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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον 
συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
 

1. Εισαγωγή  

Η παρούσα έκθεση αναπτύχθηκε για να παρουσιάσει τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα 

της δοκιμής του προγράμματος Intellectual Output 2: Innovative Intervention Programme. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν σε αυτό το στάδιο, είναι δυνατό να 

επαληθευτεί ποια είναι η επίδραση αυτών των ελέγχων στους εκπαιδευόμενους, αν 

αντιληφθούν κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά ή την αντίληψή τους σχετικά με τις 

κοινωνικές και / ή συναισθηματικές ικανότητες. Η ανάλυση της αντίδρασης των σπουδαστών 

και των εκπαιδευτών / εκπαιδευτικών θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε καλύτερα αν είναι 

απαραίτητες ορισμένες βελτιώσεις του προγράμματος παρέμβασης ή τι μπορεί να γίνει για την 

καλύτερη προσαρμογή του προγράμματος στην ομάδα-στόχο και στα συγκεκριμένα πλαίσια, 

προκειμένου να βελτιωθούν τα εργαλεία . 

Η αξιολόγηση καλύπτει τρεις πτυχές: την ποιότητα του εργαλείου, τη συνολική αξία της 

κατάρτισης και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που εντοπίστηκαν από τους συμμετέχοντες. 

Στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης θα παρουσιάσουμε τα πιο σημαντικά συμπεράσματα από τη 

δοκιμή του πειράματος του προγράμματος παρέμβασης. Για λεπτομερή στοιχεία αξιολόγησης, 

μπορείτε να συμβουλευτείτε κάθε εθνική έκθεση στο δικτυακό τόπο του έργου I-YES. 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

Κάθε εταίρος ήταν υπεύθυνος να διοργανώσει τις πιλοτικές δοκιμές στις οργανώσεις τους, με 

τη συμμετοχή εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών, οι εκπαιδευόμενοι με κίνδυνο αποτυχίας, οι 

εκπαιδευόμενοι με πολύ χαμηλές κοινωνικές και συναισθηματικές ικανότητες και οι μαθητές 

με χαμηλή ακαδημαϊκή απόδοση. 

Δεδομένου ότι δεν ήταν δυνατόν όλοι οι εταίροι να δοκιμάσουν όλες τις δραστηριότητες, 

αποφασίστηκε ότι όλοι οι εταίροι πρέπει τουλάχιστον να δοκιμάσουν κοινά 3 δραστηριότητες, 

να επιλέξουν άλλες 3 ανάλογα με τις ανάγκες τους και επίσης να δοκιμάσουν τα 3 online 

μαθήματα, τις δραστηριότητές της. Έτσι, η στρατηγική που καθορίστηκε από την κοινοπραξία 

επέτρεψε τη δοκιμή σε παγκόσμιο επίπεδο 21 δραστηριοτήτων και των 3 διαδικτυακών 

ενοτήτων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο πρόγραμμα παρέμβασης I-YES. 

Κάθε εταίρος εφάρμοσε το πρόγραμμα παρέμβασης σύμφωνα με το δικό του πλαίσιο, τους 

καταλληλότερους τρόπους για την εταιρεία του και την ομάδα-στόχο του. Σε αρκετές 

συνεδρίες προσπαθήσαμε να επιλέξουμε τις δραστηριότητες που καλύπτουν τις περισσότερες 

από τις δεξιότητες του προγράμματος παρέμβασης και πρέπει να εργαστούμε σε ομάδες νέων, 

αντιμετωπίζοντας τα πιο συνηθισμένα ζητήματα που αντιμετωπίζει η οργάνωσή τους. 
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Η επιλογή των δραστηριοτήτων για τις δοκιμές έγινε με βάση μόνο μία θεμελιώδη αρχή: τη 

μεγιστοποίηση της κοινωνικο-συναισθηματικής ικανότητας και των δεξιοτήτων που 

καλύπτονται από τις δραστηριότητες. Οι συνεργάτες προσπάθησαν να βρουν 

συμπληρωματικότητα παρά απολύσεις. Το πιο σημαντικό εργαλείο για την επιλογή αυτή ήταν 

ο πίνακας που συνδυάζει όλες τις δραστηριότητες και τις μαλακές δεξιότητες (βλ. Πρόγραμμα 

Παρέμβασης I-YES ). 

Στο τέλος του πειράματος, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν κλήθηκαν να 

συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο του προγράμματος 

παρέμβασης I-YES, ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε ποιες βελτιώσεις απαιτούνται ακόμη. 

 

Αυτό μας επέτρεψε να συλλέξουμε τις ακόλουθες πληροφορίες: 

- Πρόγραμμα Παρεμπόδισης, 

- δραστηριότητες κατάρτισης, 

- περιεχόμενο των 3 ηλεκτρονικών μαθημάτων (σχέδιο μαθήματος, μάθημα, σενάριο και 

δραστηριότητες) ,  

- η ίδια η ηλεκτρονική πλατφόρμα , 

- χρήση του προγράμματος παρέμβασης I-YES, 

- αλλαγές στη συμπεριφορά των νέων μετά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα παρέμβασης I-

YES. 

Για τους εκπαιδευόμενους 

- Πρόγραμμα Παρέμβασης,  

- θεωρητικά περιεχόμενα του προγράμματος παρεμβάσεων I-YES,  

- τις αναπτυγμένες δραστηριότητες στην τάξη, 

- ηλεκτρονική πλατφόρμα, 

- επίδραση της πειραματικής συμπεριφοράς στη συμπεριφορά των μαθητών και 

αυτοεκτίμησης (σύμφωνα με τα σχόλιά τους). 

Συνολικά, 195 ασκούμενοι συμμετείχαν στη δοκιμή του προγράμματος παρέμβασης I-YES. Οι 

ηλικίες τους ήταν μεταξύ 14 - 28 ετών, 11 από τους οποίους ήταν άνω των 30 ετών. 

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Σε γενικές γραμμές μπορεί κανείς να πει ότι η δοκιμή έχει γίνει με επιτυχία. Οι συνθήκες 

εκτέλεσης έχουν γίνει σεβαστές (αριθμός εκπαιδευομένων και δραστηριοτήτων) παρά τους 

περιορισμούς που μπορεί να προκύψουν σε τέτοιες συνολικές αξιολογήσεις (ασχολούνται με 

τις διαφορές και τη δυναμική των οργανώσεων, το πρόγραμμα και τις διαθεσιμότητες των 
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εκπαιδευτών / εκπαιδευτικών, το χρόνο κατάρτισης των εκπαιδευομένων αντιμετωπίζοντας το 

χρόνο της πρακτικής άσκησης) και τα κίνητρα ...) όλα έγιναν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Σε μια προσπάθεια να συνοψίσουμε τα σχόλια των εκπαιδευτών / εκπαιδευτικών, μπορούμε 

να πούμε ότι το Πρόγραμμα Παρεμπόδισης Ι-ΝΑΙ έγινε ευρέως αποδεκτό από αυτούς. Το 

σχόλιο ήταν πολύ ενθαρρυντικό και πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα αυτό είχε επίσης 

θετικό αντίκτυπο σε αυτά, καθώς ανέφεραν ότι αύξησε την ευαισθητοποίησή τους για τη 

σημασία της ανάπτυξης κοινωνικών και συναισθηματικών ικανοτήτων στους νέους. Μερικοί 

από αυτούς δεν σκέφτηκαν ποτέ τη σημασία της βελτίωσης των κοινωνικών, συναισθηματικών 

και συμπεριφορικών ικανοτήτων για την ανάπτυξη και την ακαδημαϊκή απόδοση των 

εκπαιδευομένων. Έτσι ήταν πολύ χρήσιμο να προωθηθεί η κατανόησή τους για τον τρόπο 

συστηματικής ανάπτυξης αυτών των δεξιοτήτων στα μαθήματα των μαθημάτων. 

Οι δραστηριότητες που δοκιμάστηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος έλαβαν καλή 

ανταπόκριση από τους εκπαιδευτές / δασκάλους καθώς είναι δραστηριότητες που είναι 

ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών ικανοτήτων του φοιτητή 

προκειμένου να τους υποστηρίξουν ότι επιτυγχάνουν καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις και 

βελτιωμένες στάσεις και συμπεριφορές, να μάθουν, βαθύτερη δέσμευση στο σχολείο, 

καλύτερη συμπεριφορά στην τάξη και μειωμένη συναισθηματική δυστυχία. 

 

Όλες οι δραστηριότητες συγκέντρωσαν μια καλή ανατροφοδότηση, δείχνοντας ότι έφτασαν 

στο σκοπό γενικά. Εντούτοις, σε ορισμένα σημεία έγιναν ακόμη συστάσεις για την καλύτερη 

εφαρμογή τους. 

Όσον αφορά τα online μαθήματα, κατά τη γνώμη των εκπαιδευτών / δασκάλων, εμφανίζονται 

ως κάτι πολύ καινοτόμο και έχουν καλή ποιότητα. Τα κυριότερα σημεία που αφορούν λίγο 

είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται και η πολυπλοκότητα των πληροφοριών. Ως επακόλουθο, 

οι εκπαιδευτές / εκπαιδευτικοί που θα παραδώσουν αυτά τα μαθήματα πρέπει να είναι 

έτοιμοι να αποσυνθέσουν τις έννοιες και τις πληροφορίες σε πιο απλές, έτσι ώστε οι 

εκπαιδευόμενοι να μπορούν να τις κατανοήσουν πιο εύκολα και να μάθουν με αυτό. 

 

Σύμφωνα με τα σχόλια των επαγγελματιών, μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι το πρόγραμμα 

παρέμβασης I-YES είναι χρήσιμο. Καθώς επέτρεπε στους νέους να βγουν από τη ζώνη άνεσής 

τους για να αλληλεπιδρούν με τους συναδέλφους με διαφορετικό και πιο οικείο τρόπο, 

δημιούργησε αρκετές στιγμές για συζήτηση και ανταλλαγή συναισθημάτων, σκέψεων και 

άλλων απόψεων. Μπορεί να ειπωθεί ότι οι συμπεριφορές μέσα στην τάξη άλλαξαν, όπως για 

παράδειγμα η στάση τους προς τους ίδιους, προς τους άλλους και η θέση τους μέσα σε μια 

ομάδα. 
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Το πρόγραμμα παρέμβασης I-YES θεωρήθηκε επίσης ένα εγκάρσιο πρόγραμμα, χρήσιμο για 

άλλες ομάδες-στόχους, για παράδειγμα για ενήλικες και άλλα είδη προγραμμάτων κατάρτισης 

που συνδέονται με τις σχέσεις του πελάτη και / ή του ασθενούς και την ομαδική εργασία. 

Σχετικά με τα σχόλια των μαθητών, το πρόγραμμα παρέμβασης I-YES και το περιεχόμενό του 

ήταν πολύ ενδιαφέρον γι 'αυτά και τα ώθησε να αλληλεπιδράσουν με τους συναδέλφους με 

τρόπο που δεν θα συνέβαινε χωρίς τη δοκιμή του προγράμματος. Τους βοήθησε να 

ενισχύσουν τη συνοχή εντός της ομάδας. Αλλά το καλύτερο ήταν ότι η διάθεσή τους ήταν 

υψηλή σε κάθε σύνοδο και μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι νέοι ζήτησαν ακόμα 

περισσότερες δραστηριότητες και ακόμα περισσότερο χρόνο για να τις πραγματοποιήσουν. 

 

Κάποιοι εκπαιδευόμενοι συμφώνησαν ότι το πρόγραμμα τους βοήθησε να γνωρίσουν 

καλύτερα ο ένας τον άλλον και να δημιουργήσουν συνδέσεις έχοντας παράλληλα καλή 

επικοινωνία, καλύτερη διαχείριση των συναισθημάτων τους και ανακάλυψη άλλων. Το 

μεγαλύτερο μέρος της ομάδας-στόχου βρήκε το πρόγραμμα ενδιαφέρον, αστείο και ευχάριστο 

για ομαδική εργασία. 

 

Ως αποτέλεσμα, οι δραστηριότητες αξιολογούνται πολύ καλά και εκτιμώνται πολύ από τους 

νέους. Επιπλέον, ήταν δυνατό να παρατηρήσουμε κάποια επίδραση στην ομάδα στόχου, διότι 

«αναγκάστηκαν» να αλληλεπιδράσουν με τους συναδέλφους τους και αισθάνθηκαν 

ενθουσιώδεις, έχοντας περισσότερο ανοιχτό τρόπο να μιλήσουν και να μοιραστούν τις σκέψεις 

και τα συναισθήματά τους, δείχνοντας μεγαλύτερη συνεταιριστικότητα. 

 

Η πλοήγηση της online πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε σε διαφορετικούς χρονοδιαγράμματα 

και με διάφορες ομάδες. Τα συλλεγόμενα σχόλια είναι πολύ διαφορετικά, επειδή ορισμένα 

από αυτά συλλέχθηκαν στην πρώτη δοκιμή πλατφόρμας, ως δοκιμή άλφα, όπου οι 

εκπαιδευόμενοι βρήκαν πολλά σφάλματα, λάθος μεταφράσεις, σφάλματα ... λόγω της 

πολυπλοκότητας του έργου. Όλα αυτά ανακοινώθηκαν στον υπεύθυνο εταίρο για την 

ανάπτυξη του εργαλείου και έγιναν πολλές βελτιώσεις για να ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση. 

Στη συνέχεια, η ανατροφοδότηση βελτιώθηκε σημαντικά κατά την τελευταία δοκιμή. 

 

Έτσι, τελικά όλοι σε όλους τους εκπαιδευτές βρήκαν την πλατφόρμα πολύ προσβάσιμη και 

εύκολη στη διαχείριση και πλοήγηση. Μόνο η μορφή του θα μπορούσε να είναι πιο κατάλληλη 

για την ομάδα-στόχο. Ένα άλλο δευτερεύον θέμα είναι ότι οι εικόνες και οι ήχοι που δεν 

θεωρούνται ότι ταιριάζουν πολύ καλά. 
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Το περιεχόμενο, εκτός χρήσιμης και ενδιαφέρουσας, όπου επίσης δύσκολα κατανοητό ως 

γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε, θεωρήθηκε πολύ υψηλό και δύσκολο για τους νέους 

εκπαιδευόμενους. Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για το μήκος των κειμένων, δεδομένου ότι 

είναι υπερβολικά μακρύ, πράγμα που δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι προκαλεί τους 

εκπαιδευόμενους. Αυτό αποκαλύπτει ότι είναι σημαντικό να απλοποιηθεί το περιεχόμενο και 

επίσης να μετατραπεί σε ένα πιο καινοτόμο περιεχόμενο. 

 

Η ανατροφοδότηση σχετικά με τα ενεργητικά ήταν κατά μέσον όρο θετική, αλλά οι 

εκπαιδευόμενοι θεώρησαν ότι δραστηριότητες όπου δεν είναι πάντα εύκολο να εκτελεστούν 

και να κατανοηθούν. Αλλά πρέπει επίσης να ειπωθεί ότι οι οδηγίες και τα σχόλια που έστειλε η 

πλατφόρμα βελτιώθηκαν κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής δεύτερης φάσης, οπότε η 

εμπειρία θα μπορούσε να γίνει πιο ικανοποιητική. 

 

Σε μια γενική επισκόπηση, αφού αναλύθηκαν οι εκπαιδευτές / εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, η 

ηλεκτρονική πλατφόρμα I-YES θεωρήθηκε γενικά ένα πολύ καλό εργαλείο, ένα κεντρικό 

εργαλείο των εκπαιδευομένων, όπου ο δάσκαλος εργάζεται μόνο ως διευκολυντής και οι 

εκπαιδευόμενοι ανακαλύπτουν και ελέγχουν νέες έννοιες. 


