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Ενίσχυση κινήτρων, ψηφιακών και γλωσσικών δεξιοτήτων σε 
ενήλικες μετανάστες που θα ευνοήσουν την εργασιακή και 
κοινωνική ένταξη 
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ΕΡΓΟ MOTIVATE
Το έργο Motivate έχει ως στόχο να προωθήσει το δικαίωμα όλων των ανθρώπων να έχουν πρόσβαση σε 
υπηρεσίες που χρειάζονται σχετικά με την εκπαίδευση/κατάρτιση, και ακολούθως αποτρέποντας τον 
κοινωνικό αποκλεισμό. Προσφέρει στους ενήλικες μαθητευόμενους, που είναι μετανάστες, πρόσφυγες, 
και αιτητές ασύλου, ένα τρόπο να εμπλακούν και να παρακινήσουν τους εαυτούς τους, να αναπτύξουν 
τις βασικές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες τους έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ολοκληρωτικά 
στην κοινωνία αλλά και να διαχειρίζονται με επιτυχία αλλαγές στην αγορά εργασίας. Το έργο Motivate 
περιλαμβάνει συνεργάτες από την Σουηδία, την Κύπρο, την Ιταλία, την Τουρκία, την Γερμανία, και την 
Πορτογαλία. 

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Key Action 2 του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
και συντονίζεται από το IFALL με την υποστήριξη των CSI, MVNGO, FAAL, KultureLife, και CMLISBOA.

Το Motivate παρέχει βέλτιστες δημιουργικές πρακτικές που προσφέρουν ένα καινοτόμο και 
αποτελεσματικό μοντέλο ανάπτυξης. Στοχεύει επίσης να ξεπεράσει τις προκαταλήψεις, να ενθαρρύνει την 
αποδοχή των μεταναστών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και να προωθήσει την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης 
μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς. Η βασική καινοτομία σε αυτό 
το Έργο είναι η πολύπλευρη καθοδήγηση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
Η παροχή καθοδήγησης είναι μια αρκετά γνωστή έννοια στην κοινωνία του σήμερα, και όμως διαφορά 
άτομα συχνά την αντιλαμβάνονται διαφορετικά. Η καθοδήγηση είναι μια οργανωμένη πρακτική από 
καιρού καθιερωμένη. Η ζήτηση για συνεχή μάθηση δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη στο ανταγωνιστικό 
εταιρικό περιβάλλον. Παράλληλα, ποτέ μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει μεγαλύτερη ανάγκη για προσωπική 
σύνδεση και επικοινωνία. 

Το εγχειρίδιο καθοδήγησης του Motivate στοχεύει στην επανερμηνεία λεπτομερειών της καθοδήγησης 
κάτι το οποίο είναι μια πολύτιμη δραστηριότητα εξέλιξης για τους μαθητευόμενους και τους μέντορες. 
Οι μέντορες και οι μαθητευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις ηγετικές και διαπροσωπικές 
τους δεξιότητες, να προβληματιστούν σχετικά με την πρακτική τους, και να χρησιμοποιήσουν την 
εμπειρία και την εξειδίκευση τους έτσι ώστε να υποστηρίξουν την ανάπτυξη άλλων ατόμων, πάντα με 
την βοήθεια αυτού του εγχειριδίου. Προσφέρει τις δεξιότητες και τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την 
αποτελεσματική υποστήριξη όλων των ενδιαφερομένων δια μέσου της καθοδήγησης και διαφορετικών 
μεθόδων/μοντέλων που χρησιμοποιούνται στον τομέα της καθοδήγησης. Ως αποτέλεσμα, η δημιουργία 
του υποστηρίζει την ανάπτυξη όλων των μεντόρων και των μαθητευόμενων. 
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Ενότητα 1
Τι είναι η καθοδήγηση; 
Τα άτομα που χρησιμοποιούν τον όρο καθοδήγηση γενικά για να 
εκφράσουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και στόχων πιθανόν 
να πιστεύουν ότι διατυπώνουν με ακρίβεια τις προσδοκίες και 
τις επιθυμίες τους αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να γίνετε 
κατανοητό με διαφορετικό τρόπο από άλλους. Η καθοδήγηση 
ορίζεται διαφορετικά από διάφορα άτομα και οργανισμούς με βάση 
το υπόβαθρο, την εκπαίδευση, και τις εμπειρίες τους. 

Η Lois J. Zachary (2000) παρουσιάζει τον όρο ως μια 
αμοιβαία και συνεργατική μαθησιακή σχέση μεταξύ 
δύο (ή περισσότερων) ατόμων που μοιράζονται την 
ίδια ευθύνη και λογοδοσία για να βοηθήσουν έναν 
εκπαιδευόμενο να επιτύχει σαφείς και αμοιβαία 
καθορισμένους μαθησιακούς στόχους. 

Ο David Kay and Roger Hinds (2002) θεωρεί την 
καθοδήγηση ως μια σχέση μεταξύ δύο ατόμων, που δεν 
συνδέονται με μια δομημένη βαθμίδα διοίκησης, αλλά 
που η μια πλευρά (ο/η Μέντορας) καθοδηγεί την άλλη πλευρά 
(μαθητευόμενο/η) μέσα από μια περίοδο αλλαγής και προς έναν 
συμφωνημένο στόχο.

Αυτοί οι δύο ορισμοί εξηγούν τον όρο γενικά και αποτελεσματικά. 
Επομένως, μπορεί να ειπωθεί ότι, στη πιο βασική της μορφή, η 
καθοδήγηση είναι μια αυτό-κατευθυνόμενη μαθησιακή σχέση 
στην οποία οι μαθησιακές ανάγκες του εκπαιδευόμενου είναι 
η κινητήρια δύναμη. Εστιάζει σε ευρύτερα, πιο μαλακά, άθικτα 
θέματα όπως οι μαθησιακοί στόχοι (τρόποι για το πώς να μάθει 
κάποιος την κουλτούρα μιας εταιρίας) αλλά και πιο περίπλοκους, 
πιο πρακτικούς σ τόχους (τρόποι διαχείρισης των άμεσα 
υφισταμένων). Η καθοδήγηση δεν διαθέτει πρότυπα και δεν είναι 
ένα επαγγελματικό πεδίο πρακτικής, παρόλο που υπάρχουν πολλές 
βέλτιστες πρακτικές (παρόλο που πολλοί επαγγελματίες την 
χρησιμοποιούν). 

Οι σχέσεις με μέντορες αναπτύσσονται φυσικά με την πάροδο 
του χρόνου. Μια σχέση καθοδήγησης μπορεί να περιέχει διάφορα 
άτομα (π.χ. από επίσημη καθοδήγηση έως άτυπη καθοδήγηση σε μια 
ομάδα ή την καθοδήγηση από ομότιμους) και πληθώρα μαθησιακών 
ευκαιριών (πρακτική, ανάπτυξη έργου, συνέδρια, συναντήσεις). 

Η καθοδήγηση είναι το είδος της κατάρτισης που περιέχει στόχους 
για επίτευξη, και που παρέχει κίνητρο, υποστήριξη, και συμβουλές 
για τους μαθητευόμενους των οποίων η πρόοδος παρακολουθείται 
από την αρχή μέχρι το τέλος.  

Τα άτομα μπορούν να επεκτείνουν καλύτερα την ικανότητά τους 
και να διατηρήσουν τον οργανωτικό δυναμισμό ενόψει συνεχούς 
πρόκλησης και αλλαγής όταν η καθοδήγηση ενσωματώνει το όφελος 
της μάθησης με την επιτακτική ανθρώπινη τάση για σύνδεση. Η 
καθοδήγηση είναι επίσης μια σοφή επιχειρηματική στρατηγική. Οι 
οργανισμοί που προσθέτουν σταθερά αξία στην καθοδήγηση έχουν 
απίστευτα οφέλη. Αναφέρουν υψηλότερα ποσοστά διατήρησης, 
υψηλότερο ηθικό, περισσότερη οργανωτική δέσμευση και εργασιακή 
ικανοποίηση, βελτιωμένες ηγετικές δεξιότητες, καλύτερη διαχείριση 
επιδόσεων, μειωμένο άγχος, πιο ισχυρές και πιο ολοκληρωμένες 
ομάδες, και βελτιωμένη ατομική και εταιρική μάθηση.

Η καθοδήγηση δεν είναι:
Παθητική δραστηριότητα, δεν πρέπει να είναι απλά μια συζήτηση 
που γίνετε μια στο τόσο, πρέπει να υπάρχει τακτική, στοχευμένη 
επαφή.

Εκπαίδευση — Ενώ οι εκπαιδευτές μπορεί να πληρώνονται για 
τις υπηρεσίες τους, ένας μέντορας μπορεί να εξυπηρετεί για πιο 
ανιδιοτελείς σκοπούς ή να ωφελείται από την αλληλεπίδραση. 

Εναλλακτική της επίσημη κατάρτιση — Η καθοδήγηση δεν 
είναι υποκατάστατο μιας σωστής άσκησης, αλλά μπορεί να την 
υποστηρίξει.

Αντικατάσταση διαχείρισης — Ένας μέντορας δεν πρέπει να 
αναλαμβάνει τη δουλειά ή τις ευθύνες του μαθητευομένου.

Υπόσ χεση για ανέλιξη  — Μια σ χέση καθοδήγησης δεν 
εγγυάται πρόοδο. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές μπορεί να είναι 
σε θέση να αυξήσουν τη συνολική εργασιακή ικανοποίηση τους 
αναπτύσσοντας ικανότητες και δεξιότητες.

Προσωπική θεραπεία — Οι επιτυχημένοι μέντορες θα ακούσουν 
τι έχουν να τους πουν οι μαθητευόμενοι τους χωρίς να τους κρίνουν, 
αλλά δεν πρέπει να υπάρχει σύγχυση με τους θεραπευτές. Ο 
στόχος της σχέσης αυτής δεν είναι να επανεξετάσει το παρελθόν 
του μαθητευόμενου.

Ενότητα 2
Ρόλοι και Ευθύνες του/της 
Μέντορα και του/της Εκπαιδευόμενου/η 
Ο όρος μέντορας χρησιμοποιείται εναλλάξιμα για να περιγράψει ποικίλες μαθησιακές συνδέσεις, επομένως είναι σημαντικό να 
αναφερθεί τι είναι η καθοδήγηση και τι δεν είναι πριν προσδιορίσουμε τι είναι ένας μέντορας και τι ένας εκπαιδευόμενος. Ένας μέντορας 
λειτουργεί ως οδηγός που βοηθάει τους εκπαιδευόμενους να καθορίσουν και να κατανοήσουν τους στόχους τους έτσι ώστε να τους 
κυνηγήσουν με επιτυχία, σε αντίθεση με έναν εκπαιδευτικό ή εκπαιδευτή, οι οποίοι εστιάζουν στο να βοηθούν άτομα να μάθουν 
και να εξασκήσουν ένα συγκεκριμένο σύνολο ικανοτήτων. Οι μέντορες στην κοινωνία του σήμερα δεν έχουν μαγικές ικανότητες να 
βοηθήσουν άτομα να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους, αλλά έχουν κάτι άλλο που είναι εξίσου ισχυρό. Οι μέντορες και οι εκπαιδευόμενοι 
τους έχουν πρόσβαση σε γνώσεις και έρευνα για το πώς να δημιουργήσουν μια καλή σχέση καθοδήγησης που θα βοηθήσει ενήλικες 
να μάθουν και να βελτιωθούν. Επίσης, ένας μέντορας μπορεί να είναι ένας επαγγελματίας που να έχει τη δυνατότητα να δείξει στον 
εκπαιδευόμενο του πώς να εξελίξει την καριέρα του. Για τον μαθητευόμενο, ένας μέντορας συνήθως εξυπηρετεί δύο σκοπούς. Ο 
σκοπός που σχετίζεται με την καριέρα απεικονίζει τον/την Μέντορα ως ένα εκπαιδευτή που προσφέρει καθοδήγηση στον/την 
εκπαιδευόμενο/η για να βελτιώσει την επαγγελματική του ανάπτυξη και πρόοδο. Το πρότυπο του μέντορα και το δίκτυο υποστήριξης 
του είναι για τον μαθητευόμενο ο ψυχοκοινωνικός σκοπός. Και οι δύο δραστηριότητες προσφέρουν εσωτερικά και εξωτερικά μαθήματα 
για την επαγγελματική πρόοδο και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. 

Οι ΜΕΝΤΟΡΕΣ πρέπει Οι ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ πρέπει

• Να συνεργάζονται με τους μαθητευόμενους για να 
δημιουργήσουν ένα Ατομικό Πλάνο Ανάπτυξης (IDP). 

• Να μάθουν πώς χειρίζονται οι οργανισμοί τα προγράμματα 
τους, να δημιουργήσουν ρεαλιστικά προϊόντα εργασίας, και 
να λειτουργούν σαν πρότυπα για τους μαθητευόμενους. 

• Να εξετάσουν τις βασικές θεμελιώδεις ιδιότητες που 
απαιτούνται για να διατηρηθεί ένα καλό ηγετικό περιβάλλον. 

• Να βεβαιωθούν ότι τα έργα των μαθητευόμενων έχουν 
ημερομηνίες έναρξης και λήξης και ότι αυτές δεν 
παρεμβαίνουν με τις επίσημες ευθύνες τους. 

• Να συναντιόνται με τους μαθητευόμενους συχνά για να 
συζητούν και να αξιολογούν την οποιαδήποτε πρόοδο. 

• Να παρέχουν τις γνώσεις, απόψεις, εισηγήσεις τους, αλλά 
και εποικοδομητικά σχόλια για το κομμάτι της υλοποίησης. 

• Να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν μια σ χέση 
εμπιστοσύνης και σεβασμού με τους μαθητευόμενους τους. 

• Να διατηρούν την εμπιστευτικότητα και να λειτουργούν 
σαν έμπιστοι μέντορες.  

• Να βοηθούν τους εκπαιδευόμενους ως πολύτιμους πόρους. 
• Να κάνουν μια μακροπρόθεσμη δέσμευση σ τους 

εκπαιδευόμενους. 
• Να βοηθούν τους εκπαιδευόμενους στον εντοπισμό και την 

επίτευξη κατάλληλων στόχων ενεργώντας σαν εργαλείο 
επικοινωνίας. 

• Να  αφι ερ ών ο υ ν  χ ρ ό ν ο  και  πρ ο σ πάθεια  γ ια  ν α 
δημιουργήσουν μια σταθερή βάση και σχέση με τους 
εκπαιδευόμενους.  

• Εάν χρειαστεί, να αντιμετωπίζουν κακές συμπεριφορές.  
• Να ζητούν πληροφορίες για τις εισηγήσεις ή τη βοήθεια 

των εκπαιδευόμενων.  
• Εάν χρειαστεί, να παρέχουν ενθάρρυνση και συμβουλές.  
• Να σέβον ται την ατομικότητα και να προσφέρουν 

καθοδήγηση για την καριέρα και την επαγγελματική 
ανάπτυξη. 

• Να συμμετέχουν σε δομημένες συνεδρίες σχετικά με την 
εταιρική σχέση.

•  Να συμπληρώσουν μια φόρμα για να γίνουν εκπαιδευόμενοι.  
•  Να συναντιόνται με τον/την μέντορα τους συχνά. 
•  Να συμμε τέχουν ενεργά σ την Καθοδήγηση και σε 

στοχευμένες.  Δραστηριότητες. 
•  Να παρέχουν σχόλια και εισηγήσεις για τη βελτίωση του 

προγράμματος. 
•  Να μάθουν νέες δεξιότητες και εξειδίκευση από ένα 

διαφορετικό μέντορα. 
•  Να μάθουν και να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και ικανότητες 

που μπορεί να χρειαστούν στο μέλλον. 
•  Να είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη τους και τη διαχείριση 

της σχέσης.  
•  Να διατηρήσουν την εμπιστευτικότητα τους.  
•  Να δέχονται εκπαίδευση, σχόλια, και νέες ιδέες με 

ενθουσιασμό.  
•  Να κάνουν ερωτήσεις χωρίς δισταγμό. 
•  Να δικτυωθούν με άτομα μέσα και έξω από τον οργανισμό.  
•  Να έχουν ανοικτή και ειλικρινή επικοινωνία.  
•  Εάν χρειαστεί, να μοιραστούν τις αξίες, ιδέες, και ανησυχίες 

τους.  
• Να συμμετέχουν σε δομημένες συνεδρίες σχετικά με την 

εταιρική σχέση. 

◢ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ
Σε αυτό το κεφάλαιο, οι εκπαιδευτικοί θα βρουν έννοιες σχετικές με την καθοδήγηση, ρόλους και ευθύνες ενός μέντορα 
και ενός μαθητευόμενου, τις ανάγκες για να γίνει κάποιος μέντορας, και επίσης εξηγεί στις ομάδες στόχους τα οφέλη 
της καθοδήγησης.

'A mentor is someone who allows you to see the hope inside yourself. ' 
Oprah Winfrey
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Ενότητα 3
Ανάγκες για να γίνει κάποιος Μέντορας
Η καθοδήγηση δεν είναι ένας εξειδικευμένος τομέας. Ο/η μέντορας 
είναι ένα άτομο που έχει την απαραίτητη πείρα, ενδιαφέρον, και 
ενθάρρυνση να καθοδηγήσει ένα/μια συνάδελφο σε μια περίοδο 
αλλαγής. Ο ρόλος δεν απαιτεί επίσημα προσόντα. Ωστόσο, 
χρειάζονται μερικά προσόντα για να γίνει κάποιος μέντορας. 
Ένας μέντορας πρέπει να έχει πάθος, αποφασιστικότητα, 
προθυμία, φιλικότητα, τρόπους που ανοίγουν πόρτες, και πρακτική 
εμπειρία που να οδηγεί στην επιτυχία. Είναι επίσης απαραίτητο 
να χειρίζεται όλα όσα συμβαίνουν στην σχέση καθοδήγησης με 
απόλυτη εμπιστευτικότητα. 

Επιπλέον, οι μέντορες πρέπει να βεβαιωθούν ότι γνωρίζουν 
ή να είναι πρόθυμοι να γνωρίσουν περισσότερα για τους 
εκπαιδευόμενους τους. Συνήθως, οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες 
που χρειάζονται οι μέντορες θα ποικίλουν ανάλογα με τις συνθήκες 
και την πρόθεση της καθοδήγησής τους. Για παράδειγμα, όταν 
παρέχουν καθοδήγηση για ένα επαγγελματικό ή προσωπικό 
πρόγραμμα, θα χρειαστεί να γνωρίζουν τους στόχους και το πλάνο 
ανάπτυξης του εκπαιδευόμενου. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, 
είναι χρήσιμο να γνωρίζουν περισσότερα για την προσωπική ζωή 
και τις εμπειρίες του εκπαιδευόμενου. Αυτό μπορεί να συμβεί 
εάν είναι εγγεγραμμένοι σε ένα δομημένο πρόγραμμα σπουδών 
όπου απαιτείται να ολοκληρώσουν τέτοια μαθήματα ή εργασίες 
στο δικό τους χρόνο. Το κίνητρο τους να το κάνουν αυτό μπορεί 
να επηρεαστεί από την κατάσταση τους.  

Εάν οι μέντορες έχουν σχετικά προσόντα, μπορούν να βοηθήσουν 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μπορεί να μην είναι απαραίτητο 
για όλες τις μορφές καθοδήγησης. Όμως, οι μέντορες πρέπει 
να είναι εξοικειωμένοι με το πρόγραμμα μαθημάτων και τις 
οδηγίες επαγγελματικής ανάπτυξης εάν καθοδηγούν κάποιον 
που προετοιμάζεται για ένα επαγγελματικό πτυχίο. Δεν είναι 
απαραίτητο οι μέντορες να έχουν το ίδιο πτυχίο που επιδιώκουν 
να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι. Αν και αυτό μπορεί να 
είναι πλεονέκτημα σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ είναι πιο κρίσιμα. Μια 
νέα οπτική από διαφορετική γωνία μπορεί να είναι χρήσιμη στις 
περισσότερες περιπτώσεις (Kay, D., & Hinds, R.). Οι μέντορες, 
για να είναι επιτυχημένοι, θα χρειαστούν μια ποικιλία άλλων 
προσωπικών ιδιοτήτων. Ορισμένες από αυτές μπορούν να 
αναφερθούν εδώ. 

Ωστόσο, οι άμεσες οδηγίες ή δεξιότητες διδασκαλίας δεν 
απαιτούνται, διότι αυτές είναι κυρίως ευθύνη του διευθυντή ή 
του εκπαιδευτή, και όχι του μέντορα. Οι μέντορες δεν χρειάζεται 
να έχουν όλες τις απαραίτητες προσωπικές δεξιότητες από 
την αρχή. Στην πραγματικότητα, το να είναι κάποιος μέντορας 
σημαίνει να βοηθάει τους εκπαιδευόμενους να βελτιώσουν αυτές 
τις δεξιότητες.

Ενότητα 4 
Τα οφέλη της Καθοδήγησης για τις 
Ομάδες Στόχους
Ο βασικός στόχος της καθοδήγησης είναι να υποστηρίξει τους 
εκπαιδευόμενους. Πρέπει να πλήρως ενημερωμένοι από πριν 
για να επιτύχουν όλα τα οφέλη. Οι μέντορες έχουν ένα ζωτικό 
ρόλο σε αυτό. Η δουλειά τους θα είναι να εξηγήσουν στους 
εκπαιδευόμενους τη φύση και το σκοπού του προγράμματος, 
καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τα οποία είναι τα 
ακόλουθα :

• Ταυτοποίηση και οργάνωση περισσότερης πρακτικής 
κατάρτισης  

• Δημιουργία δικτύων  
• Δημιουργία στρατηγικής για την καριέρα και βήματα για την 

υλοποίηση της 
• Βοήθεια με αιτήσεις εργασίας 
• Υποστήριξη του εκπαιδευόμενου να λάβει προσκλήσεις για 

συνεντεύξεις εργασίας 
• Ενθάρρυνση του εκπαιδευόμενου να πιστέψει στις ικανότητες 

του 
• Δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου

Οι εκπαιδευόμενοι θα αναμένεται να έχουν:

• Επαγγελματικό επίτευγμα  
• Προσωπική ανάπτυξη  
• Επαγγελματικός προσανατολισμός  
• Αλλαγή οπτικής γωνίας  
• Κίνητρο  
• Αυτοπεποίθηση  
• Δικτύωση στον επαγγελματικό χώρο  
• Ρεαλισμό  
• Μεταφορά τεχνογνωσίας  
• Ανταλλαγή εμπειριών  
• Επικοινωνία  
• Διαχείριση συγκρούσεων και κριτική 
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Ενότητα 1
Σημασία των Ικανοτήτων για τους 
Μέντορες και τους Εκπαιδευόμενου
Ο ρόλος του μέντορα είναι να δημιουργήσει μια συγκεκριμένη 
σχέση που απαιτεί ευελιξία και προσαρμογή στις ανάγκες 
του εκπαιδευόμενου που συνεχώς αλλάζουν και αυξάνονται. 
Ο/η μέντορας παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη στους 
εκπαιδευόμενους για να τους βοηθήσει να αναπ τύξουν 
επαγγελματικές και προσωπικές δεξιότητες. Κατά την διάρκεια 
της σχέσης του μέντορα και του εκπαιδευόμενου, ο/η μέντορας 
μπορεί να παίξει διάφορους ρόλους και να παρουσιάσει διάφορους 
χαρακτήρες που θα βοηθήσουν τον εκπαιδευόμενο να επιτύχει 
τους στόχους του (Εκπαιδευτής, Συνήγορος του Διαβόλου, Σύστημα 
Υποστήριξης, Πηγή). 

Ο ρόλος του εκπαιδευόμενου είναι να μάθει και να απορροφήσει 
όσες περισσότερες πληροφορίες και γνώσεις μπορεί. Ενώ ο 
ρόλος του εκπαιδευόμενου είναι λιγότερο ποικίλος, εξακολουθεί 
να παίζει καθοριστικό ρόλο στη σχέση (Οργανωτής, Ερευνητής, 
Μαθητής).

Ενότητα 2
Διαδοχή των Σταδίων κατά τη 
Δημιουργία Σχέσης
Ο Clutterbuck (2005) παρουσιάζει μια σειρά από στάδια σχετικά 
με τη σχέση μεταξύ αυτών των δύο ατόμων:

• Δημιουργία Αρμονικής Σχέσης  
• Καθορισμός Κατεύθυνσης 
• Πρόοδος 
• Σταδιακός Τερματισμός 
• Επαγγελματική Φιλία / Το επόμενο βήμα 

Στάδιο 1
Η δημιουργία σχέσης είναι το αρχικό στάδιο όπου ο/η μέντορας 
και ο/η εκπαιδευόμενος θα αποφασίσουν εάν θέλουν να 
συνεργαστούν. Μερικές φορές, η σχέση μεταξύ μέντορα/
εκπαιδευόμενου μπορεί να μην έχει ισορροπία αλλά ούτε 
αποτελέσματα. Σε μια τέτοια περίπτωση, η σχέση και η 
καθοδήγηση δεν θα προχωρήσουν πολύ μακριά. Επομένως, 
όσο σημαντικές είναι οι δεξιότητες που πρέπει να επιτευχθούν 
τόσο σημαντική είναι και η ικανότητα του μέντορα να αναγνωρίζει 
μια πιθανή έλλειψη σύνδεσης και να το διαχειρίζεται θετικά - να 

αντιμετωπίζει το ζήτημα ανοιχτά και να επανεξετάσει με τον 
εκπαιδευόμενο τι είδους άτομο (σε προσωπικό ή επαγγελματικό 
επίπεδο) μπορεί να καλύψει καλύτερα τις ανάγκες του. Σε αυτό 
το αρχικό στάδιο, ο/η μέντορας και ο/η εκπαιδευόμενος πρέπει 
να συμφωνήσουν πώς θα διεξαχθεί η σχέση και οι συναντήσεις 
τους - τι προσδοκίες έχει ο ένας από τον άλλο, κυρίως σε θέματα 
συμπεριφοράς, επικοινωνίας, και μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Στάδιο 2
Το στάδιο καθορισμού κατεύθυνσης συμπίπτει με τη συμφωνία 
μέντορα και εκπαιδευόμενου για το αποτέλεσμα της σχέσης και 
το πώς. Για παράδειγμα, ο προσδιορισμός ξεκάθαρων στόχων 
ανάπτυξης μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο να επιτύχει και 
να οριστούν συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες. Οι στόχοι μπορεί 
να αλλάξουν λόγω διάφορων συνθηκών ή όταν ολοκληρωθούν 
και να αντικατασταθούν με καινούργιους.  
Επίσης, είναι ευθύνη του μέντορα να κατανοήσει εάν και πώς 
οι στόχοι ταιριάζουν με τις αρχικές ικανότητες και ανάγκες του 
εκπαιδευόμενου και να προσπαθήσει να τις προσαρμόσει 
ανάλογα.

Στάδιο 3
Η πρόοδος είναι ένα από τα πιο απαιτητικά σ τάδια της 
καθοδηγητικής σχέσης - ο όπου ο περισσότερος χρόνος και η 
περισσότερη ενέργεια επεκτείνονται. Όταν ο/η μέντορας βοηθήσει 
τον/την εκπαιδευόμενο να προσδιορίσει και να δεσμευτεί για 
προσωπική αλλαγή, τότε πρέπει να παρέχει την απαραίτητη 
καθοδήγηση και υποστήριξη. Οι περισσότερες από αυτές τις 
προσπάθειες θα συμβούν κατά την διάρκεια των προσωπικών 
συναντήσεων καθοδήγησης, αλλά πρέπει επίσης να επιτευχθούν 
μέσω διαδικτυακών συνομιλιών και ηλεκτρονικών μηνυμάτων. 
Επιπλέον, ο/η μέντορας θα εξετάσει ρητά τα είδη καθοδήγησης 
και θα εστιάσει στο πώς να δημιουργήσει εμπιστοσύνη και 
ουσιαστικές σχέσεις στα επόμενα κεφάλαια.

Στάδιο 4
Ο σταδιακός τερματισμός συμβαίνει όταν η σχέση έχει επιτύχει 
ή έχει βοηθήσει στην επίτευξη των αναμενόμενων μαθησιακών 
αποτελεσμάτων. Δεν είναι πάντα προφανές πότε είναι η σωστή 
στιγμή για τον/την εκπαιδευόμενο να αφήσει πίσω του τη ζώνη 
ασφαλείας που του προσφέρει η «φωλιά» της καθοδήγησης. Ο/η 
μέντορας πρέπει να χειριστεί αυτό το ζήτημα με ευαισθησία και, 
σε κάποιο βαθμό, προληπτικά, να επανεξετάζει περιστασιακά 
τη σχέση προστιθέμενης αξίας με τον/την εκπαιδευόμενο. 
Γνωρίζοντας που αναμένεται να οδηγήσει αυτή η σχέση επίσης 
βοηθά το πλάνο καθοδήγησης να φτάσει ένα αποτελεσματικό 
και εμφατικό τέλος.
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Στάδιο 5
Το τελευταίο στάδιο αφορά τη μετάβαση από μια σχέση καθοδήγησης σε μια λιγότερο αφοσιωμένη, πιο απλή σχέση ή επαγγελματική 
φιλία, που ίσως απαιτεί πολύπλοκες δεξιότητες επαναπροσδιορισμού. Αυτές συγκρίνονται με τις αλλαγές σε μια οικογενειακή σχέση 
μεταξύ γονέα και παιδιού. Μερικές σχέσεις δεν προχωράνε ποτέ πέρα από συμπεριφορές γονέα-παιδιού, ακόμη και όταν το παιδί έχει 
ενηλικιωθεί και έχει αποκτήσει δικά του παιδιά. Μερικές άλλες σχέσεις γονέα-παιδιού καταστρέφονται λόγω συγκρούσεων: αντί της 
εξάρτησης, η ανάγκη του παιδιού να εκφραστεί οδηγεί σε αντεξάρτηση - απόρριψη του γονέα. Ωστόσο, σε μια υγιή σχέση, το παιδί 
επιτυγχάνει ανεξαρτησία, και η αλληλεπίδρασή του με τον γονέα γίνεται συλλογική.

Ενότητα 3
Πλαίσιο Ικανοτήτων
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι, ακόμη και πριν ξεκινήσει η σχέση μέντορα/εκπαιδευόμενου, η σχέση αυτή προσδοκά 
να φέρει στην επιφάνεια ή να ενισχύσει ένα σύνολο γνώσεων, επίγνωσης, δεξιοτήτων, και ικανοτήτων. Αυτή η καθοδηγούμενη 
διαδρομή συχνά ονομάζεται πλαίσιο ικανοτήτων, ένα μοντέλο που περιγράφει την καλύτερη απόδοση σχετικά με μια συγκεκριμένη 
δραστηριότητα ή ένα έργο. Ένα τέτοιο πλαίσιο συχνά περιέχει αρκετές ικανότητες που εφαρμόζονται σε πολλούς επαγγελματικούς 
ρόλους σε έναν οργανισμό, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Κάθε ικανότητα περιγράφει, σε γενικούς όρους, υπεροχή στην επαγγελματική 
συμπεριφορά, και αυτή η περιγραφή καθορίζει στη συνέχεια το σημείο αναφοράς με βάση το οποίο αξιολογείται το προσωπικό. 
Επομένως, ένα πλαίσιο ικανοτήτων είναι ένα μέσο με το οποίο δραστηριότητες, έργα, ή οργανισμοί ξεκαθαρίζουν τι είδους συμπεριφορές 
απαιτούνται, θεωρούνται σημεία αναφοράς, εκτιμώνται, και ανταμείβονται σχετικά με συγκεκριμένους επαγγελματικούς ρόλους. 
Η σχέση μέντορα/εκπαιδευόμενου, ένα πλαίσιο ικανοτήτων, διασφαλίζει ότι τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι εκπαιδευτές τους 
κατανοούν τις αξίες του και ότι αναμένονται εξαιρετικές συμπεριφορές απόδοσης. 

Τώρα θα αναλύσουμε το πλαίσιο ικανοτήτων που δημιουργήθηκε για αυτό το πρόγραμμα καθοδήγησης:

Μέντορας Εκπαιδευόμενος

Ικανότητες   Επαγγελματικές ικανότητες:
• Εκτός από πρακτική εμπειρία, ο/η Μέντορας 

πρέπει να έχει επίσης διευθυντική εμπειρία για 
να μπορεί να μεταδώσει τι ζητά ένας διευθυντής 
από ένα νέο υπάλληλο. 

• Ικανότητα δημιουργίας ενός υποστηρικτικού 
περιβάλλοντος για να ενισχύσει τις συνεργασίες 
και τις εργασιακές σχέσεις με τον εκπαιδευόμενο.

Πρακτικές ικανότητες:
• Ο/η εκ παιδευόμενος/η πρέ πει να 

γνωρίζει καλά τους λόγους για τους 
οποίους χρειάζεται καθοδήγηση. Αυτή η 
αυτογνωσία θα πρέπει κατά προτίμηση 
να προέλθει από μια πρακτική και 
βασικού επιπέδου εμπειρία στο πλαίσιο 
της καθοδήγησης. 

Χαρακτηριστικά / 
Προσωπικές 
Συμπεριφορές

Ανοιχτό μυαλό:
• Επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να προχωρεί με 

ένα πιο λογικό ρυθμό. 
• Αποφεύγει προκαταλήψεις όσον αφορά το 

ιστορικό, την προέλευση, ή οποιοδήποτε άλλο 
χαρακτηριστικό του εκπαιδευόμενου που δεν 
σχετίζεται με αυτή τη σχέση. 

Ειλικρίνεια:
• Σαφείς και διαφανείς συμπεριφορές που 

βοηθούν στην απόκτηση της εμπιστοσύνης 
του εκπαιδευόμενου, και παράγουν ταχύτερη 
ανάπτυξη. 

Σεβασμός: 
• Εκτιμά τις γνώσεις και την 

διορατικότητα του/της Μέντορα. 
• Χρησιμοποιεί τον χρόνο και τις 

προσπάθειες του Μέντορα με 
συνείδηση. 

• Δίνει και δέχεται σχόλια με 
επαγγελματικό τρόπο.

Πρωτοβουλία: 
• Εμπλοκή με τον καθορισμό στόχων 

για να διασφαλιστεί ότι οι μαθησιακές 
ανάγκες και ο χρόνος αξιοποιούνται  

• Προετοιμασία από πριν για συναντήσεις 
με τον/την Μέντορα 

Γνώσεις Γνώση πεδίου και πλαισίου: 
• Εις βάθος γνώση για το εργασιακό περιβάλλον και 

το επαγγελματικό υπόβαθρο. 
• Επικαιροποιημένη γνώση του τομέα σπουδών, 

εξοικείωση με τις τρέχουσες εσωτερικές και 
εξωτερικές επαγγελματικές τάσεις, και αναλυτική 
ικανότητα στην αξιολόγηση της συγκεκριμένης 
αγοράς. 

Έγγραφα έργου:
• Αυτή η δομή παίζει το ρόλο μιας καθοδηγημένης 

πορείας. Ο/η Μέντορας μελετά το εγχειρίδιο και το 
εμπεδώνει για να καταλάβει πόσο μακριά είναι ο/η 
εκπαιδευόμενος/η από τα επιθυμητά μαθησιακά 
αποτελέσματα.

•  Ο/η Μέντορας θα απαντήσει όλες τις ερωτήσεις 
ή αμφιβολίες του/της εκπαιδευόμενου σχετικά 
με το πρόγραμμα καθοδήγησης. 

Έγγραφα έργου:
• Μό λ ις  ξ εκ ιν ή σ ει  τ ο  π ρ ό γρ α μ μ α 

καθοδήγησης, θα δοθεί ένα εγχειρίδιο 
στον/ην εκπαιδευόμενο/η, και θα του 
ζητηθεί να το διαβάσει προσεκτικά για 
να κατανοήσει τα επιθυμητά μαθησιακά 
αποτελέσματα και τον τρόπο εκτέλεσης 
του Έργου. 

Μαλακές και Σκληρές 
Δεξιότητες 

Ηγείται και εποπτεύει:
• Παρέχει ξεκάθαρη κατεύθυνση και δημιουργεί ένα 

δυναμικό περιβάλλον όπου ο/η εκπαιδευόμενος/η 
μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες 
του και τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

• Λειτουργεί ως πρότυπο και δίνει κίνητρο για την 
επίτευξη των υψηλότερων πρότυπων ποιότητας 
και αποδοτικότητας.

Δικτύωση:
• Εξηγεί και διδάσκει πώς μπορεί ένα άτομο να 

δημιουργήσει ένα σημαντικό επαγγελματικό 
δίκτυο. 

Προσαρμοστικότητα:
• Παρέχει ηγεσία και καθοδήγηση σε περίπλοκες 

καταστάσεις ή σε κρίσεις με το να επιδεικνύει 
ψυχραιμία και ηρεμία. 

Διαδικτυακή επικοινωνία και ψηφιακές δεξιότητες: 
• Δεδομένου ότι οι συναντήσεις, για τις ανάγκες ενός 

ή και των δύο, μπορούν να πραγματοποιηθούν 
με φυσική παρουσία αλλά και διαδικτυακά, ο/η 
Μέντορας πρέπει να έχει επαρκή ικανότητα να 
χρησιμοποιεί βασικό λογισμικό και διαδικτυακά 
εργαλεία για να προσφέρει υψηλής ποιότητας 
διδασκαλία. 

• Εργασία για το σπίτι ή ασκήσεις που θα ζητηθεί 
ο/η εκπαιδευόμενος/η να κάνει πρέπει να είναι 
διαθέσιμα διαδικτυακά, και δεν πρέπει να 
υπάρχουν άλλοι περιορισμοί. 

Διαχείριση χρόνου:
• Ένας/μια καλός/η εκπαιδευόμενος/η 

πρέπει να είναι αρκετά ταλαντούχοι στη 
διαχείριση χρόνου για να διαθέσουν αρκετό 
χρόνο έτσι ώστε η καθοδήγηση να αξίζει 
τον κόπο.

Προσαρμοστικότητα: 
• Διατηρεί ψυχραιμία και ηρεμία υπό πίεση 

με το να διατηρεί μια αίσθηση προοπτικής 
όταν αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις.  

• Παραμένει εποικοδομητικός/η όταν 
αντιμετωπίζει εμπόδια. 

• Προσαρμόζεται με θετικότητα στις 
καταστάσεις που αλλάζουν. 

Επικοινωνία:
• Δημιουργεί μια σχέση με τον/την Μέντορα 

και άλλους εκπαιδευόμενους. 
• Ικανότητα να ακούει προσεκτικά.
• Κριτική σκέψη πριν και μετά τη συνάντηση 

με τον/την Μέντορά για τα κίνητρα, 
τα πάθη, τις στάσεις, τις σκέψεις, τα 
συναισθήματα και τις συμπεριφορές σας. 

Ανεξαρτησία:
• Διαχείριση της διαδικασίας ενσωμάτωσης 

και αξιολόγησης του μαθησιακού πλάνου 
δράσης. 

• Αναγνωρίζει τη συνεισφορά του/της 
Μέντορα στη μάθηση του.

Διαδικτυακή Επικοινωνία και ψηφιακές 
δεξιότητες: 
• Δεδομένου ότι οι συναντήσεις, για τις 

ανάγκες ενός ή και των δύο, μπορούν να 
πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία 
αλλά και διαδικτυακά, είναι σημαντικό 
ο/η εκπαιδευόμενος/η να έχει διαθέσιμη 
ψηφιακή υποστήριξη έτσι ώστε να μπορεί 
να εκτελεί ασκήσεις με ευκολία. 
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◢ ΕΙΔΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
Η καθοδήγηση μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικά πλαίσια και να επιτύχει ξεχωριστούς στόχους μέσα σε 
οργανισμούς. Επομένως, είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουμε ποιο πρόγραμμα καθοδήγησης ταιριάζει καλύτερα 
στις ανάγκες του κάθε ατόμου. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα επικεντρωθούμε στους διαφορετικούς τύπους Καθοδήγησης 
περιγράφοντας τα κύρια χαρακτηριστικά τους.

ΚΕ
Φ

Α
Λ

Α
ΙΟ

 3

Ενότητα 1
Επίσημη και Ανεπίσημη Καθοδήγηση
Αυτά τα δύο είδη Καθοδήγησης είναι παρόμοια αλλά δεν είναι τα 
ίδια. Σε ένα επίσημο πρόγραμμα καθοδήγησης, τα πάντα είναι 
οργανωμένο και σχεδιασμένο για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου 
στόχου, συνήθως σε μια μακροπρόθεσμη βάση. Από την άλλη, 
η ανεπίσημη καθοδήγηση είναι πιο ευέλικτη και συμβαίνει 
περιστασιακά χωρίς να ακολουθεί κάποιο πρόγραμμα.

Χαρακτηριστικά επίσημης καθοδήγησης :

• Καθορισμένοι στόχοι 
• Συγκεκριμένα αποτελέσματα 
• Εξειδικευμένη εκπαίδευση και υποστήριξη 
• Στρατηγικό ταίριασμα μεταξύ Μέντορα και εκπαιδευόμενου

I Χαρακτηριστικά ανεπίσημης καθοδήγησης:

• Απροσδιόριστοι στόχοι 
• Άγνωστα αποτελέσματα 
• Περιορισμένη πρόσβαση στο πρόγραμμα καθοδήγησης 

(περιστασιακή συνάντηση)

Ενότητα 2
Καθοδήγηση Ένας προς Έναν
Σε αυτό το είδος καθοδήγησης, ο/η Μέντορας αντιστοιχίζεται με 
έναν/μια εκπαιδευόμενο/η με βάση την εμπειρία, τους στόχους, 
την προσωπικότητα, αλλά και άλλους παράγοντες. Είναι ένας 
έξυπνος τρόπος καθοδήγησης καθώς και τα δύο άτομα νοιώθουν 
άνετα και μια προσωπική σχέση δημιουργείται. Σε αυτό το είδος 
καθοδήγησης, ο/η εκπαιδευόμενος/η λαμβάνει πλήρη υποστήριξη 
και προσοχή.

• Δημιουργία σχέσης βασισμένη στην εμπιστοσύνη 
• Συμφωνία για στόχους και δραστηριότητες που είναι 

προσαρμοσμένες στον/την εκπαιδευόμενο/η 
• Προσφορά μακροπρόθεσμης υποστήριξης

Ενότητα 3
Ομαδική Καθοδήγηση
Η ομαδική καθοδήγηση είναι παρόμοια με την εκπαίδευση 
στην τάξη, όπου ένας ή περισσότεροι μέντορες δουλεύουν με 
μια ομάδα εκπαιδευόμενων. Σε αυτό το είδος καθοδήγησης, οι 
εκπαιδευόμενοι εκτίθενται ταυτόχρονα σε πολλαπλές απόψεις, 
και αυτό παρέχει την ευκαιρία δημιουργίας σχέσεων ανάμεσα 
στην ομάδα.

•  Σχετικά θέματα 
•  Αλληλεπίδραση που εστιάζει στους στόχους 
• Ένας Μέντορας και τέσσερεις εκπαιδευόμενοι σε κάθε ομάδα 
• Ο αριθμός της κάθε ομάδας περιορίζεται στα οκτώ άτομα 

(συμπεριλαμβανομένου του Μέντορα)

Ενότητα 4
Διαδικτυακή Καθοδήγηση
Αυτό το είδος καθοδήγησης αναφέρεται σε οποιοδήποτε είδος 
δραστηριότητας που δεν απαιτεί συναντήσεις με φυσική 
παρουσία. Συνήθως, η επικοινωνία γίνεται μέσω Sk ype, 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ή τηλεφώνου, για παράδειγμα. Αυτό 
το είδος καθοδήγησης μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικό 
για τους εκπαιδευόμενους που ζουν σε ένα περιβάλλον υψηλής 
τεχνολογίας. Ένα εικονικό πρόγραμμα καθοδήγησης έχει το μεγάλο 
όφελος να προσεγγίσει εκπαιδευόμενους σε απομακρυσμένες 
τοποθεσίες και που μπορεί να μην έχουν πρόσβαση σε κάποιο/α 
Μέντορα.

• Παροχή πολλών πόρων, και ένα καλά οργανωμένο και 
δομημένο πρόγραμμα 

• Η συχνή παρακολούθηση και παροχή σχολίων σε έναν/μια 
εκπαιδευόμενο/η είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση 
της συνέπειας 

•  Καλά αναπτυγμένη διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία όλοι 
θα έχουν τακτική και εύκολη πρόσβαση σε πηγές 

• Προώθηση εργαλείων σύνδεσης (Slack, Zoom, Skype, κ.λπ.

Ενότητα 5
Reverse Mentoring
Σε αυτό το είδος καθοδήγησης, ένα πιο έμπειρο άτομο 
αντιστοιχείται με έναν αρχάριο Μέντορα. Σε οργανισμούς, 
η αντίθετη καθοδήγηση μπορεί να φανεί χρήσιμη για τους 
μεγαλύτερους υπαλλήλους έτσι ώστε να είναι ενημερωμένοι 
σχετικά με τις πιο σύγχρονες 

τε χ νολογίες,  να αποκ τήσουν νέες προοπ τικές,  και να 
ενδυναμώσουν πιθανούς μελλοντικούς ηγέτες. 

• Κάντε το τέλειο ταίριασμα 
• Ενθάρρυνση ανοιχτού μυαλού 
• Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο άτομα κατανοούν πλήρως τους 

ρόλους τους 
• Παρακολουθείστε και ελέγξετε τα αποτελέσματα της 

καθοδήγησης

Ενότητα 6
Καθοδήγηση από Ομότιμους
Αυτό το είδος της καθοδήγησης αρχίζει με ένα από τα δύο άτομα 
να είναι πιο έμπειρο σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Ωστόσο, όσο 
η σχέση αναπτύσσεται, ο/η εκπαιδευόμενος/η προσθέτει τόση 
αξία όση και ο/η Μέντορας, και εξισορροπεί την αλληλεπίδραση, 
δημιουργώντας ένα αμοιβαίο περιβάλλον μάθησης.

• Κοινή ταυτοποίηση στόχου που μπορεί να επιτευχθεί με 
αμοιβαία βοήθεια 

• Αναγνώριση μιας δεξιότητας που θα ήθελε ο ένας να 
αναπτύξει από τον άλλο 

• Ανοικτή επικοινωνία που θα παρακινήσει μια καλή σχέση 
• Ανάπτυξη και δέσμευση για τακτικές συναντήσεις
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◢ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

Χώρα Τουρκία

Τίτλος Βέλτιστης Πρακτικής Αντίθετη Καθοδήγηση  

Όνομα Οργανισμού  Unilever

Συντάκτης Leyla Meletli από Faal Derneğii

Κύριες Μεθοδολογίες Η πρωταρχική μέθοδος σε αυτήν την πρακτική είναι η καθοδήγηση πιο έμπειρων ανθρώπων 
από τη νέα γενιά, σε αντίθεση με όλες τις άλλες πρακτικές καθοδήγησης. Είναι μια εφαρμογή 
που εστιάζει όχι μόνο στην εμπειρία και τη γνώση που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά αλλά και 
στην παραγωγή νέας γνώσης. 

Περίληψη / 
περιγραφή 
βέλτιστης πρακτικής 
(περίπου 100 λέξεις) 

Σε αυτή την πρακτική της Unilever, επιλέχθηκαν μερικοί φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Bahçeşehir 
(BAU) και καθοδήγησαν τρία ανώτερα στελέχη που δουλεύουν στην Unilever στην Τουρκία, αλλά 
και μερικούς άλλους διευθυντές εταιριών στην Τουρκία και την Κωνσταντινούπολη, σχετικά με 
θέματα όπως η ζωή, η καθημερινότητα, και ο επιχειρηματικός κόσμος. 

Θέματα όπως οι προσδοκίες της νέας γενιάς από τον επιχειρηματικό κόσμο και η αντίληψη μιας 
μάρκας συμπεριλήφθηκαν στις πρακτικές της Αντίθετης Καθοδήγησης. Επιπλέον, πολλοί διευθυντές 
της Unilever και οι Μέντορες (φοιτητές) τους συνεχίζουν να λειτουργούν ένα παρόμοιο πρόγραμμα. 

Στόχοι της βέλτιστης 
πρακτικής 

• Παροχή επικοινωνίας μεταξύ των γενεών 
• Η νέα γενιά αποκτά εμπειρία στην καθοδήγηση  
• Ταυτοποίηση  καινοτομιών σε όλους τους τομείς 
• Διασφάλιση της παρουσίας φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο 
• Επιτρέπει στα έμπειρα άτομα να μοιραστούν τις γνώσεις τους 
• Προσφέρει σε άτομα που δεν έχουν εμπειρία την ευκαιρία να μοιραστούν τις προσδοκίες 

και τις ιδέες τους 

Αντίκτυπος στους 
Δικαιούχους  

Αυτή η πρακτική έχει επιδράσεις διπλής όψης. Η νέα γενιά αποκτά εμπειρία ως μέντορες και 
παρουσιάζουν τις ιδέες τους σε ανώτερα στελέχη στους τομείς τους οποίους θα εργαστούν στο 
μέλλον, και τα έμπειρα άτομα μπορούν να αναπτύξουν τους εαυτούς τους με καινοτομίες. Επιπλέον, 
η επικοινωνία μεταξύ γενεών και η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των δύο πλευρών έχει επιρροή.  

İrem Bilgili, Μηχανική Διοίκησης, 4ο έτος / Μέντορας του Harm Goossens, Πρόεδρος της Unilever 
στην Τουρκία: 
«Χάρη στο Έργο Αντίθετης Καθοδήγησης της Unilever, είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον Harm 
Goossens, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Unilever στην Τουρκία, ο οποίος κυρίως 
συναναστρέφεται με μεγάλους οργανισμούς και ίσως να μην τον συναντούσα αλλιώς, να του κάνω 
μια παρουσίαση ένας προς έναν και να ακούσω τις ιδέες του.» 

Μέθοδοι Αρχικά, οι μέντορες (νέα γενιά) και οι εκπαιδευόμενοι (έμπειροι εργαζόμενοι) αντιστοιχούνται 
λόγω των παρόμοιων χώρων εργασίας τους. 
Στη συνέχεια, οργανώνονται σε ομάδες. Οι μέντορες συμμετέχουν σε έργα στα οποία οι 
εκπαιδευόμενοι εργάζονται τη δεδομένη στιγμή, και έτσι συνεργάζονται. 
Αργότερα, οι μέντορες (νέα γενιά) παρουσιάζουν τις απαραίτητες ιδέες αλλά και τις ιδέες που 
λείπουν κατά τη διάρκεια των σταδίων του έργου. Συζητούν τι μπορεί να γίνει με το να παρέχουν 
τις παρουσιάσεις τους στους εκπαιδευόμενους. 
Σε αυτή τη διαδικασία, οι εκπαιδευόμενοι (έμπειροι εργαζόμενοι) εξηγούν ορισμένα από τα σχέδια 
τους στους μέντορες με βάση των εμπειριών τους. Με αυτό τον τρόπο, παράγεται καλύτερη 
ποιότητα δουλειάς λόγω αυτής της συνεργασίας και λόγω της παράλληλης αλληλεπίδρασης με 
την πρακτική η οποία διαρκεί δύο μήνες περίπου. 

Βιωσιμότητα Είναι μια πρακτική που δίνει φωνή στη νέα γενιά η οποία αναγνωρίζει τις καινοτομίες. Εστιάζει στο 
μέλλον. Με αυτό τον τρόπο, υπάρχει μια μεταβίβαση που συνεχώς ανανεώνεται και αναπτύσσεται. 
Επομένως, είναι πολύ καλύτερη από άλλες πρακτικές όσον αφορά τη βιωσιμότητα. 

Περαιτέρω πηγές / Σύνδεσμοι 
προς βέλτιστη πρακτική
(ιστοσελίδα, βιβλία, κείμενα, 
άρθρα) 

https://bau.edu.tr/haber/13239-tersine-mentorluk-zirvesi-duzenlendi
https://www.isarder.org/2019/vol.11_issue.4_article65_full_text.pdf
https://coop.bau.edu.tr/tersine-mentorluk/

Προσθέστε φωτογραφίες 
υψηλής ποιότητας που 
δείχνουν τη βέλτιστη 
πρακτική - δωρεάν 
πνευματικά δικαιώματα 

https://bau.edu.tr/haber/13239-tersine-mentorluk-zirvesi-duzenlendi
https://www.isarder.org/2019/vol.11_issue.4_article65_full_text.pdf
https://coop.bau.edu.tr/tersine-mentorluk/


16 17

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

Χώρα Σουηδία 

Τίτλος της Βέλτιστης 
Πρακτικής  

Καθοδήγηση για την Ενσωμάτωση των Μεταναστών 

Όνομα Οργανισμού Nema Problema

Συντάκτης Nema Problema

Κύριες Μεθοδολογίες • Η Nema Problema είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα την Στοκχόλμη η οποία εστιάζει 
στη δημιουργία ευκαιριών μεταξύ ατόμων με διαφορετικό ιστορικό. Βοηθά καινούργιους μετανάστες 
να ενταχθούν στη Σουηδική αγορά εργασίας, να επιτύχουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους, και 
να αναπτύξουν κοινωνικά δίκτυα μεταξύ τους και των ήδη εγκατεστημένων μεταναστών. 

Για να πετύχει αυτό, δημιούργησαν δύο κύρια προγράμματα καθοδήγησης:

• Nema Problema Ungdomsmentorer
• Nema Problema Yrkesmentorer

Περίληψη / περιγραφή 
της βέλτιστης πρακτικής 
(περίπου 100 λέξεις) 

Nema Problema Ungdomsmentorer 
Το Nema Problema Ungdomsmentorer είναι ένα πρόγραμμα που διαρκεί ένα χρόνο και όπου 
νεαροί μετανάστες επικοινωνούν με νεαρούς ενήλικες από τη Σουηδία οι οποίοι τους βοηθούν 
να πετύχουν τους στόχους τους σχετικά με μακροπρόθεσμη εργοδότηση.
Nema Problema Yrkesmentorer
Το Yrkesmentorer είναι ένα πρόγραμμα που διαρκεί οκτώ μήνες και όπου επαγγελματίες μετανάστες 
αντιστοιχούνται με ένα/μια μέντορα που έχει τουλάχιστον δέκα χρόνια εργασιακής εμπειρίας στη 
Σουηδία. Συναντιόνται τακτικά με σκοπό να βοηθηθεί ο επαγγελματίας που μόλις έφτασε στη χώρα 
να κάνει βήματα προς τη Σουηδική αγορά εργασίας. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε συνεδρίες 
δικτύωσης, και η Nema Problema παρέχει συμβουλές σχετικά με το πώς να βρουν δουλειά.

Στόχοι της βέλτιστης 
πρακτικής 

Και τα δύο προγράμματα εστιάζουν στα ακόλουθα:
• Αύξηση ακαδημαϊκού επιτεύγματος 
• Αύξηση επαφής με την αγορά εργασίας 
• Αύξηση ευημερίας μεταξύ όλων των συμμετεχόντων 
• Αύξηση της θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς 
• Αύξηση των εθνικών δεσμών και γνώση του πλαισίου ένταξης 
• Βελτίωση επαγγελματικού δικτύου 
• Βελτίωση γλωσσολογικών δεξιοτήτων 
• Βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων 

Αντίκτυπος στους 
Δικαιούχους  

Nema Problema Ungdomsmentorer 
• Οι εκπαιδευόμενοι βρίσκουν νέες δουλειές 
• Οι ακαδημαϊκοί βαθμοί βελτιώνονται 
• Οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν στόχους κατά τη διάρκεια του προγράμματος και ενισχύουν 

το κίνητρο τους 
• Δημιουργία σχέσεων με τους ντόπιους 
• Ενσωμάτωση στον πολιτισμό

Nema Problema Yrkesmentorer
• Οι εκπαιδευόμενοι βελτιώνουν το βιογραφικό τους και τη συνοδευτική επιστολή 
• Βελτίωση των επαγγελματικών Σουηδικών γλωσσικών ορισμών 
• Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τους Σουηδικούς κοινωνικούς κανόνες και την κουλτούρα 

στους χώρους εργασίας Αύξηση του επαγγελματικού τους δικτύου 
• Βελτίωση των δεξιοτήτων τους έτσι ώστε να μπορέσουν να καθοδηγήσουν άλλα άτομα

Μέθοδοι Nema Problema Ungdomsmentorer 
• Αρχικό στάδιο. Χρησιμεύει για τον καθορισμό των προσδοκιών και των στόχων του/της μέντορα 

και του/της εκπαιδευόμενου, και για την ανάπτυξη μια καλής σχέσης μεταξύ των δύο αλλά 
και μεταξύ των διάφορων ομάδων που είναι εγγεγραμμένες στο πρόγραμμα. 

• Οι μέντορες και οι εκπαιδευόμενοι συναντιόνται τουλάχιστον μια φορά τον μήνα για εννέα 
μήνες για να δουλέψουν πάνω σε στόχους που έχουν ήδη καθοριστεί. Επιπλέον, οι ομαδικές 
συναντήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε όλες τις ομάδες.

Nema Problema Yrkesmentorer
• Συνέντευξη και Αντιστοιχία. Μετά από συνέντευξη των συμμετεχόντων, οι εκπαιδευόμενοι 

αντιστοιχούνται με μέντορες ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους τους αλλά και το τι 
θέλουν να επιτύχουν. 

• Αρχικό στάδιο. Ο/η μέντορας και ο/η εκπαιδευόμενος/η συναντιόνται για πρώτη φορά και 
τους δίνονται συμβουλές με βάση προηγούμενες εμπειρίες.

• Συναντήσεις. Ο/η μέντορας και ο/η εκπαιδευόμενος/η συναντιόνται τουλάχιστον μια φορά τον 
μήνα για οκτώ μήνες. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων (με φυσική παρουσία), σχεδιάζονται 
στόχοι και δημιουργούνται δραστηριότητες με βάση τις ανάγκες του/της εκπαιδευόμενου/ης. 

Βιωσιμότητα Η βιωσιμότητα των προγραμμάτων καθοδήγησης υποστηρίζεται από τις γνώσεις των μεντόρων 
και των εκπαιδευόμενων. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευόμενοι, πέρα από τους στόχους τους, 
αναπτύσσουν δεξιότητες καθοδήγησης οι οποίες τους παρακινούν να ανταποδώσουν την εμπειρία 
τους με καινούργιους μετανάστες που φτάνουν στη Σουηδία. Οι αναφορές από τον οργανισμό 
δείχνουν ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων συνεχίζει να αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. 

Περαιτέρω πηγές / Σύνδεσμοι 
προς βέλτιστη πρακτική
(ιστοσελίδα, βιβλία, κείμενα, 
άρθρα) 

https://www.nemaproblema.se/
https://www.youtube.com/channel/UCov139x6C79RZ10_bbSpc1Q
(Το Κανάλι YouTube της Nema)
https://www.youtube.com/watch?v=MgDwUUlSRKM&
(στα Σουηδικά) Στη Nema Problema, τα νεαρά άτομα που έφτασαν πρόσφατα στη χώρα μπορούν 
να έχουν μέντορα για ένα χρόνο. Επιπλέον, ομαδικές συναντήσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις 
οργανώνονται έτσι ώστε να παρέχουν έμπνευση και κίνητρο για σπουδές και εργασία. 

Προσθέστε φωτογραφίες 
υψηλής ποιότητας που 
δείχνουν τη βέλτιστη 
πρακτική - δωρεάν 
πνευματικά δικαιώματα 

Τελετή Διπλώματος μεταξύ Μέντορα και Εκπαιδευόμενου 

https://www.nemaproblema.se/
https://www.youtube.com/channel/UCov139x6C79RZ10_bbSpc1Q
https://www.youtube.com/watch?v=MgDwUUlSRKM&
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Χώρα Κύπρος 

Τίτλος Βέλτιστης Πρακτικής  Συνδυασμός Μαθημάτων Ψηφιακής Γλώσσας και Καθοδήγησης 

Όνομα Οργανισμού  Project Phoenix

Συγγραφείς και Συντάκτες  Holly McCamant και Tiziana Heck από Project Phoenix 
Center for Social Innovation CSICY 

Κύριες Μεθοδολογίες Το Project Phoenix λειτουργεί με μεθοδολογία συστημικής σκέψης, την οποία αξιοποιήσαμε για αυτό 
το έργο. Η συστημική σκέψη εστιάζει σε ευρείες προοπτικές για να προσδιορίσει τις ανάγκες παρά 
συγκεκριμένα γεγονότα. Σε αυτό το πρόγραμμα, ήταν ξεκάθαρο ότι οι γλωσσολογικές ικανότητες 
για αιτητές ασύλου ήταν μια ουσιαστική δεξιότητα η οποία θα βοηθούσε με την ενσωμάτωση σε 
διάφορα επίπεδα. 

Επίσης, χρησιμοποιήσαμε μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή - παρά μια προσέγγιση 
από την κορυφή προς τη βάση - όταν προσδιορίζαμε τις ανάγκες που απευθύνονται σε αυτό το 
πρόγραμμα. Συμβουλευτήκαμε τη Caritas Κύπρου, και υλοποιήσαμε ένα δοκιμαστικό πρόγραμμα, 
το οποίο μας βοήθησε να σχεδιάσουμε την πιο πρόσφατη εκδοχή. 

Περίληψη / 
περιγραφή της βέλτιστης 
πρακτικής  

Στην Κύπρο, οι αιτητές ασύλου συνδέθηκαν με το ELT Professionals στην Ινδία και ένα μέντορα 
στις ΗΠΑ. Δεκατρία μαθήματα Αγγλικών - που πραγματοποιήθηκαν στην τάξη με ένα ή δύο άτομα 
- προσφέρθηκαν σε κάθε μαθητή αλλά και έξι συνεδρίες καθοδήγησης. Τα μαθήματα Αγγλικών 
εστίασαν σε θέματα που είναι ζωτικής σημασίας για την καθημερινή ζωή και την ενσωμάτωση 
στην Κύπρο. Οι συνεδρίες καθοδήγησης βοήθησαν με την προετοιμασία εισαγωγής στην αγορά 
εργασίας και συνδέσεων με άλλες πηγές. 

Στόχοι της βέλτιστης 
πρακτικής 

Το πρόγραμμα επιδιώκει να βοηθήσει μαθητές να συνεχίσουν τη μάθηση της Αγγλικής γλώσσας 
και να αναπτυχθούν ως επαγγελματίες. Η Κύπρος είναι η βάση πολλών αιτητών ασύλου, αλλά το 
νησί προσφέρει λίγες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για αυτούς. Πολλά από τα άτομα αυτά δεν μιλούν 
Αγγλικά ή Ελληνικά, και τα λίγα μαθήματα που προσφέρονταν δεν ήταν διαθέσιμα κατά τη διάρκεια 
της καραντίνας. Φέραμε σε επαφή τους αιτητές ασύλου στην Κύπρο με το ELT professionals στην 
Ινδία και ένα μέντορα, βοηθώντας τους έτσι να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην Αγγλική γλώσσα 
και να λάβουν προετοιμασία για την αγορά εργασίας.  

Αντίκτυπος στους δικαιούχους   Όλοι οι μαθητές βελτίωσαν την ικανότητα τους να επικοινωνούν στα Αγγλικά, πράγμα το οποίο 
τους βοήθησε με την ενσωμάτωση τους και την καθημερινότητα στην Κύπρο. Επίσης, οι μαθητές 
βρήκαν τις συνεδρίες καθοδήγησης ωφέλιμες για την ευημερία τους αλλά και λόγω του ότι του 
ότι ήταν βοηθητικές για την δημιουργία βιογραφικών και την παροχή συμβουλών για αιτήσεις 
εργασίας. Η αναζήτηση ασύλου στην Κύπρο μπορεί να είναι απάνθρωπη, οπότε οι δικαιούχοι 
ενθουσιάστηκαν που αντιμετωπίζονταν ως άνθρωποι με ταλέντα και δυνατότητες. Αυτοί που 
είχαν έναν σύντροφο στην τάξη συνήθως έγιναν φίλοι μεταξύ τους, βοηθώντας ο ένας τον άλλον 
στην τάξη και την δημιουργία μιας κοινότητας. 

Μαρτυρία ενός από τους συμμετέχοντες: “Στο τέλος του προγράμματος, αναμένω απόκτηση 
κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων που θα μου επιτρέψουν να βρω καλύτερες εργασιακές 
ευκαιρίες.”

Η Μέντορας (η Holly) ενημερώνει σχετικά με την ιστορία επιτυχίας ενός από τους συμμετέχοντες 
του προγράμματος. Μια από τις μαθήτριες είχε την ικανότητα να βοηθήσει έναν ασθενή νοσοκομείο 
με το να μεταφράσει τα λόγια του γιατρού στα Αγγλικά (09.04.2021): 
https://www.facebook.com/210509442820952/videos/480360326443105

Η μαθητευόμενη (η Marvel Sarah) μοιράζεται τις καλύτερες στιγμές της από το πρόγραμμα 
(21.04.2021): https://www.facebook.com/210509442820952/videos/2816052571991213

Μέθοδοι • Τα διαδικτυακά μαθήματα Αγγλικών για κάθε μαθητή/ζευγάρι μαθητών καθοδηγήθηκαν από 
ένα πρόγραμμα διδασκαλίας που δημιουργήθηκε από δύο εκπαιδευτικούς οι οποίοι είχαν ήδη 
συμμετέχει σε δύο από τα προηγούμενα μας έργα διαδικτυακών μαθημάτων Αγγλικής γλώσσας 
και λειτούργησαν ως εκτιμητές του Αγγλικού προγράμματος. Η διδακτέα ύλη προσαρμόστηκε από 
τους δύο εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δημιούργησαν το πρόγραμμα μαθημάτων, πραγματοποίησαν 
ατομικές συνεντεύξεις αξιολόγησης με όλους τους μαθητές έτσι ώστε να προσδιορίσουν την επίδοση 
τους στην Αγγλική γλώσσα. Οι αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί των μαθητών προσάρμοσαν επίσης την 
διδακτέα ύλη για να ταιριάζει με τις ανάγκες των μαθητών τους καθώς τα μαθήματα ήταν σε εξέλιξη. 

• Οι συνεδρίες καθοδήγησης, με έναν από τους μαθητές να τις καθοδηγεί, περιείχαν ατομική 
υποστήριξη για την επαγγελματική εξέλιξη του μαθητή. Περιείχαν δραστηριότητες σχετικά με τη 
δημιουργία βιογραφικού, τη συγγραφή συνοδευτικής επιστολής, αλλά και δοκιμαστικές συνεντεύξεις. 
Επίσης, δόθηκε έμφαση στο να έρθουν σε επαφή μαθητές που παρουσίασαν παρόμοιο τρόπο 
σκέψεις, την εισήγηση δραστηριοτήτων στην κοινότητα που υποστηρίζουν την ένταξη των μαθητών, 
και παραπεμπτικά στο Συμβούλιο Προσφύγων Κύπρου σε κρίσιμες καταστάσεις. 

• Οι εκπαιδευτικοί και οι μέντορες συμπλήρωναν μια διαδικτυακή αναφορά με το περιεχόμενο 
των μαθημάτων και σχετικά σχόλια για κάθε έναν από τους μαθητές τους. Ο/η Μέντορας και οι 
εκπαιδευτικοί συμπλήρωναν την ίδια φόρμα για κάθε μαθητή. Όταν οι εκπαιδευτικοί και ο/η 
Μέντορας διάβαζαν ο ένας τα σχόλια του άλλου, τους βοηθούσε να κατανοήσουν καλύτερα τις 
μαθησιακές ανάγκες του κάθε ατόμου. Οι αναφορές των μαθητών διανέμονται στους εκπαιδευτικούς 
για να μάθουν και να πάρουν νέες ιδέες για δραστηριότητες και εργασίες.  

• Μια κάρτα SIM και σχέδια δεδομένων ήταν διαθέσιμα για όλους τους μαθητές για όλη τη διάρκεια του 
Προγράμματος έτσι ώστε να παρακολουθήσουν τα διαδικτυακά μαθήματα Αγγλικών και τις συνεδρίες 
καθοδήγησης με τα κινητά τους τηλέφωνα και μια σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο. Δεν είχαν όλοι 
οι μαθητές πρόσβαση στο Διαδίκτυο διαφορετικά. Έτσι, είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν τα 
μαθήματα από την κατοικία τους και να μην χρειαστεί να πάνε αλλού για να βρουν Ίντερνετ (κάτι 
που θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο κατά τη διάρκεια της καραντίνας). 

• Χρησιμοποιήσαμε μια δωρεάν διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει συναντήσεις με βίντεο για 
τα μαθήματα της Αγγλικής γλώσσας και τις συνεδρίες καθοδήγησης. 

• Μηνύματα υπενθύμισης αποστέλλονται στους μαθητές του προγράμματος πριν από σημαντικές 
συναντήσεις και, εάν χρειαστεί, πριν τα μαθήματα Αγγλικής γλώσσας και τις συνεδρίες καθοδήγησης, 
έτσι ώστε να αυξηθεί η τυπικότητα και η παρουσία.  

Βιωσιμότητα Λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στα μαθήματα με φυσική παρουσία στην τάξη στην 
Κύπρο, τα διαδικτυακά μαθήματα είναι η μόνη λογική λύση για το άμεσο μέλλον. Ένα δίκτυο έχει 
δημιουργηθεί εντός του Ινδικού ELT professionals, το οποίο καθιστά την πρόσληψη εκπαιδευτικών 
μια ομαλή διαδικασία για μελλοντικά μαθήματα. 

Οι γλωσσικές δεξιότητες στα Αγγλικά μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους μαθητές να μάθουν 
Ελληνικά στο μέλλον, αλλά και να βοηθήσουν οποιοδήποτε άλλο αιτητή ασύλου που δεν έχει 
πολλές γνώσεις της Αγγλικής ή/και της Ελληνικής γλώσσας. 

Περαιτέρω πηγές / Σύνδεσμοι 
προς Βέλτιστη Πρακτική
(ιστοσελίδα, βιβλία, άρθρα/
αναρτήσεις/εικόνες)   

“How a Pandemic brought together an Indian Teacher with a Congolese Student in Cyprus”, Από 
την Phyllis Wanjiru, Project Phoenix Medium Blog

Προσθέστε φωτογραφίες 
υψηλής ποιότητας που 
δείχνουν τη βέλτιστη 
πρακτική - δωρεάν 
πνευματικά δικαιώματα  

Η συνάντηση ενδιαφερομένων περιλαμβάνει δύο μαθητές του προγράμματος και δύο από τους 
εκπαιδευτικούς, την Caritas Κύπρου που είναι συνεργάτης του Project Phoenix, τον ιδρυτή του 
προγράμματος, την Ευρωπαϊκή Ένωση Φοιτητών, τους μαθητές που καθοδηγούσαν και τα μέλη 
της ομάδας του Project Phoenix
(28.04.2021):

https://www.facebook.com/210509442820952/videos/480360326443105
https://www.facebook.com/210509442820952/videos/2816052571991213
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Χώρα Ιταλία

Τίτλος Βέλτιστης Πρακτικής   Κύκλοι Καθοδήγησης

Όνομα οργανισμού Comune di Olbia

Συγγραφείς   Comune di Olbia

Κύριες Μεθοδολογίες Η μεθοδολογία και η πρακτική του Έργου έχουν προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνονται στα 
χαρακτηριστικά της γεωγραφικής απομόνωσης και την εποχικότητα της ζωής των μικρών νησιών.  

Η καθοδήγηση από ομότιμους χρήστες βασίζεται κυρίως σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ζωντανής 
ροής πολλών δραστηριοτήτων για να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερους συμμετέχοντες. 

Περίληψη / περιγραφή 
της βέλτιστης πρακτικής 
(περίπου 100 λέξεις) 

Το «Blue Social Growth» είναι ένα πειραματικό παιδαγωγικό πλάνο για την εκπαίδευση του 
πληθυσμού σε μικρά νησιά. Απευθύνεται στην πρόσφατη μετανάστευση και την προσφυγική 
κρίση μέσω της «γαλάζιας ανάπτυξης» οικονομικών και κοινωνικών επιχειρήσεων. 
Συγκεκριμένα, η βέλτιστη πρακτική που παρουσιάζεται εδώ προτείνει έναν κύκλο έξι πιλοτικών 
συνεδριών e-Mentoring σε κάθε χώρα εταίρο για να εμπλουτίσουν την υποστήριξη που θα λάβουν 
για την επίτευξη των στόχων τους και την ίδρυση των επιχειρήσεων τους. 

Στόχοι βέλτιστης πρακτικής Τα αποτελέσματα που αναμένονται από αυτή την βέλτιστη πρακτική είναι η ενίσχυση της 
επικοινωνίας μεταξύ των προσφύγων, και η επιτυχημένη εγκατάσταση των μεταναστών δεύτερης 
γενιάς. Οι συνεδρίες καθοδήγησης από ομότιμους θα συμβάλουν επίσης στην ανάπτυξη ενός 
προγράμματος που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλα μέλη του κοινού-στόχου στο μέλλον 
για να συνεχίσει να ενθαρρύνει στελέχη εταιρειών να δημιουργούν τέτοιες κοινωνικές πρακτικές 
στην Ευρωπαϊκή κοινότητα.  

Αντίκτυπος στους δικαιούχους   Ο αναμενόμενος αντίκτυπος στους συμμετέχοντες σχετίζεται με πρακτικές επιχειρηματικές 
εμπειρίες, τεχνογνωσία, πληροφορίες, και τις βασικές ικανότητες και απαλές δεξιότητες που 
απαιτούνται για τη λειτουργία μιας επιχείρησης. 
Μια τέτοια συγκεκριμένη μεθοδολογία καθοδήγησης επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να αποκτήσει 
εμπειρίες από πρώτο χέρι και απευθείας με παραδείγματα από επιτυχημένες πρακτικές 
ενσωμάτωσης. Επομένως, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα λεπτομερής χάρη 
με βήματα και δραστηριότητες που προτείνονται για την επίτευξη μιας θετικής και ικανοποιητικής 
ζωής στην χώρα που τους φιλοξενεί. 

Μέθοδοι Η καθοδήγηση από ομότιμους είναι μια μορφή καθοδήγησης που συνήθως συμβαίνει μεταξύ ενός 
ατόμου που έχει ζήσει μια συγκεκριμένη εμπειρία (ομότιμος μέντορας) και ενός ατόμου που ζει για 
πρώτη φορά μια τέτοια εμπειρία (ομότιμος εκπαιδευόμενος). Μερικά διαδεδομένα παραδείγματα 
προέρχονται από το διδακτικό πεδίο με έμπειρους μαθητές να βοηθούν τους μαθητές του πρώτου 
έτους σε ένα συγκεκριμένο μάθημα ή σε ένα νέο σχολείο. Οι ομότιμοι μέντορες συμμετέχουν 
επίσης στην αλλαγή της υγείας και του τρόπου ζωής. 
Διαδικτυακή καθοδήγηση από ομότιμους χρήστες: 
Οι συμμετέχοντες στην δοκιμαστική εκπαίδευση ηλεκτρονικής μάθησης θα έχουν το δικαίωμα να 
συμμετέχουν στην δοκιμαστική διαδικασία ως εκπαιδευόμενοι. Οι συντονιστές επιλέγονται από 
οργανώσεις εταίρους. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης για την ηλεκτρονική μάθηση, 
οι μηνιαίοι κύκλοι καθοδήγησης από ομότιμους θα πραγματοποιηθούν σε συνολικά έξι συνεδρίες 
καθοδήγησης μεταξύ εκπαιδευόμενων από διάφορες χώρες. Οι κύκλοι καθοδήγησης μπορούν να 
πραγματοποιηθούν μέσω συνεδρίων Skype (ή σε ζωντανές πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης). Κάθε 
διαδικασία συνεδριών καθοδήγησης θα πραγματοποιηθεί σε κάθε χώρα. 

Βιωσιμότητα Η συμμετοχή μεταναστών δεύτερης γενιάς θα λειτουργήσουν ως μέντορες στους πρόσφυγες μέσω 
τεχνικών ταιριάσματος. Η ανταλλαγή των ίδιων εμπειριών και το κοινό μεταναστευτικό ιστορικού 
μπορεί να βοηθήσει στην δημιουργία δυνατών και μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ του Μέντορα 
και του εκπαιδευόμενου. 
Επιπλέον, ας υποθέσουμε ότι η καθοδήγηση ομότιμων αναγνωρίζεται ως επιτυχημένη. Σε αυτή 
την περίπτωση, ο/η εκπαιδευόμενος/η πιθανόν να είναι πρόθυμος να μοιραστεί τις γνώσεις που 
απέκτησε για να βοηθήσει άλλους μετανάστες να βρουν ένα πρόγραμμα καθοδήγησης. Επομένως, 
η βιωσιμότητα υποστηρίζεται από την πιθανότητα ότι μια αυξανόμενη ομάδα ατόμων μπορούν 
να συνεισφέρουν ως μέντορες μετά από την εμπειρία τους ως εκπαιδευόμενοι. 

Περαιτέρω πηγές / Σύνδεσμοι 
προς Βέλτιστη Πρακτική
(ιστοσελίδα, βιβλία, κείμενα, 
άρθρα)  

Grif fiths, Kathleen, Foula Kopanidis, and Marion Steel. "Investigating the value of a peer-to-peer 
mentoring experience." Australasian Marketing Journal (AMJ) 26.2 (2018): 92-98.
Hogan, Rosemarie, Deborah Fox, and Georgina Barratt-See. "Peer to peer mentoring: Outcomes of 
third-year midwifery students mentoring first-year students." Women and Birth 30.3 (2017): 206-213.
Colvin, Janet W., and Marinda Ashman. "Roles, risks, and benefits of peer mentoring relationships 
in higher education." Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning 18.2 (2010): 121-134.

Προσθέστε φωτογραφίες 
υψηλής ποιότητας που 
δείχνουν τη βέλτιστη 
πρακτική - δωρεάν 
πνευματικά δικαιώματα   



22 23

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5

Χώρα Πορτογαλία 

Τίτλος Βέλτιστης Πρακτικής   PILD-Programa para a Inclusão e Literacia Digital

Όνομα οργανισμού Câmara Municipal de Lisboa

Συγγραφείς Helder Touças, Vanessa Verissimo, Luisa Dornellas 

Κύριες Μεθοδολογίες Μέσω εργαστηρίων παιχνιδοποίησης και άτυπων «Ψηφιακών Δεξιοτήτων», οι συμμετέχοντες 
καλούνται να διερευνήσουν τη δημοκρατική, κριτική σκέψη, και τη δημιουργική δυνατότητα, και 
να κερδίσουν ψηφιακά εμβλήματα, διαδικτυακά μικρό-πιστοποιητικά (Gibson et al., 2015) βάσει 
των πρότυπων του Open Badges. Από έναν ελεγκτή ψεύτικων ειδήσεων έως την κωδικοποίηση, 
τα κερδισμένα εμβλήματα είναι διαθέσιμα σε ένα διαδικτυακό χαρτοφυλάκιο, το «Διαβατήριο 
Ψηφιακών Δεξιοτήτων», το οποίο επιτρέπει την κοινή χρήση δεξιοτήτων σε όλο το Διαδίκτυο, τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή τη συμπερίληψη τους σε ένα βιογραφικό, ενισχύοντας παράλληλα τις 
εργασιακές δεξιότητες και την ψηφιακή ταυτότητα. Το πρόγραμμα λειτουργεί μέσω μεθοδολογιών 
άτυπης εκπαίδευσης, και οι συμμετέχοντες είναι στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας. Η 
προσέγγιση μπορεί να είναι ένας προς έναν ή μικρές ομάδες για να επιτευχθεί για την επίτευξη της 
ανάπτυξης ικανοτήτων που ενισχύουν και παρακινούν την αυτοδιδασκαλία και την ενδυνάμωση. Το 
κάθε άτομο ξεχωριστά μπορεί να κατευθύνει τη μάθηση του και να συνεισφέρει με το να βοηθήσει 
άλλους να αξιολογήσουν την εκπαιδευτική τους εξέλιξη.  

Περίληψη / περιγραφή 
βέλτιστης πρακτικής 
(περίπου 100 λέξεις) 

Το «Διαβατήριο Ψηφιακών Δεξιοτήτων» αποτελείται από 10 ψηφιακές δεξιότητες – από ασφάλεια 
στο Ίντερνετ στις βασικές αρχές τις κωδικοποίησης, με βάση το DIGCOMP 2.1 - Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Αναφοράς για Ψηφιακές Ικανότητες (Vuorikari et al., 2016) και το έργο LIDIA (Costa, Cruz, 
Viana & Pereira, 2015). Είναι ένα πρόσφατα δημιουργημένο πρόγραμμα για ψηφιακή ένταξη και 
γραμματισμό που απευθύνονται σε όλους, μετανάστες, πρόσφυγες, αιτητές ασύλου, και εστιάζει 
στους άνεργους, τους ηλικιωμένους, και όλους όσους έχουν περιορισμένο επίπεδο εκπαίδευσης 
ή χαμηλό εισόδημα, που θεωρούνται προτεραιότητα. Ο σκοπός είναι να προσφερθούν ευκαιρίες 
ψηφιακής ένταξης και γραμματισμού στα άτομα που κινδυνεύουν να αποκλειστούν από πρόσβαση 
σε βασικές διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες υγείας, οικονομικής και προσωπικής ευθύνης. 
Το κάθε άτομο επιλέγει το ρυθμό που θέλει για τις μαθησιακές δραστηριότητες. Δύο μέντορες 
είναι μόνιμα διαθέσιμοι για διευκόλυνση, παρέχοντας επαναλήψεις. 

Στόχοι βέλτιστης πρακτικής • Προώθηση κοινωνικής ένταξης 
• Αύξηση πολιτισμικής ανταλλαγής και κριτικής σκέψης 
• Εύκολο μαθησιακό περιβάλλον 
• Ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών 
• Ατομική προσέγγιση που επιτρέπει την αντιμετώπιση ατομικών αναγκών 

Αντίκτυπο στους δικαιούχους   • Αίσθημα ότι ανήκουν κάπου 
• Ενδυνάμωση  
• Προσωπική παρότρυνση  
• Οι συντονιστές ως πρόσωπα επικοινωνίας 
• Δέσμευση σε κοινωνική αλληλεπίδραση 
• Προώθηση κοινωνικής ένταξης  
• Επικοινωνία 
• Νέες προοπτικές & ευκαιρίες 

Μέθοδοι Η παιδαγωγική προσέγγιση στα εργαστήρια περιστρέφεται γύρω από ολοκληρωμένες, προοδευτικές, 
και ευέλικτες μαθησιακές δραστηριότητες που ονομάζονται «Ψηφιακές Προκλήσεις.» Βασίζονται στο 
παράδειγμα της Συνδεδεμένης Μάθησης (Ito et al., 2013), το παιδαγωγικό παράδειγμα της Άτυπης 
Εκπαίδευσης, και στρατηγικές παιχνιδοποίησης όπως οι αποστολές, περιπέτειες, εμβλήματα, 
παιχνίδια με ρόλους, και αφηγήσεις παιχνιδιών. Οι «Ψηφιακές Προκλήσεις» εκτιμούν τις δεξιότητες 
και τις εμπειρίες των μαθητευομένων, και τις ενσωματώνουν στη διαδικασία μάθησης αξιοποιώντας 
την προηγούμενη μάθηση και εστιάζοντας σε άτυπες καθημερινές εργασίες. Η διαδικασία μάθησης 
είναι σχεδιασμένη με βάση τη σημασία, προκαλώντας τους μαθητευόμενους να εμπλακούν σε 
στοχαστικές και διασκεδαστικές δραστηριότητες που παίρνουν στοιχεία από την καθημερινή ζωή.

Οι δεξιότητες είναι σκόπιμα συνοπτικές, ρεαλιστικές και αναφέρονται στα πιο κοινά ενδιαφέροντα 
και δραστηριότητες των πολιτών, όπως προσδιορίζονται στο έργο LIDIA (Costa, Cruz, Viana & 
Pereira, 2015). Οι δεξιότητες είναι επίσης ουδέτερες ως προς την οποιαδήποτε συσκευή, τηρώντας 
την πιο πρόσφατη έρευνα για το ψηφιακό χάσμα δεύτερου και τρίτου επιπέδου (Wei et al., 2011; 
Van Deursen & Helsper, 2015). 

Βιωσιμότητα Ενσωματώνει Εθνικές πρωτοβουλίες της Ψηφιακής Ένταξης, όπως το διεθνές έργο LIDIA  του 
Πανεπιστημίου της Λισαβόνας (Lidia. π.χ. Lisboa. pt.) και το δίκτυο OBLID του Πανεπιστημίου της 
Αλμπέρτα (contemcom.org). Η συνεργασία των δύο παρείχε κατάρτιση για ψηφιακούς συντονιστές 
σε αγροτικές περιοχές της Πορτογαλίας και συγγράψαν μαζί πόρους πολυμέσων για την Ψηφιακή 
Ιθαγένεια. Το πρόγραμμα «Διαβατήριο Ψηφιακών Δεξιοτήτων» ξεκίνησε τον Σεπτέμβρη του 2017, 
εστιάζοντας στον πληθυσμό της Μαρβίλα, μιας μη προνομιούχας γειτονιάς στην Λισαβόνα, σε 
συνεργασία με τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, την τοπική ενορία, και την τοπική δημόσια 
βιβλιοθήκη. Από τότε, περισσότερα από 2000 ψηφιακά μαθησιακά εμβλήματα έχουν ήδη εκδοθεί, 
65% των οποίων ανήκουν σε γυναίκες συμμετέχοντες. Πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 
160 εργαστήρια πολλαπλών συνεδριών σε γειτονιές/ενορίες της πόλης. Επιπλέον, δύο μαθήματα 
κατάρτισης για εκπαιδευτές/μέντορες ολοκληρώθηκαν, που παρείχαν επαγγελματική εξέλιξη 
στην μεθοδολογία του Ψηφιακού Διαβατηρίου, επιτρέποντας στην πρωτοβουλία να κλιμακωθεί σε 
εθνικό επίπεδο, ενισχύοντας έτσι τον αντίκτυπό και διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα. Η μέθοδος 
προσαρμόζεται για την βελτίωση της γλωσσολογικής μάθησης, της πολιτισμικής ανταλλαγής, της 
επαγγελματικής καριέρας, φιλίας, ένταξης, της δια βίου μάθησης, τις ανάπτυξης δεξιοτήτων, και 
ενός μεγάλου φάσματος ιδρυμάτων, σχολείων, χώρων εργασίας, ή μη κυβερνητικών οργανισμών. 

Περαιτέρω πηγές / Σύνδεσμοι 
προς Βέλτιστη Πρακτική
(ιστοσελίδα, βιβλία, κείμενα, 
άρθρα)  

Ιστοσελίδα Έργου:
http://www.cm-lisboa.pt/
Άρθρο από το Περιοδικό Elm 
https://elmmagazine.eu/news/bringing-digital-empowerment-into-everyday-life/
InCode2030
https://www.incode2030.gov.pt/passaporte-competencias-digitais-pild-0
EPALE Νέα 
https://epale.ec.europa.eu/pt/content/programa-de-inclusao-para-literacia-digital-pild

Προσθέστε φωτογραφίες 
υψηλής ποιότητας που 
δείχνουν τη βέλτιστη 
πρακτική - δωρεάν 
πνευματικά δικαιώματα 

Επαφές
luisa.dornellas@cm-lisboa.pt ● helder.toucas@cm-lisboa.pt  ●
vanessa.verissimo@cm-lisboa.pt

 

http://www.cm-lisboa.pt/
https://elmmagazine.eu/news/bringing-digital-empowerment-into-everyday-life/
https://www.incode2030.gov.pt/passaporte-competencias-digitais-pild-0
https://epale.ec.europa.eu/pt/content/programa-de-inclusao-para-literacia-digital-pild
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Χώρα Γερμανία 

Τίτλος Βέλτιστης Πρακτικής   Kulturgrenzenlos

Όνομα οργανισμού Kulturgrenzenlos

Συγγραφείς   Constanze Rassbach από KulturLife gGmbH

Κύρια Μεθοδολογία Παράλληλη καθοδήγηση (προσέγγιση ομότιμου/φίλου) 

Περίληψη / περιγραφή 
βέλτιστης πρακτικής 
(περίπου 100 λέξεις)

Η Kulturgrenzenlos είναι μια ένωση που έχει δημιουργήσει ένα «παράλληλο» έργο μεταξύ φοιτητών 
πανεπιστημίου και πολιτών που έφτασαν πρόσφατα στην χώρα (άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, 
πρόσφυγες, αιτητές ασύλου). Ο σκοπός είναι να γίνει αντιστοίχιση μεταξύ δύο ατόμων που τότε θα περνούν 
τον ελεύθερο τους χρόνο μαζί, θα είναι συνδεδεμένοι ουσιαστικά, και θα ανταλλάζουν πολιτισμικές εμπειρίες. 
Αυτό το παράδειγμα καθοδήγησης έχει σχεδιαστεί ως η λεγόμενη «παράλληλη» ιδέα. Αναφέρεται στη σχέση 
μεταξύ του Μέντορα και του εκπαιδευόμενου σαν μια ομότιμη προσέγγιση. Δεν είναι μια συνηθισμένη 
σχέση καθοδήγησης, καθώς και τα δύο άτομα μπορούν να λειτουργήσουν σαν Μέντορες σε ορισμένους 
τομείς και σαν εκπαιδευόμενοι σε ορισμένους άλλους τομείς με βάση την εξειδίκευση και τις εμπειρίες. 

Στόχοι βέλτιστης πρακτικής • Προώθηση κοινωνικής ένταξης 
• Ενίσχυση ανταλλαγής και ανοιχτού μυαλού 
• Εύκολη αρχική επικοινωνία σε άνετο περιβάλλον 
• Ανταλλαγή εμπειριών  
• Προσωπική προσέγγιση που επιτρέπει την αντιμετώπιση ατομικών αναγκών 

Αντίκτυπου στους 
δικαιούχους  

• Αίσθηση ότι ανήκουν κάπου 
• Συγκεκριμένο άτομο επικοινωνίας που να χειρίζεται ερωτήσεις, ανησυχίες, κ.λπ. 
• Πρακτική στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 
• Προώθηση κοινωνικής ένταξης  
• Επικοινωνία με το να κοιτάζονται στα μάτια  
• Νέες προοπτικές 

Μέθοδοι Στα πλαίσια του έργου, η μέθοδος «παράλληλη μάθηση» χρησιμοποιείται αρχικά κυρίως για μάθηση 
της γλώσσας σε μορφή κοινής διδασκαλίας. Η πρακτική μπορεί σύντομα να προσαρμοστεί σε 
οποιοδήποτε περιεχόμενο όπου άτομα με διαφορετικό ιστορικό γνώσεων, ικανοτήτων, ή άλλων 
στοιχείων, συγκεντρώνονται για να μάθουν ο ένας από τον άλλο. Ανάλογα με το πεδίο ανταλλαγής 
και την πρόοδο δημιουργίας ενός μοναδικού συστήματος καθοδήγησης, ο ρόλος του/της Μέντορα 
και του/της εκπαιδευόμενου μπορεί να αλλάξει γρήγορα και συχνά με βάση την εξειδίκευση και 
εμπειρία. Επομένως, αποφεύγονται οι ιεραρχικές δομές, καθώς η καθοδήγηση μπορεί να γίνει με 
αμοιβαίο τρόπο, με πολύ σεβασμό, και ίσο επίπεδο. 

Βιωσιμότητα Μακροχρόνιες σχέσεις λόγω της έντονης καθοδήγησης:
Λόγω της προσέγγισης ένας προς έναν, μια σχέση σταθερότητας και εμπιστοσύνης μπορεί να αναπτυχθεί. 
Προσωπικά ζητήματα είναι πολύ πιθανόν να συζητηθούν σε μια τέτοια στενή σχέση καθοδήγησης, 
παρά σε μια ομάδα, και η πρόοδος γίνετε ευκολότερη όταν εστιάζει ο ένας στον άλλο. 
Η προσαρμοστικότητα της μεθόδου ανάλογα με το περιεχόμενα: 
Οι τεχνικές μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, πεδίο (μάθηση γλώσσας, 
πολιτισμικές ανταλλαγές, επαγγελματική καριέρα, φιλία, ένταξη, δια βίου μάθηση, προώθηση ικανοτήτων, 
κ.λπ.), και ίδρυμα (σχολείο, εργασιακός χώρος, μη κυβερνητικές οργανώσεις, σύλλογος/ένωση, κ.λπ.). 

Περαιτέρω πηγές / Σύνδεσμοι 
προς Βέλτιστη Πρακτική 
(ιστοσελίδα, βιβλία, κείμενα, 
άρθρα) 

Ιστοσελίδα του Έργου (η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες): 
http://kulturgrenzenlos.de
Βίντεο για το Έργο (στα Γερμανικά): https://www.youtube.com/watch?v=vCbPlnXD2vg
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Ενότητα 1
Ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης ως η βάση 
της καθοδήγησης
Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέντορας, κάποια στιγμή αναπόφευκτα 
θα ακούσετε ότι η εμπιστοσύνη είναι ένα σημαντικό στοιχείο 
για την καθοδήγηση. Γιατί πρέπει η εμπιστοσύνη να είναι ένα 
προαπαιτούμενο στοιχείο μιας σταθερής και επιτυχημένης σχέσης 
μεταξύ μέντορα και εκπαιδευόμενου; Η ερώτηση όμως πρέπει 
να είναι, μπορείτε να φανταστείτε τον εαυτό σας να μοιράζεται 
λεπτομέρειες από την προσωπική σας ζωή και προηγούμενες 
εμπειρίες με έναν άγνωστο που μόλις έχετε γνωρίσει στο 
λεωφορείο; Αυτός είναι ο λόγος! 

Σύμφωνα με το Oxford Dictionary, η εμπιστοσύνη μπορεί να 
οριστεί ως «σταθερή πίστη στην αξιοπιστία, ειλικρίνεια, ή 
ικανότητα κάποιου ή σε κάτι.» Κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι 
η εμπιστοσύνη είναι ένα στοιχείο προσωπικού περιεχομένου, 
φιλιών, και οικογενειών. Παρ’ όλα αυτά, είμαστε όλοι άνθρωποι 
με παρόμοια χαρακτηριστικά. Μπορεί ο χώρος εργασίας μας και 
η προσωπική μας ζωή να διαφέρουν, και να συμπεριφερόμαστε 
σύμφωνα με αυτές τις διαφορές, όμως εξακολουθούμε να 
νοιώθουμε την ανάγκη να μπορούμε να εμπιστευτούμε σε ένα 
συγκεκριμένο βαθμό τα άτομα με τα οποία συναναστρεφόμαστε. 
Επομένως, η εμπιστοσύνη είναι εξίσου σημαντική και όταν 
δημιουργούμε σχέσεις σε μη προσωπικό επίπεδο και στον 
εργασιακό χώρο. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμη σε ένα επαγγελματικό 
σκηνικό όπου όλοι δουλεύουν στενά μεταξύ τους, ειδικά σε 
επίπεδο καθοδήγησης. Μόνο με μια σταθερή βάση εμπιστοσύνης 
μπορεί η σχέση μέντορα-εκπαιδευόμενου να λειτουργήσει σωστά 
μακροπρόθεσμα και να γίνει καρποφόρα.

Τέσσερα Βασικά Στοιχεία Εμπιστοσύνης 
Ο Charles Feltman 1 ταυτοποιεί τα τέσσερα βασικά στοιχεία της 
εμπιστοσύνης: ειλικρίνεια/ακεραιότητα, αξιοπιστία, ικανότητα, 
ενδιαφέρον. 

• Ειλικρίνεια/ακεραιότητα: Ένα άτομο μπορεί να εμπιστευτεί 
κάποιον όταν είναι σίγουρο ότι ο άλλος είναι ειλικρινής. 
Σημαίνει επίσης αποφυγή ψεύτικων υποσχέσεων και 
δημιουργία ψεύτικων προσδοκιών. Εσείς, ως μέντορας, 
πρέπει να λειτουργείται με βάση την ειλικρίνεια και με τις 
καλύτερες προθέσεις για τον/την εκπαιδευόμενο/η σας. 

• Αξιοπιστία : Η αρχή της αξιοπιστίας είναι απλή: Κάνε αυτό 
που υποσχέθηκες. Μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολο 

να εφαρμοστεί στην πράξη, καθώς μπορεί να υπάρχουν 
εμπόδια (προθεσμίες της τελευταίας στιγμής, συναντήσεις 
χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση, απρόβλεπτα γεγονότα, κ.λπ.). 
Η επικοινωνία είναι το κλειδί σε τέτοιες περιπτώσεις: 
να είστε ξεκάθαροι και να ενημερώσετε τους άλλους για 
τα οποιαδήποτε απρόβλεπτα γεγονότα/καθήκοντα έτσι 
ώστε να προσαρμοστούν σε αυτές τις αλλαγές και, π.χ., να 
αξιοποιήσουν τον χρόνο τους με άλλο τρόπο στο ενδιάμεσο.

• Ικανότητα: Όταν αναφερόμαστε στην επαγγελματική 
καθοδήγηση, οι ικανότητες και η εργασιακή εμπειρία που 
προσφέρετε στον/την εκπαιδευόμενο είναι πολύ σημαντικά. 
Ο λόγος για τον οποίο λειτουργείται ως μέντορας για τον 
συγκεκριμένο τομέα πρέπει να είναι εμφανής, με αποτέλεσμα 
να μοιραστείτε την πολύτιμη εξειδίκευση σας.

• Ενδιαφέρον: Όταν αποφασίσετε να γίνετε μέντορας, 
βεβαιωθείτε ότι πήρατε αυτή την απόφαση για τους σωστούς 
λόγους. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προσωπικό σας ενδιαφέρον 
δεν είναι αρκετό, αλλά το δικό σας ενδιαφέρον δεν πρέπει 
να επικρατήσει περισσότερο από το ενδιαφέρον του/της 
εκπαιδευόμενου/ης.  

Ο κάθε ενήλικας έχει το δικό του επίπεδο εμπιστοσύνης προς 
τους ξένους. Αυτό οφείλεται στη φύση του κάθε ατόμου, 
τις προηγούμενες εμπειρίες του και τα μαθήματα που πήρε: 
Μερικοί άνθρωποι τείνουν να εμπισ τεύον ται γενικά και 
επομένως κινδυνεύουν να απογοητευτούν. Ορισμένοι άλλοι 
είναι κατηγορηματικά δύσπιστοι και πρέπει να κερδίσεις 
την εμπιστοσύνη τους. Φυσικά όμως, υπάρχουν και πολλές 
παραλλαγές αυτών των δύο. 

Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι η δημιουργία 
εμπιστοσύνης είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, και μπορεί 
να χρειαστεί να περάσει χρόνος μέχρι να φτάσει σε ένα πρακτικό 
επίπεδο. Επίσης, δεν εξαρτάται από μεγάλες χειρονομίες, αλλά 
από μικρές στιγμές και σταθερότητα. 

Επιπλέον, δεν είναι κάτι «μονόπλευρο»: Από την μια πλευρά, και 
οι δύο - Μέντορας και εκπαιδευόμενος - πρέπει να εμπλακούν 
και να είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν. Η εμπιστοσύνη πρέπει να 
εδραιωθεί και από τα δύο άτομα, και το στοιχείο της αμοιβαιότητας 
και της υποστήριξης σε κοινό επίπεδο οδηγεί σε μια σταθερή 
σχέση. Περιλαμβάνει επίσης προθυμία από τον/την Μέντορα να 
μιλήσει ανοιχτά και να μοιραστεί τις σκέψεις και τις προσωπικές 
του εμπειρίες.  

Από την άλλη, η εμπιστοσύνη που έχει ήδη δημιουργηθεί είναι 

◢ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΜΙΑ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ;

1 See Feltman, Charles (2008), The Thin Book of Trust : An Essential Primer for Building Trust at Work.

http://kulturgrenzenlos.de
https://www.youtube.com/watch?v=vCbPlnXD2vg


26 27

κάτι «ευάλωτο» καθώς μπορεί να καταστραφεί ανά πάσα στιγμή, 
π.χ. όταν οι πράξεις δεν ταιριάζουν με τα λόγια ή όταν τα πιστεύω 
κάποιου προδίδονται. Από αυτή την άποψη, το απόρρητο είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό: Στην σχέση μέντορα-εκπαιδευόμενου, το 
απόρρητο πληροφοριών είναι επιθυμητό. Είναι ευθύνη του/
της Μέντορα να αποδείξει την αξιοπιστία του/της. Πρέπει να 
διαβεβαιώσουν ότι αυτές οι πληροφορίες - σε καμία περίπτωση 
- δεν θα αναφερθούν σε τρίτα άτομα, ποτέ. Εάν αυτοί οι άγραφτοι 
κανόνες παραβιαστούν, η σχέση θα υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά, 
και μπορεί να αποβεί αναγκαίο να τερματιστεί ή συγκεκριμένη 
σχέση καθοδήγησης.
Σημαντικότητα σχέσεων εμπιστοσύνης όταν δουλεύετε με 
μετανάστες πρόσφυγες ή αιτητές ασύλου 
Μόλις ξεκινήσετε να δουλεύετε με εκπαιδευόμενους που δεν 
κατάγονται από τη χώρα στην οποία διαμένουν σήμερα (λόγω 
μετανάστευσης από επιλογή ή από εξαναγκασμό), ίσως υπάρχουν 
ορισμένες ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, ο/η μέντορας πρέπει να κατανοήσει ότι ο/η 
εκπαιδευόμενος/η βρίσκεται αντιμέτωπος/η με ένα νέο σύστημα 
(κοινωνία, οικονομία, γραφειοκρατία, αρχές, κ.λπ.) κάτι που μπορεί 
να είναι μεγάλη προσωπική πρόκληση αλλά και χρονοβόρο όταν 
ξεκινήσει η πορεία της καθοδήγησης. 

Επιπλέον, και πιο σημαντικό, ειδικά με τραυματικές εμπειρίες 
εξαναγκαστικής μετανάστευσης, μπορεί να είναι δύσκολο να 
εμπιστευτούν ξανά. Ο/η μέντορας πρέπει να γνωρίζουν το ιστορικό 
και τις εμπειρίες του/της εκπαιδευόμενου/ης έτσι ώστε να μπορούν 
να αντιδρούν ανάλογα και με προσοχή.

Ενότητα 2
Δημιουργία του Κοινού, Μελλοντικού 
Μονοπατιού
Η ειλικρίνεια είναι ένα βασικό στοιχείο στις διαπροσωπικές μας 
σχέσεις, αλλά είναι εξίσου σημαντικό για μια επιτυχημένη 
καθοδήγηση. Για να καθοδηγήσετε τον/την εκπαιδευόμενο/η σας 
προς τον στόχο του/της μακροπρόθεσμα, θα χρειαστεί να ορίσετε 
ένα μελλοντικό μονοπάτι που θα διανύσετε μαζί. 

Η εμπιστοσύνη θα είναι προϋπόθεση για κάτι τέτοιο, καθώς: 
• Ο/η εκπαιδευόμενος/η πρέπει να νοιώσει ότι μπορεί να 

μοιραστεί τις σκέψεις, τα όνειρα, και τις βλέψεις του/της. 
Μπορεί να πάρει λίγο χρόνο, καθώς το τελευταίο είναι κάτι 
ιδιαίτερα προσωπικό. Μερικοί εκπαιδευόμενοι μπορεί να μην 
γνωρίζουν τους στόχους, κάτι το οποίο ίσως σημαίνει ότι είναι 
ασυνείδητοι. Επομένως, θα χρειαστεί να βοηθήσετε τον/την 
εκπαιδευόμενο/η να αντιληφθεί τι είναι ακριβώς αυτό που 
θέλει από τη ζωή. 

• Εσείς, ως Μέν τορας, πρέ πει να γ νωρίζε τε τον/την 
εκπαιδευόμενο/η σας καλά για να δομήσετε τα βραχυπρόθεσμα 
και τα μακροπρόθεσμα βήματα που θα ακολουθήσουν. Δεν 
υπάρχει νόημα να σχεδιαστεί μια στρατηγική για την επίτευξη 
των στόχων του/της εκπαιδευόμενου/ης εάν δεν έχει τις 
απαραίτητες ικανότητες, χαρακτηριστικά, νοοτροπία, κ.λπ., 
για να ακολουθήσει τη διαδικασία με επιτυχία.

Φυσικά, όλα εξαρτώνται από το είδος της καθοδήγησης, την 
αντίληψη του/της Μέντορα και του/της εκπαιδευόμενου/ης, και 
τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν (π.χ. εγκατάσταση 
σε μια νέα κοινωνία, εύρεση εργασίας, δημιουργία δικής τους 
επιχείρησης). Ορισμένες σχέσεις καθοδήγησης μπορεί να είναι πιο 

βαθιές από μερικές άλλες, και μια μεγάλη ανταλλαγή προσωπικών 
πληροφοριών μπορεί να μην είναι πάντα απαραίτητη. Στην τελική, 
όλα εξαρτώνται από το τι θα συμφωνήσουν μεταξύ τους αυτά τα 
δύο άτομα και τι νοιώθουν άνετα να πράξουν.

Ενότητα 3
Συμβουλές για το πώς να ξεκινήσετε με 
τον/την Εκπαιδευόμενο/η σας
Για να δημιουργηθεί μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης, 
είναι καλό να αρχίσετε την καθοδήγηση ένας προς έναν. Ακόμη 
κι αν προτιμάτε την καθοδήγηση σε ομάδες, είναι καλό να 
αφιερώσετε χρόνο, στην αρχή, να μιλήσετε ατομικά σε όλους σας 
τους εκπαιδευόμενους. Αφιερώστε χρόνο και την απαραίτητη 
προσπάθεια για να δημιουργηθεί η βάση για την μελλοντική 
καθοδήγηση – μόνο όταν εσείς και οι εκπαιδευόμενοι σας χτίσετε μια 
σταθερή σχέση, η δουλειά που θα ακολουθήσει θα είναι καρποφόρα.

Τι μπορείτε να λάβετε υπόψη για την πρώτη σας συνάντηση με 
τον/την εκπαιδευόμενο/η σας: 
Τοποθεσία :
Επιλέξτε μια τοποθεσία που σας κάνει εσάς αλλά και τον/την 
εκπαιδευόμενο/η σας να νοιώθετε άνετα (π.χ. καφετέρια, πάρκο, 
κ.λπ.)

Μορφή :
Αποφύγετε συμπεριφορές παρόμοιες με ένα βιαστικό ραντεβού ή 
με μια συνέντευξη για δουλειά. Ο σκοπός είναι να γνωρίσετε τον/
την εκπαιδευόμενο/η, και αυτό δεν μπορεί να συμβεί με τη χρήση 
συνηθισμένων «στερεότυπων» ερωτήσεων.

Ακρόαση: Να είστε προετοιμασμένοι να ακούσετε προσεκτικά και 
να θυμάστε. Εάν χρειαστεί, μπορείτε να παίρνετε σημειώσεις, εάν 
συμφωνεί και ο/η εκπαιδευόμενος/η. 

Ροή :
Επιτρέψτε στη συζήτηση να κυλήσει φυσικά, αλλά να έχετε ένα 
σχέδιο έτοιμο σε περίπτωση στασιμότητας.

Χρόνος :
Μην προγραμματίσετε άλλα ραντεβού αμέσως μετά. Ανάλογα 
με τη ροή, μπορεί η συνάντηση να διαρκέσει περισσότερο 
από το αναμενόμενο, και δεν πρέπει να βιάζεστε με τον/την 
εκπαιδευόμενο/η.

Σεβασμός :
Η σχέση μέντορα-εκπαιδευόμενου είναι ιδιαίτερη, και η ανησυχία 
είναι προϋπόθεση για να λειτουργεί σωστά. Μην κρίνετε με βάση 
τις εμπειρίες ή αποφάσεις που πάρθηκαν στον παρελθόν, και να 
εκτιμάτε το ιστορικό του/της εκπαιδευόμενου/ης.

Ανταλλαγή :
Μια σχέση, οποιασδήποτε φύσης, είναι ένας «αμφίδρομος δρόμος». 
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μοιράζεστε τις σκέψεις και τις 
εμπειρίες σας εάν θέλετε να μάθετε αυτές του/της εκπαιδευόμενου/
ης σας.

Προσδοκίες :
Μην έχετε ιδιαίτερες προσδοκίες από την πρώτη συνάντηση. 
Η εμπιστοσύνη αναπτύσσεται σταδιακά, και χρειάζεται χρόνο 
και πράξεις.

◢ ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ 
ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ;
Κατανοούμε τη μάθηση ως μια δια βίου διαδικασία στο έργο MOTIVATE, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε ενήλικες 
μαθητευόμενους (μετανάστες/πρόσφυγες και αιτητές ασύλου). Σύμφωνα με τη Σύσταση για τη Μάθηση και την 
Εκπαίδευση Ενηλίκων της UNESCO (2015):

ΚΕ
Φ

Α
Λ

Α
ΙΟ

 5

“Η μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων έχει ως σκοπό να εξοπλίσει άτομα με τις απαραίτητες ικανότητες έτσι ώστε να ασκήσουν και να κατανοήσουν τα 
δικαιώματά τους και να πάρουν τον έλεγχο του πεπρωμένου τους. Προωθεί προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, υποστηρίζοντας πιο ενεργή 
εμπλοκή των ενηλίκων με τις κοινωνίες, τις κοινότητες, και το περιβάλλον τους. Προωθεί τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και 
αξιοπρεπείς προοπτικές εργασίας για όλα τα άτομα. Είναι, επομένως, ένα βασικό εργαλείο για τη μείωση της φτώχειας, τη βελτίωση της υγείας και της 
ευημερίας, και τη συνεισφορά στις βιώσιμες κοινωνίες μάθησης.” 2  
Σε αυτό το κεφάλαιο, θα εστιάσουμε στη μαθησιακή προσέγγιση της βιωματικής μάθησης που εσείς ως μέντορας μπορείτε να 
εφαρμόσετε με τους μαθητευόμενους σας, θα παρουσιάσουμε ορισμένα ουσιαστικά σχόλια και μεθόδους αξιολόγησης, αλλά και 
πρακτικές ασκήσεις και εργαλεία που θα σας υποστηρίξουν σε αυτό το ταξίδι της καθοδήγησης.

Ενότητα 1
Βιωματική Μάθηση
 Η μάθηση ενθαρρύνεται όταν κάποιος έχει κίνητρο. Μια 
μαθησιακή προσέγγιση που μπορεί να ενισχύσει το κίνητρο των 
ενήλικων μαθητευόμενων είναι η βιωματική μάθηση/κάνοντας 
μαθαίνεις. Μπορούμε να περιγράψουμε τη βιωματική μάθηση 
ως τη μαθησιακή διαδικασία όπου «η γνώση αποκτάται από τη 
μεταμόρφωση της εμπειρίας,» της πράξης, και της πρακτικής. 
Σύμφωνα με τον κύκλο του Kolb, για να είναι αποτελεσματική η 
μάθηση, πρέπει να περάσει από διάφορα στάδια: (1) μια εμπειρία, 
την οποία (2) παρατηρούμε και σκεφτόμαστε, επομένως (3) 
συλλαμβάνουμε σαν ιδέα, και τέλος (4) χρησιμοποιούμε την 
ανάλυση αυτής της εμπειρίας και τα συμπεράσματα μας για να 
δοκιμάσουμε μια θεωρία στο μέλλον, η οποία θα οδηγήσει σε μια 
νέα (αναβαθμισμένη) εμπειρία.

Όταν χρησιμοποιείται σε ένα πρόγραμμα καθοδήγησης, αυτή η μαθησιακή 
προσέγγιση θα ωφελήσει τους εκπαιδευόμενους καθώς θα ενισχύσει την 
αυτοπεποίθηση τους για τις αποφάσεις που παίρνουν σε καθημερινή βάση 3. 
Μερικά χαρακτηριστικά 4 αυτής της προσέγγισης είναι τα ακόλουθα:

• Είναι μια κυκλική διαδικασία μέσω της οποίας ο/η εκπαιδευόμενος/η μπορεί να 
θέσει στόχους, να σκεφτεί, να προγραμματίσει, να πειραματιστεί, και να πάρει 
αποφάσεις για το μέλλον.  

• Οι επιλεγμένες αποφάσεις συζητιούνται, επανεξετάζονται, αναλύονται με 
κριτική ματιά, και συνδυάζονται, κάτι που θα επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους 
να πάρουν πρωτοβουλία και να πάρουν την ευθύνη για τα αποτελέσματα των 
επιλογών τους.  

• Όταν κάνετε ερωτήσεις στους εκπαιδευόμενους σας, θα τους εμπλέξετε ενεργά 
στη μαθησιακή διαδικασία σε πνευματικό, κοινωνικό, και συναισθηματικό επίπεδο.  

• Η μάθηση πρέπει να γίνεται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, όπως έχει ήδη αναφερθεί 
στο κεφάλαιο 4, για να είναι αυθεντικό στις ανάγκες των εκπαιδευομένων, και 
κατ’ επέκταση, αποτελεσματικό. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε υπόψη 
τις ανάγκες τους όταν δημιουργείτε ένα ασφαλές περιβάλλον μάθησης.

Συμβουλή
Μ ε ρ ι κ ο ί  μ έ θ ο δ ο ι  π ο υ  μ π ο ρ ε ί τ ε  ν α 
χρησιμοποιήσετε για να ενθαρρύνετε τη 
βιωματική μάθηση με τους εκπαιδευόμενους 
σας είναι οι μέθοδοι άτυπης εκπαίδευσης, 
οι  ο ποί ες  είν αι  διαδρ ασ τ ικ ές ,  ό πω ς 
μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδι ρόλων, 
προσομοιώσεις, και παιχνίδια.  

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα 
σχετικά με την άτυπη εκπαίδευση, μπορείτε 
να μελετήσετε το MOTIVATE Π1: Μάθημα για 
Επαγγελματίες.

2 UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization). (2016:8). Recommendation on adult learning and education 2015. Paris/Hamburg: 
UNESCO/UNESCO Institute for Lifelong Learning. 
3 Page, K. (2002).  Reflections in learning and professional development.
4 Association of Experiential Education (2020). https://www.aee.org/

https://www.aee.org/
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Ενότητα 2
Αξιολόγηση της προόδου ενός 
προγράμματος καθοδήγησης
Ο υπολογισμός του αντίκτυπου της προσέγγισης σας ως μέντορας 
και τις προόδου του/της εκπαιδευόμενου/ης σας είναι ακόμα ένα 
συστατικό μιας αποτελεσματικής αξιολόγησης της προόδου ενός 
προγράμματος καθοδήγησης. Για να είναι η μάθηση ενηλίκων 
δια βίου, πρέπει να εξοπλίσετε τους μαθητευόμενους σας με 
δεξιότητες και ικανότητες για να υπολογίζουν την πρόοδο τους 
με προσωπικό προβληματισμό και αυτό-αξιολόγηση, σε όλη 
τη διάρκεια της ζωής τους. Όπως μπορείτε ήδη να δείτε στο 
MOTIVATE Π1: Μάθημα για Επαγγελματίες, η αυτό-αξιολόγηση 
είναι ωφέλιμη επειδή:

• Ενισχύει τη μάθηση (συμπεριλαμβανομένης της λεπτομερούς 
και δια βίου μάθησης) 

• Ενισχύει τις αστικές και κοινωνικές ικανότητες ενός ατόμου 
• Αναπτύσσει την αυτονομία, τις γνωστικές ικανότητες, και την 

μεταγνωστική εμπλοκή του/της μαθητευόμενου/ης 
• Προωθεί ενεργή εμπλοκή με τη μάθηση και καλύτερη 

κατανόηση του περιεχομένου

Ο σκοπός των μαθησιακών σ τόχων των προγραμμάτων 
καθοδήγησης είναι να βοηθούν τους Μέν τορες και τους 
εκπαιδευόμενους με τους δικούς τους στόχους. Χωρίς συνεχόμενη 
αξιολόγηση, είναι πολύ δύσκολο να υπολογίσουμε πόσο χρήσιμο 
είναι το Πρόγραμμα είναι για τους εκπαιδευόμενους. Επομένως, ως 
μέντορες, δεν θα μπορείτε να προσαρμόσετε και να βελτιώσετε 
την προσέγγιση σας. Συμπερασματικά, ο προσδιορισμός των 
μαθησιακών στόχων στις διαδικασίες καθοδήγησης είναι πολύ 
σημαντικός έτσι ώστε να δημιουργηθούν μέτρα αξιολόγησης. 
Με αυτό τον τρόπο, η διαδικασία αξιολόγησης απαιτεί 
προσωπικό προβληματισμό και συνεργασία μεταξύ εσάς και 
του/της εκπαιδευόμενου/ης. Βεβαιωθείτε ότι εμπλέκετε τον/
την εκπαιδευόμενο/η σας σε αυτή τη μαθησιακή διαδικασία, και 
προσαρμόστε τη μεθοδολογία και τα εργαλεία σας σύμφωνα με 
τις ανάγκες τους. Το κάθε πρόγραμμα καθοδήγησης πρέπει να 
είναι ειδικά διαμορφωμένο με βάση την πραγματικότητα και τις 
δυσκολίες του/της κάθε εκπαιδευόμενου/ης, αλλά και με βάση το 
νέο τους περιβάλλον, έτσι ώστε να έχουν κίνητρο και να νοιώθουν 
άνετα. Ορίστε μερικούς έξυπνους στόχους από την αρχή και 
προσδιορίστε τα κριτήρια επιτυχίας και για τους δύο σας. Συλλέξτε 
στοιχεία μέσω προσωπικής αξιολόγησης και αξιολόγησης από 
ομότιμους, υπολογίστε την πρόοδο των εκπαιδευόμενων σας, 
παρουσιάστε και μοιραστείτε μαζί τους τα αποτελέσματα καθ’ 
όλη τη διάρκεια του προγράμματος καθοδήγησης. Μπορείτε να το 
κάνετε αυτό στην αρχή, τη μέση, και το τέλος αυτού του ταξιδιού 
καθοδήγησης, συγκρίνοντας αποτελέσματα και προσαρμόζοντας 
τους αρχικούς στόχους σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας για μια 
πιο αποτελεσματική καθοδήγηση και αντίκτυπο.

5 Carter, A. (2006). Practical Methods for Evaluating Coaching. Institute for Employment Studies. ISBN 1 85184 337 X. Retrieved online from : https://www.
employment-studies.co.uk/system/files/resources/files/430.pdf on the 11th of May 2021.

Set goals at the 
beginning of the 

mentoring & 
identify success 

criteria

Select 
evaluation 
methods/

approaches

Collect evidence 
& demonstrate 

outcome

➡
➡

Συμβουλή
Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις διαφορετικές 
μεθόδους αξιολόγησης, όπως είναι η διαμορφωτική, η 
αθροιστική, η ενδιάμεση και η διαγνωστική, επισκεφτείτε 
το Π1, μάθημα 8: Η έννοια της (αυτό) αξιολόγησης:
 https://educulture.se/courses/motivate-your-future/.

Επομένως, ως μέρος της διαδικασία υπολογισμού του επιπέδου κατανόησης των εκπαιδευόμενων σας, καλείστε ως μέντορες να 
προσφέρετε εποικοδομητικά σχόλια σε συνεχή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος καθοδήγησης. Ακολουθούν μερικές 
μέθοδοι που ίσως σαν βοηθήσουν να το κάνετε αυτό με αποτελεσματικότητα:

Μοντέλο BOOST
Τα σχόλια για να είναι εποικοδομητικά, πρέπει να είναι: 

Ισορροπημένα Η προσοχή πρέπει να είναι στραμμένη στην εξέλιξη και τις δυνατότητες του/της εκπαιδευόμενου/
ης, εστιάζοντας στο πώς μπορούν αυτά να αξιοποιηθούν περισσότερο. Όταν δίνετε «αρνητικά 
σχόλια», βεβαιωθείτε ότι παρέχετε βάσιμα και εποικοδομητικά σημεία.

Παρατηρητικά Τα σχόλια σας πρέπει να είναι βασισμένα σε συγκεκριμένες πράξεις που παρατηρήσατε από τον/
την εκπαιδευόμενο/η σας, άρα δεν πρέπει να επηρεάζονται από τα συναισθήματα σας ή άλλες 
προκαταλήψεις.

Αντικειμενικά Σε σχέση με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, τα σχόλια σας πρέπει να εστιάζουν σε συγκεκριμένες 
πράξεις και αποτελέσματα, και όχι στην προσωπικότητα του/της εκπαιδευόμενου/ης σας. Να 
είστε όσο πιο περιγραφικοί γίνετε, χωρίς να γίνεστε αξιολογικοί. 

Συγκεκριμένα Τα σχόλια σας πρέπει να υποστηρίζονται με συγκεκριμένα παραδείγματα συμπεριφοράς που 
παρατηρήσατε, σχετικά με το τι λειτούργησε καλά και τι όχι. 

Έγκαιρα Πρέπει να παρέχετε σχόλια μετά από κάθε δραστηριότητα. Αυτό θα βοηθήσει να συζητήσετε με 
ακρίβεια πρακτικές δράσεις.

Μέθοδος Σάντουιτς 

Είναι ένας τρόπος να δίνετε εποικοδομητικά αρνητικά σχόλια, εστιάζοντας στις καλές ιδιότητες του/της εκπαιδευόμενου/ης. 
Πιο συγκεκριμένα, ξεκινήστε τη συζήτηση με τα θετικά σχόλια, και στη συνέχεια, να αναφέρετε την αρνητική κριτική χωρίς να 
κατακρίνετε, και τέλος, κλείστε με μερικά σχόλια εκτίμησης. 

https://educulture.se/courses/motivate-your-future/.
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Ενότητα 3
Πρακτικές Ασκήσεις

ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ  

Είδος Δραστηριότητα άτυπης εκπαίδευσης από το Treasure Box για μέντορες του έργου EVS Realm.  

Ειδικός στόχος  Η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και του προβληματισμού σχετικά με την προσωπική διαδικασία 
μάθησης του/της μαθητευόμενου/ης σε όλο το πρόγραμμα καθοδήγησης. 

Διάρκεια Περίπου 45 λεπτά 

Υλικό/χώρος Μπορείτε να ζωγραφίσετε το αερόστατο και να τους δώσετε το πρότυπο του σχεδίου, ή να τους το 
δείξετε (ακολουθεί εικόνα) και μπορούν να το ζωγραφίσουν οι ίδιοι σε ένα χαρτί. Μπορείτε να τους 
δώσετε μερικούς μαρκαδόρους και να βάλετε χαμηλή μουσική για μια πιο χαλαρωτική ατμόσφαιρα.  

Αριθμός συμμετεχόντων Ατομική άσκηση, αλλά η συζήτηση μπορεί να γίνει σε ομάδες για ανταλλαγή απόψεων.  

Περιγραφή / Βήματα 
εκτέλεσης  

1. Εξηγήστε τη μεταφορά στον/την εκπαιδευόμενο/η και τον σκοπό αυτής της άσκησης (5 
λεπτά): Με βάση την αναλογία ενός αερόστατου, μπορείτε να παρομοιώσετε τη μαθησιακή 
διαδικασία  με μια συσκευή που μπορεί να ανυψωθεί, να παραμείνει στατική, και μετά να 
αρχίσει να κινείται προς τη γη. 

2. Δώστε τους λίγο χρόνο και συμβουλέψτε τους να δημιουργήσουν τη γραφική απεικόνιση της 
μεταφοράς και των στοιχείων της (βλέπε την εικόνα που ακολουθεί), και τότε να απαντήσουν 
τις ακόλουθες ερωτήσεις προσωπικού προβληματισμού σχετικά με τη μαθησιακή τους 
διαδικασία/στυλ έχοντας ως παράδειγμα το συγκεκριμένο πρόγραμμα καθοδήγησης (20 λεπτά):

• Τι ενισχύει/υποστηρίζει τη μάθηση σας; 
• Τι σας σταματάει από τη μάθηση; 
• Τι στοιχεία έχετε ήδη (δεξιότητες, γνώσεις, συμπεριφορές); 

3. Ξεκινήστε μια συζήτηση με βάση τους προβληματισμούς τους είτε σε μορφή συζήτησης μεταξύ 
ομότιμων είτε σε ομαδική συζήτηση. Μπορείτε να τους ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τις 
ακόλουθες ερωτήσεις (20 λεπτά): 

• Πώς νοιώσατε κατά τη διάρκεια του προσωπικού προβληματισμού;  
• Τι έχετε μάθει για τον εαυτό σας που δεν είχατε σκεφτεί μέχρι τώρα; Πώς θα θέλατε αυτή η 

γνώση να ενσωματωθεί σε αυτό το πρόγραμμα καθοδήγησης (εάν κάνετε την άσκηση στην 
αρχή του προγράμματος); Έχετε εκπληρώσει τους στόχους που θέσατε στην αρχή αυτού του 
προγράμματος καθοδήγησης (εάν κάνετε την άσκηση στη μέση ή στο τέλος του προγράμματος);  

Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτές τις γνώσεις στο μέλλον; Ποιες ήταν οι δυνάμεις, οι αδυναμίες, 
οι ευκαιρίες, και οι δυσκολίες σας σε αυτή τη διαδικασία μάθησης, και πώς θα τις μετατρέψετε σε 
συγκεκριμένους, υπολογίσιμους, εφικτούς, σχετικούς, και χρονικά βασισμένους στόχους (SMART);  

Μεθοδολογικές συμβουλές / 
παραλλαγές  

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
άν εφαρμοστεί το διαδικτυακό πρόγραμμα καθοδήγησης, μπορείτε να μετατρέψετε αυτές τις 
ασκήσεις χρησιμοποιώντας διαδικτυακά εργαλεία και πλατφόρμες όπως το Google Jamboard ή 
το Mentimeter. 

Εάν οι εκπαιδευόμενοι νοιώθουν πιο άνετα, μπορούν να κάνουν αυτή την άσκηση στη μητρική 
τους γλώσσα και να μοιραστούν μια περίληψη μαζί σας. 

Οι ασκήσεις στην αρχή του προγράμματος καθοδήγησης θέτουν στόχους οι οποίοι αργότερα 
βοηθούν στη σύγκριση αποτελεσμάτων ή του προβληματισμό σχετικά με τη μαθησιακή διαδικασία 
μέχρι τη δεδομένη στιγμή, και ορίζουν και προσαρμόζουν τους αρχικούς μαθησιακούς στόχους 
του προγράμματος καθοδήγησης.

Άλλο υλικό και πίνακες 
(σύνδεσμοι, εικόνες, κ.λπ.) 
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Ενότητα 1
Τι πρέπει να κάνει ένα άτομο όταν 
αποφασίσει ότι θέλει να γίνει μέντορας;
Όταν ένα άτομο αποφασίσει να γίνει Μέντορας, δεν είναι ένα 
μικρό έργο, καθώς απαιτεί την ανάπτυξη αρκετών δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είστε άψογοι σε όλα, 
αλλά όταν γνωρίζετε σε τι ακριβώς πρέπει να «προσαρμόζεστε», 
μπορείτε να συνεχίσετε να προσπαθείτε για να γίνετε καλύτεροι. 
Το να είναι κάποιος Μέντορας, μπορεί να επεκτείνει τις γνώσεις, 
και να αυξήσει την επαγγελματική και προσωπική ικανοποίηση.  
Επομένως, εκτός από το να έχετε τις κατάλληλες γνώσεις και 
εμπειρία καθοδήγησης, εμπειρία από την επαγγελματική 
και προσωπική σας ζωή, πρέπει επίσης να απολαμβάνετε να 
μοιράζεστε τις εμπειρίες σας. Κάποιος μπορεί να έχει πολλές 
συσσωρευμένες γνώσεις και μια ζωή γεμάτη με πλούσιες 
εμπειρίες, αλλά εάν αυτό το άτομο δεν θέλει να τα μοιραστεί όλα 
αυτά, τότε το να γίνει Μέντορας μπορεί να μην είναι η καλύτερη 
επιλογή, καθώς το θεμέλιο της καθοδηγητικής σχέσης είναι η 
ανταλλαγή εμπειριών. 
Για  ν α  γίν ε τ ε  λ οι πόν  μ έ ν τορ ας ,  θα  πρ έ π ει  ν α  είσ τ ε 
ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τη βελτίωση ενός άλλου 
ατόμου, να δημιουργείτε ενσυναίσθηση, να απολαμβάνετε  τη 
διδασκαλία, να έχετε μια αίσθηση πληρότητας και υπερηφάνειας 
όταν παρατηρείτε την ανάπτυξη του άλλου. 
Είναι ζωτικής σημασίας να αναζητήσετε ιδρύματα αναφοράς που 
μπορούν να σας βοηθήσουν να γίνετε καλύτεροι μέντορες. Η 
εξειδίκευση και η ανάγνωση εγχειριδίων βέλτιστων πρακτικών 
μπορεί να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε έναν καλύτερο τρόπο 
να είστε ο/η Μέντορας που επιθυμείτε να είστε. 
Πρέπει να αναλογιστείτε για τον εαυτό σας, για το εάν έχετε 
ότι χρειάζεται για να γίνετε Μέντορας. Γνωρίζοντας τον εαυτό 
σας καλύτερα από τον οποιοδήποτε άλλο και κατανοώντας εάν 
έχετε τη γνώση και την απαραίτητη εμπειρία σε επαγγελματικό 
επίπεδο και στη ζωή.

• Μπορείτε να ξεκινήσετε κάνοντας αξιολόγηση των αναγκών 
των εκπαιδευόμενων 

• Σκεφτείτε & σχεδιάστε τις απαιτήσεις για το πρόγραμμα σας  
• Προγραμματίστε τη διαχείριση του προγράμματος σας 
• Σκεφτείτε την ομάδα που διαχειρίζεται το πρόγραμμα 
• Δημιουργήστε τις διαδικασίες του προγράμματος σας 
• Επιλέξτε Μέντορα/ομάδα 
• Υλοποιήστε το πρόγραμμα σας 
• Παρακολουθήστε/Αξιολογήστε το πρόγραμμα σας

Ενότητα 2
Δημιουργήστε το πλάνο δράσης και το 
χρονοδιάγραμμά σας
Για να γίνετε μέντορας, πρέπει να λειτουργείτε ως αντιπρόσωπος, 
συντονιστής στη διαδικασία καθοδήγησης, και επαγγελματίας 
που θέλει να επιτύχει τους στόχους με κίνητρο και ενδιαφέρον 
τρόπο. Επομένως, είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε το πλάνο 
δράσης και το χρονοδιάγραμμά σας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να 
διατηρούνται οι διαδικασίες, προκλήσεις και συναισθηματικές 
δυσκολίες. Συνιστάται ανθεκτικότητα και αντικειμενικότητα 
(Mauricio Costa). 

Πρέπει να σκεφτείτε αρκετά ζητήματα σχετικά με αυτή τη 
διαδικασία σχεδιασμού, όπως ποια είναι η ομάδα στόχος που 
θα θέλετε να καθοδηγείτε, ποιοι θα είναι οι Εκπαιδευόμενοι.

Ενότητα 3
Πρ ογρ αμμα τίσ τε  και  εφ αρμό σ τε 
το πρόγραμμα καθοδήγησής σας, 
συμπερι λαμβανομένων ενεργειών 
παρακολούθησης 
Όταν ξεκινήσετε το Πρόγραμμα, πρέπει να το παρακολουθείτε, 
αξιολογείτε, και αναθεωρείτε για να το βελτιώσετε ακόμη 
περισσότερο. Είτε το Πρόγραμμα είναι πιο επίσημα σχεδιασμένο 
είτε πιο απλά, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι διαδικασίες 
παρακολούθησης είναι αποτελεσματικές. Εύκολα βήματα μπορούν 
να βοηθήσουν για να γίνει αυτό: 

Εάν το πρόγραμμα Καθοδήγησης είναι πιο ανεπίσημο, μπορείτε να 
βιντεογραφείτε κάθε συνεδρία, όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ του/
της Μέντορα και του/της εκπαιδευόμενου/ης, και να το αξιολογείτε 
με βάση τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν και τους 
κύριους στόχους, τι περιλάμβανε, και να καταγράψτε μια περίληψη 
της συνεδρίας, τα θέματα που συζητήθηκαν και τα κύρια σημεία 
δράσης. Μετά τη συνεδρία, μπορείτε να αναθεωρήσετε όλα τα 
βήματα και να κάνετε προσαρμογές.  

Εάν το πρόγραμμα Καθοδήγησης είναι πιο επίσημο, μπορείτε να 
εκπαιδεύσετε τους μέντορες, να σκεφτείτε ποιος είναι ο καλύτερος 
τρόπος να αντιστοιχήσετε τον/την ανάλογο/η μέντορα με τον/την 
κατάλληλο/η εκπαιδευόμενο/η, και να δημιουργήσετε οδηγίες 
σχετικά με το τι είναι η καθοδήγηση και τι περιλαμβάνει. Εάν 
χρειαστεί, μπορείτε να ορίσετε προκαθορισμένες/συμβατικές 

◢ ΠΩΣ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΤΕ 
/ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΑΣ; 

ρυθμίσεις. Αυτό σημαίνει να αναπτύξτε ένα συγκεκριμένο σύστημα 
για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος 
σας. 

Επομένως, είναι μια καλή πρακτική να αξιολογείτε την εξέλιξη της 
σχέσης καθοδήγησης και για να γίνει αυτό μπορείτε να καθορίσετε 
προσδοκίες από την αρχή. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, 
μπορείτε να παρατηρήσετε πώς αυτή η σχέση λειτουργεί και 
αναπτύσσεται. 

Μπορείτε να υπολογίσε τε τα αποτε λ έσματα με το να 
ζητήσετε σχόλια από όλους τους συμμετέχοντες, στέλνοντας 
ένα απλό ερωτηματολόγια/έρευνα, αξιολογώντας μέντορες/
εκπαιδευόμενους, και σχεδιάζοντας το Πρόγραμμα. Εάν επιλέξετε 
το ερωτηματολόγιο/έρευνα, μπορείτε να ρωτήσετε ορισμένες 
συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενου του 
προγράμματος. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε μια γραπτή 
αναφορά από κάθε άτομο που συμμετείχε στο Πρόγραμμα ή 
μια συνέντευξη με μια μαρτυρία για την εμπειρία συμμετοχής 
τους. Εάν επιθυμείτε να αξιολογήσετε μόνο τον/την Μέντορα, 
συνιστώνται συγκεκριμένες αρχές καθοδήγησης. 
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◢ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
'Ο σκοπός της Καθοδήγηση είναι να υποστηρίζει και να ενθαρρύνει άτομα να διαχειρίζονται τη μάθηση τους έτσι ώστε να μπορέσουν να 
μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους, να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, να βελτιώσουν την απόδοση τους, και να μετατραπούν στο 
άτομο που επιθυμούν να γίνουν.' 
Eric Parsloe

Τοποθεσία (πού θα γίνει η Καθοδήγηση) Διαδικτυακά / Φυσική Παρουσία

Συνεδρία (αριθμός συνεδριών που θα πραγματοποιηθούν) και χρονική διάρκεια της καθοδήγησης

Τρόπος • Καθοδήγηση  
• Αποφασίστε το είδος της σχέσης της καθοδήγησης (π.χ. ακαδημαϊκή, ανάπτυξη νέων/ενηλίκων, 

σχολική καριέρα)

Ομάδα Στόχος / 
Εκπαιδευόμενος/η

προσδιορίστε τον πληθυσμό που θα εξυπηρετήσει το πρόγραμμα καθοδήγησης σας, π.χ. μετανάστες/
πρόσφυγες/αιτητές ασύλου, άλλοι)

• Περιγράψτε την ομάδα  
• Ηλικία 
• Φύλο 
• Ανάγκες καθοδήγησης 
• Κοινά χαρακτηριστικά  
• Συγκεκριμένες ανάγκες

Ανάθεση Μέντορα / 
Μεντόρων

Επιλέξτε τον/την Μέντορα και την ομάδα Μεντόρων

Οργανωτική δομή Ομάδα διαχείρισης του προγράμματος του/της Μέντορα (εάν υπάρχει) 
Ξεκάθαροι ρόλοι για κάθε μέλος της ομάδας

Αποτελέσματα (Γενικά και 
Συγκεκριμένα) 

Προσδιορίσ τε τα αποτελέσματα που επιθυμείτε να επιτύχετε με την καθοδήγηση σε 
εκπαιδευόμενους, μέντορες, και του έργου/οργανισμού. 

Πρόγραμμα Καθοδήγησης • Καθορίστε την καθοδήγηση που θα προσφέρει το Πρόγραμμα για να γνωρίζετε πώς μπορεί 
η Καθοδήγηση να δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης, καλλιέργειας, και θετικότητας 
μεταξύ του/της Μέντορα και του/της εκπαιδευόμενου/ης. 

• Η υπεύθυνη καθοδήγηση μπορεί να έχει πολλές μορφές: στερεότυπη καθοδήγηση (ένας 
ενήλικας ή ένα νεαρό άτομο και ένας/μια Μέντορας), ομαδική καθοδήγηση (ένας ενήλικας 
έως και τέσσερεις εκπαιδευόμενοι), καθοδήγηση ομάδων (πολλοί Μέντορες που δουλεύουν 
με μικρές ομάδες) 

• Καθοδήγηση από ομότιμους 
• Ηλεκτρονική καθοδήγηση (καθοδήγηση μέσω διαδικτύου)  
• Είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη ότι η ατομική καθοδήγηση και η καθοδήγηση από ομότιμους 

μπορεί να απαιτεί περισσότερους μέντορες από άλλα είδη προγραμμάτων. Η καθοδήγηση 
μιας ομάδας ή πολλών ομάδων θα σας επιτρέψει να συνεργαστείτε με περισσότερα άτομα με 
λιγότερους μέντορες. Τέλος, η ηλεκτρονική καθοδήγηση μπορεί να είναι λιγότερο περιοριστική 
καθώς συνδέει άτομα διαδικτυακά.

Δεξιότητες / Συμπεριφορά 
/ Ικανότητες για Ανάπτυξη 
Εργασίας

Το έργο του/της Μέντορα είναι να υποστηρίζει τον/την εκπαιδευόμενο/η να βρει λύσεις σε ένα 
συγκεκριμένο πρόβλημα παρά η άμεση προσέγγιση του προβλήματος.

Παραδείγματα Δεξιοτήτων / 
Ικανοτήτων 

Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα δεξιοτήτων: 

• Τεχνικές δεξιότητες και στρατηγικής  
• Δεξιότητες γνώσεων 
• Διαχείριση πόρων 
• Οργανωτική διαχείριση (προσανατολισμός με βάση τον συντονισμό και τα αποτελέσματα) 
• Μεθοδολογικές δεξιότητες: προσαρμοστικότητα, ευελιξία, διαχείριση με βάση τους στόχους, 

επιδεξιότητα 
• Οργανωτικές και σχεσιακές δεξιότητες: διοίκηση, επικοινωνία, διαχείριση συγκρούσεων, 

διαχείριση μιας ομάδας 
• Εξερεύνηση καριέρας, Δεξιότητες ζωής, Εκπαίδευση, Κοινωνικές Δεξιότητες

Παιδαγωγικοί Πόροι / 
Διδακτικό / Εξοπλισμός: 

• Ηλεκτρονικός υπολογιστής  
• Βίντεο προβολέας 
• Πίνακες
• Χαρτί 
• Πένες 
• Χρωματιστοί μαρκαδόροι 
• Άλλα

Παρακολούθηση / Αξιολόγηση 
/ Εξέταση 

........................
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