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Το έργο IDEA – Idea4europe

❖ Έργο Erasmus+ «Σχέδια Jean Monnet». 

❖Κατηγορία: «σχέδια καινοτομίας», μαθαίνοντας για την ΕΕ με χρήση 
παιδαγωγικών εργαλείων/διδακτικού υλικού.

❖Διάρκεια έργου: 01.09.2016 - 28.02.2018
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Οι κοινές μας ρίζες: το Ινδό-Ευρωπαϊκό δένδρο

www.idea4europe.eu



Η δομή του έργου IDEA – Idea4europe
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Θησαυρός 
Λέξεων

Εκδηλώσεις 
Παιχνίδι

Έρευνα

Νέων



Η δομή του έργου IDEA – Idea4europe
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ΈΡΕΥΝΑ

• Ερωτηματολόγιο

• Διεξαγωγή

• Ανάλυση & 
έκθεση

• Συνέντευξη 
τύπου

• Δράσεις 
επικοινωνίας -
δημοσιότητα

ΘΗΣΑΥΡΟΣ 
ΛΕΞΕΩΝ

• Επιτροπή            
Ακαδημαϊκών

• Δεξαμενή 
λέξεων με 
κριτήριο την 
κοινή ινδό-
ευρωπαϊκή ρίζα 
κ σύνδεση με 
Ευρωπαϊκές 
πολιτικές υπέρ 
του πολίτη

• Γραπτή 
τεκμηρίωση –
συνεντεύξεις

ΤΟ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ

• Μορφή 
παιχνιδιού 
(ομάδες 
παιδιών) -
Κουίζ

• Τηλεοπτική 
παραγωγή –
πιλοτικό 
παιχνίδι με 
την κα Βίκυ 
Φλέσσα

• Εκπαιδευτικό 
εργαλείο 
μέσω 
παιχνιδιού 
μαθαίνουμε 
για την 
Ευρώπη

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

• Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη 
κ Τρίκαλα

• Συμμετοχές 
από σχολεία, 
φοιτητές, 
κοινωνία των 
πολιτών, κ.α.

• Προβολή 
πιλοτικού 
παιχνιδιού

• Παιχνίδι

• Συζήτηση –
debate

www.idea4europe.eu

Έρευνα

Νέων

Θησαυρός  
Λέξεων

Εκδηλώσεις 
Παιχνίδι
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Επιτροπή Ειδικών για δημιουργία και επιμέλεια θησαυρού λέξεων
Εκπαιδευτικό Εργαλείο

Professor C. 
Charalambakis, 
Emeritus Professor of 
Linguistics University of 
Athens

Professor P. 
Ioakimidis, Emeritus 
Professor European 
Policy and Institutions 
University of Athens

Professor Keridis, 
Professor of 
International Politics at 
Athens Panteion
University

Dr. Anna Vallianatou, 
Instructor, Post 
Graduate Programme
European Studies

Mr. Michalis
Kontoyannis, Educator, 
School Counselor

Mr. Dimitris Thomakos
, PhD candidate, Dept of 
International and 
European Studies, 
Panteion University
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Η δομή του έργου IDEA – Idea4europe
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Λέξεων

Εκδηλώσεις 
Παιχνίδι



Διαδικτυακή έρευνα IDEA – Idea4europe

❖ Έρευνα 9 ερωτήσεων.

❖Διάρκεια 22.02.2016 - 31.03.2017.

❖Συνεργασία και προώθηση από MAD TV.

❖ Συμμετοχή: 1.173 νέοι, 536 άνδρες, 637 
γυναίκες, 16-25 ετών μ.ο. 19,38 ±2,58 ετών, 
από όλη την Ελλάδα. 

❖Η καμπάνια προώθησης περιελάμβανε και 
δώρα προς τους συμμετέχοντες.

❖H έρευνα είναι διαθέσιμη:

❖http://idea4europe.eu/site/
❖http://todiktio.eu/
❖https://www.facebook.com/idea4europe/

8www.idea4europe.eu
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Διαδικτυακή έρευνα IDEA – Idea4europe
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Ευρήματα διαδικτυακής έρευνας IDEA – Idea4europe

Νέοι και Ευρωπαϊκή Ένωση

❖ Το 24% ένας στους τέσσερις νέους 
αυτής της γενιάς δεν μπορεί να 
κατονομάσει έστω τρία θετικά 
επιτεύγματα της Ε.Ε.!

❖«Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ε.Ε. 
βελτιώνει την καθημερινότητά σου», 
4 στους 10 νέους (37,3%) 
απάντησαν «όχι»

10www.idea4europe.eu

37%

63%

0% 0%

H συμμετοχή της Ελλάδας 
στην Ε.Ε. βελτιώνει την 
καθημερινότητά σου?

ΌΧΙ

ΝΑΙ

23%

77%

0%0%

Μπορείς να σκεφτείς 3 πολύ 
σημαντικά επιτεύγματα της 

Ε.Ε?

OXI

NAI



Ευρήματα διαδικτυακής έρευνας IDEA – Idea4europe

Θετικά ευρήματα

❖Το 86% απάντησε ότι δίνει «πολύ μεγάλη σημασία» στο «να είμαι ελεύθερος 
να ταξιδεύω, να ζω, να σπουδάζω και να εργάζομαι στην Ε.Ε.»

❖Το 72% έκρινε θετικό το να «έχουμε ένα κοινό ισχυρό νόμισμα που κάνει τις 
συναλλαγές μας πιο εύκολες» 

❖Το 83% συμφώνησε για το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της Ε.Ε. «στην 
προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, 
θρησκείας, αναπηρίας ή ηλικίας». 

11www.idea4europe.eu
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Συμπεράσματα διαδικτυακής έρευνας IDEA

1. Η αποτύπωση της έρευνας δίνει την αίσθηση ότι οι νέοι ναι μεν γνωρίζουν
πράγματα για την ΕΕ σε γενικές γραμμές, αλλά η γνώση αυτή δεν είναι σε
βάθος και δεν είναι αποτέλεσμα αυτόνομης προσπάθειας κατάκτησης της
γνώσης, αλλά προέρχεται ως αντανάκλαση όσων λαμβάνουν από την
επικαιρότητα και τον άμεσο περίγυρο τους.

2. Οι απαντήσεις των νέων εμφανίζονται σχετικά ακατέργαστες και
επιδερμικές. Δεν γνωρίζουν σε βάθος την ουσία της ευρωπαϊκής ιδέας και τη
σημασία της ευρωπαϊκής ταυτότητας, και η γνώση αυτή δεν είναι
συνειδητοποιημένη, αλλά εξ’ αντανακλάσεως.



Είναι θέμα παιδείας…

✓ Εργαλεία όπως το Erasmus και ο εμπλουτισμός των βιβλίων με αναφορές
στις κοινές ευρωπαϊκές ρίζες, αξίες, αρχές και επιτεύγματα θρέφουν το
δένδρο της συνοχής και της γνώσης.

✓ Θεματική εβδομάδα, η Μάθημα, «Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση; Μια σύντομη

ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης»

✓ Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει ανάγκη την ευρωπαϊκή του
διάσταση. Την εξωστρέφεια που είναι συνυφασμένη με τον ελληνισμό.
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Συμπεράσματα διαδικτυακής έρευνας IDEA



(1) Μπορείς να σκεφτείς τρία πολύ σημαντικά επιτεύγματα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ);
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76%
(896)

24%
(277)

ναι όχι
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(2) Δες τα παρακάτω και πες μας εάν συμφωνείς πως 

ισχύουν στην ΕΕ.
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Διατήρηση της 
ειρήνης μέσα στην 

ήπειρο.

Συνεχής προσπάθεια 
εκδημοκρατισμού 

χωρών με 
ολιγαρχικά 

καθεστώτα.

Δημιουργία του 
ισχυρότερου 

κοινωνικού κράτους 
στον κόσμο.

Η διαμόρφωση των 
"Ευρωπαϊκών 

standards", δηλαδή 
των προδιαγραφών 

ποιότητας στην 
καθημερινή μας ζωή.

83.87 %

(983) 52.05 %

(610)

46.25%

(542)

66.47%

(779)  

16.04%

(188)

47.95%

(562)

53.75%

(630)
33.53%

(393)

ναι όχι
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(3) Η συμμετοχή της Ελλάδας στην ΕΕ βελτιώνει την 

καθημερινότητά σου. Συμφωνείς;
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62.71%
(735)

37%
(437)

ναι όχι
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(4α, β, γ) Δες τα παρακάτω και πες μας την σημασία που έχουν για σένα.
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Είσαι ελεύθερος να 
ταξιδεύεις, να ζεις, 

να εργάζεσαι και να 
σπουδάζεις στην Ε.Ε.

Έχεις ένα κοινό, 
ισχυρό νόμισμα που 

κάνει τις συναλλαγές 
σου πιο εύκολες.

Διασφαλίζονται οι 
προοδευτικές αξίες. 

Τα θεμελιώδη 
δικαιώματα σου που 

προασπίζονται στο 
πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αποτρέπουν τις 

διακρίσεις βάσει 
φύλου, φυλής, 

θρησκείας, 

αναπηρίας ή ηλικίας.

12.80%
(150)

24.15%
(283)

14.16%
(166)

85.92%
(1007)

71.76%
(841)

82.59%
(968)

1.28%
(15)

4.10%
(48)

3.24%
(38)

Μικρή σημασία

Μεγάλη σημασία

Αδιάφορο
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(4δ, ε, στ) Δες τα παρακάτω και πες μας την σημασία που έχουν για σένα.
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Είμαστε 
προστατευμένοι ως 

καταναλωτές από τις 
Ευρωπαϊκές 

Συνθήκες.

Το κόστος 
περιαγωγής-roaming 

για κλήσεις από 
κινητό εντός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
καταργείται μέσα στο 

2017.

Οι «Εγγυήσεις για τη 
Νεολαία», μια 

Ευρωπαϊκή δράση για 
την αντιμετώπιση της 

ανεργίας των νέων.

39.4%
(462) 33.8%

(396)

12.0%
(141)

53.3%
(625)

56.5%
(662)

85.1%
(997)

7.3%
(85)

9.7%
(114) 2.9%

(34)

Μικρή σημασία

Μεγάλη 
σημασία
Αδιάφορο
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(5) Ποιές είναι οι πιο σημαντικές προκλήσεις που η Ευρώπη έχει να 

αντιμετωπίσει;
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(6) Η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Θέλεις να 

προχωρήσει και να ενδυναμωθεί η διαδικασία ενοποίησής της;

20

84.3%
(988)

15.7%
(184)

ναι

όχι
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(7) Γνωρίζεις το πρόγραμμα Erasmus+;
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83.6%
(980)

16.4%
(192)

ναι

όχι



(8) Μάντεψε: Ποιος ευρωπαϊκός θεσμός συζήτησε την πρόταση να 

δίνεται σε κάθε νέο που συμπληρώνει τα 18 του χρόνια ένα δωρεάν 

εισιτήριο Interail για να ταξιδέψει ελεύθερα στην Ευρώπη; 
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Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο Συμβούλιο της 

Ευρώπης Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα 

Επενδύσεων

31.48%

(369)

48.46%

(568)

23.97%

(281)

9.72%

(114)



(9) Τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνει η ΕΕ για να φέρει κοντά τους νέους σαν και εσένα; 
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Να απλοποιήσει 

και να 

ενισχύσει τα 

ήδη υπάρχοντα 

Προγράμματα 

κινητικότητας

Να επενδύσει 

σε καμπάνιες 

πληροφόρησης
Να διδάσκεται 

ένα κοινό 

μάθημα σε όλες 

τις χώρες για 

την Ευρωπαϊκή 

Ένωση

Να 

δημιουργήσει 

ένα ευρωπαϊκό 

φορέα εύρεσης 

εργασίας

Δεν με 

ενδιαφέρει να 

έρθω κοντά 

στην ΕΕ

40.95%

(480)

24.74%

(290)

27.30%

(320)

56.74%

(665)

4.01%

(47)



Εκπαίδευση
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27.2%
(319)

11.8%
(139)

10.5%
(123)

43.3%
(508)

7.2%
(84)
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Φύλο
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45.69%
(536)54.3%

(637) Άντρες

Γυναίκες
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Ηλικία
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44.2%
(518)55.8%

(655) 16-18 ετών

19-25 ετών
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Περιοχή (ανά Διοικητική Περιφέρεια)
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3.51%
(39)

15.14%
(168)

2.34%
(26)

2.43%
(27)

4.77%
(53) 1.44%

(16)

4.23%
(47)

3.15%
(35)

51.89%
(576)

3.69%
(41) 0.45%

(5)

2.07%
(23)

4.86%
(54)
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