιτέρω ανάπτυξη του έργου. 
 
1) Κατά την άποψη σου, πόσο σημαντικό είναι για σένα το να κατέχεις καλές κοινωνικές 

δεξιότητες (όπως αυτοεκτίμηση, γλωσσικές δεξιότητες, αυτοπεποίθηση, 

ανεκτικότητα)? 

Παρακαλώ αξιολογήστε μεταξύ: 1 = καθόλου σημαντικό   2 = όχι πολύ 
σημαντικό 

3 = κάπως σημαντικό 4 = σημαντικό   
5 = πολύ σημαντικό 
 

 Κοινωνικές Δεξιότητες και/ή Αυτοπεποίθηση 
Κατά τη διάρκεια 

σχολείου/εκπαίδευσης  

Για την 

επαγγελματική 

ζωή 

f)  
δεξιότητες επικοινωνίας (προφορική, ικανότητα 

ομιλίας, γραφή, παρουσίαση, ακρόαση) 
  

g)  

δεξιότητες των ανθρώπων (ευγένεια, 

ευχάριστος, αίσθηση του χιούμορ, φιλική, 

φροντίδα, συμπονετικός) 

  

h)  

κοινωνικές δεξιότητες (τρόποι, θετική στάση, 

ανοιχτόμυαλος, αισιόδοξος, ευγενικός, 

αυτοέλεγχος) 

  

i)  

ομαδική εργασία (παίρνει μαζί με άλλους, 

συνεταιριστική, ανοιχτόμυαλη, υποστηρικτική, 

συνεργατική, πιστή) 

  

j)  αυτοπεποίθηση (για να αντέξετε τον εαυτό σας,   



 

 

να δηλώσετε μια δική σας γνώμη, να 

επιτρέψετε σε άλλα σημεία θέασης, να 

επικοινωνήσετε με τον κατάλληλο τρόπο) 

6. Κατά την άποψη σου, πόσο ανεκτικοί είστε σχετικά με θέματα του...  

Παρακαλώ αξιολογήστε μεταξύ:   1 = καθόλου 2 = ελαφρώς  3 = μέτρια   
4 = πολύ  5 = επαρκώς  
 

 
θέματα Η αξιολόγηση σας 

(1-5) 

f)  
Πολυπολιτισμικότητα (αιτούντες για άσυλο / μετανάστες / 

πρόσφυγες) 

 

g)  ένταξη (άτομα με προκλήσεις)  

h)  θρησκεία   

i)  
Ζώντας μαζί με ανθρώπους από άλλους πολιτισμούς 

(πολυπολιτισμικότητα) 

 

j)  γένος   

 
2) )Ποιες μέθοδοι στη διδασκαλία και την κατάρτιση έχετε συνήθως στο σχολείο ή / και 

την εκπαίδευσή σας; (περισσότερες από μία απαντήση είναι δυνατές) 

a) Μετωπική διάλεξη 

b) Ομαδική εργασία 

c) συζήτηση 

d) έρευνα (διδασκαλία βασισμένη στην έρευνα) 

 
3) Κατά μέσο όρο, πόσο συχνά αντιμετωπίζετε τη χρήση εικόνων/φωτογραφιών από 

δάσκαλους και εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων διδασκαλίας και 

κατάρτισης; 

 ποτέ 

 μία ή δύο φορές το χρόνο 

 κάθε 3 – 4 μήνες 

 κάθε 1 – 2 μήνες 

 κάθε 1 -2 εβδομάδες 

 αρκετές φορές την εβδομάδα 

 
Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας! 

 


