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ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ WELLBEING 

 Να εξετάζει τις ανάγκες των επαγγελματιών που ασχολούνται με την εκπαίδευση 
ενηλίκων (εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών που εργάζονται με ενήλικες, 
διευθυντικού και διοικητικού προσωπικού από οργανώσεις εκπαίδευσης ενηλίκων), 
και κυρίως να αξιολογήσει το επίπεδο ευημερίας και τα προβλήματα που έχουν 
επηρεάσει  το επίπεδο ευημερίας τους? 
 

 Να εξετάζει τις ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων και συγκεκριμένα να 
αξιολογήσει το επίπεδο ευημερίας και τα προβλήματα που έχουν επηρεάσει το 
επίπεδο ευημερίας τους? 

Κάθε εταίρος συγκέντρωσε τα στοιχεία για την έρευνα στις αντίστοιχες χώρες τους . Τα 
αποτελέσματα συγκεντρώνονται και αναλύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το Πακέτο 
εργασίας συντονιστή 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΧΟΥ 

Εκπαίδευση ενηλίκων επαγγελματιών ( εκπαιδευτικός ) - ένα πρόσωπο που διδάσκει ενήλικες 
σε μη - επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαίδευση συνήθως λαμβάνει χώρα σε : Κέντρα δια βίου 
εκπαίδευσης, Πανεπιστήμια της Τρίτης Ηλικίας, Εκπαιδευτικοί ομίλοι, Βιβλιοθήκες, Γενικά 
κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων κλπ. 

Ενήλικες εκπαιδευόμενοι - οι μαθητές που συμμετέχουν σε μη επαγγελματική εκπαίδευση 
ενηλίκων - π.χ. μαθήματα γλώσσας,  προσωπική κατάρτιση/εκπαίδευση,  μαθήματα για 
ηλικιωμένους ( εξαιρουμένων π.χ. εκπαίδευση πανεπιστήμιο ή μεταπτυχιακές σπουδές ) , και 
τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

1. Ερωτηματολόγιο για τους εκπαιδευτές 

2 . Ερωτηματολόγιο για ενήλικες εκπαιδευόμενους 
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3 . Ομάδες εστιάσης (Focus Group) 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΣΤΟΧΟΙ : 

1. Να εξετάσει τις ανάγκες των ενηλίκων επαγγελματιών στο τομέα της εκπαίδευσης  

2 . Να εξετάσει τις ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων  

3 . Να καθοριστούν τα επίπεδα ευημερίας στις ομάδες των εκπαιδευομένων και των 
εκπαιδευτών 

4. Να συγκριθεί το επίπεδο της ευημερίας στις ομάδες των εκπαιδευομένων και των 
εκπαιδευτών σε διάφορες χώρες  

5. Να δημιουργήσει πρακτικές εφαρμογές για ενίσχυσει της αίσθησης της ευημερίας σε 
επιλεγμένες περιοχές όπου παρατηρήθηκαν ελλείψεις. 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ/ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

ΜΕΡΟΣ 1 – Ενήλικοι επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης (Εκπαιδευτικοί) 

1. Αριθμός και την ηλικία των ερωτηθέντων 

Οργανισμός εταίρων  Αριθμός 
ερωτηθέντων  

Ηλικιακή ομάδα Μέσος όρος 
ηλικίας 

Πολωνία 20 31-56 39,17 

Κύπρος 20 26-60 40,6 

Ιταλία - FCN 20 21-58 41,65 

Ιταλία – Promimpresa 20 31-64 41,35 

Σλοβενία 23 27-56 37,4 

Ρουμανία 20 24-62 40,0 

ΗΒ (Ηνωμένο Βασίλειο) 20 23-59 41,44 
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Οι συμμετέχοντες από τους οργανισμόυς των εταίρων προέρχονταν από την ίδια 
ηλικιακή ομάδα. Η μέση ηλικία του συνόλου των ερωτηθέντων είναι 40,23. 
Οι ερωτηθέντες μεγαλύτερης ηλικίας προέρχονται από την Ιταλία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο. Οι νεότεροι συμμετέχοντες προέρχονται από Σλοβενία. Ο μέσος όρος ηλικίας 
είναι κυρίως μεσήλικες. 
 

2. Φύλο συμμετεχόντων  
 

Εταίρος Γυναίκες (%) Άνδρες (%) 
Πολωνία 80 20 

Κύπρος 60 40 

Ιταλία - FCN 80 20 

Ιταλία – Promimpresa 50 50 

Σλοβενία 87 13 

Ρουμανία 85 15 

ΗΒ – Ηνωμένο Βασίλειο 70 30 

 
26,85% των ερωτηθέντων ήταν άνδρες και το 73,15% γυναίκες. 
Οι περισσότεροι από τους  συμμετέχοντες είναι γυναίκες - εκτός από την Ιταλία 
(Promimpresa) - όπου το ήμισυ των ανδρών και των γυναικών αποτέλεσαν αντικείμενο 
έρευνας. 
 

3. Προϋπηρεσία 

Εταίρος Προϋπηρεσία- μέσος 
όρος 

Ελάχιστο-
Μέγιστο 

Πολωνία 13,3 1-31 
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Κύπρος 9,9 3-25 

Ιταλία - FCN 13,15 1-39 

Ιταλία – Promimpresa 13 2-35 

Σλοβενία 11,20 1-30 

Ρουμανία 13,57 1-39 

ΗΒ – Ηνωμένο Βασίλειο 10 1-20 

 
Η μεγαλύτερη σε διάρκεια προυπηρεσία των συμετεχόντων  είναι από τη Ρουμανία, 
αλλά είναι παρόμοια στις περισσότερες χώρες και κατά μέσο όρο ανέρχεται σε αρκετά 
χρόνια. 
 

4. Είδος εκπαιδευτικού ιδρύματος που αντιπροσωπεύουν οι συμμετέχοντες 

Εταίρος Είδος εκπαιδευτικού ιδρύματος (%) 
Κέντρο 
Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων 

Πανεπιστήμιο Ιδιωτικές 
επιχειρήσεις 

‘Αλλα 
 

Πολωνία - 50 20 30 

Κύπρος 15 10 55 20 

Ιταλία - FCN 30 - 15 55 

Ιταλία – Promimpresa 100 - - - 

Σλοβενία 100 - - - 

Ρουμανία 5 55 30 10 

ΗΒ – Ηνωμένο Βασίλειο 60 10 - 30 

 
Οι συμμετέχοντες προέρχονται από διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στην Ιταλία 
(Promimpresa) και τη Σλοβενία προέρχονται μόνο από Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 
Οι ερωτηθέντες από άλλες χώρες αντιπροσωπεύουν διάφορους τύπους εργασίας. 
 

5. Δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν απ τους συμμετέχοντες  
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Εταίρος Είδος δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν από τους 
συμμετέχοντες(%) 
Εθνική 
γλώσσα 

Ξένες 
γλώσσες  

Κοινωνικές 
σπουδές 

Επιστήμη Υγεία Αθλητισμός ΤΠΕ Άλλα 

Πολωνία 5 15 65 - 5 - - 10 

Κύπρος 20 34 18 14 4 16 12 32 

Ιταλία - FCN 10 15 10 5 25 10 5 50 

Ιταλία - 
Promimpresa 

- 15 25 5 - - 20 35 

Σλοβενία 9 13 35 9 - - 5 48 

Ρουμανία 35 20 50 5 15 - 5 35 

ΗΒ – Ηνωμένο 
Βασίλειο 

20 5 25 - 30 15 25 30 

 
Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε διαφορετικές εκπαιδευτικές περιοχές - κοινωνικές 
σπουδές, ΤΠΕ, ξένες γλώσσες, υγεία και άλλα. Οι πιο συχνές επιλογές σε κάθε χώρα 
έχουν σημανθεί σε μπλε χρώμα. 
 

6. Το κυριότερο εμπόδιο που αποτρέπει από το να απολαμβάνεις την εργασία  

Εταίρος  Κυριότερο εμπόδιο από το να απολαμβάνεις την εργασία (%) 
A B C D E F G H I J K L M 

Πολωνία 45 15 15 5 25 15 5 45 - - 10 10 - 

Κύπρος 30 0 15 20 20 5 20 50 5 20 20 30 15 

Ιταλία - FCN 35 5 15 - 5 - 15 60 10 15 15 20 15 

Ιταλία - 
Promimpresa 

65 25 15 30 10 35 20 20 15 15 15 10 - 

Σλοβενία 48 9 26 17 17 0 13 35 4 13 35 39 13 

Ρουμανία 35 - 20 - 5 10 15 45 - 5 15 10 10 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

15 20 25 10 - 15 40 - - 5 - 10 - 
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A - Υψηλό επίπεδο στρες 
B - Προβλήματα επικοινωνίας με τους μαθητές σας 
 
C – Προβλήματα επικοινωνίας με τους συνεργάτες σας 
Δ - Έλειψη δημιουργικότητας 
E – Έλλειψη αυτοπεποίθησης 
F - Προβλήματα με την παροχή κινήτρων στον εαυτό σας 
G - Ενοχλητικά συναισθήματα 
H - Παράγοντες που σχετίζονται με την οργάνωση της εργασίας σας 
I - Ανεπαρκή προσόντα 
J - Ανεπαρκής ικανότητα ηγεσίας 
K - Αδυναμία στην αποτελεσματική οργάνωης της εργασίας μου 
L - Ενοχλητικές σκέψεις, ανησυχία 

M – Άλλα 
 
Το υψηλό επίπεδο στρες έχει επιλεγεί ώς το πιο συχνό εμπόδιο από τους 
συμμετέχοντες.  
 

7. Ποιες νέες δεξιότητες θα θέλατε να αποκτήσετε προκειμένου να απολαύσετε τη ζωή 
σας περισσότερο; 
 

Εταίρος Ποιες νέες δεξιότητες θα θέλατε να αποκτήσετε προκειμένου να απολαύσετε 
τη ζωή σας περισσότερο; (%) 
A B C D E F G H I J K L M N O 

Πολωνία 5 35 - 20 20 10 15 15 5 5 10 10 - 10 - 

Κύπρος 35 40 10 30 50 20 25 20 30 30 45 15 15 10 10 

Ιταλία - FCN 15 25 25 40 30 - 5 15 20 25 25 15 15 30 5 

Ιταλία – 
Promimpresa 

20 50 15 10 15 20 15 15 - 10 45 - - 35 - 

Σλοβενία 47 60 21 34 30 21 17 4 - 13 30 9 4 4 13 

Ρουμανία 5 35 15 20 35 5 10 25 15 25 25 25 10 15 - 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

15 20 5 15 20 10 10 25 - 15 30 10 10 20 - 
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A - Αυτοεκτίμηση 
Β - Αποτελεσματική αντιμετώπιση του στρες 
C - Αποτελεσματική διαπροσωπική επικοινωνία 
D - Δυναμισμός 
E - Ικανότητα να ασχοληθεί με αρνητικά συναισθήματα αποτελεσματικά 
F - Αισιοδοξία 
G - Δημιουργικότητα 
H - Δυνατότητα επίλυσης των συγκρούσεων 
I - Εμπιστοσύνη 

J - Ηγεσία 
K - Δυνατότητα χαλάρωσης 
L - Ικανότητα να εστιάσω την προσοχή μου 
M -Ικανότητα να σκέφτονται σωστά 
Ν – Καθορισμός στόχου 
O – Άλλα 
 
Οι συμμετέχοντες  δείχνουν να αντιμετωπίσουν το στρες και την αντιμετώπιση των 
αρνητικών συναισθημάτων, καθώς και την ικανότητα να χαλαρώνους και να θέτουν 
στόχους, ως τις κύριες αρμοδιότητες που θα ήθελαν να αναπτύξουν. 
 

8. Επίπεδο Ευημερίας 

Partner organisation Επίπεδο ευημερίας – Μέσος όρος 

Θετικό 
συναίσθημα 

Βέλτιστη 
εμπειρία 

Αίσθηση 
του 
νοήματος 
της ζωής 

Γενική 
ευημερία 
 

Πολωνία 31,35 33,75 33,40 98,50 

Κύπρος 29,5 31,75 33,45 94,70 

Ιταλία - FCN 29,1 31,1 31,45 91,70 

Ιταλία – Promimpresa 31,35 35,55 33,40 100,30 
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Σλοβενία 29,50 30,74 31,61 91,74 

Ρουμανία 28,2 31,75 31,85 91,75 

Ηνωμένο Βασίλειο 29,00 29,73 30,35 85,10 

 

Το υψηλότερο επίπεδο της γενικής ευημερίας έχει αποδειχθεί ότι μεταξύ των ερωτηθέντων 
από την Ιταλία. Ωστόσο, υψηλή βαθμολογία σε κάθε μεταβλητή έχει επιτευχθεί από τους 
συμμετέχοντες της Κύπρου και Πολωνίας.  

Το μέσο επίπεδο ευημερίας (για όλες τις ομάδες) είναι 93,40. 

 

Γράφημα 1. Τα μέσα επίπεδα της ευημερίας 
 

 
 
Οι συμμετέχοντες από διάφορες χώρες δείχνουν ποικίλα επίπεδα σε όλες τις 
διαστάσεις της ευημερίας. «Θετικά συναισθήματα» είναι στις περισσότερες 

περιπτώσεις η χαμηλότερη και «Η αίσθηση του νοήματος της ζωής» - το υψηλότερο. 
Υποδηλώνει ανομοιγενές διάρθρωσης της ευημερίας. 
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Γράφημα 2. Γενικό επίπεδο ευημερίας 

 
 
Εντός  της γενικής ευημερίας, το υψηλότερο επίπεδο βρίσκεται μεταξύ των 
ερωτηθέντων από την Ιταλία (Promimpresa) και την Πολωνία, ενώ το χαμηλότερο 
επίπεδο των εκπαιδευομένων προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
 
ΜΕΡΟΣ 2 - Οι μαθητές 
 

1. Αριθμός και ηλικία των συμμετεχόντων 

Εταίρος Αριθμός 
ερωτηθέντων 

Ηλικιακη Ομάδα Μέσος όρος 
ηλικίας 

Πολωνία 50 57-85 65,7 

Κύπρος 50 18-56 30,9 

Ιταλία - FCN 50 19-56 36,59 
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Ιταλία - Promimpresa 50 19-42 24,62 

Σλοβενία 50 21-76 41,3 

Ρουμανία 50 22-47 30,46 

ΗΒ – Ηνωμένο Βασίλειο 50 19-50 25,26 

 

Οι ερωτηθέντες ανήκαν σε διάφορες ηλικιακές ομάδες. Η μέση ηλικία του συνόλου των 
ερωτηθέντων είναι 36,4. Μεγαλύτερης ηλικίας ερωτηθέντες προέρχονται από την Πολωνία - 
άτομα της τρίτης ηλικίας που προέρχονται από το Πανεπιστήμιο της Τρίτης Ηλικίας. Μέσος 
όρος ηλικίας στην ομάδα αυτή είναι 65,7. Οι νεαρότεροι ερωτηθέντες προέρχονται από την 
Ιταλία (Proimpresa) (24,62) και το Ηνωμένο Βασίλειο (25,26). 

Ο μέσος όρος ηλικίας σε όλες τις υπο-ομάδες παρουσιάζονται στο παρακάτω γράφημα. 

2. Φύλο ερωτηθέντων  

Partner organisation Γυναίκες (%) Άνδρες (%) 
Πολωνία 84 16 

Κύπρος 82 18 

Ιταλία – FCN 64 33 

Ιταλία – Promimpresa 72 28 

Σλοβενία 84 16 

Ρουμανία 82 18 

ΗΒ – Ηνωμένο Βασίλειο 60 40 

 

Σε κάθε ερευνητική ομάδα μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι οι γυναίκες υπερτερούν 
αριθμητικά των ανδρών - ιδίως στην Πολωνία και τη Σλοβενία. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός των ανδρών που 
συμμετείχαν - Ηνωμένο Βασίλειο (40%), στην Ιταλία (FNC) - 33%. 

Σε ολόκληρη την ομάδα των ερωτηθέντων, 75,86% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες και το 
24,14% άνδρες. 
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3. Χρόνια συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 
 

Εταίρος Χρόνια συμμετοχής 

Μέσος όρος 

Ελάχιστο-
Μέγιστο 

Πολωνία 1-7 3,29 

Κύπρος 1-10 2,82 

Ιταλία – FCN 1-3 1,19 

Ιταλία – Promimpresa 1 1 

Σλοβενία 1-5 1,14 

Ρουμανία 1-16 5,75 

ΗΒ – Ηνωμένο Βασίλειο 0-3 1,98 

 

Περισσότερη εκπαιδευτική προυπηρεσία έχουν  οι συμμετέχοντες από τη Ρουμανίακαι 
τη λιγότερη, από την Ιταλία. 
 

4. Είδος εκπαιδευτικού ιδρύματος συμμετεχόντων. 

Εταίρος Είδος εκπαιδευτικού οργανισμού (%) 
 Κέντρο 

εκπαίδευσης 
ενηλίκων 

Πανεπιστήμιο Ιδιωτική 
επιχείρηση 

Άλλα 

Πολωνία  100 (UTW)   

Κύπρος 40 36 22 2 

Ιταλία - FCN 82 16 2 - 

Ιταλία - Promimpresa 100 - - - 
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Σλοβενία 96 2 - 2 

Ρουμανία 8 10 36 38 

ΗΒ – Ηνωμένο Βασίλειο - 100 - - 

 

Οι συμμετέχοντες προέρχονται από διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στην Πολωνία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο πρόερχονται από  πανεπιστήμιο, στην Ιταλία, από Κέντρο Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων. Άλλες χώρες προέρχονται από διάφορα είδη οργανισμών/ιδρυμάτων. 

 

5. Δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν οι ερωτηθέντες 
 

Εταίρος Δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν οι ερωτηθέντες 

 Εθνική 
γλώσσα 

Ξένη 
γλώσσα 

Κοινωνικές 
σπουδές 

Επιστήμη Υγεία Αθλητισμός ΤΠΕ Άλλα 

Πολωνία 36 26 68 14 36 32 18 62 

Κύπρος 20 34 18 14 4 16 12 32 

Ιταλία - FCN 2 4 45 2 45 - - 8 

Ιταλία - 
Promimpresa 

- 2 - - - - - 98 

Σλοβενία 36 50 14 14 28 2 2 24 

Ρουμανία 18 6 40 43 20 - - 44 

ΗΒ – Ηνωμένο 
Βασίλειο 

12 2 10 32 6 2 2 48 

 
Οι ερωτηθέντες συμμετάσχουν σε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες - 
κοινωνικές σπουδές, ΤΠΕ, ξένες γλώσσες, υγεία, τον αθλητισμό και άλλα. Οι πιο συχνές 
επιλογές σε κάθε χώρα έχουν σημανθεί με καφέ χρώμα. 
 

6. Το κυριότερο εμπόδιο που αποτρέπει από το να απολαμβάνεις την εργασία  
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Εταίρος Το κυριότερο εμπόδιο που αποτρέπει από το να απολαμβάνεις την 
εργασία (%) 

A B C D E F G H I J K L M 

Πολωνία 18 8 2 16 20 16 18 18 30 22 18 8 0 

Κύπρος 44 16 34 14 20 30 30 12 8 34 28 16 10 

Ιταλία - FCN 27 2 8 - 18 8 14 14 24 10 8 27 8 

Ιταλία - 
Promimpresa 

38 18 26 6 14 14 18 16 10 10 14 8 14 

Σλοβενία 28 10 16 20 24 26 12 8 20 22 14 18 8 

Ρουμανία 50 4 24 14 4 40 22 20 20 46 38 28 2 

Ηνωμένο Βασίλειο 54 18 32 20 12 38 20 26 20 28 20 16 10 

 
A - Υψηλό επίπεδο στρες 
B - Προβλήματα επικοινωνίας με τους μαθητές σας 
C – Προβλήματα επικοινωνίας με τους συνεργάτες σας 
Δ - Έλειψη δημιουργικότητας 
E – Έλλειψη αυτοπεποίθησης 
F - Προβλήματα με την παροχή κινήτρων στον εαυτό σας 
G - Ενοχλητικά συναισθήματα 
H - Παράγοντες που σχετίζονται με την οργάνωση της εργασίας σας 
I - Ανεπαρκή προσόντα 
J - Ανεπαρκής ικανότητα ηγεσίας 
K - Αδυναμία στην αποτελεσματική οργάνωης της εργασίας μου 
L - Ενοχλητικές σκέψεις, ανησυχία 
M – Άλλα 
 
Το υψηλό επίπεδο στρες έχει επιλεγεί ώς το πιο συχνό εμπόδιο από τους 
συμμετέχοντες.  
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7. Ποιες νέες δεξιότητες θα θέλατε να αποκτήσετε προκειμένου να απολαύσετε τη ζωή 
σας περισσότερο; 

Εταίρος   Ποιες νέες δεξιότητες θα θέλατε να αποκτήσετε προκειμένου να απολαύσετε τη ζωή 
σας περισσότερο; (%) 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

Πολωνία  34 52 20 42 38 36 24 28 36 10 36 34 36 8 2 

Κύπρος  28 44 18 16 44 12 36 24 14 22 36 18 22 24 0 

Ιταλία - FCN  18 23 15 5 23 23 20 21 21 4 33 13 17 17 6 

Ιταλία – 
Promimpresa 

 24 38 10 - 26 22 20 8 14 6 16 12 4 18 8 

Σλοβενία  20 40 18 36 24 22 20 14 20 20 30 22 20 28 8 

Ρουμανία  26 36 28 14 36 4 28 28 32 16 28 8 8 28 - 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

 28 24 20 16 24 14 30 18 26 34 28 18 20 22 4 

 
A - Αυτοεκτίμηση 
Β - Αποτελεσματική αντιμετώπιση του στρες 
C - Αποτελεσματική διαπροσωπική επικοινωνία 
D - Δυναμισμός 
E - Ικανότητα να ασχοληθεί με αρνητικά συναισθήματα αποτελεσματικά 
F - Αισιοδοξία 
G - Δημιουργικότητα 
H - Δυνατότητα επίλυσης των συγκρούσεων 
I - Εμπιστοσύνη 
J - Ηγεσία 
K - Δυνατότητα χαλάρωσης 
L - Ικανότητα να εστιάσω την προσοχή μου 
M -Ικανότητα να σκέφτονται σωστά 

Ν – Καθορισμός στόχου 
O – Άλλα 
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Οι συμμετέχοντες επέλεξαν διάφορες ικανότητες που θα ήθελαν να αναπτύξουν, όμως, 
η πιο συχνή επιλογή ήταν η «αποτελεσματική αντιμετώπιση του στρες». Άλλα, όπως 
εντοπίστηκε, οι δεξιότητες περιλαμβάνουν συχνά τα εξής: την αυτοεκτίμηση, 
αντιμετώπιση των αρνητικών συναισθημάτων, τη δημιουργικότητα και την ικανότητα 
να χαλαρώνει. 
 

8. Επίπεδο Ευημερίας 

Εταίρος Επίπεδο ευημερίας – Μέσος όρος 

Θετικό 
συναίσθημα 
 

Βέλτιστη 
εμπειρία 

Αίσθηση 
του 
νοήματος 
της ζωής 

Γενική 
ευημερία 
 

Πολωνία 29,6 31,14 29,44 89,96 

Κύπρος 29,6 31,04 30,96 91,60 

Ιταλία - FCN 29,39 30,90 31,72 92,02 

Ιταλία – Promimpresa 32,42 34,12 34,50 101,04 

Σλοβενία 31,29 32,52 32,23 96,06 

Ρουμανία 31,98 33,32 33,38 98,60 

Ηνωμένο Βασίλειο 28,76 30,14 31,32 90,22 

 

Το υψηλότερο επίπεδο της ευημερίας έχει αποδειχθεί μεταξύ των ερωτηθέντων από την 
Ιταλία (Promimpresa) - και στις δύο γενικές και ειδικές διαστάσεις. 

Μέσο επίπεδο της ευημερίας είναι 94,12. 
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Γράφημα 1. Μέσα επίπεδα ευημερίας 

 

Οι συμμετέχοντες από διάφορες χώρες δείχνουν ποικίλα επίπεδα σε καθεμιά από τις 
διαστάσεις της ευημερίας.Η επιλογή «Θετικά συναισθήματα» είναι στις περισσότερες 
περιπτώσεις η χαμηλότερη και «Η αίσθηση του νοήματος της ζωής» - η υψηλότερη. Δείχνει 
ετερογενούς διάρθρωσης της ευημερίας. 

Γράφημα 2. Γενικό επίπεδο ευημερίας 
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Στο πλαίσιο της γενικής ευημερίας, το υψηλότερο επίπεδο παρατηρήθηκε μεταξύ των 
ερωτηθέντων από την Ιταλία (Promimpresa) και την Πολωνία, ενώ το χαμηλότερο 
επίπεδο των εκπαιδευομένων από το Ηνωμένο Βασίλειο. 
 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

  
ΜΕΡΟΣ 1 – Ενήλικοι επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης ( εκπαιδευτικοί) 
Στόχοι των συνεντεύξεων ομάδας εστίασης 
 
Ο γενικός στόχος των συνεντεύξεων ομάδας εστίασης μεταξύ των εκπαιδευτών είναι να 

κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των ενήλικων επαγγελματιών στον τομέα της 
εκπαίδευσης σε σχέση με την εκτίμηση του επιπέδου αναφοράς τους από την ευημερία 
και τα προβλήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν το επίπεδο του . 
Βασικά προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν και στη συνέχεια τέθηκαν μια σειρά από 
ερωτήματα. Τα παραδείγματα των ερωτήσεων περιλαμβάνουν : 

 Περιγράψτε την κατάσταση της ζωής σας. 
 Περιγράψτε την επαγγελματική σας κατάσταση. 
 Αναφέρετε τις δεξιότητες που είναι χρήσιμες στην εργασία σας ως δάσκαλος. 
 Ποιες δεξιότητες είναι χρήσιμες για την εργασία του δασκάλου που να 

αυξάνουν την την αποτελεσματικότητα και την ικανοποίηση από την εργασία;  
 Ποιες από αυτές τις δεξιότητες βοηθούν στην οικοδόμηση θετικών σχέσεων με 

την ομάδα και μια θετική ατμόσφαιρα που έχει ως αποτέλεμσα τη δημιουργία 
εποικοδομητικής επίδρασης στη μάθηση και τη διδασκαλία; 

 Περιγράψτε τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της εργασίας σας. 
 Αν είχατε την ευκαιρία, τι είδους νέες δεξιότητες θα θέλατε να μάθετε / 

αναπτύξετε; 
 Πόσο συχνά κάνετε την αυτο-ανάλυση ( αναστοχασμό) του δικού σας έργου , 

αναλαμβάνοντας δράσεις ( επιτυχία, αποτυχία , η ποιότητα της επαφής με τους 
άλλους ); 

 Ποια είναι η πηγή της μεγαλύτερης ικανοποίησης στην επαγγελματική σας ζωή ; 
 Ποια είναι η πηγή της μεγαλύτερης ικανοποίησης στην προσωπική σας ζωή ; 
 Περιγράψτε καθημερινά το μέσο όρο της συναισθηματικής σας κατάστασης ( 

πώς αισθάνεστε συνήθως / τι είδους διάθεση έχετε;  
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 Περιγράψτε τις σχέσεις σας με τους άλλους ανθρώπους ( αν είστε 
ευχαριστημένοι ποσοτικά και ποιοτικά); 

 Ποιο είναι για εσάς το νόημα της ζωής ; 
 Περιγράψτε τις επιτυχίες που έχουν βιώσει τους τελευταίους έξι μήνες; 
 Τι θα θέλατε να αλλάξει στην επαγγελματική σας ζωή και γιατί; 
 Ποιοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν το επίπεδο της ευτυχίας σας ; 

 
Αριθμός των συμμετεχόντων από κάθε εταίρο - 5 εκπαιδευτές. 
 
Συμπεράσματα Έρευνας 
1. Οι ερωτηθέντες από κάθε έταιρο που συμμετέχει στην εκπαίδευση, είναι είτε 

άνδρες ή γυναίκες, που διαφέρουν ως προς την ηλικία, προϋπηρεσία, το 
προσωπικό υπόβαθρο. 

2. Στις δηλώσεις τους, μπορεί κανείς να δει υψηλή αναγνωρισιμότητα του ρόλου τους 

ως εκπαιδευτικοί. 
3. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν παρατηρήσει ότι η ικανοποίηση από την 

εργασία μπορεί να ενισχυθεί από προσωπικές ψυχολογικές πηγές και σε μικρότερο 
βαθμό από εξωτερικούς και οργανωτικούς παράγοντες.  

4. Τα κύρια εμπόδια στη δουλειά του εκπαιδευτικού προέρχονται και από 
εσωτερικούς παράγοντες ( στρες, κούραση, αμφιβολίες, ανεπαρκείς ικανότητες) και  
 
εξωτερικούς, που σχετίζονται με τη διαχείριση των εργασιών και των ίδιων των 
εκπαιδευομένων. 

5. Τα δυνατά σημεία στην εργασία του εκπαιδευτικού είναι η ευελιξία, ευκαιρίες 
ανάπτυξης και η ικανότητα να επηρεάσει θετικά τους άλλους ανθρώπους. Τα 
αδύνατα σημεία σχετίζονται με την χαμηλή σταθερότητα, μεγάλη προσπάθεια που 
απαιτείται για την προετοιμασία επαγγελματικών εγγράφων, καθώς και 
παράγοντες που σχετίζονται με αποδέκτες , π.χ. χαμηλό κίνητρο. 

6. Οι πιο επιθυμητές ιδιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν περιλαμβάνουν 
ψυχοκοινωνικές ικανότητες, την ανάπτυξη των ικανοτήτων που υπόκεινται στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο. 

7. Οι εκπαιδευτές συχνά σκέφτονται για το έργο τους και το αναλύουν. 
8. Η πηγή της επαγγελματικής ικανοποίησης περιγράφεται ως θετική επιρροή στους 

μαθητές και την προσωπική ανάπτυξη. 
9. Η οικογένειά τους, οι φίλοι και τα χόμπι είναι οι κύριες πηγές της προσωπικής 

ικανοποίησης. 
10. Οι συμμετέχοντες μπορούν να χαρακτηριστούν ως άτομα με θετική στάση , με 

εποχιακές διακυμάνσεις ανάλογα με εξωτερικούς παράγοντες. Το επίπεδο της 
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ευτυχίας επηρεάζεται από τις διαπροσωπικές σχέσεις , την υγεία και την 
καθημερινή εμπειρία. 

11. Οι συμμετέχοντες μπορούν να αντιληφθούν την ανάγκη για την προσωπική τους 
ανάπτυξη , την επέκταση των ψυχοκοινωνικών τους δεξιοτήτων, προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα της εργασίας τους και ο τρόπος που επηρεάζουν τους 
μαθητές τους. 

 
 
ΜΕΡΟΣ 2 - Μαθητές 
Στόχοι των συνεντεύξεων ομάδας εστίασης 
 
Ο γενικός στόχος των συνεντεύξεων ομάδας εστίασης είναι να κατανοήσουμε καλύτερα 
τις ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευόμενων σε σχέση με την εκτίμηση του επιπέδου 
αναφοράς τους ως προς την ευημερία και τα προβλήματα που μπορούν να τους 

επηρεάσουν. 
Συλλέχθηκαν ρα προσωπικά δεδομένα και στη συνέχεια τέθηκαν μια σειρά από 
ερωτήματα. Τα παραδείγματα των ερωτήσεων περιλαμβάνουν: 

 Περιγράψτε την κατάσταση της ζωής σας. 
 Περιγράψτε την επαγγελματική σας κατάσταση. 
 Ποιες ικανότητες / δεξιότητες του δασκάλου σας επηρεάζει το κίνητρό σας για 

μάθηση και να βελτιώσετε την αποδοτικότητά σας; 
 Περιγράψτε τα δυνατά και αδύνατά σας σημεία που προωθούν ή 

παρεμποδίζουν την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. 
 Αν είχατε την ευκαιρία, τι είδους νέες δεξιότητες θα θέλατε να μάθετε / 

αναπτύξετε; ( Δεξιότητες που θα σας δώσουν μια αίσθηση ικανοποίησης και θα 
σας βοηθήσουν να πετύχετε). 

 Πόσο συχνά κάνετε αναλύετε( αναστοχασμό ) τις ενέργειες που υλοποιήσατε ( 
επιτυχία, αποτυχία , η ποιότητα της επαφής με τους άλλους ); Έχετε συντάξει 
ποτέ εποικοδομητικά συμπεράσματα που μπορούν να αντληθούν από τις 
αρνητικές καταστάσεις που έχετε αντιμετώπισει; 

 Ποια είναι η πηγή της μεγαλύτερης ικανοποίησης στην επαγγελματική σας ζωή; 
 Ποια είναι η πηγή της μεγαλύτερης ικανοποίησης στην προσωπική σας ζωή; 
 Περιγράψτε καθημερινά, το μέσο όρο της συναισθηματικής σας κατάστασης ( 

πώς αισθάνεστε συνήθως / τι είδους διάθεση έχετε;  
 Περιγράψτε τις σχέσεις σας με τους άλλους ανθρώπους ( αν είστε 

ευχαριστημένοι ποσοτικά και ποιοτικά) 
 Ποιό είναι για εσάς το νόημα της ζωής; 
 Περιγράψτε τις επιτυχίες που έχουν βιώσει τους τελευταίους έξι μήνες; 
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 Τι θα θέλατε να αλλάξει στην επαγγελματική σας ζωή και γιατί; 
 Ποιοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν το επίπεδο της ευτυχίας σας; 

 
Αριθμός των συμμετεχόντων από κάθε εταίρο - 5 εκπαιδευόμενοι. 
 
 
Συμπεράσματα Έρευνας 
1. Ποικίλες ομάδες εστίασης, που αποτελούνται τόσο από εργαζόμενους όσο και από 

άνεργους, καθώς και συνταξιούχοι, προκειμένου να παρακολουθήσουν διάφορα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

2. Ηλικία των ερωτηθέντων από 24 έως 60. Αντιπροσωπεύουν διάφορες προσωπικές 
καταστάσεις ( ελεύθερα άτομα, άτομα με τις οικογένειες και τα παιδιά τους). 

3. Χαρακτηριστικά του σασκάλου, τα οποία έχουν επισημανθεί από τους ερωτηθέντες, 
και τα οποία αυξάνουν τα κίνητρα των μαθητών και την αποτελεσματικότητά της 

είναι κυρίως προσωπικές ιδιότητες όπως η ικανότητα επικοινωνίας, εμπάθεια, 
εκτεταμένη γνώση του θέματος , τρόπους διδασκαλίας, με βάση παραδείγματα και 
μελέτες περιπτώσεων. 

4. Προσωπικοί παράγοντες που ενισχύουν τη μάθηση περιλαμβάνουν την 
κανονικότητα, τη συμμετοχή , αυτο-κίνητρο. Εμπόδια στην αποτελεσματική μάθηση 
- δυσκολίες στην απομνημόνευση γεγονότων, η ασυνέπεια , « ένα πυροτέχνημα » , 
η έλλειψη κινήτρων. 

5. Επιθυμητές ιδιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν είναι αυτές που σχετίζονται με 
τις ψυχολογικές δεξιότητες, γυμναστήριο, την υγεία , την εμπειρία και την 
επαγγελματική επάρκεια. 

6. Οι ερωτηθέντες αναλύουν την κατάστασης της ζωής τους πολύ συχνά. 
7. Οι πηγές ικανοποίησης από την εργασία περιλαμβάνουν επαγγελματικά 

επιτεύγματα, επιτυγχάνοντας στάδια που σχετίζονται με την επαγγελματική 
ανάπτυξη , τις σχέσεις με τους άλλους και η παροχή βοήθειας. Μπορεί κανείς να δει 
τις διαφορές στην αντίληψη ικανοποίησης μεταξύ των εργαζομένων και των 
ανέργων, που παραμένουν χωρίς εργασία. Παρούσα έλλειψη απασχόλησης 
επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής . Συνταξιούχοι , από την άλλη πλευρά , 
βίωσαν  επιτυχίες στο παρελθόν παρελθόντος, ωστόσο, επικεντρώνονται προς το 
παρόν κυρίως στην προσωπική ζωή και στην υγεία ειδικότερα. 

8. Οικογενειακές και προσωπικές σχέσεις είναι οι κύριες πηγές της προσωπικής 
ικανοποίησης. 

9. Η καθημερινή συναισθηματική κατάσταση έχει περιγραφεί γενικά ως θετική, 
πολλές φορές μεταβάλλετε ( μεταξύ των ανέργων). 
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10. Οι διαπροσωπικές σχέσεις έχουν περιγραφεί ως ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της 
ζωής , και γενικότερα οι σχέσεις αυτές κρίνονται ικανοποιητικές. 

11. Αυτο - ανάπτυξη , εκτιμώντας τη ζωή και να βρίσκονται με τους συγγενείς έχουν 
αποδειχθεί ως οι κύριες πηγής που ααναφέρονται στο νόημα της ζωής. 

12. Οι τελευταίες επιτυχίες συνδέονται με την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, 
επαγγελματικών επιτευγμάτων, την οικογένεια και την υγεία. 

13. Το συνολικό επίπεδο της ευτυχίας , σύμφωνα με τους ερωτηθέντες , επηρεάζεται 
από την υγεία, την αυτο-ανάπτυξη και τις σχέσεις με τους ανθρώπους. 

14. Όσον αφορά την επαγγελματική ανάπτυξη οι συμμετέχοντες θα ήθελαν να βρουν 
μια νέα θέση εργασίας , να βελτιώσουν την κατάστασή τους στην αγορά εργασίας, 
να βελτιώσουν την επαγγελματική τους πείρα , καθώς και τις ψυχοκοινωνικές τους 
δεξιότητες.  
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 

Το πιο σημαντικό εύρημα της έρευνας μεταξύ των εκπαιδευτικών καταγράφονται 
στους πίνακες πιο κάτω: 
 
Πίνακας 1. Εμπόδια των εκπαιδευτικών για να νιώσουν ικανοποίηση (απολάσουν) από 
την εργασία τους: 

ΧΩΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ 

Πολωνία Υψηλό επίπεδο άγχους, παράγοντες 
που σχετίζονται με την οργάνωση 
εργασίας 

Κύπρος Παράγοντες που σχετίζονται με την 
οργάνωση εργασίας 

Ιταλία (FCN) Παράγοντες που σχετίζονται με την 
οργάνωση εργασίας 

Ιταλία (P) Υψηλό επίπεδο άγχους 

Σλοβενία Υψηλό επίπεδο άγχους 

Ρουμανία Υψηλό επίπεδο άγχους, παράγοντες 
που σχετίζονται με την οργάνωση 
εργασίας 

Ηνωμένο Βασίλειο Ενοχλητικά συναισθήματα 
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Πίνακας 2. Ανάγκες των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με την ευημερία (δεξιότητες 
που απαιτούνται) 
 

ΧΩΡΑ ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Πολωνία Αποτελεσματική αντιμετώπιση στρες  

Κύπρος Ικανότητα ελέγχου αρνητικών 
συναισθημάτων  
Ικανότητα χαλάρωσης 
Αποτελεσματική αντιμετώπιση στρες 

Ιταλία (FCN) Αυτοπεποίθηση 
Ικανότητα ελέγχου αρνητικών 
συναισθημάτων  
Καθορισμός στόχου 

Ιταλία (P) Αποτελεσματική αντιμετώπιση στρες 
Ικανότητα χαλάρωσης 
Καθορισμός στόχου 

Σλοβενία Αυτοεκτίμηση 
Αποτελεσματική αντιμετώπιση στρες 

Ρουμανία Αποτελεσματική αντιμετώπιση στρες 
Ικανότητα ελέγχου αρνητικών 
συναισθημάτων  

Ηνωμένο Βασίλειο Ικανότητα χαλάρωσης 

 
Γράφημα 1. Επίπεδα ευημερίας των εκπαιδευτικών. 
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Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι το ερευνητικό έργο WELNESS πρέπει να 
επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των μαθημάτων / σεμιναρίων / εργαστηρίων, που θα βελτιώσουν 
τα ακόλουθα προσόντα μεταξύ της ομάδας των εκπαιδευτικών: 

- Την αντιμετώπιση του στρες 
- Ικανότητα να ασχοληθεί με αρνητικά συναισθήματα 
- Ικανότητα να χαλαρώνεις 
- Αυτοπεποίθηση 
- Καθορισμός στόχου 
- Αυτοεκτίμηση 

 

Από την άλλη πλευρά, τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας μεταξύ των μαθητών 
συνοψίζονται πιο κάτω: 

Πίνακας 1. Εμπόδια που αποτρέπουν ώστε να νιώσουν ικανοποίηση (να απολαύσουν) τη 
μάθηση 

ΧΩΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ 

Πολωνία Ανεπαρκής πιθανότητες απόκτησης 
νέας γνώσης 

Κύπρος Υψηλά επίπεδα στρες 
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Ιταλία (FCN) Υψηλά επίπεδα στρες 
Χαμηλή αυτοεκτίμηση 

Ιταλία (P) Υψηλά επίπεδα στρες 

Σλοβενία Υψηλά επίπεδα στρες 
Προβλήματα εντοπισμού κινήτρων  

Ρουμανία  Υψηλά επίπεδα στρες 
Αδυναμία αποτελεσματικής οργάνωσης 
διαβάσματος 

Ηνωμένο Βασίλειο Υψηλά επίπεδα στρες 

 
Πίνακας 2. Ανάγκες των εκπαιδευομένων που σχετίζονται με την ευημερία (νέες 
δεξιότητες που απαιτούνται) 

ΧΩΡΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Πολωνία Αποτελεσματική αντιμετώπιση στρες 

Κύπρος Αποτελεσματική αντιμετώπιση στρες 
Ικανότητα ελέγχου αρνητικών 
συναισθημάτων 

Ιταλία (FCN) Ικανότητα χαλάρωσης 

Ιταλία (P) Αποτελεσματική αντιμετώπιση στρες 

Σλοβενία Αποτελεσματική αντιμετώπιση στρες 
Αυτοπεποίθηση 

Ρουμανία  Αποτελεσματική αντιμετώπιση στρες 
Ικανότητα ελέγχου αρνητικών 
συναισθημάτων 

Ηνωμένο Βασίλειο Δημιουργικότητα 
Ηγεσία 

 
Γράφημα 1. Επίπεδα ευημερίας των εκπαιδευομένων. 
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Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι το έργο WELNESS πρέπει να επικεντρωθεί 
στην ανάπτυξη των μαθημάτων / σεμιναρίων / εργαστηρίων, που θα βελτιώσουν τα ακόλουθα 
προσόντα μεταξύ της ομάδας των εκπαιδευομένων: 

- Αποτελεσματική αντιμετώπιση του στρες 
- Ικανότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισηςη αρνητικών συναισθημάτων  
- Δυνατότητα χαλάρωσης 
- Αυτοπεποίθηση 
- Δημιουργικότητα 
- Ηγεσία 


