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Το περιετόμενο ασηής ηης δημοζίεσζης είναι αποκλειζηική εσθύνη ηοσ εκδόηη και η Εσρωπαϊκή Επιηροπή 

δεν εσθύνεηαι για οποιαδήποηε τρήζη ηων πληροθοριών. 
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 ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ ερευνθτικισ ζκκεςθσ είναι να παρουςιάςει μια επιςκόπθςθ των δομϊν τθσ 

εργαςίασ με τθ νεολαία (youth work) ςτισ τζςςερισ χϊρεσ των εταίρων- Κφπρο, Εςκονία, Ιρλανδία και 

ουμανία. Επιδιϊκει επίςθσ να προςδιορίςει τισ διακζςιμεσ ευκαιρίεσ κατάρτιςθσ για τουσ εκπαιδευτζσ 

νζων και τουσ εργαηόμενουσ με νζουσ που αςχολοφνται με μειονεκτοφντεσ νζουσ και να αξιολογιςει 

τθν ποιότθτα και τθ διακεςιμότθτα των πόρων για τουσ εργαηόμενουσ τον τομζα τθσ νεολαίασ. Θ 

ζρευνα αυτι κα ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, εκπαιδευτικοφ υλικοφ και 

μιασ ςειράσ πθγϊν που κα ειςαγάγουν τουσ επαγγελματίεσ ςτο χϊρο τθσ νεολαίασ ςτθ χριςθ 

τεςςάρων δθμιουργικϊν αντικειμζνων: Ψθφιακά μζςα, Εξιςτόρθςθ, Δράμα και Μουςικι. Θ ερευνθτικι 

διαδικαςία περιλάμβανε ζρευνα τεκμθρίωςθσ και ζρευνα πεδίου.  

 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

Θ παροφςα ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο του ζργου ARTSQUAD.  

Το ARTSQUAD είναι το ακρωνφμιο του ζργου «Ανάπτυξθ Δεξιοτιτων για Youth Workers & Youth 

Trainers που εργάηονται για τθν Κοινωνικι Συμπερίλθψθ Νζων με λιγότερεσ Ευκαιρίεσ».  

Θ επιλογι τθσ λατινικισ λζξθσ  “QUAD” ςτον τίτλο αντικατοπτρίηει τα τζςςερα δθμιουργικά αντικείμενα 

που προτείνει το ζργο ωσ πολφτιμα εργαλεία ςτθν εργαςία με τουσ νζουσ: Ψθφιακά μζςα, Εξιςτόρθςθ, 

Δράμα και Μουςικι. 

Με το ζργο ARTSQUAD οι εταίροι ςχεδιάηουν να προςφζρουν ςτθν ομάδα ςτόχου των επαγγελματιϊν 

που εργάηονται με νζουσ (εργαηόμενουσ με νζουσ, εκπαιδευτζσ νεολαίασ)  μία ευκαιρία για 

επαγγελματικι ανάπτυξθ μαηί με καινοτόμα εργαλεία που κα μποροφν να χρθςιμοποιιςουν ςτθ 

δουλειά τουσ με τουσ νζουσ και κυρίωσ με εκείνουσ με λιγότερεσ ευκαιρίεσ. 

 

Σαυτότητα του ϋργου 

 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ρρόγραμμα  

Erasmus+ 

 

Βαςικι Δράςθ 2: Συνεργαςία για καινοτομία και ανταλλαγι ορκϊν πρακτικϊν 

 

Δράςθ: Στρατθγικζσ ςυμπράξεισ ςτον τομζα τθσ νεολαίασ 

 

Βαςικόσ Στόχοσ: Ανάπτυξθ καινοτομίασ. 

http://artsquad.eu/
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ύμπραξη 

 

Θ ςφμπραξθ περιλαμβάνει τουσ εξισ οργανιςμοφσ:  

SEAL CYPRUS- CYPRUS ORGANISATION FOR SUSTAINABLE EDUCATION & ACTIVE LEARNING που είναι ο 

ςυντονιςτισ εταίροσ. 

YSBF- YOUTH IN SCIENCE AND BUSINESS FOUNDATION (Εςκονία). 

FIP- FUTURE IN PERSPECTIVE (Ιρλανδία). 

SALVATI COPIII- FILIALA ARGES (ουμανία). 

http://www.sealcyprus.org/
http://www.ysbf.org/
http://www.ysbf.org/
http://www.fipl.eu/
http://www.salvaticopiii.ro/
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Περιγραφό τησ ϋρευνασ 

 

Το ARTSQUAD προτείνει τθν ανάπτυξθ ενόσ εντελϊσ νζου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ χριςθσ 

καλλιτεχνικϊν αντικειμζνων για τθν ανάπτυξθ βαςικϊν δεξιοτιτων και τθν παραγωγι ενόσ ςυνόλου 

πρωτότυπων πθγϊν για τθν προςζλκυςθ περικωριοποιθμζνων νζων ςτθ διαδικαςία τθσ ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων. Για να προωκθκεί θ διαδικαςία αυτι και να διαςφαλιςτεί ότι ελιφκθςαν υπόψθ οι 

ανάγκεσ και οι προτιμιςεισ των βαςικϊν ομάδων-ςτόχων, διεξιχκθ από τουσ εταίρουσ διεξοδικι 

ζρευνα. Το κείμενο «Συνοπτικι Ερευνθτικι Ζκκεςθ» που περιλαμβάνει μεταξφ άλλων Ορκζσ πρακτικζσ 

& Ανάλυςθ αναγκϊν ιταν το πρϊτο πνευματικό αποτζλεςμα (intellectual output) του προγράμματοσ 

ARTSQUAD. Τον θγετικό ρόλο είχε ο εταίροσ Salvati Copii-filiala Arges από τθ ουμανία που ςχεδίαςε το 

ερευνθτικό πλαίςιο και ςυνζκεςε τθν ζκκεςθ. Ο οργανιςμόσ Future in Perspective από τθν Ιρλανδία 

ςχεδίαςε και επιμελικθκε τισ Ερευνθτικζσ Εκκζςεισ ανά Χϊρα και τθν Συνοπτικι Ερευνθτικι Ζκκεςθ. 

 

Τα ερευνθτικά ηθτοφμενα ιταν: 

- να ανιχνευτοφν οι καλφτερεσ πρακτικζσ ςτο ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ και τθν πρόνοια για 

εξζλιξθ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ των εκπαιδευτϊν που απευκφνονται ςε επαγγελματίεσ 

ςτον τομζα τθσ νεολαίασ. 

- να υπογραμμιςτοφν τα ηθτιματα ςτα οποία κα αναφζρεται το προτεινόμενο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα κατάρτιςθσ. 

- να ανιχνευτοφν πικανά πρωτότυπα εργαλεία που χρθςιμοποιοφν διάφορεσ καλλιτεχνικζσ 

προςεγγίςεισ για να υποςτθρίξουν τθ διαδικαςία πρόςλθψθσ των βαςικϊν δεξιοτιτων. 

- να ανιχνευτοφν οι καλφτερεσ πρακτικζσ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων με ςτοιχεία μικτισ 

μάκθςθσ και θλεκτρονικισ διδαςκαλίασ. 

- να ανιχνευτοφν οι  ανάγκεσ των επαγγελματιϊν ςτο χϊρο τθσ νεολαίασ όςο αφορά ςτθν 

προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ δεξιοτιτων για τθν ομάδα ςτόχο τουσ. 

Αυτι θ Συνοπτικι Ερευνθτικι Ζκκεςθ δθμιουργικθκε για να κατοχυρϊςει τθν παροφςα κατάςταςθ 

ςτθν χϊρα του κάκε εταίρου βαςιςμζνθ ςε μια περίλθψθ των ευρθμάτων ςτθν κακεμιά από τισ 

ερευνθτικζσ εκκζςεισ ανά χϊρα. Ρεριγράφει τα ςτοιχεία ορκϊν πρακτικϊν που είναι ςκόπιμο να 

ενταχκοφν ςτο ςχεδιαςμό των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων κατάρτιςθσ  και τισ ορκζσ πρακτικζσ 

ςχετικά με τθν παροχι τθσ κατάρτιςθσ. Σε αυτι τθν ερευνθτικι ζκκεςθ υποδεικνφονται οι περιοχζσ 

όπου μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτθν ανάπτυξθ πθγϊν μάκθςθσ βαςικϊν δεξιοτιτων τα  καλλιτεχνικά 

αντικείμενα που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο πρόγραμμα. 

 

Θ Συνοπτικι Ερευνθτικι Ζκκεςθ περιλαμβάνει ζνα Σφμπλεγμα Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων το οποίο 

περιλαμβάνει τα ακριβι μακθςιακά αποτελζςματα που κα επιτευχκοφν ςε κάκε μια από τισ ενότθτεσ 

του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. Θ προςζγγιςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων επιτρζπει ευελιξία 

ςτθν εφαρμογι του μακθςιακοφ περιεχομζνου αναλόγωσ τθσ χϊρασ, οφτωσ ϊςτε το περιεχόμενο αυτό 

να είναι πολιτιςμικά ςυγκεκριμζνο και προςαρμοςμζνο ςε κάκε τοπικό περιβάλλον με τρόπο που να 

μθν επθρεάηει τα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα. 
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Μεθοδολογύα ςυλλογόσ δεδομϋνων 

 

Οι εταίροι ζχουν διεξάγει δφο τφπουσ ζρευνασ: βαςικι ζρευνα πεδίου και δευτερεφουςα ζρευνα 

τεκμθρίωςθσ. Θ ζρευνα διεξιχκθ από όλουσ τουσ εταίρουσ κατά τον Ιοφνιο του 2017. 

 

Με τθν βαςικι ζρευνα ι ζρευνα πεδίου, τα δεδομζνα ςυλλζχκθκαν από τουσ ςυμμετζχοντεσ  ςτθν 

ζρευνα (επαγγελματίεσ ςτον τομζα τθσ νεολαίασ) με τθ χριςθ τθσ τεχνικισ του ερωτθματολογίου. Θ 

επιλογι αυτοφ του τφπου ζρευνασ ζγινε ϊςτε να ςυγκεντρωκοφν ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ από τθν 

ομάδα ςτόχο. Το ερευνθτικό ερωτθματολόγιο περιλάμβανε διαφορετικοφ τφπου ερωτιςεισ: κλειςτζσ 

ερωτιςεισ, ανοιχτοφ τφπου ερωτιςεισ και ερωτιςεισ πολλαπλϊν επιλογϊν. 

 

Τθσ ζρευνασ προθγικθκε μια πιλοτικι διερεφνθςθ, τθν οποία διεξιγαγε ο Salvati Copiii- Filiala Arges 

μεταξφ των εμπλεκομζνων φορζων (stakeholders) ςτζλνοντασ τουσ ζνα προςχζδιο του 

ερωτθματολογίου λίγο μετά από τθν πρϊτθ οποίο δόκθκε θ ευκαιρία να υπολογιςτεί θ εγκυρότθτα τθσ 

τεχνικισ. Δθλαδι, το κατά πόςον το ερευνθτικό ερωτθματολόγιο πράγματι μετροφςε αυτό που διλωνε 

ότι κα μετριςει, κακϊσ επίςθσ και αν αντανακλοφςε τθν πραγματικότθτα που διλωνε πωσ αντανακλά. 

Θ ανατροφοδότθςθ χρθςιμοποιικθκε για τθν ολοκλιρωςθ του ερωτθματολογίου. 

 

Το ερωτθματολόγιο δθμιουργικθκε ςε ζντυπθ και διαδικτυακι μορφι. Θ διαδικτυακι μορφι 

δθμιουργικθκε με το εργαλείο Google Forms και φιλοξενικθκε ςτο διαδικτυακό χϊρο αποκικευςθσ 

του ςυντονιςτι εταίρου. Το ερωτθματολόγιο τθσ ζρευνασ διαδόκθκε από τουσ εταίρουσ ςε 

επαγγελματίεσ ςτο χϊρο τθσ νεολαίασ μζςω των δικτφων τουσ ςτισ χϊρεσ τουσ: Κφπρο, Εςκονία, 

ουμανία και Ιρλανδία. 

 

Ο ςυντονιςτισ εταίροσ, SEAL CYPRUS, μοίραςε το ερωτθματολόγιο κατά τθ διάρκεια εκδιλωςθσ που 

διοργανϊκθκε γι’ αυτό το ςκοπό ςτθ Λευκωςία κατά τον Ιοφνιο του 2017. Ο εταίροσ από τθ ουμανία, 

Salvati Copiii- Filiala Arges επίςθσ διοργάνωςε εκδιλωςθ. Οι εταίροι YSBF- Youth in Science and 

Business Foundation από τθν Εςκονία και ο FIP- Future in Perspective από τθν Ιρλανδία επζλεξαν τθ 

διαδικτυακι διάδοςθ. 

  

Η δευτερεφουςα ζρευνα ι ζρευνα τεκμθρίωςθσ περιλάμβανε τθν περίλθψθ, τθ ςφγκριςθ και τθν 

ςφνκεςθ των υπαρχόντων δεδομζνων. Θ επιλογι ζγινε ϊςτε να ανιχνευτοφν τα δεδομζνα γριγορα και 

δίχωσ πολλά ζξοδα από μια ποικιλία πθγϊν για να απαντθκοφν οι ερευνθτικζσ ερωτιςεισ που είχαν 

διατυπωκεί εξ αρχισ. 

 

Ο εταίροσ Future in Perspective από τθν Ιρλανδία δθμιοφργθςε ζνα υπόδειγμα για τθ μορφι του 

εγγράφου το οποίο ακολοφκθςαν όλοι οι εταίροι. Σκοπόσ ιταν να υπάρχει ομοιομορφία ςτισ 

ερευνθτικζσ εκκζςεισ ανά χϊρα. Με αυτό τον τρόπο, οι εκκζςεισ που ςυντάχκθκαν παρζχουν ςτον 

αναγνϊςτθ τθν ευκαιρία να αναγνωρίςει ομοιότθτεσ και διαφορζσ μεταξφ των χωρϊν.  
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ΒΑΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ- ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

Δημογραφικϊ 

  

Το ερευνθτικό ερωτθματολόγιο ςυμπλθρϊκθκε από 32 επαγγελματίεσ ςτον τομζα τθσ νεολαίασ ςτισ 

τζςςερισ χϊρεσ των εταίρων, Κφπρο, Εςκονία, ουμανία και Ιρλανδία, κατά τον Ιοφνιο 2017. Πλοι οι 

ςυμμετζχοντεσ εργάηονται με νεαρά άτομα  παρότι από διάφορουσ ρόλουσ. Στον παρακάτω πίνακα, 

μποροφμε να δοφμε τουσ ςυγκεκριμζνουσ επαγγελματικοφσ ρόλουσ τουσ. 
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Ομϊδεσ τόχου 

 

Το 44% των ςυμμετεχόντων εργάηονται αποκλειςτικά με ανιλικα νεαρά άτομα ενϊ το υπόλοιπο 66% 

εργάηονται με τθ νεολαία ςε ζνα φάςμα που περικλείει θλικίεσ μζχρι 35 ετϊν. Πλοι εκτόσ από ζναν 

εργάηονται με νεαρά άτομα που ζχουν αντιμετωπίςει εμπόδια  ι είναι νζοι με λιγότερεσ ευκαιρίεσ. 

ωτιςαμε τουσ επαγγελματίεσ ςχετικά με τα εμπόδια που ςυναντοφν οι ομάδεσ ςτόχου τουσ. Θ 

μεγαλφτερθ ςυχνότθτα παρουςιάηεται ςτα κοινωνικά εμπόδια (22%). Ακολουκοφν οι πολιτιςμικζσ 

διαφορζσ (18%) τισ οποίεσ αντιμετωπίηουν οι μετανάςτεσ και οι πρόςφυγεσ/ αιτθτζσ αςφλου και οι 

εκνικζσ μειονότθτεσ όπωσ οι ομά ςτθ ουμανία. Τα οικονομικά εμπόδια και οι εκπαιδευτικζσ 

δυςκολίεσ ςυναντϊνται ςτο 17% των νεαρϊν ανκρϊπων με τουσ οποίουσ εργάηονται οι επαγγελματίεσ. 

Τα λιγότερο ςυχνά εμπόδια είναι θ αναπθρία (12%), τα προβλιματα υγείασ (9%) και τα γεωγραφικά 

εμπόδια (6%). 
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Ανϊπτυξη Δεξιοτότων 

 

Με ςκοπό να εξερευνιςουμε τθ διαδικαςία ανάπτυξθσ δεξιοτιτων, ρωτιςαμε τουσ επαγγελματίεσ 

ςτον τομζα τθσ νεολαίασ πόςο ςθμαντικό είναι για τισ ομάδεσ ςτόχουσ τουσ να αναπτφξουν κάκε μια 

από τισ 8 ικανότθτεσ-κλειδιά για τθ δια-βίου μάκθςθ τισ οποίεσ κζτει το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο 

Δεξιοτιτων- Κλειδιϊν. Οι δεξιότθτεσ-κλειδιά ςε αυτό το πλαίςιο είναι εκείνεσ τισ οποίεσ όλα τα άτομα 

χρειάηονται για προςωπικι ολοκλιρωςθ και εξζλιξθ, ενεργι ςυμμετοχι ωσ πολίτεσ, κοινωνικι ζνταξθ, 

και εργοδότθςθ. Με βάςθ τισ απαντιςεισ, μποροφμε να δοφμε πωσ οι επαγγελματίεσ πιςτεφουν ότι οι 

πιο ςθμαντικζσ δεξιότθτεσ για τισ ομάδεσ ςτόχουσ τουσ είναι οι κοινωνικζσ και πολιτικζσ δεξιότθτεσ, 

ακολουκοφμενεσ από τθν γνϊςθ για το πϊσ μακαίνουμε (μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ), τθν επικοινωνία 

ςτθ μθτρικι γλϊςςα, τθν πολιτιςμικι ςυνείδθςθ και ζκφραςθ, τθν αίςκθςθ πρωτοβουλίασ και 

επιχειρθματικότθτεσ και τισ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ. Οι λιγότερο ςθμαντικζσ δεξιότθτεσ ιταν θ 

επικοινωνία ςε ξζνεσ γλϊςςεσ και θ μακθματικζσ ικανότθτεσ. 
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Οικειότητα με τα προτεινόμενα Καλλιτεχνικϊ Αντικεύμενα 

 

Μασ ενδιζφερε να δοφμε κατά πόςον οι επαγγελματίεσ του χϊρου τθσ νεολαίασ χρθςιμοποιοφν ςτθν 

εργαςία τουσ οποιαδιποτε από τα προτεινόμενα καλλιτεχνικά αντικείμενα για να προωκιςουν τθν 

ανάπτυξθ δεξιοτιτων για τα άτομα που αποτελοφν τισ ομάδεσ ςτόχου τουσ. Για να ςιγουρευτοφμε πωσ 

ζχουμε κοινι κατανόθςθ των όρων ςχετικά με αυτά τα αντικείμενα δθμιουργιςαμε ζνα ζγγραφο 

αναφοράσ. Το ζγγραφο αναφοράσ μοιράςτθκε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ που ςυμπλιρωςαν εγγράφωσ το 

ερωτθματολόγιο και ιταν διακζςιμο ςτουσ ςυμμετζχοντεσ που ςυμπλιρωςαν το ερωτθματολόγιο 

διαδικτυακά μζςω ενόσ ςυνδζςμου.  

 

 

 

Μποροφμε να δοφμε ότι λιγότεροι από το ζνα τρίτο των ςυμμετεχόντων χρθςιμοποιοφν το Θζατρο 

ςτθν εργαςία τουσ με τουσ νζουσ. Λιγότεροι από το ζνα τζταρτο εργάηονται με Ψθφιακά Μζςα και 

Μουςικι και μονάχα ζνασ ςτουσ πζντε εργάηονται με τθν Εξιςτόρθςθ. Το 8% δεν χρθςιμοποιεί κανζνα 

από τα προαναφερκζντα αντικείμενα. 

 

Μόνο το 26% των επαγγελματιϊν που εργάηονται με ζνα ι περιςςότερα από αυτά τα τζςςερα 

αντικείμενα ζχει ςυμμετάςχει ςε πρόγραμμα εκπαίδευςθσ εκπαιδευτϊν. Με τον όρο «Εκπαίδευςθ 

Εκπαιδευτϊν», όπωσ εξθγοφςαμε και ςτο ερωτθματολόγιο, εννοοφμε εδϊ κάκε εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα όπου επαγγελματίεσ οι οποίοι διδάςκουν, παρζχουν ςυμβουλευτικι ι εκπαιδεφουν 

άλλουσ παρακολουκοφν κάποια ςχετικι κατάρτιςθ οι ίδιοι. Τουσ ρωτιςαμε να περιγράψουν τα 

προγράμματα ςτα οποία ζχουν ςυμμετάςχει: από αυτά, τα 5 ιταν ςτο Θζατρο, τα 2 ςτθν Εξιςτόρθςθ, 

το 1 ςτα Ψθφιακά Μζςα και το 1 ςτθ Μουςικι. 
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Εξοικείωςθ με τα καλιτεχνικά αντικείμενα που προτείνει το 
ARTSQUAD 

http://artsquad.eu/wp-content/uploads/2017/04/ARTSQUAD_Definition-of-Terms.pdf
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Θ μεγάλθ πλειονότθτα (74%) διλωςε ότι ιταν αυτοδίδακτοι. Τα πιο ςυνθκιςμζνα μζςα που ζχουν είναι 

«το διαδίκτυο» (YouTube, Google, άρκρα, tutorial). Δφο άτομα ζκαναν αναφορά ςτθn αμοιβαία 

μάκθςθ (peer learning). Οριςμζνοι αναφζρκθκαν ςε εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτιςθσ όπου 

αυτά τα αντικείμενα χρθςιμοποιικθκαν παρότι τα προγράμματα αφοροφςαν διαφορετικά κζματα. 

 

  

 

  

74% 

26% 

Πώσ προετοιμάςτθκαν οι επαγγελματίεσ που 
εργάηονται με οποιαδιποτε από τα 4 προτεινόμενα 

αντικείμενα; 

Αυτοδίδακτοι 

Συμμετοχι ςε πρόγραμμα(τα) 
Εκπαίδευςθσ Εκπαιδευτϊν 
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Μεθοδολογύα  

 

Οι επαγγελματίεσ ςτον τομζα τθσ νεολαίασ ερωτικθκαν ςχετικά με τισ μεκόδουσ και τεχνικζσ που 

χρθςιμοποιοφν ςτθν εργαςία τουσ. Είναι εμφανζσ ότι θ πιο δθμοφιλισ μζκοδοσ είναι θ ομαδικι 

εργαςία αφοφ επιλζχκθκε από 78% των επαγγελματιϊν. Θ ιδεοκφελλα, θ κζςθ κανόνων και το χτίςιμο 

ομάδασ ακολουκοφν με 75%. Ο διάλογοσ και θ εργαςία ςε μικρζσ ομάδεσ βρίςκονται μαηί ςτο 69% και 

ακολουκεί το παιχνίδι ρόλων (63%), οι παγοκραφςτεσ και τα παιχνίδια με τα ονόματα (59%). Οι μιςοί 

των επαγγελματιϊν ςτον τομζα τθσ νεολαίασ χρθςιμοποιοφν παρεμβάςεισ ζνασ προσ ζναν και 

παρουςιάςεισ με τθ χριςθ πολυμζςων. Το 47% διερευνοφν τουσ φόβουσ και τισ προςδοκίεσ των 

νεαρϊν ανκρϊπων με τουσ οποίουσ εργάηονται. Οι ςυηθτιςεισ, τα παιχνίδια επίλυςθσ προβλθμάτων, οι 

μελζτεσ περίπτωςθσ και τα παιχνίδια προςομοίωςθσ χρθςιμοποιοφνται λιγότερο (41%). Κάποιοι 

επαγγελματίεσ (3%) αναφζρκθκαν ςε τζςςερισ περαιτζρω μεκόδουσ τισ οποίεσ χρθςιμοποιοφν ςτθν 

εργαςία τουσ: προκλιςεισ που χρειάηονται φανταςία, εργαλεία αυτο-αξιολόγθςθσ, αςκιςεισ 

νοθμοςφνθσ (mindfulness) και δθμιουργικι γραφι. 

 

 

3% 

3% 

3% 

3% 

41% 

41% 

41% 

41% 

47% 

50% 

50% 

59% 

63% 

69% 

69% 

75% 

75% 

75% 

78% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Δθμιουργικι Γραφι 

Διανοθτικζσ Αςκιςεισ 

Εργαλεία αυτοαξιολόγθςθσ 

Challenges that require imagination

Ραιγνίδια Ρροςομοίωςθσ 

Μελζτεσ Ρερίπτωςθσ 

Ραιγνίδια επίλυςθσ προβλθμάτων 

Συηιτθςθ 

Εξερεφνθςθ φόβων και προςδοκιϊν 

Ραρουςιάςεισ με τθ χριςθ πολυμζςων 

Ραρεμβάςεισ ζνασ-προσ-ζναν 

Ραγοκραφςτεσ και παιγνίδια ονομάτων 

Ραιγνίδια ρόλων 

Εργαςία ςε μικρζσ ομάδεσ 

Διάλογοσ 

Ανάπτυξθ Ομάδασ 
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Ικανότητεσ Επαγγελματιών ςτον τομϋα τησ Νεολαύασ  

 

Στθν προςπάκεια μασ να μάκουμε περιςςότερα για τθν ποιότθτα τθσ δουλειάσ των επαγγελματιϊν 

ςτον τομζα τθσ νεολαίασ, τουσ ηθτιςαμε να βακμολογιςουν οι ίδιοι τισ δεξιότθτζσ τουσ ςχετικά με τθν 

ανάπτυξθ δεξιοτιτων προσ το όφελοσ των ομάδων ςτόχων. Δανειςτικαμε τθ μζκοδο τθσ αυτο-

αξιολόγθςθσ και τα ςετ δεξιοτιτων που χρθςιμοποιιςαμε ςτο ερωτθματολόγιο από τθν Ευρωπαϊκι 

Στρατθγικι για τθν Εκπαίδευςθ1 (European Training Strategy – ETS) και τα προςαρμόςαμε ςτο πλαίςιο 

τθσ ζρευνασ μασ. 

 

 

 
 

Θ δεξιότθτα με τθν οποία οι επαγγελματίεσ ςτον τομζα τθσ νεολαίασ αιςκάνονται περιςςότερθ 

αυτοπεποίκθςθ είναι θ επίγνωςθ κοινωνικϊν κεμάτων όπωσ είναι θ ιςότθτα, θ διαφορετικότθτα και θ 

αναπθρία. Επίςθσ αιςκάνονται αυτοπεποίκθςθ ςχετικά με:  

 Τθν πραγματοποίθςθ εκπαιδευτικϊν και άλλων παρεμβάςεων προσ τθν εξζλιξθ των ικανοτιτων 

των νεαρϊν ανκρϊπων, 

 Τθν επιλογι, τθν προςαρμογι ι τθ δθμιουργία κατάλλθλων μεκόδων για να ανταποκρικοφν ςτισ 

ανάγκεσ των νζων ανκρϊπων, 

 Τθν αποτελεςματικότθτα τουσ ςτθν προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ δεξιοτιτων για άτομα και ομάδεσ. 
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Οι επαγγελματίεσ ςτον τομζα τθσ νεολαίασ φαίνονται λιγότερο βζβαιοι για τισ δεξιότθτζσ τουσ ςτο 

ςχεδιαςμό εκπαιδευτικϊν και άλλων παρεμβάςεων για τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςτουσ νεαροφσ 

ανκρϊπουσ, για τθν αξιολόγθςθ αυτϊν των παρεμβάςεων και για τθν δθμιουργία αναφορϊν 

(reporting) ςχετικά με τισ παρεμβάςεισ. 

Περαιτϋρω επαγγελματικό ανϊπτυξη 

 

Στθν ερϊτθςθ, «κα ςασ ενδιζφερε να λάβετε μζροσ ςε ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον τρόπο με 

τον οποίο μπορείτε να χρθςιμοποιείτε τα τζςςερα καλλιτεχνικά αντικείμενα (Ψθφιακά Μζςα, 

Εξιςτόρθςθ, Θζατρο και Μουςικι) ςτθν εργαςία ςασ με τθ νεολαία;» όλοι οι ςυμμετζχοντεσ εκτόσ από 

ζναν απάντθςαν κετικά. 
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ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΑ ΕΡΕΤΝΑ – ΕΡΕΤΝΑ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 

 

Παρούςα κατϊςταςη ςτισ χώρεσ των εταύρων 

Πλοι οι εταίροι παρείχαν πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ ορκζσ πρακτικζσ ςτισ χϊρεσ τουσ Κφπρο, Εςκονία, 

Ιρλανδία και ουμανία. 

Γενικό εικόνα τησ εργαςύασ με τουσ νϋουσ (επύςημη, ανεπύςημη και μη επύςημη) 

Από τισ δραςτθριότθτεσ τεκμθρίωςθσ, είναι ξεκάκαρο ότι θ εργαςία με τθ νεολαία εξελίςςεται ςε 

διαφορετικά επίπεδα ςτθν κάκε μια από τισ χϊρεσ των εταίρων. 

Κύπροσ 

Εφόςον δεν υπάρχει ςυγκεκριμζνοσ οριςμόσ τθσ εργαςίασ με τθ νεολαία ςτθν Κφπρο, οι άνκρωποι που 

κεωροφνται πωσ εξαςκοφν εργαςία με τθ νεολαία το κάνουν ςτα πλαίςια του ευρφτερου 

επαγγελματικοφ τουσ ρόλου, όμωσ ζχουν ςυνικωσ προςλθφκεί για μια άλλθ ειδικότθτα. Ραρότι 

υπάρχει ξεκάκαρθ τάςθ να λαμβάνουν ρόλουσ ςχετικοφσ με εργαςία ςτον τομζα τθσ νεολαίασ 

επαγγελματίεσ με υπόβακρο τθ ψυχολογία, βλζπουμε ότι και επαγγελματίεσ άλλα πτυχία επίςθσ 

λαμβάνουν παρόμοιουσ ρόλουσ. Οφτωσ εχόντων των πραγμάτων, δεν υπάρχει επαγγελματικόσ 

ςφνδεςμοσ εργαηομζνων ςτον τομζα τθσ νεολαίασ. Σε γενικζσ γραμμζσ, ςτθν Κφπρο υπάρχει θ τάςθ να 

εκλαμβάνεται ο όροσ «εργαηόμενοσ ςτον τομζα τθσ νεολαίασ» ωσ ο ίδιοσ με τον όρο «εκπαιδευτισ 

νζων».  

Θ πρϊτθ Εκνικι Στρατθγικι για τθ Νεολαία, ςχεδιαςμζνθ από τουσ ίδιουσ τουσ νζουσ, ζγινε αποδεκτι 

από το Υπουργικό Συμβοφλιο το Μάθ του 2017.  

Εςθονία 

Οι κφριεσ ςτρατθγικζσ για τθ νεολαία ςτθν Εςκονία περιγράφονται ςτο εκνικό ςχζδιο Νεανικισ 

Ανάπτυξθσ 2014-2020. Το ςχζδιο επικεντρϊνεται ςτθ δθμιουργία περιςςότερων ευκαιριϊν για 

ςυνεργαςία, για επίδειξθ πρωτοβουλίασ και για εξζλιξθ τθσ δθμιουργικότθτασ, ςτθ μείωςθ του 

αντίκτυπου των άνιςων καταςτάςεων ςτισ ευκαιρίεσ εξζλιξθσ των νζων και ςτθν αποτροπι τθσ 

περικωριοποίθςθσ.  Αςχολείται επίςθσ με τθν ενεργό ςυμμετοχι ςτθν κοινότθτα και ςτισ αποφάςεισ, 

τθν επιτυχία ςτθν αγορά εργαςίασ και τθν ποιότθτα ςτισ πολιτικζσ για τθ νεολαία και τθν εργαςία με τθ 

νεολαία. Οι ςτόχοι του ςχεδίου είναι να μειωκεί το ποςοςτό των νζων δίχωσ βαςικι εκπαίδευςθ ι 

χαμθλότερθ τθσ βαςικισ οι οποίοι δεν κα ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ από το 10.5% (2012) ςτο 9.5% 

(2020) και να μειωκεί θ ανεργία των νζων από το  20.9% (2012) ςτο 10% (2020). 

Ιρλανδία 

Θ εργαςία ςτον τομζα τθσ νεολαίασ είναι ζνα αρκετά εξελιγμζνο πεδίο ςτθν Ιρλανδία. Θ εργαςία με τθ 

νεολαία ςτθν Ιρλανδία βαςίηεται κυρίωσ ςτθν παράδοςθ προγραμμάτων μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ ςε 

όλουσ τουσ νζουσ ανκρϊπουσ με ςυγκεκριμζνθ ζμφαςθ ςε αυτοφσ με θλικία μεταξφ 10 και 24. Είναι 
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ζνα περιεκτικό πεδίο, με οργανιςμοφσ που παρζχουν δραςτθριότθτεσ δθμιουργίασ ζργων και ομαδικισ 

εργαςίασ για νεαρά άτομα όλων των κοινοτιτων, κοινωνικϊν τάξεων και πολιτιςμϊν. Οι υπθρεςίεσ 

εργαςίασ με τθ νεολαία είναι πρωτίςτωσ υποβοθκοφμενεσ από εκελοντικοφσ οργανιςμοφσ, με τθν 

υποχρεωτικι υποςτιριξθ του τμιματοσ Εκπαίδευςθσ και Δεξιοτιτων, τθν ομάδα Νεανικϊν Υποκζςεων  

του Τμιματοσ Ραιδικϊν και Νεανικϊν Υποκζςεων και το Σφλλογο Εκπαίδευςθσ και Εξάςκθςθσ 

(Education and Training Boards) οι οποίοι παρζχουν εκπαίδευςθ ςε κζματα καριζρασ. 

Ρουμανία 

Πταν λζσ «εργαςία ςτον τομζα τθσ νεολαίασ» ςτθ ουμανία, το επόμενο πράγμα που ζρχεται ςτο 

μυαλό είναι θ μθ-τυπικι εκπαίδευςθ. Θ μθ τυπικι εκπαίδευςθ ςυνικωσ χρθςιμοποιείται από κάποιουσ 

από τουσ 60.000 μθ κυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ (ΜΚΟ) τθσ χϊρασ. Μζςα από χρόνια εργαςίασ των 

ΜΚΟ και κάποιων κακθγθτϊν Ρανεπιςτθμίου, κακϊσ και τθσ Ευρωπαϊκισ πολιτικισ, θ ουμανία 

οδθγικθκε ςτθν Εκνικι Στρατθγικι για τθν Ρολιτικι  τθσ Νεολαίασ 2015-2020. Ο εταίροσ πιςτεφει ότι θ 

ςτρατθγικι ζχει αρκετζσ αδυναμίεσ. 

Επιςκόπηςη τησ παροχόσ κατϊρτιςησ για επαγγελματύεσ που εργϊζονται με νϋουσ 

Δεν υπάρχουν προγράμματα πτυχίου ι μεταπτυχιακοφ ςτον κλάδο τθσ εργαςίασ με τθ νεολαία ςτθν 

Κφπρο. Οι οργανιςμοί που αςχολοφνται με τθ νεολαία είναι πολφ ενεργοί ςτθν οργάνωςθ διεκνϊν 

εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων με τθν οικονομικι επιχοριγθςθ του Erasmus+/ Youth. Κάποια από αυτά 

τα προγράμματα απευκφνονται ςτουσ επαγγελματίεσ ςτον τομζα τθσ νεολαίασ αλλά θ ςυμμετοχι τουσ 

είναι περιοριςμζνθ ςε αρικμοφσ (κακϊσ υπάρχουν περίπου 2 με 4 άτομα που ςυμμετζχουν από κάκε 

χϊρα). 

 

Οι εργαηόμενοι με τθ νεολαία ςτθν Εςκονία αναμζνεται να ζχουν ολοκλθρϊςει ανϊτερθ εκπαίδευςθ 

ςτον τομζα τθσ εργαςίασ με τθ νεολαία, ι τθσ κοινωνικισ εργαςίασ, ι του πολιτιςμοφ ι τθσ 

εκπαίδευςθσ. Ζνασ εργαηόμενοσ με τθ νεολαία με δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ πρζπει να 

παρακολουκιςει κάποιο πρόγραμμα για τθν εργαςία με τθ νεολαία. Οι εργαηόμενοι με τθ νεολαία 

είναι καταμεριςμζνοι ςε ευκολοδιάκριτα επίπεδα. Για να λάβει κάποιοσ το ανϊτερο επίπεδο χρειάηεται 

ζνα βακμό εργαςιακισ εμπειρίασ και κάποια εκπαίδευςθ. 

 

Οι περιςςότερεσ υπθρεςίεσ για νζουσ ςτθν Ιρλανδία είναι επανδρωμζνεσ από εκελοντζσ που 

λαμβάνουν εκπαίδευςθ ςτο χϊρο των υπθρεςιϊν από τον εκάςτοτε οργανιςμό. Υπάρχει πλθρωμζνθ 

εργοδότθςθ αλλά, ενϊ ςτο παρελκόν θ ςχετικι εμπειρία ιταν πιο ςθμαντικι από κάποια πιςτοποίθςθ, 

ςτισ μζρεσ μασ ολοζνα και περιςςότερο οι εργοδότεσ ηθτοφν αναγνωριςμζνα πτυχία. Υπάρχουν κάποια 

διακζςιμα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Ραρόλα αυτά, τα περιςςότερα είναι ολικισ 

φοίτθςθσ, ακριβά και ζχουν ςυγκεκριμζνα προαπαιτοφμενα για ειςδοχι. Το Εκνικό Συμβοφλιο για τθ 

Νεολαία τθσ Ιρλανδίασ παρζχει αναγνωριςμζνθ και μθ-αναγνωριςμζνθ εκπαίδευςθ ςχεδιαςμζνθ για 

«Εργαηόμενουσ με τθ νεολαία», όροσ που εμπερικλείει τουσ εργαηόμενουσ με τθ νεολαία, αρχθγοφσ και 

μακθτζσ, εκπαιδευτζσ ανάπτυξθσ δεξιοτιτων, εκπαιδευτζσ αμοιβαίασ εκπαίδευςθσ και εκπαιδευτζσ 

εργαηομζνων με τθ νεολαία. 
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τατιςτικό ϊποψη τησ ανεργύασ των νϋων και των μειονεκτούντων νϋων (disadvantaged 

youth) 

Πλοι οι εταίροι παρείχαν πολφ αξιόλογα δεδομζνα ςτισ Ερευνθτικζσ Εκκζςεισ ανά Χϊρα για να 

περιγράψουν τισ ςυνκικεσ που αντιμετωπίηει θ νεολαία ςτισ χϊρεσ τουσ. Πμωσ δεν παρζχουν όλεσ οι 

χϊρεσ μετριςεισ για τα ίδια κοινωνικά κζματα και δεν ακολουκοφν τισ ίδιεσ ςτατιςτικζσ μεκόδουσ. Για 

να μπορζςουμε να κάνουμε ςυγκρίςεισ μεταξφ των χωρϊν και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ των 28 χωρϊν, 

εξαγάγαμε δεδομζνα από τθν EUROSTAT όπωσ ιταν διακζςιμα κατά τον Ιοφνιο 2017. 

 

Θ ανεργία των νζων ανκρϊπων (15-24 ετϊν) απαςχολεί τουσ εταίρουσ ςε όλεσ τισ χϊρεσ. Θ Κφπροσ 

βρίςκεται ςτθν χειρότερθ κζςθ με ποςοςτό ψθλότερο από τον μζςο όρο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Θ 

ανεργία των νζων ιταν ςτο 8% ςτθν Κφπρο το 2008, ζφταςε ζνα ακραίο 39% το 2013 μετά τθν πτϊςθ 

των τραπεηϊν του ιδίου ζτουσ και είναι ακόμθ κοντά ςτο 30%. Κατά τθν περίοδο 2012-2016, θ Εςκονία 

και θ Ιρλανδία παρουςιάηουν μια πτωτικι τάςθ ενϊ θ ουμανία παραμζνει ςχετικά ςτακερι. Ενϊ θ 

κατάςταςθ των νζων ςτθν αγορά εργαςίασ αναφορικά με τθν Ε.Ε. παραμζνει ανθςυχθτικι, τα 

δεδομζνα που παρουςιάηονται εδϊ περιζχουν μερικζσ ελπιδοφόρεσ τάςεισ.  

 

 
 

Στθ διάρκεια των προθγοφμενων 5 ετϊν, θ αναλογία τθσ ομάδασ των Νεαρϊν Ατόμων (15-24 ετϊν) οι 

οποίοι δεν βρίςκονται ςε Εργοδότθςθ, Εκπαίδευςθ ι Κατάρτιςθ (NEET: Not in Employment, Education 

or Training) ςτθν Ε.Ε. των 28 κεωρείται ομαλά κατανεμθμζνθ αλλά το επίπεδο και θ τάςθ διαφζρουν 

από χϊρα ςε χϊρα. Μία κάποια χαμθλι τάςθ αναφζρεται ςτθν Εςκονία και ςτθν Ιρλανδία. Αναφορικά 

με τθ δομι των NEET κατά φφλο (δεδομζνα από EUROSTAT 2013), ςε όλεσ τισ χϊρεσ εταίρουσ οι νεαρζσ 

NEET είναι περιςςότερεσ από τουσ νεαροφσ NEET με τθ μεγαλφτερθ διαφορά ςτθν Εςκονία όπου οι 

γυναίκεσ αποτελοφν το 60.5%. Το ποςοςτό είναι 50.4% ςτθν Ιρλανδία, 51.9% ςτθν Κφπρο, και 57.4% ςτθ 

ουμανία. 

 

EU (28) Cyprus Estonia Ireland Romania

2012 23% 28% 21% 30% 23%

2013 24% 39% 19% 27% 24%

2014 22% 36% 15% 24% 24%

2015 20% 33% 13% 21% 22%

2016 19% 29% 13% 17% 21%
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Στθν Στρατθγικι για τθν Ευρϊπθ 2020 τίκεται ο ςτόχοσ «να μειωκεί το ποςοςτό των ανκρϊπων που 

φεφγουν από τθν εκπαίδευςθ και τθν εκμάκθςθ ςε λιγότερο του 10% μζχρι το 2020». Θ Κφπροσ και θ 

Ιρλανδία ζχουν φτάςει αυτό τον ςτόχο και θ Εςκονία είναι πολφ κοντά να κάνει το ίδιο. Θ ουμανία 

είναι περίπου δφο φορζσ πάνω από το ςτόχο. 

 

 
 

Κατά τθν περίοδο 2010-2013, για τθν οποία υπάρχουν δεδομζνα διακζςιμα, ζνασ ςτουσ 5 νεαροφσ 

ανκρϊπουσ μεταξφ 15 και 29 ςτθν Ε.Ε. των 28 βριςκόταν ςε κίνδυνο φτϊχειασ. Θ Κφπροσ ιταν κάτω 

EU (28) Cyprus Estonia Ireland Romania

2012 13% 16% 12% 19% 17%

2013 13% 19% 11% 16% 17%

2014 13% 17% 12% 15% 17%

2015 12% 15% 11% 14% 18%

2016 12% 16% 9% 13% 17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Νζοι 15- 24 εκτόσ Εργοδότθςθσ, Εκπαίδευςθσ ι Κατάρτιςθσ  

2012

2013

2014

2015

2016

EU (28) Cyprus Estonia Ireland Romania

2012 13% 11% 10% 10% 18%

2013 12% 9% 10% 8% 17%

2014 11% 7% 12% 7% 18%

2015 11% 5% 12% 7% 19%

2016 11% 8% 11% 6% 19%
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από τον μζςο όρο για τθν Ε.Ε. των 28 ενϊ θ Εςκονία και θ Ιρλανδία ιταν κοντά ςε αυτό τον μζςο όρο. Θ 

εικόνα είναι ςθμαντικά χειρότερθ για τθ ουμανία όπου αναλογία παρουςιάηει ανοδικι τάςθ. 

 

 
  

2010 2011 2012 2013

EU (28) 19% 20% 21% 21%

Cyprus 13% 12% 12% 15%

Estonia 17% 19% 18% 17%

Ireland 17% 20% 21% 17%

Romania 23% 26% 28% 29%
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Ανϊλυςη Αναγκών 

 

Οι εταίροι διεξιγαγαν ζρευνα τεκμθρίωςθσ ςτισ χϊρεσ τουσ Κφπρο, Εςκονία, Ιρλανδία και ουμανία 

όμωσ επίςθσ και ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Ορθϋσ πρακτικϋσ ςτο ςχεδιαςμό, την ανϊπτυξη και την παροχό προγραμμϊτων 

εκπαύδευςησ των εκπαιδευτών για επαγγελματύεσ ςτον τομϋα τησ νεολαύασ 

 

Στθν ζρευνα μασ για ορκζσ πρακτικζσ ζχουμε εντοπίςει τρία ζργα διεκνοφσ χαρακτιρα τα οποία ζχουν 

πραγματοποιθκεί με τθν υποςτιριξθ του Erasmus+ ςτθν Κφπρο: 

 

Το ζργο ACE ςτοχεφει να ενδυναμϊςει τισ ικανότθτεσ των Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων μζςω τθσ παροχισ 

καινοτόμων και προςιτϊν εκπαιδευτικϊν υλικϊν και εργαλείων τεχνολογίασ (ICT tools) βαςιςμζνα ςτθν 

προςζγγιςθ Επιχειρθματικότθτα Τρόπου Ηωισ (Lifestyle Entrepreneurship – LSE). Θ μεκοδολογία αυτοφ 

του ζργου βαςίηεται ςτθν μικτι μακθςιακι προςζγγιςθ χρθςιμοποιϊντασ τθν ανεςτραμμζνθ 

εκπαιδευτικι μζκοδο, εργαλεία τεχνολογίασ και Ανοικτζσ Εκπαιδευτικζσ Ρθγζσ. 

Το EntrInno απευκφνεται ςτθν ανάγκθ για βελτίωςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ 

καινοτομίασ ςτθν Ευρϊπθ και ζχει εξελίξει ζνα διαδραςτικό διαδικτυακό παιγνίδι το οποίο είναι 

προςβάςιμο με ι χωρίσ ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο, και μπορζι να προςαρμοςτεί για να περικλείςει 

διαφορετικά πλαίςια. 

Το ζργο STEER (Supporting the Transition from Education to Employment of youth at Risk) ςτόχευςε να 

ςχεδιάςει, να αναπτφξει, να παραδϊςει και να εξετάςει ζνα περιλθπτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθ 

εργαηομζνων με τθ νεολαία ςτο ςχεδιαςμό τθσ μετάβαςθσ. Μζροσ του ζργου είναι να εκπαιδευτοφν οι 

εργαηόμενοι με τθ νεολαία ςτο πϊσ να αναπτφςςουν και να παραδίδουν περιλθπτικά και 

εξατομικευμζνα το ςχεδιαςμό τθσ μετάβαςθσ ςτθν ομάδα ςτόχο. 

 

Δφο πρακτικζσ από τθν Ιρλανδία αξίηουν τθν προςοχι μασ.  

 

(Α) Το πρόγραμμα ολικισ φοίτθςθσ ArtsTrain από το Ιρλανδικό Θζατρο Νεολαίασ. Το πρόγραμμα 

παρζχει εκπαίδευςθ ςτο κζατρο και τισ τζχνεσ για νζουσ, δίνοντασ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ μια κατανόθςθ 

των ορκϊν πρακτικϊν ςτο κζατρο για νζουσ. Θ μάκθςθ γίνεται μζςω εργαςτθρίων τα οποία 

εξαρτοφνται ςτθν ενεργό ςυμμετοχι του ςυμμετζχοντα, ςτθν παρατιρθςθ, ςτο διάλογο και ςτθν 

ανάλυςθ. Ωσ μζροσ του προγράμματοσ, οι ςυμμετζχοντεσ αναλαμβάνουν μια ποικιλία κεμάτων 

περιλαμβανομζνων τθσ δθμιουργίασ δράματοσ, τθσ κεωρίασ τθσ δραματουργίασ και του 

αυτοςχεδιαςμοφ. 

 

(Β) Το Sanctuary (Άδυτο) παρζχει μια εκπαίδευςθ εκπαιδευτι ςε πεπειραμζνουσ δαςκάλουσ και 

εργαηόμενουσ με τθ νεολαία. Αυτό το πρόγραμμα τουσ παρζχει τα εργαλεία και τισ πθγζσ για να 

διεξάγουν το The Sanctuary Mindful Warrior Programme (Σθμείωςθ: εάν προςπακιςουμε να 

http://www.ace-erasmusplus.eu/
http://entrinno.org/
http://www.steerproject.eu/
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μεταφράςουμε τον τίτλο, το πιο κοντινό κα ιταν ίςωσ «το Ρρόγραμμα ‘Άδυτο ενόσ Ρολεμιςτι που 

νοιάηεται’»). Ρρόκειται για  ζνα πρόγραμμα για νεαροφσ ανκρϊπουσ που χρειάηονται μιαν εναλλακτικι 

προςζγγιςθ, βαςιςμζνθ ςτθν εμπειρία για τθν προςωπικισ τουσ εξζλιξθσ. Οι ςυμμετζχοντεσ παίρνουν 

τα παιδαγωγικά εργαλεία και ζνα ευρφ φάςμα εναλλακτικϊν τεχνικϊν για να υποςτθρίξουν όςο το 

δυνατό καλφτερα τθν μάκθςθ των νεαρϊν ανκρϊπων με τουσ οποίουσ εργάηονται. Ρρόκειται βαςικά 

για εκπαίδευςθ μζςω τθσ εμπειρίασ αλλά είναι υποςτθρίηεται και από ζνα εγχειρίδιο προγράμματοσ, 

από ςθμειϊςεισ του εκπαιδευτι για κάκε μάκθμα, από μία παρουςίαςθ (Powerpoint) για κάκε μάκθμα 

κακϊσ επίςθσ και από παραπομπζσ ςε θχθτικά και μαγνθτοςκοπθμζνα αρχεία. 

 

Δφο αξιόλογα προγράμματα ζρχονται από τθν Εςκονία: 

 

(Α) Μακράσ διάρκειασ πρόγραμμα διεκνοφσ ανάπτυξθσ LEVEL UP! Learning in Youth Work. 

Το πρόγραμμα LEVEL UP! είναι ζνα πειραματικό πρόγραμμα μακράσ διάρκειασ το οποίο ξεκίνθςε το 

Μάιο του 2015 για εργαηόμενουσ ςτον τομζα τθσ νεολαίασ και για θγζτεσ νεολαίασ από τθ Λετονία και 

τθν Εςκονία. Το επίκεντρο είναι θ διευκόλυνςθ και θ αναγνϊριςθ των μακθςιακϊν διαδικαςιϊν των 

νεαρϊν ανκρϊπων ςτθν εργαςία με νεολαία με βάςθ τθ λογικι του Youthpass. 

 

(Β) Το αναπτυξιακό πρόγραμμα Skilful Helper (Ικανόσ Βοθκόσ) βοθκά εργαηόμενουσ ςτον τομζα τθσ 

νεολαίασ να αναπτφξουν το ρόλο τουσ ωσ βοθκοί, μακαίνοντασ για τθν ψυχολογία των νζων, τα 

διακζςιμα εργαλεία, μακθςιακζσ δεξιότθτεσ για καλφτερθ επικοινωνία και τρόπουσ αποφυγισ των 

κινδφνων και τθν επαγγελματικι εξουκζνωςθ. 

 

Στθ ουμανία ζχουμε εντοπίςει το πρόγραμμα Comunitati 3D. Είναι ζνα πρόγραμμα κατάρτιςθσ για 10-

30 δαςκάλουσ ςτθ χριςθ μθ-τυπικισ εκπαίδευςθσ με το ςκοπό τθσ αφξθςθσ τθσ απαςχολθςιμότθτασ 

των νεαρϊν ανκρϊπων. 

 

Καλό πρακτικό ςτο ςχεδιαςμό μαθηςιακών προγραμμϊτων μικτόσ μϊθηςησ και 

περιβαλλόντων ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ  

 

Πλεσ οι ορκζσ πρακτικζσ που εντοπίςαμε αναφορικά με το ςχεδιαςμό προγραμμάτων μικτισ μάκθςθσ 

και περιβάλλοντων θλεκτρονικισ μάκθςθσ (e-learning) ςτθν Κφπρο ζχουν αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο 

Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων: 

 

BLearning: Αυτό το πρόγραμμα δθμιοφργθςε μια διαδικτυακι εργαλειοκικθ για να βοθκιςει τα 

ςχολεία να εφαρμόςουν πρακτικζσ μικτισ μάκθςθσ. Τα εργαλεία αποτελοφνταν από τα ακόλουκα 

ςυςτατικά: Ρρόγραμμα Επαγγελματικισ Ανάπτυξθσ, κατευκυντιριεσ γραμμζσ για εκπαιδευτζσ, υλικά 

μακιματοσ, εργαλείο αυτο-αξιολόγθςθσ για ςχολικζσ ομάδεσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ για ςχολικζσ 

ομάδεσ. 

http://blearning-project.eu/
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VALUE: Το πρόγραμμα αυτό παρείχε ςτουσ μακθτζσ ςε ςχολεία, εργαλεία και πρακτικζσ (καινοτόμεσ 

διαδραςτικζσ τεχνικζσ διδαςκαλίασ, ICT, ψθφιακι εξιςτόρθςθ) για να χρθςιμοποιοφν τόςο ςτθν 

γλϊςςα διδαςκαλίασ όςο και ςτθν μθτρικι τουσ γλϊςςα ςε διαφορετικά επίπεδα ικανοτιτων. 

COMEET+: Αυτό το πρόγραμμα ανζπτυξε μια πιλοτικι εκπαιδευτικι εμπειρία ςε κάκε μια από τισ 6 

ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ και δφο άτομα από κάκε χϊρα είχαν τθν ευκαιρία να ςυμμετάςχουν ςε μια 

διεκνι εκπαίδευςθ μικτισ μάκθςθσ ςτθν Ιταλία. 

EnYouthTeacher: Αυτό το πρόγραμμα δθμιοφργθςε μια πλατφόρμα όπου ο χριςτθσ μπορεί να κάνει 

ζνα τεςτ για να εντοπίςει το επιχειρθματικό του προφίλ κακϊσ επίςθσ μπορεί να διαβάςει κάποια 

κζματα που βρίςκονται διακζςιμα διαδικτυακά. 

Under My Wing: Στο πλαίςιο του ζργου ςχεδιάςτθκε και παραδόκθκε ζνα ςφμπλεγμα εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων και διαδικτυακϊν κεμάτων για να υποςτθρίξει τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων από άνεργουσ 

νεαροφσ ανκρϊπουσ ι από ανκρϊπουσ που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ςτον τομζα τθσ εργοδότθςθσ. 

 

Learning Tiger 2008-2013: ιταν ζνα πρόγραμμα μεγάλθσ εμβζλειασ ςτθν Εςκονία το οποίο εκπαίδευςε 

εργαηόμενουσ ςε ςχολεία για το πϊσ να χρθςιμοποιοφν τθν τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ και 

επικοινωνίασ ςε κακθμερινά μακιματα. Διαφορετικζσ μορφζσ ενεργοφσ μάκθςθσ και λογιςμικά 

διδάχτθκαν ςτο περίπου 60% όλων των δαςκάλων και διευκυντϊν ςχολείων ςτθν Εςκονία που ζλαβαν 

μζροσ.  

 

Στθν Ιρλανδία, το Digital Latin Quarter (DQL) δθμιοφργθςε ζνα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 

τθν παραγωγι ψθφιακϊν δεδομζνων προσ εργαηόμενουσ με τθ νεολαία, μαηί με μακθςιακζσ πθγζσ 

εξατομικευμζνθσ υποςτιριξθσ. Επίςθσ δθμιοφργθςε μια ςειρά από προγράμματα τθλεοπτικά τα οποία 

θγοφντο νεαρά άτομα, ζνα Ρρόγραμμα Μακθμάτων για να χρθςιμοποιείται όταν εργάηονται με νεαρά 

άτομα, μια ποικιλία από πθγζσ βαςιςμζνεσ ςτα μζςα επικοινωνίασ, διαδραςτικζσ και κακοδθγθτικζσ. 

Τζλοσ, δθμιοφργθςε το DLQ-TV για τουσ νζουσ που ςυμμετείχαν ςτο ζργο. 

 

Ζνα πρόγραμμα, το Sheherazade, 1001 Stories for Adult Learning ςτθν Ιρλανδία ειςιγαγε τθν 

εξιςτόρθςθ ωσ εκπαιδευτικι ςτρατθγικι και ζνα παιδαγωγικό εργαλείο ςτθν τυπικι και μθ-τυπικι 

μάκθςθ ενθλίκων με εςτίαςθ ςτισ ακόλουκεσ όψεισ των ιςτοριϊν και τθσ εξιςτόρθςθσ:  γλωςςικι, 

διαδραςτικι, εκτελεςτικι, κοινωνικι και πολιτιςμικι.  

 

Πρωτότυπα εργαλεύα που χρηςιμοποιούν διαφορετικϊ καλλιτεχνικϊ αντικεύμενα για να 

υποςτηρύξουν τη διαδικαςύα απόκτηςησ των δεξιοτότων- κλειδιών. 

 

Πλοι οι εταίροι ζχουν εντοπίςει πολφ ενδιαφζροντα εργαλεία που χρθςιμοποιοφν διαφορετικζσ 

καλλιτεχνικζσ προςεγγίςεισ για να υποςτθρίξουν τθ διαδικαςία ανάπτυξθσ των δεξιοτιτων- κλειδιϊν, 

όπωσ: 

http://valuemultilingualism.org/index.php/en/
http://comeetplus.eu/
http://enyouthteacher.eu/
http://www.undermywing.eu/
http://digital-latin-quarter.eu/
http://www.sheherazade.eu/
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 TABLO: ζνα Ευρωπαϊκό ζργο για τθ δθμιουργία ενόσ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ ςτθν εργαςία που 

ςυνδυάηει τθ κεραπεία μζςω τζχνθσ μζςα ςε κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ για τουσ εργαηόμενουσ 

με άτομα που ζχουν μακροχρόνιεσ πακιςεισ (Κφπροσ). 

 Digital Latin Quarter (βλζπε τθν προθγοφμενθ ενότθτα) (Ιρλανδία). 

 Creativity, Resilience & Global Citizenship: Activity Toolkit αναπτφχκθκε μζςα από το πρόγραμμα 

Fast Forward όπου ζνα από τα εργαλεία που χρθςιμοποιικθκε ιταν το Θζατρο των καταπιεςμζνων 

(Ιρλανδία). 

 Roleplay (δράμα, εξιςτόρθςθ), Kodu (Home) Game Lab (ψθφιακά μζςα, εξιςτόρθςθ) και Robotics 

(ψθφιακά μζςα): όλα με τουσ μακθτζσ ωσ ομάδα ςτόχοσ (Εςκονία). 

 Drama: Χρθςιμοποιείται ςτθ μθ-τυπικι μάκθςθ ςτθ ουμανία μζςω εργαλείων όπωσ είναι το 

κζατρο τθσ αγοράσ (forum theatre), λαβφρινκοσ και το κζατρο του δρόμου. 

 Graphic facilitation:  Χρθςιμοποιείται μαηί με τθ βοικεια των ψθφιακϊν μζςων ςτθ μθ-τυπικι 

εκπαίδευςθ ςτθ ουμανία. 

 Music: Ο Σφνδεςμοσ για τον Αυτιςμό ANCAR από το Pitesti ςχεδίαςε ζνα πρόγραμμα 

χρθςιμοποιϊντασ τθ κεραπεία μζςω τθσ μουςικισ για τουσ δικαιοφχουσ τουσ με υψθλι 

λειτουργικότθτα, με απϊτερο ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ και των κοινωνικϊν 

δεξιοτιτων. 

 

Ορθϋσ πρακτικϋσ ςτην Ευρώπη 

 

Οι εταίροι διεξιγαν ενδελεχι ζρευνα μεταξφ των ιδθ πραγματοποιθκζντων ζργων ςτθν Ευρϊπθ οφτωσ 

ϊςτε να αποφφγουν τθν επανάλθψθ των προςπακειϊν τουσ. Θ ζρευνα αποκάλυψε ζναν αρικμό ζργων 

ςτο πλαίςιο του Erasmus+ / Lifelong Learning βαςιςμζνα ςε εναλλακτικά ςτυλ διδαςκαλίασ, 

προςεγγίςει και υλικά τα οποία επικεντρϊνονταν όμωσ ςε μια υπο-ομάδα τθσ ομάδασ ςτόχου μασ. 

Δθλαδι ςτουσ ανκρϊπουσ που βγαίνουν απο τθν εκπαίδευςθ νωρίσ. Ενδεικτικά: (1) Alternatyvusis 

Ugdymas ςτθ Λικουανία, το οποίο ςτοχεφει να δθμιουργιςει τισ ςυνκικεσ για υποςτιριξθ τθσ 

ανάπτυξθσ τθσ εναλλακτικισ εκπαίδευςθσ ϊςτε να μειωκεί ο αρικμόσ αυτϊν των ανκρϊπων και να 

δελεάςει εκείνουσ που ιδθ βρίςκονται εκτόσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ να επιςτρζψουν ςτθν 

παιδεία, (2) Frequenza 200 ςτθν Ιταλία, το οποίο ζχει αφομοιωκεί ευρζωσ για να καταπολεμιςει το 

φαινόμενο τθσ φυγισ από το ςχολείο και χρθςιμοποιεί εναλλακτικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, 

μακθςιακά εργαςτιρια και ζνα ευρφ φάςμα διαφορετικϊν μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων. 

  

Στο πλαίςιο του Erasmus+/ Youth, ζχουμε μελετιςει τα αποτελζςματα διαφόρων ζργων που 

αςχολικθκαν με τθν Ανάπτυξθ Ικανοτιτων για επαγγελματίεσ ςτο χϊρο τθσ νεολαίασ. Ενδεικτικά: 

(1) P.L.A.Y.: Passion, Love, Active Participation, Employability ςτθν Ιταλία. Απευκφνεται ςε 

επαγγελματίεσ που εργάηονται με νζουσ  που αντιμετωπίηουν διάφορα εμπόδια όπωσ είναι 

παραδείγματοσ χάριν όςοι φεφγουν νωρίσ από το ςχολείο, όςοι ζχουν χαμθλι αυτο-πεποίκθςθ, 

άνεργοι νεαροί άνκρωποι κ.τ.λ., (2) το ζργο IntegrArtMus ςτθν Ιςπανία όπου οι ςυμμετζχοντεσ ζμακαν 

για τθν τζχνθ και τθν μουςικι ςαν εργαλεία ενςωμάτωςθσ, (3) το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Youth and 

http://tablo-project.eu/
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Cultural Movement in Europe, crossing boarders and Empower ςτθν Ιςπανία που αςχολικθκε με τθ 

χριςθ του πολιτιςμοφ ωσ ςτοιχείου κοινωνικισ ςυνοχισ. 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

Βαςικό Έρευνα – Ερευνητικό Ερωτηματολόγιο 

 
Θ ζρευνα πεδίου ςτισ χϊρεσ των εταίρων κατζδειξε πωσ οι επαγγελματίεσ ςτο χϊρο τθσ νεολαίασ που 

ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα δεν είναι ςαφϊσ εξοικειωμζνοι με τα τζςςερα καλλιτεχνικά αντικείμενα που 

προτείνει το δικό μασ ζργο. Λιγότεροι του ενόσ τρίτου των ςυμμετεχόντων διλωςαν πωσ 

χρθςιμοποιοφν το Θζατρο ςτθν εργαςία τουσ. Λιγότεροι του ενόσ τετάρτου εργάηονται με τα Ψθφιακά 

Μζςα και τθ Μουςικι και μόνο ζνασ ςτουσ πζντε εργάηονται με τθν Εξιςτόρθςθ. Το 8% δεν 

χρθςιμοποιεί οποιαδιποτε από τισ προαναφερκείςεσ προςεγγίςεισ ςτθν εργαςία τουσ. 

Επιπρόςκετα, μόνο 26% από αυτοφσ που εργάηονται με ζνα ι περιςςότερα από τα τζςςερα 
αντικείμενα ζχει παρακολουκιςει ςχετικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ εκπαιδευτϊν. Θ μεγάλθ 
πλειονότθτα (74%) είναι αυτοδίδακτοι. Το πιο ςυνθκιςμζνο εργαλείο ςτο οποίο καταφεφγουν για 
μάκθςθ είναι «το διαδίκτυο» (YouTube, Google, άρκρα, tutorials). 
Το ζργο μασ κα τουσ παρζχει μια ευκαιρία εκπαίδευςθσ πρόςωπο με πρόςωπο κακϊσ επίςθσ εργαλεία 
τα οποία κα μποροφν να χρθςιμοποιιςουν διαδικτυακά και κα μποροφν να μελετοφν κατά το δικό τουσ 
χρόνο και τόπο. 
 
Σχετικά με τισ ομάδεσ ςτόχου τουσ, όλοι εκτόσ από ζναν, οι επαγγελματίεσ ςτον τομζα τθσ νεολαίασ 
εργάηονται με νεαρά άτομα που είχαν λιγότερεσ ευκαιρίεσ μεγαλϊνοντασ. Τα πιο ςυχνά αναφερκζντα 
εμπόδια που αντιμετωπίηουν είναι τα κοινωνικά (22%). Μια δεφτερθ κατθγορία εμποδίων είναι οι 
πολιτιςμικζσ διαφορζσ (18%) που είναι ςυνικεισ μεταξφ μεταναςτϊν και προςφφγων/ αιτθτϊν αςφλου 
και εκνικϊν μειονοτιτων όπωσ είναι οι ομά ςτθ ουμανία. 
 
Αυτά τα εμπόδια κα λθφκοφν υπόψθ κατά τον ςχεδιαςμό του αναλυτικοφ προγράμματοσ για τθν 
εκπαίδευςθ των εκπαιδευτϊν οφτωσ ϊςτε να γίνει πραγματικι αντιςτοίχιςθ προσ τισ ανάγκεσ των 
ομάδων- ςτόχων. 
 
Οι επαγγελματίεσ ςτον τομζα τθσ νεολαίασ πιςτεφουν ότι οι ςθμαντικότερεσ δεξιότθτεσ για τισ ομάδεσ 

ςτόχου τουσ είναι οι κοινωνικζσ και πολιτικζσ δεξιότθτεσ ενϊ ακολουκοφν οι ικανότθτεσ μάκθςθσ, θ 

επικοινωνία ςτθ μθτρικι γλϊςςα, θ πολιτιςμικι ςυνείδθςθ και ζκφραςθ κακϊσ επίςθσ το αίςκθμα 

πρωτοβουλίασ και επιχειρθματικότθτασ.  

 

Στο κζμα τθσ μεκοδολογίασ, είδαμε ότι οι επαγγελματίεσ ςτον τομζα τθσ νεολαίασ χρθςιμοποιοφν ζνα 

ευρφ φάςμα μεκόδων και τεχνικϊν ςτθν εργαςία τουσ. Αυτό μασ οδιγθςε ςτο ςυμπζραςμα ότι παρόλο 

που τα πρωτότυπα εργαλεία που κα δθμιουργιςουμε πρζπει να βαςίηονται ςε μεκόδουσ που 

χρθςιμοποιοφν ςυχνότερα (όπωσ ομαδικι εργαςία, ιδεοκφελλα, κζςθ κανόνων, ανάπτυξθ ομάδασ, 

διάλογοσ), αλλά επίςθσ ςε αυτζσ που δεν χρθςιμοποιοφνται τόςο ςυχνά (όπωσ θ ςυηιτθςθ, τα 

παιγνίδια επίλυςθσ προβλθμάτων, οι μελζτεσ περίπτωςθσ και τα παιγνίδια προςομοίωςθσ). Με αυτό 

τον τρόπο κα τουσ υποςτθρίξουμε ςτον εμπλουτιςμό τθσ εργαλειοκικθσ τουσ. 
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Στθν αναηιτθςθ μασ για να μάκουμε περιςςότερα για τθν ποιότθτα τθσ δουλειάσ των επαγγελματιϊν 

ςτον τομζα τθσ νεολαίασ, ανακαλφψαμε ότι θ επαγγελματικι δεξιότθτα για  τθν οποία νοιϊκουν 

μεγαλφτερθ αυτοπεποίκθςθ είναι θ επίγνωςθ των κοινωνικϊν κεμάτων όπωσ είναι θ ιςότθτα, θ 

διαφορετικότθτα και θ αναπθρία. Με τα πρωτότυπα εργαλεία που κα δθμιουργιςουμε κα 

προςπακιςουμε να χρθςιμοποιιςουμε τισ δυνατζσ τουσ δεξιότθτεσ. Θζλουμε επίςθσ να χτίςουμε και 

πάνω ςτισ δεξιότθτεσ για τισ οποίεσ αιςκάνονται λιγότερο ικανοί όπωσ είναι ο ςχεδιαςμόσ 

εκπαιδευτικϊν και άλλων παρεμβάςεων για ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςτουσ νζουσ ανκρϊπουσ, θ 

αξιολόγθςθ αυτϊν των παρεμβάςεων και θ αναφορά γι’ αυτζσ (reporting). 

 

Δευτερεύουςα Έρευνα – Έρευνα Σεκμηρύωςησ 

Από τισ δραςτθριότθτεσ που ζγιναν κατά τθν ζρευνα τεκμθρίωςθσ είναι ξεκάκαρο ότι θ εργαςία με τθ 

νεολαία είναι εξελιγμζνθ ςε διαφορετικά επίπεδα ςε κάκε μια από τισ χϊρεσ εταίρουσ. Αυτό το γεγονόσ 

δεν πρζπει να επθρεάηει κακόλου τθν ποιότθτα του ζργου ARTSQUAD. Οι εταίροι πρζπει να 

βεβαιωκοφν ότι θ αναπτυξιακι εργαςία είναι υψθλοφ επιπζδου και ότι ζχουν προνοιςει για τα 

αναγκαία μακθςιακά αποτελζςματα. 

 

Με το ζργο αυτό  κα αντιμετωπίςουμε τθν ζλλειψθ ειδικά ςχεδιαςμζνων υποςτθρικτικϊν 

προγραμμάτων ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ για τουσ επαγγελματίεσ ςτον τομζα τθσ 

νεολαίασ. Επιπρόςκετα, όταν οι εταίροι του ARTSQUAD αξιολόγθςαν τθν εργαςία ςτισ χϊρεσ τουσ, 

ζφταςαν ςτο ςυμπζραςμα ότι υπάρχει ζλλειψθ ειδικισ βιβλιογραφίασ ςτον τομζα τθσ εργαςίασ με τα 

Ψθφιακά μζςα, τθν Εξιςτόρθςθ, το Θζατρο και τθν Μουςικι που να ζχει ωσ απϊτερο ςτόχο τθν 

κοινωνικι ζνταξθ νεαρϊν ανκρϊπων με λιγότερεσ ευκαιρίεσ. 

 

Οι εταίροι του ζργου ιταν πλιρωσ ενιμεροι για τθν δουλειά που είχε γίνει ςτο παρελκόν και ζχτιςαν 

πάνω ςτισ ορκζσ πρακτικζσ προθγοφμενων ζργων με τον ςτόχο να προςκζςουν κάτι διαφορετικό και 

ςθμαντικό ςτο πεδίο τθσ ανάπτυξθσ δεξιοτιτων τθσ νεολαίασ μζςω του ζργου ARTSQUAD. 

 

Θ ζρευνα μασ για ζργα που δθμιοφργθςαν προγράμματα μακθμάτων, υλικά και διαδραςτικζσ πθγζσ για 

να υποςτθρίξουν τουσ Εκπαιδευτζσ Νζων και τουσ Εργαηόμενουσ με Νζουσ ςτθν χριςθ Ψθφιακϊν 

Μζςων, Εξιςτόρθςθσ, Θεάτρου και Μουςικισ αποδεικνφει ότι: 

- Τα Ψθφιακά Μζςα είναι ςχεδόν πάντα ςυνδεδεμζνα με τισ δεξιότθτεσ χριςθσ του θλεκτρονικοφ 

υπολογιςτι ενϊ εμείσ κα τα χρθςιμοποιιςουμε ωσ καλλιτεχνικά δθμιουργικά μζςα. 

- Το Θζατρο και θ Μουςικι χρθςιμοποιοφνται ςχετικά ςυχνά ςτθ μθ-τυπικι εκπαίδευςθ αλλά κυρίωσ 

ςε Ανταλλαγζσ Νζων. 

- Θ Εξιςτόρθςθ δεν είναι ςυνθκιςμζνθ ςτθν εργαςία με νζουσ – ζχουμε εντοπίςει μόνο το ζργο Stranger 

(Νορβθγία) με χρθματοδότθςθ από το Ρρόγραμμα Grundtvig. Το ζργο οποίο διαπραγματευόταν το 

κζμα τθσ ξενοφοβίασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςτθν Ευρϊπθ μζςω τθσ εξερεφνθςθσ τθσ 

Εξιςτόρθςθσ ωσ εργαλείου για να βελτιωκεί ο διάλογοσ μεταξφ τθσ πλειονότθτασ του πλθκυςμοφ και 

των εκνικϊν μειονοτιτων. 
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Τα περιςςότερα από τα ζργα που ζχουμε διερευνιςει ςτο πεδίο του Erasmus+/ Youth περιλάμβαναν 

μικρισ διάρκειασ δραςτθριότθτεσ κινθτικότθτασ ενϊ εμείσ κζλουμε να αναπτφξουμε ςυγκεκριμζνα 

πνευματικά παράγωγα τα οποία απαιτοφν μια πολφ μεγαλφτερθ διάρκεια ηωισ ζργου. Επίςθσ, αυτά τα 

ζργα παρζχουν τθν ευκαιρία επαγγελματικισ ανάπτυξθσ μόνο ςε ζνα μικρό αρικμό ςυμμετεχόντων από 

κάκε χϊρα ενϊ εμείσ ςχεδιάηουμε να ωφελιςουμε μεγαλφτερουσ αρικμοφσ επαγγελματιϊν ςτισ χϊρεσ 

εταίρουσ. 

 

 

Σα κύρια ζητόματα εναςχόληςησ τησ προτεινόμενησ διδακτϋασ ύλησ 

 

Βάςθ τθσ ζρευνασ, θ διδακτζα φλθ κα κτιςτεί γφρω από τα τζςςερα καλλιτεχνικά αντικείμενα που 

προτείνονται, Ψθφιακά Μζςα, Εξιςτόρθςθ, Θζατρο και Μουςικι). Θ διδακτζα φλθ πρζπει να 

επικεντρϊνεται ςτθν απόκτθςθ κοινωνικϊν και πολιτικϊν ικανοτιτων, ψθφιακισ ικανότθτασ, 

πολιτιςμικισ ςυνείδθςθσ και ζκφραςθσ, επιχειρθματικότθτασ και κριτικισ ςκζψθσ. Θ διδακτζα φλθ 

πρζπει να επιλαμβάνεται ενόσ φάςματοσ ηθτθμάτων όπωσ είναι θ ιςότθτα, θ διαφορετικότθτα και θ 

αναπθρία ςτο πλαίςιο τθσ υπάρχουςασ νομοκεςίασ ςχετικά με τθν παροχι κατάρτιςθσ. Ρρζπει επίςθσ 

να είναι επαρκισ να δείξει πωσ θ χριςθ εναλλακτικϊν εκπαιδευτικϊν πθγϊν βελτιϊνει τθν εμπειρία 

τθσ μάκθςθσ για εκείνουσ που ζχουν ενδεχομζνωσ βιϊςει ανιςότθτα ι διακρίςεισ ςε προθγοφμενεσ 

περιπτϊςεισ. 

Σχετικά με τθν ποιότθτα, οι εταίροι πρζπει να βεβαιωκοφν ότι θ εργαςία είναι ψθλοφ επιπζδου και ότι 

τα αναγκαία αποτελζςματα τθσ μάκθςθσ ζχουν επιτευχκεί. 

Θ αναγνϊριςθ τθσ μθ-τυπικισ μάκθςθσ, τθσ εκπαίδευςθσ των νζων και τθσ εργαςίασ με νζουσ πρζπει 

να βρίςκεται ςτο επίκεντρο τθσ διδακτζασ φλθσ. 

Σχετικά με το περιεχόμενο των εργαλείων/ πθγϊν που κα δθμιουργθκοφν, πρζπει να περιλαμβάνουν 

δραςτθριότθτεσ κατάλλθλεσ για επαγγελματίεσ ςτον τομζα τθσ νεολαίασ που βρίςκονται ςτθν πρϊτθ 

γραμμι οι οποίοι όμωσ ζχουν λίγθ ι καμία γνϊςθ των τεςςάρων αντικειμζνων όπωσ ανζκυψε από τθν 

ερευνθτικι ζκκεςθ. Θα γίνει προςπάκεια να αναπτφξουμε αυτά τα εργαλεία ϊςτε να χρθςιμοποιθκοφν 

ωσ αυτοτελι εργαςτιρια τα οποία κα μποροφςαν επίςθσ να ςυμπλθρϊνουν το ζνα το άλλο. Τα 

ψθφιακά εργαλεία είναι πιο καλό να ςυνοδεφονται από ζναν γραπτό οδθγό. 

ΕΠΙΛΟΓΟ 

 
Ενϊ οι περιςςότεροι επαγγελματίεσ ςτον τομζα τθσ νεολαίασ είναι εκπαιδευμζνοι ςε ακαδθμαϊκό 

επίπεδο, πολλζσ από τισ εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ που αποτελοφν ζνα ςθμαντικό μζροσ τθσ 

κακθμερινισ τουσ εργαςίασ είναι βαςιςμζνεσ ςτθ διαιςκθτικι μάκθςθ. Το ζργο ARTSQUAD φιλοδοξεί 

να υποςτθρίξει τουσ επαγγελματίεσ ςτον τομζα τθσ νεολαίασ και να μοιραςτεί λειτουργικζσ μεκόδουσ 

ςτθν προςπάκεια επικοινωνίασ με νεαρά άτομα που ζχουν λιγότερεσ ευκαιρίεσ και ςτθν προϊκθςθ του 



30 

 

κοινωνικοφ ςυνυπολογιςμοφ. Μζςα από τθν καινοτόμα ςυνδυαςμζνθ προςζγγιςθ, το ζργο κα δϊςει 

ςτουσ ανκρϊπουσ που εργάηονται άμεςα με τθ νεολαία πρακτικά εργαλεία για να τα χρθςιμοποιιςουν 

ςτθν εργαςία τουσ με τουσ νζουσ. 

 

ΔΗΜΟΙΕΤΗ 

 

Οι εταίροι επικυμοφν θ παροφςα ερευνθτικι ζκκεςθ να καταςτεί βάςθ τεκμθρίωςθσ για μελλοντικζσ 

δράςεισ από άλλουσ οργανιςμοφσ και επαγγελματίεσ. Θ Συνοπτικι Ερευνθτικι Ζκκεςθ είναι διακζςιμθ 

ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ των χωρϊν εταίρων. Μπορεί να «φορτωκεί» από τον κατάλογο «Ρθγζσ» 

(Resources) ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου www.artsquad.eu μαηί με τισ τζςςερισ Ερευνθτικζσ Εκκζςεισ 

ανά Χϊρα οι οποίεσ είναι διακζςιμεσ ςτα Αγγλικά.  

 

Επίςθσ ζχουμε αναρτιςει δθμοςίευςθ για τθν διάδοςθ αυτϊν των εγγράφων ςτθν ιςτοςελίδα του 

ζργου ςτο Facebook http://www.facebook.com/artsquadEU/ 

http://www.artsquad.eu/
http://www.facebook.com/artsquadEU/

