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Εισαγωγή

Στόχος του οδηγού
Το MentorPower προσεγγίζει την προσωπική καθοδήγηση (mentoring) από μία συγκεκριμένη
οπτική η οποία βάζει τους νέους αλλοδαπής καταγωγής (μετανάστες/πρόσφυγες) στο
επίκεντρο της προσοχής. Αν εργάζεστε σε κάποια ΜΚΟ, δημόσιο φορέα, εκπαιδευτικό ίδρυμα (ή
και αλλού) και σας ενδιαφέρει να επεκτείνετε τον τομέα δραστηριότητάς σας με ένα πρόγραμμα
προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) για νέους μεταναστευτικής καταγωγής, τότε αυτό ο
οδηγός είναι φτιαγμένος για εσάς!
Στόχος του οδηγού είναι να σας βοηθήσει να ακολουθήσετε τα στάδια ώστε να δημιουργήσετε
και να υλοποιήσετε το δικό σας πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης (mentoring). Τα κεφάλαια
περιέχουν αρκετές «ερωτήσεις αναστοχασμού», με σκοπό να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε και
να αναλύσετε τις διαφορετικές πτυχές του τοπικού σας περιβάλλοντος: το οργανισμό/φορέα
σας, τις πηγές και τα εφόδιά σας, την ομάδα στόχο σας, τις ιδιαιτερότητες του γεωγραφικού
σας πλαισίου κα.
Έτσι, δεν θα πρέπει να δούμε αυτό τον οδηγό ως ένα προϊόν «έτοιμο προς χρήση», με βήμα βήμα
τις οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσετε. Τουναντίον, θα θέλαμε να έχετε τη δυνατότητα
να «κτίσετε» το δικό σας πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) για νέους
μεταναστευτικής καταγωγής, που θα ανταποκρίνεται τις δικές σας ανάγκες. Οι συγγραφείς του
παρόντος πρόσεξαν ώστε να μην σας πουν «τι να κάνετε» και «τι να μην κάνετε» όταν υλοποιείτε
ένα πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης (mentoring), αλλά να σας δώσουν πιθανές επιλογές
για την υλοποίηση και τους παράγοντες που αυτές περιέχουν. Από εκεί και πέρα, εσείς θα
αποφασίζετε τι προσανατολισμό θέλετε να δώσετε στο δικό σας πρόγραμμα.

Τι είναι το MentorPower;
Το MentorPower είναι ένα σχέδιο διακρατικής σύμπραξης συνεργασίας που στοχεύει στην
ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη νέων μεταναστευτικής καταγωγής, διευκολύνοντας την
ένταξή τους στην αγορά εργασίας και/ή στην εκπαίδευση και την κοινωνία, χρησιμοποιώντας
τη μέθοδο «αφοσιωμένης καθοδήγησης» (engagement mentoring).

ΠΏΣ ΠΡΟΈΚΥΨΕ Η ΙΔΈΑ;
Οι εταίροι του σχεδίου αναγνώρισαν την αναγκαιότητα της προώθησης και διευκόλυνσης
προγραμμάτων ένταξης που συμβάλλουν στην ολοκλήρωση, την κοινωνική ένταξη και την
ενδυνάμωση των νέων μεταναστευτικής καταγωγής. Τέτοια προγράμματα δεν ωφελούν
μόνο τους νέους αυτούς, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή
στις Ευρωπαϊκής κοινότητες. Αναγνωρίζοντας την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων
προσωπικής καθοδήγησης για να βοηθήσει τους νέους άτομα που και να επιτύχουν τους
στόχους τους, οι εταίροι σε αυτό το έργο συγκεντρώθηκαν για να αναπτύξει και να δοκιμάσει
ένα μοντέλο προσωπικής καθοδήγησης που ταιριάζει στις ανάγκες του μετανάστη νεολαίας στη
χώρα του κάθε εταίρου. Αναγνωρίζοντας την αποτελεσματικότητα προγραμμάτων προσωπικής
καθοδήγησης (mentoring) στο να βοηθούν τους νέους να θέτουν και να επιτυγχάνουν τους
στόχους τους, οι εταίροι οργανισμοί συνεργάστηκαν για να αναπτύξουν και να δοκιμάσουν
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ένα μοντέλο προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) που ταιριάζει με τις ανάγκες των νέων
μεταναστευτικής καταγωγής στη χώρα του κάθε εταίρου.
Έρευνες δείχνουν πως οι πρακτικές αφοσιωμένης καθοδήγησης (engagement mentoring)
διευκολύνουν την ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων στη φαινομενικά περιορισμένη αγορά
εργασίας. Η έννοια του “engagement mentoring” εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία
του 1990, πρώτα στον Αγγλοσαξονικό κόσμο (ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο) και από εκεί
διαδόθηκε και πολλαπλασιάστηκε σε όλη την Ευρώπη. Αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη μορφή
προσωπικής καθοδήγησης (mentoring):
ww Είναι τυποποιημένη, μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο (για παράδειγμα οργανώσεις τις
Κοινωνίας των Πολιτών, δημόσιοι φορείς, κα)· είναι καλά σχεδιασμένη και ακολουθεί
ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα.
ww Απευθύνεται σε κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα, και έχει ως στόχο την εκ νέου
συμμετοχή τους στις δομημένες διαδρομές της αγοράς εργασίας ή των εκπαιδευτικών
συστημάτων
ww Μέσα από την αλληλεπίδραση με το μέντορα, στοχεύει στην αναδιαμόρφωση ορισμένων
συμπεριφορών και στάσεων σε σχέση με τις ανάγκες των εργοδοτών και της αγοράς
εργασίας (πχ. Βελτίωση δεξιοτήτων στην επικοινωνία και αυτονομία).
Στο σχέδιο MentorPower, επιλέξαμε να υιοθετήσουμε τη μεθοδολογία της αφοσιωμένης
καθοδήγησης (engagement mentoring), προσαρμόζοντάς τη στις ανάγκες των νέων
μεταναστευτικής καταγωγής. Αντί να προσπαθούμε να «αναδιαμορφώσουμε στάσεις και
συμπεριφορές», στοχεύουμε στο να εμπλέξουμε τους μέντορες και τους νέους σε έναν
διαπολιτισμικό διάλογο, μέσα από τον οποίο ο νέος «καθοδηγούμενος» (mentee) θα μπορέσει
να κατανοήσει καλύτερα τη χώρα στην οποία ζει και να αναπτύξει την ικανότητά του να
προσαρμόζεται σε νέα πολιτιστικά περιβάλλοντα.

ΈΝΑ ΣΧΈΔΙΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΉΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ ΣΎΜΠΡΑΞΗΣ
Τι είναι οι διακρατικές στρατηγικές συμπράξεις;
Οι στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περιγράφονται
ως εξής: «Οι Στρατηγικές Συμπράξεις αποσκοπούν στη στήριξη της ανάπτυξης, της
μεταφοράς και/ή της εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών, καθώς και στην υλοποίηση κοινών
πρωτοβουλιών που προωθούν τη συνεργασία, τη μάθηση από ομότιμους και την ανταλλαγή
εμπειριών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.» Το σχέδιό μας στοχεύει να υποστηρίξει την καινοτομία
στο τομέα της προσωπικής υποστήριξης και καθοδήγησης (mentoring) νέων αλλοδαπής
καταγωγής, αναπτύσσοντας μια μεθοδολογία προσαρμοσμένη στις ανάγκες των νέων αυτών.
Συγκεκριμένα, το δικό μας σχέδιο στρατηγικής σύμπραξης συνδύασε δραστηριότητες σε
τοπικό και διακρατικό επίπεδο: τοπικά, διεξήγαμε έρευνα για υπάρχουσες καλές πρακτικές,
αναπτύξαμε ένα δίκτυο τοπικών συνεργατών, υλοποιήσαμε προγράμματα προσωπικής
καθοδήγησης (mentoring), κάναμε διαρκή παρακολούθηση και αξιολόγηση, συλλέξαμε
στοιχεία, διαδώσαμε τα αποτελέσματα, κα. Σε διακρατικό επίπεδο, διεξήγαμε συναντήσεις
μεταξύ των εταίρων προκειμένου να καθορίσουμε τη μεθοδολογία, τις αρμοδιότητες και τον
προσανατολισμό του σχεδίου, οργανώσαμε μία εκπαίδευση για τους εκπαιδευτές, προσφέραμε
στους μέντορες την ευκαιρία να γνωρίσουν μέντορες από το εξωτερικό και να μοιραστούν τις
εμπειρίες τους σχετικά με το πρόγραμμα, κα.
Η σύμπραξη φέρνει κοντά 6 οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ευρώπη, οι οποίοι
δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, και στοχεύει στην ανάπτυξη και τη δοκιμή
ενός καινοτόμου και βιώσιμου μοντέλου εμπλεκόμενης καθοδήγησης για νέους 16-25 ετών
μεταναστευτικής καταγωγής, μέσα σε μία περίοδο 2 χρόνων.
Οι αριθμοί του σχεδίου μπορούν να παρουσιαστούν συνοπτικά ως εξής: 5 διακρατικές
συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν, 12 εκπαιδευτές εκπαιδεύτηκαν, 72 μέντορες και 72 νέοι
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μεταναστευτικής καταγωγής εκπαιδεύτηκαν και συμμετείχαν στο πρόγραμμα, με τακτικές
συναντήσεις για 8 μήνες. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 10 συναντήσεις αναστοχασμού και
αξιολόγησης μεταξύ μεντόρων και 10 συναντήσεις αναστοχασμού και αξιολόγησης μεταξύ
μεντόρων και νέων. Οργανώθηκαν 2 διακρατικές κινητικότητες, όπου οι μέντορες είχαν την
ευκαιρία να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους από το πρόγραμμα στις διαφορετικές χώρες.
Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια για συμβούλους νέων, εκπαιδευτικούς και άτομα
τα οποία ασχολούνται με θέματα μεταναστών και προσφύγων, όπου θα εκπαιδευτούν συνολικά
200 άτομα σε 5 χώρες.
Τα κύρια παραδοτέα αποτελέσματα του σχεδίου είναι 3:
ww Μία «Αναφορά Καλών Πρακτικών», που περιέχει τα αποτελέσματα της έρευνας για
υπάρχοντα προγράμματα mentoring για νέους και/ή μετανάστες, η οποία είναι ήδη
διαθέσιμη.
ww Κρατάτε στα χέρια σας το δεύτερο αποτέλεσμα, τον οδηγό.
ww Ένα βιβλιαράκι με Συστάσεις Πολιτικής, το οποίο θα ολοκληρωθεί μετά το τέλος
του προγράμματος και θα περιέχει μια σειρά συστάσεων πολιτικής, σχετικές με την
υλοποίηση προγραμμάτων mentoring για την ενσωμάτωση νέων μεταναστευτικής
καταγωγής, το οποίο θα απευθύνεται στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής στις χώρες
προέλευσης των οργανισμών που συνεργάζονται στο παρόν σχέδιο.

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΊ
Συντονιστής φορέας του προγράμματος είναι ο Pistes Solidaires Méditerranée (PSM) από
τη Μασσαλία της Γαλλίας. Ο PSM είναι ένας οργανισμός που δουλεύει στον τομέα της μητυπικής μάθησης. Στόχος του είναι η προώθηση της πολιτειότητας (ισότητα, ανεκτικότητα,
αλτρουισμός) στη διαπολιτισμική μας κοινωνία και σε έναν αλληλοεξαρτώμενο κόσμο. Ο
οργανισμός οργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης για νέους, ώστε να μπορέσουν να γίνουν
«φορείς αλλαγής», υλοποιώντας συναντήσεις και ανταλλαγές μεταξύ νέων από διαφορετικά
πολιτισμικά και άλλα υπόβαθρα. Είναι ένας μη-κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός
που ιδρύθηκε το 2013. Ο οργανισμός στοχεύει στην ανάπτυξη κοινωνικών συναναστροφών και
πολιτισμικών, εκπαιδευτικών, βιώσιμων, περιεκτικών και με σεβασμό ανταλλαγών. Προωθεί
την Ευρωπαϊκή πολιτικότητα και τη μαθησιακή κινητικότητα και δουλεύει απευθείας με νέους
στα κέντρα πληροφόρησης νέων της περιοχής, σε δομές προσανατολισμού, κοινωνικά κέντρα,
καθώς και σε σχολεία και πανεπιστήμια.
Ο συνεργαζόμενος φορέας από την Ελλάδα, η Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων – Κ.Α.ΝΕ., είναι ένας
οργανισμός νεολαίας και εκπαίδευσης, με έδρα την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα, φιλοξενεί έναν
μεγάλο αριθμό κατοίκων μεταναστευτικής καταγωγής προερχόμενων κυρίως από τα Βαλκάνια
και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η Κ.Α.ΝΕ. υπήρξε ο εμπνευστής και ιδρυτής του
Κέντρου Νέων Καλαμάτας, το οποίο έχει πλέον πάνω από 4000 μέλη, συμπεριλαμβανομένων
παιδιών, νέων και ενηλίκων και προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια, όπου
τα μέλη μπορούν να αναπτύξουν γλωσσικές, καλλιτεχνικές και εγκάρσιες δεξιότητες, ενώ
παράλληλα διοργανώνει κοινωνικές, εκπαιδευτικές και πολιτισμικές εκδηλώσεις ανοιχτές σε
όλους.
Ο συνεργαζόμενος φορέας από τη Νορβηγία, Kvalifiseringstjenesten, είναι ένα δημόσιο σχολείο
και κέντρο προσφύγων του Δήμου του Γκρίμσταντ. Έχουν μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση
προγραμμάτων mentoring σε νέους μετανάστες και πρόσφυγες που βρήκαν άσυλο στη Νορβηγία.
Το σχολείο αποτελείται από 32 καθηγητές και κοινωνικούς λειτουργούς και εξυπηρετεί 250
συμμετέχοντες από 35 διαφορετικές χώρες. Το σχολείο προσφέρει μαθήματα γλώσσας,
πολιτισμού και πολιτικής στους συμμετέχοντες, ενώ παράλληλα έχει υλοποιήσει ένα σχέδιο
μέσω του προγράμματος Grundtvig που αφορά στην προσωπική καθοδήγηση (mentoring) με
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τίτλο LegMe. Στο σχέδιο LegMe, το σχολείο Kvalifiseringstjenesten, μαζί με τον εταίρο μας από
την Ελβετία, VereinMUNTERwegs, δούλεψαν συγκεκριμένα με μετανάστες.
Ο συνεργαζόμενος φορέας από την Ισπανία, το Centre for Education, είναι μία ΜΚΟ που βρίσκεται
στην πόλη Κάλα Ντ’Ορ στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Εξαιτίας της τοποθεσίας της στη θάλασσα
της Μεσογείου, η Μαγιόρκα φιλοξενεί ένα σημαντικό αριθμό μεταναστών και προσφύγων από
την Βόρεια και τη Δυτική Αφρική. Το Centre for Education υλοποιεί δραστηριότητες κατάρτισης,
και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μετανάστες από την Αφρική, αλλά και σε ντόπιους
από τη Μαγιόρκα και την Ισπανία, γενικότερα. Επίσης, ο οργανισμός δουλεύει με νέους εκτός
Εκπαίδευσης, Εργασίας και Κατάρτισης από το Λονδίνο, στο πλαίσιο ενός διεθνούς σχεδίου
κατάρτισης.
Ο συνεργαζόμενος φορέας από την Ελβετία, VereinMUNTERwegs είναι ένας οργανισμός
που βρίσκεται στην πόλη Μενζινγκεν. Ο οργανισμός υλοποιεί ένα πρόγραμμα προσωπικής
καθοδήγησης (mentoring) μεταξύ ενηλίκων (κυρίως 3ης ηλικίας) από Ελβετικές οικογένειες
και παιδιών μεταναστευτικής καταγωγής. Ήδη υλοποιούν ένα καλά οργανωμένο πρόγραμμα
προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) στη χώρα τους.
Ο συνεργαζόμενος φορέας από την Τουρκία, ο Community Volunteers Foundation (TOG) βρίσκεται
στην Κωνσταντινούπολη, ενώ έχει 123 παραρτήματα σε 71 επαρχίες της Τουρκίας. Ο TOG είναι
ένα εθνικό δίκτυο οργανισμών και η γεωγραφική έκταση του οργανισμού του επιτρέπει να
υλοποιεί προγράμματα με διαφορετικές εθνικές ομάδες στην Τουρκία που μετακινούνται από
επαρχιακές περιοχές στις πόλεις (συμπεριλαμβανομένων Κούρδων, Laz και Ρομά), καθώς και
με άτομα από τη Συρία και το Ιράκ που αναζητούν καταφύγιο σε διάφορες πόλεις σε όλη τη
χώρα.

Έρευνα και Μεθοδολογία
Η ΈΡΕΥΝΑ
Το σχέδιο MentorPower διεξάγεται ως σχέδιο «δράσης – έρευνας»: περιλαμβάνει την
υλοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (στη δική μας περίπτωση 6 προγράμματα mentoring σε 6 χώρες) και ταυτόχρονα τη διεξαγωγή έρευνας (για το «πώς να διευκολύνουμε την
κοινωνικό-επαγγελματική ενσωμάτωση των νέων μέσα από ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα
προσωπικής καθοδήγησης (mentoring). Ενώ η έρευνα λαμβάνει υπόψη της ένα συγκεκριμένο
πρόβλημα και αναλύει τα συστατικά του, το μέρος της «δράσης» του σχεδίου συμμετέχει
ενεργά στην ανάπτυξη μιας απάντησης στο συγκεκριμένο πρόβλημα.
Η υλοποίηση των πιλοτικών προγραμμάτων προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) στις 6 χώρες
ακολούθησε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, προσαρμοσμένο, όμως, κάθε φορά στις ιδιαιτερότητες
του εθνικού και τοπικού πλαισίου. Για παράδειγμα, το συγκεκριμένο πλαίσιο συμπεριελάμβανε:
ww Την υλοποίηση ενός προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) για νέους
μεταναστευτικής καταγωγής με διάρκεια 8 μηνών
ww Τουλάχιστον 2 συναντήσεις το μήνα μεταξύ μεντόρων και νέων που συμμετείχαν
(mentees)
ww Εκπαίδευση μεντόρων και εκπαίδευση των νέων που συμμετείχαν (mentees), στην αρχή
του προγράμματος
ww Δύο συναντήσεις μεταξύ μεντόρων και 2 συναντήσεις μεταξύ μεντόρων και νέων που
συμμετείχαν (mentees) στο πρόγραμμα
ww Μία διεθνή συνάντηση μεταξύ μεντόρων από διαφορετικές χώρες
Παρόλα αυτά, κάποια κριτήρια ήταν πιο ευέλικτα και μπορούσαν οι εταίροι να τα προσαρμόσουν
ανάλογα με το τοπικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, λόγω της ηλικίας των νέων
που συμμετείχαν (ήταν στην πλειοψηφία τους ανήλικοι, μαθητές λυκείου), η υποστήριξη
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εστιάστηκε όχι τόσο πολύ στην επαγγελματική ενσωμάτωση, αλλά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων,
τον κοινωνικό-επαγγελματικό προσανατολισμό και τη διαπολιτισμική μάθηση.
Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου, εστιάσαμε ειδικά στη συλλογή πληροφοριών
για λόγους τεκμηρίωσης. Για όλες τις δραστηριότητες γράφονταν λεπτομερείς αναφορές,
οι οποίες διανέμονταν ανάμεσα στους εταίρους (εργαλεία, προγράμματα εκπαίδευσης και
συναντήσεων, παιδαγωγικές δραστηριότητες κα). Επιπλέον, ακολουθήθηκε μια εντατική
στρατηγική παρακολούθησης και αξιολόγησης, προκειμένου να μπορούμε να εξετάζουμε και να
διαμορφώνουμε ανάλογα τη μεθοδολογία. Ακόμα, ζητήσαμε από διάφορους φορείς και άτομα
που έπαιξαν κάποιο ρόλο στο σχέδιο – προσωπικό των εταίρων στο σχέδιο, μέντορες, νέους
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, τοπικοί συνεργάτες, κα – να κάνουν τα δικά τους σχόλια και
αξιολόγησης, προκειμένου να συλλέξουμε μια ποικιλία απόψεων και εμπειριών που αφορούσαν
στο σχέδιο. Το έγγραφο που διαβάζετε δεν αποτελεί μια «αναφορά» των δραστηριοτήτων που
έγιναν κατά τη διάρκεια του σχεδίου MentorPower· εδώ θα βρείτε μόνο λίγες μαρτυρίες και
ιστορίες από την υλοποίησή του. Παρόλα αυτά, αυτός ο οδηγός κτίστηκε με βάση την εμπειρία
μας μέσα από αυτό και η διαδικασία συγγραφής του δεν θα μπορούσε παρά να διεξαχθεί
παράλληλα με μια καλά σχεδιασμένη διαδικασία αξιολόγησης και τεκμηρίωσης.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΣΥΓΓΡΑΦΉΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΎ
Ο παρών οδηγός γράφτηκε συνολικά από την ομάδα των εταίρων που συμμετέχουν στο σχέδιο.
Σε όλα τα στάδια της δημιουργίας αυτού του οδηγού, από τη συλλογή πληροφοριών έως την
επανεξέταση του περιεχομένου, η διεθνής ομάδα δούλεψε συλλογικά και συμμετοχικά.
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η εξής: ο κάθε εταίρος ήταν υπεύθυνος για τη
συγγραφή ενός κεφαλαίου, το συντονισμό της συλλογής των πληροφοριών για αυτό, τη δομή
του περιεχομένου και τη διατύπωση. Παράλληλα, συνεισέφεραν και εξέταζαν και τα άλλα
κεφάλαια. Η επιλογή του ποιος από τους εταίρους θα αναλάβει το κάθε κεφάλαιο έγινε με
βάση την εμπειρία, τις πηγές και το δυναμικό του καθενός από αυτούς.
Ο εταίρος από την Ισπανία, το Centre for Education έγραψε το πρώτο κεφάλαιο «Σχεδιάζοντας
ένα πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης (mentoring)», εμπνευσμένοι από την εμπειρία
τους στην ανάπτυξη και διαχείριση προγραμμάτων. Ο εταίρος από τη Νορβηγία, Kvalifiseringstjenesten, επιμελήθηκε το δεύτερο κεφάλαιο, «Εγγραφή και επιλογή μεντόρων και νέων
συμμετεχόντων (mentees)» και κλείνοντας ενθάρρυνε τους συντονιστές του προγράμματος
να «έχουν εμπιστοσύνη στην ανθρώπινη φύση». Ο εταίρος από την Ελλάδα, Κ.Α.ΝΕ. έγραψε το
τρίτο «Εκπαίδευση», συμπεριλαμβάνοντας συμβουλές από την εμπειρία τους στο σχεδιασμό
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη χρήση μη-τυπικής μάθησης. Ο εταίρος από την Τουρκία,
Community Volunteers Foundation (TOG), συγκέντρωσε την εμπειρία του στην οργάνωση
προγραμμάτων προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) στο τέταρτο κεφάλαιο «Ξεκινώντας και
υλοποιώντας το πρόγραμμα». Ο εταίρος μας από την Ελβετία, VereinMUNTERwegs, έγραψε
το πέμπτο κεφάλαιο «Αξιολόγηση και Βελτίωση», βασιζόμενοι στην εμπειρική τους γνώση
από για την ανάπτυξη, την προσαρμογή και την καθιέρωση προγραμμάτων mentoring. Τέλος, ο
οργανισμός από τη Γαλλία, Pistes Solidaires Méditerranée, ως γενικός συντονιστής του σχεδίου,
ήταν υπεύθυνος για τον καθολικό συντονισμό της προετοιμασίας αυτού του οδηγού, έγραψε
την εισαγωγή και τον επίλογο και έκανε την τελική διόρθωση και επιμέλεια.
Ο οδηγός περιλαμβάνει, επίσης, έναν αριθμό εργαλείων στα παραρτήματα, όπως πρότυπα
εντύπων εγγραφής, και παιδαγωγικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη
διάρκεια εκπαιδεύσεων και δραστηριοτήτων αξιολόγησης. Παρ’ όλο που θα σας συμβουλεύαμε
να διαβάσετε τον οδηγό με τη σειρά, περνώντας όλα τα στάδια που θα σας βοηθήσουν να
προσαρμόσετε το δικό σας πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης (mentoring), ο οδηγός μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και σαν πηγή έμπνευσης για να ξεπεράσετε κάποια δυσκολία που τυχόν
αντιμετωπίζετε στο συντονισμό / στην υλοποίηση ενός παρόμοιου προγράμματος.
Καλή ανάγνωση!
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I
Σχεδιάζοντας ένα
πρόγραμμα προσωπικής
καθοδήγησης (Mentoring)
Ένας στόχος δίχως σχέδιο είναι απλά μία ευχή…
Antoine de Saint-Exupéry
Α. ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ ΑΝΑΓΚΏΝ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
1. Καθορισμός της ομάδας-στόχου
α. Οι νέοι συμμετέχοντες (mentees)
β. Οι μέντορες
2. Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος;
3. Πώς μπορείτε να υποστηρίξετε τους νέους συμμετέχοντες;
4. Πόση έκταση θα μπορούσε να καλύπτει το πρόγραμμα
προσωπικής καθοδήγησης (mentoring);

Β. ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ ΣΑΣ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
1. Δημιουργήστε μία διαχειριστική δομή
2. Καθορίστε το χρονοδιάγραμμα και τις βασικές φάσεις του
προγράμματος
3. Οικονομικός σχεδιασμός

Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ / ΠΡΟΒΆΛΛΕΤΕ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΉΣ ΚΑΘΟΔΉΓΗΣΗΣ (MENTORING) ΣΑΣ
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Κεφάλαιο I – Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης
(mentoring)
Σε αυτό το κεφάλαιο, θα μάθετε πώς να σχεδιάζετε, να οργανώνετε και να
κτίζετε ένα πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης (mentoring):
»» Καθορισμός των στόχων και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων
»» Αξιολόγηση του οργανισμού σας
»» Δημιουργία μιας διαχειριστικής δομής
»» Καθορισμός του χρονοδιαγράμματος και οικονομικός σχεδιασμός
»» Παρουσίαση του προγράμματος : προβολή και διάδοση
»» Προσέγγιση της ομάδας-στόχου

Εισαγωγή
Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να σας βοηθήσει να κτίσετε το δικό σας πρόγραμμα
προσωπικής καθοδήγησης (mentoring), ειδικά σχεδιασμένο για νέους μεταναστευτικής
καταγωγής και πρόσφυγες, λαμβάνοντας υπόψη σας το δικό σας εργασιακό πλαίσιο.
Μέσα από διαφορετικές ερωτήσεις και συμβουλές, θα σας βοηθήσει να αναλογιστείτε τις
προκλήσεις, τις ανάγκες και τις στρατηγικές που αφορούν στη συγκεκριμένη για εσάς ομάδα
στόχο. .
Το στάδιο του σχεδιασμού του προγράμματος σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα «χάρτη» για
το πώς θα διαχειριστείτε και θα υλοποιήσετε το δικό σας πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης
(mentoring). Φυσικά, ο σχεδιασμός μπορεί να τροποποιηθεί στην πορεία, καθώς οι συνθήκες και
οι εμπειρίες σας μπορεί να επιβάλλουν κάποιες αλλαγές. Παρ’ όλα αυτά, η αξιολόγηση των
δυνατοτήτων και των αδυναμιών σας, ο πρότερος σχεδιασμός, η οργάνωση των διαδικασιών
και ένας καλός οικονομικός σχεδιασμός μπορούν να σας φέρουν επιτυχημένα αποτελέσματα.

A. Από την αξιολόγηση των τοπικών αναγκών
στο σχεδιασμό του προγράμματος
Από τη στιγμή που θα αποφασίσετε να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης
(mentoring), το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να αναρωτηθείτε είναι «Γιατί ξεκινάμε αυτό το
πρόγραμμα» και γενικά, «Γιατί αυτό το πρόγραμμα χρειάζεται;».
Το επόμενο κομμάτι θα σας καθοδηγήσει στο πώς να κάνετε αξιολόγηση των τοπικών αναγκών
και να σχεδιάσετε το πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) ανάλογα με αυτές τις
ανάγκες.

1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΟΜΆΔΑΣ-ΣΤΌΧΟΥ
Οι δύο βασικές ομάδες-στόχος που θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα προσωπικής
καθοδήγησης (mentoring) που θα δημιουργήσετε, θα είναι οι μέντορες και οι νέοι συμμετέχοντες
(mentees). Η πρώτη ερώτηση που θα πρέπει να σας προβληματίσει είναι «Ποιοι ακριβώς θα
αποτελούν τις ομάδες-στόχο;».
Α. ΟΙ ΝΈΟΙ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ (MENTEES)
Ο οδηγός του MentorPower στοχεύει στο να στηρίξει το σχεδιασμό συγκεκριμένων
προγραμμάτων προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) για νέους μεταναστευτικής καταγωγής
και πρόσφυγες. Ο όρος, όμως, «νέοι μεταναστευτικής καταγωγής» καλύπτει μία ετερογενή
πραγματικότητα, και το πρόγραμμά σας μπορεί να έχει διαφορετική μορφή και στρατηγικές
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ανάλογα με την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι νέοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
(mentees).
Ως οργανισμός, μπορείτε να αναρωτηθείτε:
ww Με ποιους νέους μεταναστευτικής καταγωγής βρίσκεται ήδη σε επαφή ο οργανισμός σας
ή ποια συγκεκριμένη ομάδα-στόχο θα θέλατε να προσεγγίσετε;
ww Πόσο πρόσφατα έχουν έρθει στη χώρα σας και ήταν δύσκολη και τραυματική η εμπειρία
τους;
ww Έχουν νομική υπόσταση στη χώρα σας;
ww Από ποιες χώρες προέρχονται; Ποιο είναι το εθνικό και θρησκευτικό τους υπόβαθρο;
ww Οι οικογένειες από τις συγκεκριμένες εθνοτικές ομάδες θα δεχόντουσαν εξωτερική
παρέμβαση στις ζωές τους;
Είτε αποφασίσετε να επικεντρωθείτε σε ανήλικους, νέους, ενήλικες, πρόσφυγες (ή και όλα
αυτά) υπάρχουν κάποια στοιχεία που θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας. Για παράδειγμα, για
να δουλέψετε με ανήλικους θα απαιτείται η νόμιμη έγκριση γονέα από κάποιο μέλος της
οικογένειάς τους ή από το αντίστοιχο τμήμα κοινωνικών υπηρεσιών που τους στηρίζει (αυτό
μπορεί να χρειάζεται και για ορισμένους ενήλικες νέους που παρακολουθούνται από τις
κοινωνικές υπηρεσίες). Θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη σας ότι οι οικογένειες ή και οι
κοινωνικοί λειτουργοί που υποστηρίζουν τους νέους αυτούς, μπορεί να έχουν αντιρρήσεις ως
προς τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση, προσπαθήστε να καταλάβετε
τι είναι αυτό που τους κάνει δισταχτικούς και να το λάβετε υπόψη σας όταν σχεδιάζετε το
πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) προκειμένου να εξασφαλίσετε την έγκρισή
τους (μπορείτε, για παράδειγμα, να θέσετε ως κανόνα πως οι συναντήσεις με τους μέντορες
θα ξεκινούν με μία συνάντηση με όλη την οικογένεια ή να προτείνετε στους κοινωνικούς
λειτουργούς να τους στέλνετε γραπτή αναφορά για την συνολική πρόοδο της διαδικασίας
καθοδήγησης, κα). Το νομικό καθεστώς των μεταναστών θα μπορούσε να συμβάλλει στο να
γίνει η διαδικασία καθοδήγησης, ένα βουνό γραφειοκρατίας, κάτι που πιθανώς οδηγήσει σε
απογοήτευση από τους μέντορες. Οι πρόσφυγες, από την άλλη, μπορεί να είναι συναισθηματικά
ευάλωτοι και αν υποφέρουν από μετά-τραυματικό άγχος, κάτι που μπορεί να είναι δύσκολο
να αντιμετωπιστεί από το μέντορα. Τέλος, καλό θα είναι να γνωρίζετε τις πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες των ομάδων, αλλά και τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που μπορεί οι
κάτοικοι της χώρας σας μπορεί να έχουν απέναντι στα άτομα αυτό το εθνικό ή/και θρησκευτικό
υπόβαθρο.
Β. ΟΙ ΜΈΝΤΟΡΕΣ
Το πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) θα σχεδιαστεί πρωτίστως με βάση τις
ανάγκες των νέων συμμετεχόντων (mentees), καθώς κύριος στόχος του είναι η στήριξη των
νέων μεταναστευτικής καταγωγής στο να ξεπεράσουν συγκεκριμένες προκλήσεις. Παρ’ όλα
αυτά, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη σας και τους μέντορες, ως μία ομάδα-στόχο στην οποία
το πρόγραμμα θα έχει σημαντικό αντίκτυπο όσον αφορά στη μάθηση και την εμπειρία που θα
αποκτήσουν. Επομένως, θα είναι σημαντικό να δείτε και τους μέντορες ως «ομάδα-στόχο».
ww Με ποιους πιθανούς μέντορες βρίσκεται ήδη σε επαφή ο οργανισμός σας; Μπορεί ο
οργανισμός σας να στηριχθεί σε ένα δίκτυο μελών ή εθελοντών;
ww Τα άτομα αυτά έχουν ήδη εμπειρία σε δραστηριότητες καθοδήγησης (mentoring),
διδασκαλίας ή παρόμοιες δραστηριότητες προγύμνασης και υποστήριξης;

2. ΠΟΙΟΙ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΣΤΌΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ;
Αφού καθορίσετε τις ομάδες-στόχο σας, μπορείτε να αναρωτηθείτε ποιοι είναι οι στόχοι σας
μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Για να το κάνετε αυτό, σας προτείνουμε να λάβετε υπόψη σας
τα βασικά εμπόδια στην κοινωνικό-επαγγελματική ένταξη των νέων συμμετεχόντων (men-
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tees) και να προσαρμόσετε τους στόχους με βάση τους πόρους/πηγές που ήδη υπάρχουν και
μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εμποδίων αυτών.
ww Ποια στοιχεία/παράγοντες θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδια ως προς την
κοινωνικό-επαγγελματική ένταξή τους;
ww Ποια είναι τα προσόντα τους, το νομικό τους καθεστώς, η οικογενειακή τους δομή;
ww Τι εμπόδια υπάρχουν ως προς τη γλώσσα και τι εφόδια έχετε εσείς για να τα
αντιμετωπίσετε;
Η έλλειψη τυπικών προσόντων, η δυσκολία με τη γλώσσα και ακόμα και το νομικό καθεστώς
τους μπορεί να αποτελέσουν σημαντικά εμπόδια στην πορεία ενός μετανάστη στη χώρα
φιλοξενίας. Μπορεί ο μέντορας να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτές; Τα παραπάνω είναι
στοιχεία που θα πρέπει να συζητηθούν περισσότερο και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης
των μεντόρων και των νέων συμμετεχόντων (mentees). Λαμβάνοντας υπόψη σας τα εμπόδια
και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, μπορείτε να σχεδιάσετε καλύτερα τους στόχους που
θέλετε να πετύχετε μέσα από το πρόγραμμα.
Ποιοι είναι οι τελικοί στόχοι του προγράμματος; Φροντίστε να είναι μετρήσιμοι, εφικτοί,
σχετικοί και να ακολουθούν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (το 5ο κεφάλαιο – Αξιολόγηση και
Βελτίωση – θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε τους στόχους). Έχετε στο μυαλό σας τους στόχους
αυτούς καθώς σχεδιάζετε, υλοποιείτε και βελτιώνετε το πρόγραμμά σας.

3. ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΕΤΕ ΤΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ
(MENTEES)
Πολλά άτομα μεταναστευτικής καταγωγής έχουν ήδη στη διάθεσή τους ορισμένες υπηρεσίες
και υποστήριξη (όπως κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, νομικές
συμβουλές, την οικογένεια και τους φίλους, κλπ). Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη σας με
ποιους τρόπους τα συγκεκριμένα άτομα μπορεί να υποστηρίζονται ήδη, έτσι ώστε το πρόγραμμα
σας να προσφέρει συμπληρωματική υποστήριξη.
ww Τι είδους κοινωνικές υπηρεσίες στηρίζουν ήδη την ομάδα-στόχο σας και τις οικογένειές
τους;
ww Πώς μπορεί το πρόγραμμά σας να συμπληρώσει τις υπηρεσίες αυτές;
Μόλις καταλάβετε τι είδους υποστήριξη λαμβάνει ήδη η ομάδα-στόχος σας, μπορείτε να
σκεφτείτε τον τύπο της υποστήριξης μέσω προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) που θέλετε
να προσφέρετε. Τα προγράμματα καθοδήγησης (mentoring) σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν
διαφορετικούς τύπους καθοδήγησης (mentoring), ανάλογα με τον οργανισμό που τα διοργανώνει
και τις συνθήκες/ανάγκες των συμμετεχόντων.
»» Καθοδήγηση από ομότιμους (Peer Mentoring) :
Αυτό είναι ένα είδος καθοδήγησης ( mentoring) που γίνεται συνήθως μεταξύ ενός ατόμου που
έχει ζήσει μια συγκεκριμένη εμπειρία (μέντορας) και ενός ατόμου το οποίο τώρα ζει αυτή
την εμπειρία (mentee). Στην περίπτωση που μιλάμε για νέους μεταναστευτικής καταγωγής,
μπορείτε να επιλέξετε να ταιριάξετε νέους που μόλις έχουν φτάσει στη χώρα άτομα
μεταναστευτικής καταγωγής που ζουν πολλά χρόνια στη χώρα και έχουν ενσωματωθεί στην
κοινωνική και επαγγελματική ζωή.
»» Καθοδήγηση σε ομάδα (Group Mentoring) :
Ένας μέντορας δουλεύει με 4-6 άτομα ταυτόχρονα. Αυτό λειτουργεί καλά για οργανισμούς
που έχουν περιορισμένο αριθμό μεντόρων και οι συμμετέχοντες (mentees) μπορούν να
λάβουν υποστήριξη και καθοδήγηση όχι μόνο από το μέντορά, αλλά και από τους υπόλοιπους
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συμμετέχοντες. Παρ’ όλα αυτά, αυτή η μέθοδος περιορίζει την προσωπική σχέση ανάμεσα σε
μέντορα και συμμετέχοντα (mentee).
»» Καθοδήγηση ένας προς έναν (One-to-One Mentoring) :
Συνήθως η πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνία μεταξύ ενός ατόμου μεγαλύτερης ηλικίας ή με
περισσότερη εμπειρία (μέντορας_ και ενός ατόμου που χρειάζεται καθοδήγηση και υποστήριξη
(mentee). Συνήθως, αλλά όχι πάντα, έχει τη μορφή προκαθορισμένων συναντήσεων κάπου που
βολεύει και τα 2 μέρη (μέντορα και mentee). Η σχέση αυτή μπορεί να είναι μια νέα εμπειρία και
για τους δύο και λιγότερο καθιερωμένη. Επομένως, οι επιτυχημένες πρόσωπο-με-πρόσωπο
συναντήσεις και το χτίσιμο μιας άνετης σχέσης μεταξύ τους είναι βασικά στοιχεία που θα
βοηθήσουν στην χρήση αργότερα και εναλλακτικών μεθόδων απευθείας επικοινωνίας, όπως
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και οι βιντεοκλήσεις.
Ο παρόν οδηγός στηρίζετε στην εμπειρία μας με τη μέθοδο καθοδήγησης ένας προς έναν, αλλά
μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλα
είδη καθοδήγησης (mentoring).

4. ΠΌΣΗ ΈΚΤΑΣΗ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΑ ΚΑΛΎΠΤΕΙ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΉΣ ΚΑΘΟΔΉΓΗΣΗΣ (MENTORING);
Ο σχεδιασμός του προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) σας θα πρέπει να
περιλαμβάνει και ανάλυση της περιοχής. Καλό είναι να λάβετε υπόψη σας τους γεωγραφικούς
παράγοντες των πιθανών συμμετεχόντων (mentees) καθώς και τυχόν ήδη υπάρχον δίκτυο
οργανισμών που δουλεύουν με μετανάστες.
ww Πού κατοικούν οι νέοι μεταναστευτικής καταγωγής;
ww Υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές στην πόλη σας, όπου κατοικεί μεγάλος αριθμός
ατόμων μεταναστευτικής καταγωγής;
ww Είναι απομονωμένοι ή ενσωματωμένοι μέσα στην τοπική κοινωνία;
ww Υπάρχει ήδη κάποιος οργανισμός που δουλεύει με άτομα μεταναστευτικής καταγωγής;
Τι υποστήριξη προσφέρουν;
ww Υπάρχουν και άλλα προγράμματα προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) στην περιοχή
σας; Πώς θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με αυτά;
Το να γνωρίζετε πού βρίσκονται οι ομάδες-στόχος σας, θα σας βοηθήσει να καθορίσετε τις
πρακτικές λεπτομέρειες του προγράμματος, όπως για παράδειγμα τις επιλογές μετακίνησης
προς/από τον τόπο συναντήσεων, το να γνωρίζετε χρήσιμες εγκαταστάσεις που υπάρχουν
ήδη στην περιοχή και τη διαθεσιμότητα πιθανών εθελοντών που θα μπορούσαν να σας
βοηθήσουν στο πρόγραμμα. Έχετε στο μυαλό σας πως το να περιορίσετε την περιοχή του
προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) σε τοπικό επίπεδο (στην πόλη σας, ή
ακόμα και στη γειτονιά σας) μπορεί να επιτρέψει στα ζευγάρια να συναντιούνται πιο τακτικά
και να μετακινούνται χωρίς έξοδα για τις συναντήσεις αυτές.
Κάντε έρευνα για τυχόν άλλα προγράμματα προσωπικής καθοδήγησης που διεξάγονται στην
περιοχή σας καθώς και για το τι οργανισμοί υπάρχουν που προσφέρουν ήδη υποστήριξη σε
άτομα μεταναστευτικής καταγωγής. Μπορείτε μέσα από αυτό να μπορέσετε να βρείτε
βοήθεια καθώς και μέντορες για το πρόγραμμά σας. Μπορεί το δικό σας να είναι το πρώτο
πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) που απευθύνεται σε νέους μεταναστευτικής
καταγωγής, αλλά ίσως υπάρχουν άλλες πρωτοβουλίες με την ίδια ομάδα στόχο, οι οποίες θα
μπορούσαν να λειτουργήσουν παράλληλα με το δικό σας πρόγραμμα.
Η ανάλυση των παραπάνω θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε για το πεδίο υλοποίησης
του προγράμματός σας, τόσο από γεωγραφική άποψη, όσο και από την άποψη παροχής
συμπληρωματικής υποστήριξης ως προς ήδη υπάρχοντα προγράμματα.
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B. Από την αξιολόγηση του οργανισμού σας,
στο σχεδιασμό του προγράμματος
Είτε είναι η πρώτη φορά που ο οργανισμός σας υλοποιεί κάποιο πρόγραμμα προσωπικής
καθοδήγησης (mentoring), είτε θέλετε να βελτιώσετε τις πρακτικές σας στον τομέα αυτό, είναι
πολύ χρήσιμο να κάνετε μία αυτό-αξιολόγηση, προκειμένου να μπορέσετε να αντιληφθείτε τις
δυνατότητες και τις αδυναμίες σας στον τομέα αυτό.
ww Τι προγράμματα ή δραστηριότητες για νέους μεταναστευτικής καταγωγής έχετε
υλοποιήσει στο παρελθόν;
ww Τι δεσμούς έχετε ήδη δημιουργήσει με τις κοινότητες αυτές;
ww Ποιες είναι οι προκλήσεις που προβλέπετε για τον οργανισμό σας σχετικά με την
υλοποίηση του προγράμματος;
ww Ο οικονομικός σχεδιασμός σας συμφωνεί με τις προβλεπόμενες ανάγκες
χρηματοδότησης;
Οι σχέσεις που μπορεί να έχετε ήδη με άτομα και οργανισμούς που δουλεύουν με αυτή την
ομάδα-στόχο, μπορεί να σας βοηθήσουν στην υλοποίηση του προγράμματος και κυρίως σε ό,τι
αφορά τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση των μεντόρων και των νέων συμμετεχόντων (mentees).

1.ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΣΤΕ ΜΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΔΟΜΉ
Μόλις ξεκαθαρίσετε τους στόχους σας, θα πρέπει να διαμορφώσετε την ομάδα η οποία, ανάλογα
με τις ανάγκες, θα υποστηρίξει το γενικό συντονιστή ή την επιτροπή λήψης αποφάσεων, στην
υλοποίηση του προγράμματος. Είναι απαραίτητο να δοθεί αρκετός χρόνος και οι κατάλληλοι
πόροι στο συντονιστή, ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει το ρόλο του κατά τη διάρκεια του
προγράμματος.
ww Είναι οι ικανότητες του προσωπικού μας αρκετές για τη διεξαγωγή του προγράμματος;
ww Έχουμε κατάρτιση ή εμπειρία στην εργασία με αυτές τις ομάδες-στόχο;
Οι ερωτήσεις που θα πρέπει να ρωτήσετε τον εαυτό σας είναι τόσο ποσοτικές, όσο και
ποιοτικές. Ξεκινήστε με τη δημιουργία ενός διαγράμματος ροής εργασιών του προγράμματος
ή ενός χρονοδιαγράμματος, στο οποίο περιγράφετε με λεπτομέρειες τα καθήκοντα και
τις δραστηριότητες της ομάδας σας σε σχέση με το πρόγραμμα, ώστε να μπορέσετε να
αξιολογήσετε το φόρτο εργασίας. Μπορείτε να δώσετε λεπτομέρειες, όπως βασικές
δράσεις, χρονοδιαγράμματα, τους πόρους υποστήριξης, και τα κριτήρια για τη μετάβαση στην
επόμενη φάση. Σκεφτείτε για το πώς μπορείτε να παρακολουθείτε το πρόγραμμά σας, καθώς
αναπτύσσεται και πώς σκοπεύετε να αξιολογήσετε τη διαδικασία καθοδήγησης (mentoring),
τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα - βλέπε κεφάλαιο 5 «Αξιολόγηση και Βελτίωση». Αν φοβάστε πως η ομάδα σας μπορεί να μην είναι πλήρως προετοιμασμένη ή πως τα άτομα δεν
είναι αρκετά έμπειρα για να συμμετάσχουν στην υλοποίηση ενός προγράμματος προσωπικής
καθοδήγησης (mentoring), μπορείτε να κάνετε μια έρευνα για καλές πρακτικές, να έρθετε πιο
κοντά σε οργανισμούς που προτείνουν αυτού του είδους την υποστήριξη και να συμμετέχετε
σε δραστηριότητες κατάρτισης για να αποκτήσετε/αναπτύξετε τις απαιτούμενες δεξιότητες.
Λάβετε υπόψη σας ότι τα επιτυχημένα προγράμματα προσωπικής καθοδήγησης (mentoring)
προσφέρουν τόσο συγκεκριμένη δομή, όσο και ευελιξία. Η δομή επιτρέπει σε όσους εμπλέκονται σε ένα τέτοιο πρόγραμμα να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη ροή εργασιών και είναι σημαντική, καθώς βοηθάει τους συμμετέχοντες να επιτύχουν τους καθορισμένους στόχους. Από
την άλλη, η ευελιξία είναι απαραίτητη για να υποστηρίξει τις ατομικές ανάγκες καθοδήγησης.
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2. ΚΑΘΟΡΊΣΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΈΣ ΦΆΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
ww
ww
ww
ww
ww

Ποιες είναι η βασικές στιγμές του κύκλου του προγράμματος;
Πόση διάρκεια θα πρέπει να έχει το πρόγραμμα;
Πόσο συχνά θα πρέπει να συναντιούνται τα ζευγάρια (μέντορας-mentee);
Θα συμπεριλάβετε ομαδικές συναντήσεις για όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα;
Θέστε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης

Η διάρκεια του προγράμματος σας θα πρέπει να περιλαμβάνει το χρόνο για τη διεξαγωγή
προκαταρκτικής έρευνας και τις εκπαιδευτικές ανάγκες του οργανισμού σας σχετικά με
την ομάδα-στόχο σας. Θα πρέπει επίσης να σκεφτείτε δυνητικούς συνεργάτες και άλλους
ενδιαφερόμενους φορείς που μπορούν να σας στηρίξουν/εμπλακούν στο στάδιο της ανάπτυξης
του προγράμματος.
Ένας κύκλος προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) τουλάχιστον 6 μηνών,
δίνει το χρόνο στη σχέση μεταξύ μέντορα και νέου συμμετέχοντα (mentee) να αναπτυχθεί.
Λάβετε υπόψη σας εξωτερικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα
του προγράμματος (πχ. Το πρόγραμμα των σχολείων –αν οι συμμετέχοντες είναι μαθητές, η
διαδικασία προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) μπορεί να γίνει πιο αργή τους καλοκαιρινούς
μήνες, λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, κτλ).
Αν οι συναντήσεις μεταξύ μεντόρων και νέων συμμετεχόντων (mentees) γίνονται τακτικά,
θα είναι πιο εύκολο για το συντονιστή οργανισμό να παρακολουθεί τα ζευγάρια και την
πρόοδό τους. Αν οι συναντήσεις γίνονται πολύ συχνά, μπορεί να φανούν σαν εμπόδιο για τους
συμμετέχοντες, καθώς μπορεί να θεωρηθεί πολύ δεσμευτικό τόσο για τους μέντορες, όσο και
για τους νέους συμμετέχοντες (mentees), οι οποίοι συχνά συμμετέχουν σε εθελοντική βάση.
Αντίθετα, μπορεί να είναι δύσκολο για τα ζευγάρια να κρατήσουν ψηλά τα κίνητρα συμμετοχής
τους και να χτίσουν μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τους, αν δεν συναντιούνται συχνά. Από την
εμπειρία μας από τα προγράμματα προσωπικής καθοδήγησης που υλοποίησαν οι συγγραφείς
του παρόντος οδηγού, φαίνεται πως μία συνάντηση κάθε δύο εβδομάδες λειτουργεί καλά και
για τα 2 μέρη.
Επίσης, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες μπορεί να μην είναι σε θέση να παρακολουθήσουν
τη συνάντησή τους για κάποιο λόγο. Με το σκεπτικό ότι αυτό δεν θα γίνεται πολύ συχνά, θα
μπορούσαν να γίνουν κάποιες αλλαγές στους χρόνους των συναντήσεων, ώστε να βολεύουν
τους συμμετέχοντες.
Συμβουλή : Να είστε ευέλικτοι! Για παράδειγμα, μπορεί να είναι δύσκολο για εσάς να
βρείτε μέντορες ή νέους (mentees) για να συμμετέχουν, οπότε αποφασίστε από την αρχή
και ρεαλιστικά πόσα ζευγάρια στοχεύετε να φτιάξετε και αφήστε χώρο για αλλαγές.
Μπορεί, ενδεχομένως, να βρείτε περισσότερους νέους από μέντορες, οπότε σκεφτείτε
την πιθανότητα κάποιος μέντορας να αναλάβει πάνω από 1 άτομο –εφόσον συμφωνούν. Το
πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να καλύψει τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Guide book

19

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ
Το να έχετε μια ιδέα του πόσο το πρόγραμμα θα κοστίσει για τον οργανισμό σας από την αρχή θα
αποτρέψει τις δυσάρεστες εκπλήξεις στην πορεία. Ξεκινήστε με μία αξιολόγηση:
ww Προβλεπόμενων εξόδων υλοποίησης: προσωπικό, χώροι, μετακινήσεις, άλλα κόστη
ww Τρόπων χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκά προγράμματα, Εθνικά προγράμματα, Τοπική
αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις, χορηγοί, ιδιωτική χρηματοδότηση
ww Πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε αυτή τη χρηματοδότηση;
Αν και οι συμμετέχοντες είναι εθελοντές στο πρόγραμμα, σκεφτείτε αν θα έχετε τη δυνατότητα
να τους δώσετε κάποια «έξοδα κίνησης», για παράδειγμα τα έξοδα για τον καφέ, ή ακόμα και για
τη μετακίνηση των συμμετεχόντων, αν έρχονται από μακρινές περιοχές για τις συναντήσεις.
Μια καλή ιδέα είναι να οργανώσετε τις εκπαιδεύσεις για τους μέντορες και τις συναντήσεις
με τους νέους συμμετέχοντες (mentees) σε τοποθεσία εκτός του οργανισμού σας που μπορεί
να είναι πιο προσβάσιμη από τους συμμετέχοντες. Σκεφτείτε αν χρειάζεται να νοικιάσετε
κάποιο χώρο για αυτές τις περιπτώσεις, κάτι που θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον οικονομικό
σχεδιασμό.

Γ. Επικοινωνήστε/προβάλλετε το πρόγραμμα
προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) σας
Το να δημοσιοποιείτε νέα σχετικά με το πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης (mentoring)
που υλοποιείτε, βοηθάει στο να τραβήξετε το ενδιαφέρον υποψηφίων μεντόρων, χορηγών και
χρηματοδοτών, οπότε καλό είναι να επικοινωνείτε προς τα έξω την ανάπτυξη, την πρόοδο και
τα επιτεύγματα του προγράμματος. Αυτές οι πληροφορίες, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά
με τις απαιτήσεις συμμετοχής, μπορεί να είναι διαθέσιμες σε πολλά επίπεδα, όπως διάφορες
ομάδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία ιστοσελίδα ή blog για το πρόγραμμα αφιερωμένη στο
να διαχέει τις πληροφορίες για το πρόγραμμα και να παρέχει στήριξη, ακόμα και σε μέντορες
που μπορεί να μην μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ακόμα.
Ετοιμάστε μια ιστοσελίδα για το πρόγραμμα όσο το δυνατόν πιο νωρίς, ακόμα και αν αυτή
είναι απλά μία σελίδα μέσα στη δική σας ιστοσελίδα. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βρουν
εκεί όλες τις πληροφορίες και να ψάξουν διαδικτυακά για το πρόγραμμα. Για τις πρώτες
συναντήσεις, καλό είναι να πάρετε μαζί σας και κάποια φυλλάδια για τον οργανισμό σας και το
ίδιο το πρόγραμμα, προκειμένου να τα δώσετε στους συμμετέχοντες.
Η εμπλοκή κοινωνικών λειτουργών, ενώσεων μεταναστών, σχολείων και άλλων οργανώσεις
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας από την αρχή του προγράμματος είναι ένα
βασικό βήμα, ειδικά αν είστε ένας οργανισμός που δεν δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό.
Αυτό επιτρέπει τους νέους μεταναστευτικής καταγωγής να ενημερωθούν για το πρόγραμμα
απευθείας από τους κοινωνικούς λειτουργούς/δασκάλους και καθηγητές/σύμβουλους νέων,
που ήδη γνωρίζουν και εμπιστεύονται. Άλλωστε, τα άτομα αυτά, γνωρίζοντας ήδη τους νέους
και τις δυνατότητές τους, ξέρουν πώς να τους μιλήσουν, να τους παρουσιάσουν το πρόγραμμα
και να τους εξηγήσουν τα πιθανά οφέλη συμμετοχής τους σε ένα πρόγραμμα προσωπικής
καθοδήγησης (mentoring).
Σημείωση: Μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι δύσκολο να εξηγήσετε το ρόλο του
μέντορα και σε τι αυτός διαφέρει από έναν κοινωνικό λειτουργό. Για παράδειγμα, οι νέοι
μπορεί να έχουν ήδη εμπειρία με διάφορα υποστηρικτικά πρόσωπα γύρω τους (κοινωνικούς
λειτουργούς, δασκάλους, συμβούλους εργασίας, κα) και ο βασικός υποστηρικτής τους
μπορεί να μην καταλαβαίνει γιατί ο νέος μπορεί να ωφεληθεί από την ανάμειξη ενός ακόμη
προσώπου. Είναι πιθανό να αισθανθούν ότι ο οργανισμός σας τους «παίρνει τη δουλειά».
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Συμβουλή: Προκειμένου να σώσετε χρόνο και να μεγιστοποιήσετε τον αντίκτυπο,
μια καλή ιδέα είναι να δημιουργήσετε μια «ομάδα εργασίας» ή «επιτροπή» που θα
συμπεριλαμβάνει όλους όσους επηρεάζει το πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένων και
των ατόμων υποστήριξης που προαναφέρθηκαν). Μπορείτε να οργανώσετε ομαδικές
συναντήσεις μαζί τους και η ομάδα εργασίας αυτή να προσφέρει συμβουλευτικό ρόλο
καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης (mentoring).
Στα παραρτήματα θα βρείτε το διάγραμμα του «κύκλου προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης
(mentoring), που θα σας βοηθήσει να οπτικοποιήσετε τα βήματα της διαδικασίας. Το επόμενο
κεφάλαιο «Προετοιμασία» σας δίνει έναν οδηγό για τις φάσεις της εύρεσης συμμετεχόντων και
της εκπαίδευσής τους.

Συνοψίζοντας: Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) μπορεί
να επιτευχθεί με τη βοήθεια ενός καλού σχεδιασμού. Παίρνοντας το χρόνο να σκεφτείτε
προσεκτικά όλες τις πτυχές του προγράμματός σας, εξασφαλίζετε την προσφορά ποιοτικών
και πιο αποτελεσματικών υπηρεσιών στην ομάδα-στόχο σας καθώς και τη μακροπρόθεσμη
βιωσιμότητα των προσπαθειών σας.
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II
Εγγραφή και επιλογή
των Μεντόρων και των
νέων συμμετεχόντων
(mentees)
Αν κάποιος είναι να καταφέρει πραγματικά να
καθοδηγήσει ένα άτομο σε ένα συγκεκριμένο τόπο,
πρέπει πρώτα απ’ όλα να φροντίσει να τον βρει
εκεί που βρίσκεται και να αρχίσει από εκεί.
Sören Kierkegaard
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Α. Σχεδιάζοντας την διαδικασία εγγραφής
Β. Επικοινωνιακή στρατηγική
Γ. Η διαδικασία της αίτησης
1. Πληροφορίες προς τους νέους που θέλουν να συμμετέχουν
(mentees) και η διαδικασία αίτησης
α. Προετοιμάζοντας την συνέντευξή σας με τους νέους που
κάνουν αίτηση
β. Πράγματα που πρέπει να έχετε υπόψη σας
2. Πληροφορίες προς τους μέντορες και η διαδικασία αίτησης
α. Προετοιμάζοντας την συνέντευξή σας με δυνητικούς
μέντορες
β. Πράγματα που πρέπει να έχετε υπόψη σας

Guide book

23

Κεφάλαιο II Εγγραφή και επιλογή των Μεντόρων και των νέων
συμμετεχόντων (mentees)
Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε οδηγίες για:
»» τη διαδικασία εγγραφής των μεντόρων και των νέων
που θέλουν να συμμετέχουν (mentees),
»» την επιλογή των κριτηρίων για τους αιτούντες,
»» τη δημιουργία των έντυπων αίτησης για τους μέντορες
και τους νέους συμμετέχοντες (mentees)

Εισαγωγή
Ο στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να δώσει στον αναγνώστη τα μέσα που χρειάζονται για την
επιλογή των μεντόρων και των νέων συμμετεχόντων (mentees). Για πολλούς, αυτό το κομμάτι
του προγράμματος φαίνεται να είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσουν κατά τη
διάρκεια του προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης (mentoring). Ανάλογα με τους πόρους
και τις διασυνδέσεις του οργανισμού σας, η διαδικασία αυτή μπορεί να μοιάζει σαν πολύ δύσκολη
ή πολύ εύκολη. Ένα πολύ καθοριστικό σημείο στην όλη διαδικασία είναι να γίνει καλό ταίριασμα:
εσείς θα αποφασίσετε ποια άτομα θα χτίσουν γερές και προσωπικές σχέσεις. Ανεξάρτητα από
την κατάστασή σας, αυτό το κεφάλαιο θα σας δώσει ιδέες για το πώς να καταφέρετε να βρείτε
μέντορες και νέους συμμετέχοντες (mentees) που πληρούν τα κριτήρια που θα θέσετε.

A. Σχεδιάζοντας τη διαδικασία εγγραφής
Το προηγούμενο κεφάλαιο σας βοήθησε να καθορίσετε το πλαίσιο του μελλοντικού σας
προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης (mentoring). Το επόμενο βήμα στο σχεδιασμό σας
είναι ο καθορισμός των λεπτομερειών για την εγγραφή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα.
Μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας τις παρακάτω ερωτήσεις:
ww Ποιες είναι οι απαιτήσεις/κριτήρια για συμμετοχή;
Αποφασίστε ποιες θα είναι οι γενικές παράμετροι που πρέπει να πληρούνται για να συμμετάσχει
κάποιος στο πρόγραμμα σας. Για παράδειγμα: ηλικία, τόπος, προσωπικές συγκυρίες, κτλ.
Εντούτοις, είναι σημαντικό να παραμένετε ευέλικτοι ως προς τα κριτήρια που θα θέσετε – για
παράδειγμα ορισμένοι νέοι που θέλουν να συμμετέχουν ενδέχεται να έχουν ήδη εργασία, αλλά
μπορεί να μην είναι αυτό που πραγματικά θέλουν να κάνουν. Επίσης, το να είναι κάποιος σωστός
μέντορας δεν έχει να κάνει με την ηλικία.
ww Πώς να εγγράψετε/επιλέξετε μέντορες – θα κάνετε ανοιχτή διαδικασία; Πρέπει
κάποιος να κάνει αίτηση ή θα μπορεί να γίνει μόνο μετά από πρόσκληση;
Μπορεί να έχετε ήδη στο μυαλό σας ανθρώπους που θα θέλατε να προσεγγίσετε και να
προσκαλέσετε να γίνουν εθελοντές μέντορες. Επιπλέον, μόλις το πρόγραμμά σας έχει διαδοθεί
προς τα έξω, είναι πιθανό να αποκτήσει έναν επιπλέον αριθμό ατόμων που ενδιαφέρονται. Ένα
ολοκληρωμένο έντυπο αίτησης είναι ουσιώδες για να μάθετε περισσότερα για τους εθελοντές
σας και θα σας βοηθήσει στο ταίριασμα του μέντορα με τους νέους συμμετέχοντες (mentees).
ww Πως μπορούμε να σεβαστούμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών;
Όταν λάβετε τις αιτήσεις των εν δυνάμει μεντόρων και νέων που θέλουν να συμμετέχουν
(mentees), είναι πιθανόν έχετε στην κατοχή σας προσωπικές πληροφορίες, συνδεόμενες με
τις προσωπικές ιστορίες των ατόμων μεταναστευτικής καταγωγής που κάνουν αίτηση. Καλό
θα είναι να συμφωνήσετε σε ορισμένους κανόνες εμπιστευτικότητας μεταξύ της ομάδας σας,
αλλά και με τους μέντορες και τυχόν άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Από την άλλη πλευρά,
μπορεί να είναι δύσκολο να αποκτήσετε αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τους νέους που
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επιθυμούν να συμμετέχουν ως mentees, για παράδειγμα σχετικά με το νομικό καθεστώς,
δεδομένου ότι η διοικητική διαδικασία μπορεί να είναι ένας πραγματικός λαβύρινθος, μέσα
στον οποίο οι νέοι αυτοί μπορούν εύκολα να χαθούν. Οι μέντορες σίγουρα θα αντιμετωπίσουν
παρόμοιες καταστάσεις, έτσι θα ήταν καλό να συμπεριλάβετε αυτό το θέμα στις συζητήσεις
κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
ww Πως να επικοινωνήσετε με την ομάδα στόχο (νέους μεταναστευτικής καταγωγής) και να
επιλέξετε τους συμμετέχοντες;
Μπορείτε να παρουσιάσετε το πρόγραμμα και να κάνετε συναντήσεις με κοινωνικούς
λειτουργούς, δασκάλους, σύμβουλους νέων, άλλες οργανώσεις, ενώσεις ή σχολεία. Με
την βοήθειά τους μπορείτε να ενημερώσετε και να επιλέξετε τους κατάλληλους νέους
συμμετέχοντες (mentees) που θα επωφεληθούν από το πρόγραμμά σας.

B. Επικοινωνιακή στρατηγική
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε το
πρόγραμμα σας γνωστό. Καμιά φορά, οι παραδοσιακοί τρόποι είναι τόσο αποτελεσματικοί όσο
και τα μοντέρνα εργαλεία επικοινωνίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε και να
χρησιμοποιήσετε:
ww φυλλάδια
ww αφίσες
ww δελτία τύπου
ww μέσα κοινωνικής δικτύωσης
ww διασυνδέσεις (κοινωνικές/ επαγγελματικές)
ww επίσκεψη σε οργανώσεις (σχολεία, κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς οργανισμούς κτλ.)
ww επικοινωνία με διάφορους κοινωνικούς λειτουργούς/κέντρα προσφύγων
ww προβολή σε εθελοντικά δίκτυα
Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι επαφή με τους πιθανούς νέους συμμετέχοντες (mentees) θα επιτευχθεί μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες που μπορείτε να οργανώσετε σε
συνεργασία με κέντρα νέων, διάφορες οργανώσεις (ιδιωτικού / δημόσιου / κερδοσκοπικού /
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και σχολεία. Όσον αφορά στους μέντορες, στην αρχή θα είναι
πιο εύκολο να τους βρείτε χρησιμοποιώντας το προσωπικό και επαγγελματικό σας δίκτυο.
Όταν χρειάζεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα εργαλεία επικοινωνίας που αναφέρονται
παραπάνω για την προσέλκυση πιθανών μεντόρων.

Γ. Η διαδικασία αίτησης
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΠΟΥ ΘΈΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΥΝ
(MENTEES) ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΊΤΗΣΗΣ
Είναι πολύ σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι οι νέοι που θέλουν να συμμετέχουν έχουν πλήρη
κατανόηση του αντίκτυπου του προγράμματος. Στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι
ζωτικής σημασίας να μεταφράσετε γραπτό υλικό, καθώς και να χρησιμοποιήσετε κάποιο
διερμηνέα. Θα σας συμβουλεύαμε να σχεδιάσετε μια απλή εφαρμογή για νέους που θέλουν να
συμμετέχουν και να προετοιμάσετε μια προφορική συνέντευξη.
Είναι επίσης ζωτικής σημασίας οι νέοι συμμετέχοντες (mentees) να λάβουν επαρκή πληροφόρηση
σχετικά με το τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Σε αυτό το πρόγραμμα η κύρια έμφαση είναι στην
εκπαίδευση και στην εργασία. Ελλοχεύει ο κίνδυνος οι νέοι που συμμετέχουν να νομίζουν
ότι έχοντας έναν μέντορα σημαίνει ότι έχουν κάποιο είδος βοηθού, ο οποίος μπορεί να τους
βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο και όποτε αυτοί θελήσουν. Είναι σημαντικό να κατανοήσουν
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το πρόγραμμα, τι προσφέρει καθώς και τους περιορισμούς του. Επιπλέον, θα πρέπει να τους
δοθούν επακριβείς πληροφορίες για το πρόγραμμα, πότε ξεκινάει και πότε τελειώνει. Πρέπει
να γνωρίζουν τον αριθμό των συναντήσεων στις οποίες θα πρέπει συμμετάσχουν. Οι νέοι θα
πρέπει να πληροφορηθούν ότι η σχέση με τον μέντορα ενδέχεται να κρατήσει περισσότερο,
όμως δεν θα είναι κομμάτι του προγράμματος. Αν η ομάδα στόχος έχει περιορισμένες
γλωσσικές δεξιότητες στη χώρα που τώρα ζει, γραπτές και προφορικές πληροφορίες σχετικά
με το πρόγραμμα θα πρέπει να δοθούν σε γλώσσα που να μιλάει άπταιστα.
Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΆΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΉ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΠΟΥ ΚΆΝΟΥΝ ΑΊΤΗΣΗ.
Όταν συναντάτε νέους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο πρόγραμμα, μπορείτε να κάνετε
μια άτυπη συνέντευξη για να καταλάβετε τα κίνητρα και τις προσδοκίες τους. Χρήσιμες
ερωτήσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι οι ακόλουθες:
ww
ww
ww
ww
ww

Γιατί θέλεις να συμμετάσχεις;
Τι πιστεύεις πως μπορείς να μάθεις μέσα από αυτό το πρόγραμμα
Πώς θα αντιδρούσες αν:
ο μέντοράς σου είναι αρνητικός ή απρόθυμος να συμμετέχει σε δραστηριότητες;
ο μέντοράς σου έχει ηθική άποψη πολύ διαφορετική από τη δική σου σχετικά με θέματα
όπως θρησκεία, ισότητα φύλων, σεξουαλικότητα;
ww ο μέντορας δεν εμφανίζεται στο μέρος και στον χώρο που είχατε συμφωνήσει να
βρεθείτε;
ww Ποια ελπίζεις ότι θα είναι τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος;
Β. ΠΡΆΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΥΠΌΨΗ ΣΑΣ
Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές που πρέπει να έχετε υπόψη σας. Μην θέτετε πολλά όρια για
το ποιος νέος μπορεί να συμμετέχει. Μην κάνετε την διαδικασία επιλογής πολύ εκτενή: ο εν
δυνάμει συμμετέχων μπορεί να αποθαρρυνθεί από την πολύ γραφειοκρατία. Ορίστε μια εύλογη
προθεσμία για την αίτηση (όχι πολύ μακριά αλλιώς θα ξεχαστούν, όχι πολύ σύντομα αλλιώς
μπορεί να μην προλάβουν). Δημιουργείστε μια ευανάγνωστη αίτηση. Καλό θα ήταν να είναι στην
μητρική γλώσσα του νέου, όπου αυτό είναι δυνατόν -αυτό θα είναι εποικοδομητικό εάν υπάρχει
διαθέσιμος μεταφραστής. Φροντίστε να δώσετε επαρκή χρόνο για την συμπλήρωση της
αίτησης και ασχοληθείτε με κάποιες από τις ερωτήσεις μαζί με τους νέους, αν υπάρχει αυτή
η δυνατότητα. Κάποιοι από τους νέους μπορεί να μην διαβάζουν ή να μην έχουν ανεπτυγμένες
διάφορες ερωτήσεις μαζί με τον νέο. Έχετε στο μυαλό σας πως κάποιοι από τους νέους μπορεί
να μην διαβάζουν ή να μην έχουν ανεπτυγμένες τις γλωσσικές τους ικανότητες στη γλώσσα
που χρησιμοποιείτε.

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΈΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΊΤΗΣΗΣ
Οι μέντορες πρέπει να είναι ενήλικες οι οποίοι, μέσα από την προσωπική σας γνωριμία με
αυτούς και από συνεντεύξεις, δείχνουν τη θέλησή τους και τη δέσμευσή τους να συμμετέχουν
στο πρόγραμμα. Μην βάζετε πολλά όρια στο ποιος μπορεί να γίνει μέντορας – αλλά εξασφαλίστε
ότι πληρούν τουλάχιστον τις ελάχιστες προϋποθέσεις και απαιτήσεις που έχετε από αυτούς.
Σε περίπτωση που το πρόγραμμά σας περιλαμβάνει ανήλικούς mentees, καλό θα ήταν να
ζητήσετε από τους πιθανούς μέντορες να σας φέρουν και μία βεβαίωση λευκού ποινικού
μητρώου (υποχρεωτικό σε κάποιες χώρες).
Πριν ταιριάξετε τα ζευγάρια, είναι σημαντικό να ενημερώσετε το μέντορα για το νομικό
καθεστώς του νέου που θα αναλάβει. Οι πληροφορίες και η υποστήριξη που θα μπορέσει να
παράσχει ο μέντορας στο νέο συμμετέχοντα (mentee) μπορεί να έχουν άμεση σχέση με το
καθεστώς αυτό.
Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΆΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΉ ΣΑΣ ΜΕ ΔΥΝΗΤΙΚΟΎΣ ΜΈΝΤΟΡΕΣ
Όταν συναντάτε δυνητικούς μέντορες για εγγραφή, μπορείτε να τους κάνετε παρόμοιες
ερωτήσεις με αυτές για τους νέους που θέλουν να συμμετέχουν, όπως παραπάνω. Όμως οι
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μέντορες μπορεί να έχουν κάποιες αμφιβολίες. Να είστε προετοιμασμένοι να απαντήσετε
ερωτήσεις σαν τις παρακάτω:
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww

Τι ακριβώς είναι ο μέντορας;
Τι κάνει ένας μέντορας;
Ποιο θα είναι το έργο μου/ο ρόλος μου;
Σε τι διαφέρει ο ρόλος μου από αυτόν ενός κοινωνικού λειτουργού;
Ποιος ο σκοπός της σχέσης μέντορα-νέου συμμετέχοντα (mentee);
Ποιοι οι πρωταρχικοί μου στόχοι;
Θα λάβω οποιαδήποτε ανταπόδοση;
Πόσο συχνά θα συναντιόσαστε και για πόσο χρόνο;
Ποιος θα είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό των συναντήσεών μας;
Τι δομή έχουν αυτές οι συναντήσεις;
Πως θα επικοινωνούμε μεταξύ των συναντήσεων;

Οι παραπάνω ερωτήσεις θα πρέπει να καλυφθούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των
μεντόρων. Η παροχή επαρκούς εκπαίδευσης για όλους τους συμμετέχοντες είναι ένα από τα
σημαντικότερα βήματα για την δημιουργία ενός προγράμματος με μακροπρόθεσμη επιτυχία.
Οι νέοι και οι μέντορες μπορούν να κάτσουν μαζί και να συζητήσουν αυτά τα θέματα, ώστε να
δημιουργηθεί μια κοινή αντίληψη των ρόλων και των δύο και να τεθούν οι βάσεις για νέους που
θα θελήσουν να γίνουν μέντορες στο μέλλον.
Καλό θα είναι να παρέχετε στους μέντορες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα από την πρώτη
κιόλας συνάντηση/συνέντευξη, σαν τροφή για σκέψη και να επεκταθείτε σε αυτά κατά τη
διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Για παράδειγμα, αυτός είναι ένας ορισμός που δίνει ο Eric
Parsloe:

«Η προσωπική καθοδήγηση (mentoring) σημαίνει να υποστηρίζεις και να
ενθαρρύνεις τους ανθρώπους να διαχειρίζονται οι ίδιοι τη μάθησή τους, ώστε
να μεγιστοποιούν τις δυνατότητές τους, να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους, να
βελτιώνουν την απόδοσή τους και να γίνουν αυτό που θέλουν να γίνουν».
Eric Parsloe (cf. The Oxford School of Coaching & Mentoring”)
Είναι σημαντικό για τους εθελοντές μέντορες να έχουν εκ των προτέρων μια ιδέα για τον ρόλο
τους. Ως μέρος των πληροφοριών που θα τους δώσετε, καλό θα ήταν να τους πείτε πως ο
ρόλος τους περιλαμβάνει τις περισσότερες από τις παρακάτω πτυχές:
ww Πληροφόρηση: Οι μέντορες μοιράζονται τις γνώσεις τους, την εμπειρία και τη σοφία
τους
ww Επαφές: Οι μέντορες παρέχουν πολύτιμες ευκαιρίες δίνοντας τη δυνατότητα επαφών με
άτομα στον εκπαιδευτικό, τον επαγγελματικό ή και τον προσωπικό τομέα
ww Προκλήσεις: Οι μέντορες διεγείρουν την περιέργεια και χτίζουν εμπιστοσύνη
παρουσιάζοντας νέες ιδέες, ευκαιρίες και προκλήσεις
ww Υποστήριξη: Οι μέντορες ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και την επίτευξη στόχων
παρέχοντας ένα ανοιχτό και υποστηρικτικό περιβάλλον
ww Καθορισμός στόχων: Οι μέντορες βοηθούν τους νέους να ανακαλύψουν τα ταλέντα και τα
ενδιαφέροντά τους και να καθορίσουν και να επιτύχουν τους στόχους τους
ww Συμβουλές: Οι μέντορες μπορούν να συμβουλεύουν τους νέους για το πώς θα επιτύχουν
τους ακαδημαϊκούς, επαγγελματικούς και προσωπικούς τους στόχους.
ww Πρότυπο: Με το να μοιράζονται ιστορίες από τη ζωή τους οι μέντορες μπορούν να γίνουν
τα πρότυπα των νέων
Το κεφάλαιο IV του οδηγού παρέχει περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με τους ρόλους των
μεντόρων.
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Β. ΠΡΆΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΥΠΌΨΗ ΣΑΣ
Στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι μέντορες εμπλέκονται στο πρόγραμμα σε εθελοντική
βάση, χωρίς να πληρώνονται. Αν υπάρχουν πάρα πολλές διατυπώσεις (έντυπα, συνεντεύξεις,
αναφορές κλπ,), καλοί δυνητικοί μέντορες θα μπορούσαν να κάνουν πίσω. Από την άλλη, θα
πρέπει με κάποιο τρόπο να πάρετε επαρκείς γνώσεις για τα ποιοτικά στοιχεία ενός μέντορα.
Εάν δεν γνωρίζετε τον δυνητικό μέντορα, θα πρέπει να προσπαθήσετε να κάνετε μια συνάντηση
μαζί του, ώστε να πάρετε όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται.
Μην αφήσετε τους μέντορες να περιμένουν πολύ μέχρι να μάθουν το άτομο που θα αναλάβουν.
Αν οι μέντορες και οι νέοι συμμετέχοντες (mentees) δεν είναι έτοιμοι μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία, θα πρέπει να αναζητήσετε διαφορετικές λύσεις σε τοπικό επίπεδο για να τους
φέρετε μαζί.
Οι μέντορες είναι πιθανότερο να είναι πιο προσιτοί από ότι οι νέοι (για παράδειγμα, να έχουν
λιγότερες πολιτιστικές διαφορές και λιγότερα γλωσσικά εμπόδια) οπότε είναι δύσκολο να
αποφύγετε να εφαρμόσετε κάποιου είδους “ιεραρχίας” μεταξύ των δύο. Περιγράφοντας τον
μέντορα ως “βοήθεια” του νέου, μια αυτόματη ιεραρχία εισάγεται λόγω της λέξης “βοήθεια”
που είναι μονόπλευρη λέξη. Οι μέντορες μπορούν εύκολα να επισημαίνονται ως “εθελοντές”
της οργάνωσής σας εξαιτίας της ιδιότητάς τους ως “βοηθοί”.
Μπορείτε επίσης να θεωρήσετε ως εθελοντή οποιονδήποτε συμμετέχει στην οργάνωσή σας
σε εθελοντική βάση και χωρίς αμοιβή, το οποίο περιλαμβάνει και τους ίδιους τους νέους
που συμμετέχουν. Λάβετε υπόψη ότι ο νέος βοηθάει τον μέντορα να αναπτύξει εγκάρσιες
δεξιότητες!
Στα παραρτήματα, θα βρείτε δύο παραδείγματα έντυπων αίτησης, ένα λεπτομερές και ένα
πιο σύντομο. Όσο μεγαλύτερη είναι η αίτηση, τόσο περισσότερες πληροφορίες θα έχετε στη
διάθεσή σας, προκειμένου να συντάξετε ένα λεπτομερές προφίλ του αιτούντος. Θα μπορούσε
να κάνει την επιλογή και το ταίριασμα ευκολότερο, αλλά μπορεί να φαίνεται αδιάκριτη και
δύσκολη για αυτούς που τη συμπληρώνουν.

Συνοψίζοντας: Το να δώσετε επαρκείς πληροφορίες στους μέντορες και στους νέους που
θέλουν να συμμετέχουν είναι ζωτικής σημασίας. Λόγω πιθανών γλωσσικών εμποδίων,
πραγματοποιήστε διπλούς και τριπλούς ελέγχους προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι όλα
τα μέρη κατανοούν επαρκώς το πρόγραμμα. Οι διοργανωτές του προγράμματος πρέπει
να είναι προετοιμασμένοι να αφιερώσουν πολύ χρόνο στο ταίριασμα. Χρησιμοποιήστε τα
κατάλληλα κριτήρια που αφορούν το πρόγραμμά σας και εμπιστευτείτε τις γνώσεις σας
πάνω στην ανθρώπινη φύση.
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III
Εκπαίδευση
Πες μου και θα ξεχάσω. Δίδαξέ με και θα μάθω.
Κάνε με να συμμετέχω και θα θυμάμαι.
Benjamin Franklin
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Α. Γνωρίστε τους εκπαιδευόμενους : ανάλυση αναγκών
Β. Εκπαιδεύσεις
1. Εκπαίδευση για τους μέντορες
2. Εκπαίδευση για τους νέους συμμετέχοντες (mentees)
3. Κοινό εργαστήριο μεταξύ μεντόρων και νέων συμμετεχόντων
(mentees)
Γ. Είδη μάθησης και μεθοδολογία
1. Μη-τυπική και άτυπη μάθηση
α. Τι είναι μη-τυπική μάθηση;
β. Τι είναι άτυπη μάθηση;
2. Η σημασία της χρήσης μεθόδων μη-τυπικής μάθησης

Guide book

30

Κεφάλαιο III – Εκπαίδευση
Το κεφάλαιο αυτό θα σας βοηθήσει στη δημιουργία των προγραμμάτων εκπαίδευσης,
τι ενότητες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν και τι είναι σημαντικό να θυμάστε
τόσο όταν προετοιμάζετε τις εκπαιδεύσεις, όσο και κατά τη διάρκεια αυτών.
Θα μάθετε πώς να κάνετε τις εκπαιδεύσεις αυτές σημαντικό κομμάτι του
προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης (mentoring), και πώς θα σας βοηθήσουν να
χτίσετε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και κοινότητας μεταξύ των συμμετεχόντων.

Εισαγωγή
Η εκπαίδευση τόσο των μεντόρων, όσο και των νέων συμμετεχόντων (mentees) πριν από
την έναρξη οποιουδήποτε προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης (mentoring), ώστε να
προετοιμαστούν καλύτερα για το πρόγραμμα, είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι της διαδικασίας.
Κάτι που θα πρέπει να έχετε υπόψη σας, είναι πως η εκπαίδευση θα βοηθήσει τόσο τους
μέντορες, όσο και τους νέους συμμετέχοντες (mentees) να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση
του προγράμματος και της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί και να ξεκαθαρίσουν τους δικούς
τους στόχους και προσδοκίες όσον αφορά στο πρόγραμμα. Θα τους βοηθήσει να γνωρίσουν ο ένας
τον άλλο και να αισθανθούν πως είναι μέρη μιας ομάδας. Επιπλέον, θα χτίσει την εμπιστοσύνη
ανάμεσα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και θα δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον όπου θα
μπορούν να μοιράζονται ιδέες, εμπειρίες και καλές πρακτικές, αλλά και να ζητούν υποστήριξη
από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες όταν τη χρειάζονται.

A. Γνωρίστε τους εκπαιδευόμενους: ανάλυση
αναγκών
Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνουν οι εκπαιδευτές, πριν αρχίσουν να σχεδιάζουν
οποιοδήποτε πρόγραμμα εκπαίδευσης/κατάρτισης, είναι να μελετήσουν τα προφίλ των
εκπαιδευομένων και να προσπαθήσουν να αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερά τους χαρακτηριστικά
και τις ανάγκες τους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις αιτήσεις των μεντόρων και των
νέων συμμετεχόντων (mentees) και, όπου είναι δυνατό, να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες
που συνέλεξαν οι διαχειριστές του προγράμματος κατά τη διάρκεια των προσωπικών τους
συνεντεύξεων με τους ενδιαφερόμενους, ώστε να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες που
χρειάζονται για να σχεδιάσουν την εκπαίδευση, προσαρμόζοντάς τη στις ανάγκες των
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συμμετεχόντων. Η ανάλυση αναγκών είναι κρίσιμης σημασίας για την προετοιμασία της
εκπαίδευσης, καθώς επιτρέπει στους εκπαιδευτές να:
ww Εντοπίσουν συγκεκριμένα στοιχεία στα οποία να μπορούν να επικεντρωθούν
ww Αναλύσουν τις δεξιότητες και την εμπειρία του κάθε συμμετέχοντα και να δουν πώς
αυτά μπορούν να συνδυαστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης για την επίτευξη όσο
το δυνατόν καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων
ww Ορίσουν τα κατάλληλα εργαλεία και τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσουν κατά τη
διάρκεια της εκπαίδευσης
ww Αναγνωρίσουν τις προσδοκίες του κάθε συμμετέχοντα από το πρόγραμμα προσωπικής
καθοδήγησης (mentoring)
ww Προσδιορίσουν τα θέματα στα οποία θα πρέπει να εστιάσουν ή να επεκταθούν
περισσότερο
ww Αναγνωρίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι συμμετέχοντες (mentees)
και να προετοιμάσουν τους μέντορες αναλόγως
ww Θέσουν τους συγκεκριμένους στόχους και τα αποτελέσματα που θέλουν να πετύχουν
μέσα από την εκπαίδευση.
Λάβετε υπόψη ότι κάθε άτομο είναι διαφορετικό, έχει διαφορετικές ανάγκες, εμπειρίες,
προσδοκίες και υπόβαθρο. Το κλειδί για μια επιτυχημένη εκπαίδευση είναι να είναι προσαρμόσιμη
και σε θέση να συνδυάσει τις εμπειρίες και τις δυνάμεις του κάθε εκπαιδευόμενου, προκειμένου
να αντιμετωπίσει καλύτερα τις ανάγκες της ομάδας.
Συμβουλή: Μία ενότητα για να μοιραστούν οι συμμετέχοντες «φόβους, προσδοκίες και
συνεισφορές» θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο πρώτο μέρος της εκπαίδευσης (στο
κομμάτι αυτό δίνετε ο χώρος στους συμμετέχοντες να μοιραστούν ποιοι είναι οι φόβοι και οι
αμφιβολίες τους σχετικά με το πρόγραμμα, τι προσδοκούν να μάθουν ή να κερδίσουν, και τι
μπορούν οι ίδιοι να συνεισφέρουν –γνώσεις, διάθεση, πόρους). Μία τέτοια ενότητα θα βοηθήσει
τους εκπαιδευτές στο πάνε πιο βαθιά στην αξιολόγηση αναγκών και να προσαρμόσουν το
περιεχόμενο της εκπαίδευσης, αν χρειάζεται, αλλά θα δώσει την ευκαιρία και στους μέντορες
και τους νέους (mentees) που θα συμμετέχουν να ξανασκεφτούν και να αξιολογήσουν τους
λόγους για τους οποίους συμμετέχουν στο πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης (mentoring)
και με ποιο τρόπο μπορούν οι ίδιοι να συνεισφέρουν στην επιτυχημένη υλοποίησή του.

B. Εκπαιδεύσεις
Προκειμένου να προετοιμαστούν σωστά όλα τα μέρη για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα
προσωπικής καθοδήγησης (mentoring), είναι σημαντικό να προετοιμάσετε 2 ξεχωριστές εκπαιδεύσεις, 1 για τους μέντορες και 1 για τους νέους συμμετέχοντες (mentees), καθώς οι μαθησιακές ανάγκες τους και ο ρόλος τους στο πρόγραμμα είναι διαφορετικά. Μετά την ολοκλήρωση
αυτών των εκπαιδεύσεων και πριν από το ταίριασμα των ζευγαριών, είναι σκόπιμο να οργανώσετε επίσης ένα μικρό εργαστήριο, όπου οι μέντορες και οι νέοι συμμετέχοντες (mentees) θα
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έχουν την ευκαιρία να έρθουν κοντά, να κάνουν κάποιες κοινές δραστηριότητες, να γνωρίσουν
ο ένας τον άλλον και να δημιουργήσουν μια ασφαλή και άνετη ατμόσφαιρα μεταξύ τους.
Για όλες τις εκπαιδεύσεις ισχύουν τα εξής βασικά βήματα και αξίες:
ww Δημιουργήστε ένα άνετο περιβάλλον μάθησης. Οι συμμετέχοντες πρέπει να αισθάνονται
άνετα και ασφαλείς
ww Φροντίστε να υπάρχουν στο χώρο τα υλικά που θα χρειαστείτε και βεβαιωθείτε ότι ο
τεχνικός εξοπλισμός λειτουργεί σωστά (αν σας χρειάζεται)
ww Οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι παρόντες και διαθέσιμοι: να είναι εκεί στην ώρα τους
για να υποδεχτούν τους συμμετέχοντες και να είναι διαθέσιμοι για βοήθεια, συμβουλή,
τήρηση του χρόνου, κλπ, ακόμη και κατά τη διάρκεια των ασκήσεων/ενοτήτων, όπου δεν
έχουν ενεργό ρόλο (π.χ. όταν οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες εργασίας)
ww Προσπαθήστε να «διαβάσετε» τους συμμετέχοντες, να κατανοήσετε τις ανάγκες
τους και τις αυθόρμητες αντιδράσεις, και να είστε προετοιμασμένοι για αλλαγές και
προσαρμογές.
ww Κάντε έναν καλό απολογισμό μετά από κάθε άσκηση/ενότητα και δώστε στους
συμμετέχοντες το χρόνο να κάνουν ερωτήσεις, να μοιραστούν απόψεις, ιδέες και
εμπειρίες.
ww Δώστε το χρόνο για μια καλή αξιολόγηση στο τέλος της εκπαίδευσης. Αυτό θα σας
βοηθήσει να βελτιώσετε την ποιότητα των μελλοντικών σας εκπαιδεύσεων.

1. ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΈΝΤΟΡΕΣ
Η εκπαίδευση των μεντόρων πριν από την έναρξη του προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης
(mentoring) είναι πολύ σημαντική, καθώς θα θέσει τις βάσεις πάνω στις οποίες θα χτιστεί
όλη η διαδικασία, και θα δώσει στους μέντορες και τους διαχειριστές του προγράμματος την
ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους και να δημιουργήσουν ένα άνετο περιβάλλον
όπου θα μπορούν να μοιράζονται ιδέες, καλές πρακτικές, εργαλεία και εμπειρίες.
Πριν την έναρξη της εκπαίδευσης των μεντόρων, θα πρέπει να ορίσετε τους στόχους και
τα αποτελέσματα που θέλετε να επιτύχετε. Κάθε εκπαίδευση πρέπει να προσαρμοστεί στη
συγκεκριμένη πραγματικότητα της κοινότητας στην οποία θα λάβει χώρα το πρόγραμμα
προσωπικής καθοδήγησης (mentoring), καθώς και με το προφίλ και οι ανάγκες τόσο των
μεντόρων και των νέων συμμετεχόντων (mentees). Ωστόσο, υπάρχουν μερικά βασικά πράγματα
με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθείτε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης για τους μέντορες,
όπως:
ww Εξερευνήστε τις ανάγκες και τις προσδοκίες των μεντόρων
ww Παρουσιάστε με λεπτομέρειες το πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) που
έχετε σχεδιάσει (τη δομή, τους στόχους, το χρονοδιάγραμμα, κτλ)
ww Αναλύστε το ρόλο του μέντορα
ww Δημιουργήστε «ομαδικό πνεύμα» και μια καλή δυναμική ανάμεσα στους μέντορες,
προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και καλών πρακτικών
ww Εστιάστε στις ανησυχίες και τις αμφιβολίες που μπορεί να έχουν. Ενθαρρύνεται την
μεταξύ τους υποστήριξη.
ww Διαπολιτισμική μάθηση: ασχοληθείτε με τυχόν στερεότυπα και πολιτισμικές
προκαταλήψεις
ww Συζητήστε για εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να διευκολύνουν την διαδικασία
προσωπικής καθοδήγης (mentoring)
ww Αναλύστε τις δεξιότητες που τυχόν έχει ή μπορεί να αναπτύξει ένας μέντορας (πχ.
Διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων, επίλυση προβλημάτων, ενεργή και μη-επικριτική
ακρόαση).
Θα βρείτε παραδείγματα εργαλείων που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε, για να
επεξεργαστείτε τα παραπάνω ζητήματα, στην εργαλειοθήκη που βρίσκεται στα παραρτήματα
του παρόντος οδηγού.
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Πράγματα που πρέπει να έχετε υπόψη σας
Η κάθε εκπαίδευση οφείλει να είναι διαφορετική και προσαρμοσμένη στο συγκεκριμένο
πλαίσιο. Θα ήταν καλό οι εκπαιδευτές, πριν από την εκπαίδευση, να εξερευνήσουν και
το νομικό πλαίσιο και τις πολιτικές που αφορούν την ομάδα στόχο σε κάθε χώρα, και
τις διαφορές στο καθεστώς τους (νέοι μεταναστευτικής καταγωγής / μετανάστες /
πρόσφυγες, κα) και να συζητήσουν για αυτά τα ζητήματα μαζί με τους μέντορες.

2. ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ (MENTEES)
Η εκπαίδευση των νέων συμμετεχόντων (mentees) είναι ένα επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι
της προετοιμασίας για την υλοποίηση του προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης (mentoring), καθώς θα δώσει στους νέους συμμετέχοντες (mentees) την ευκαιρία να κατανοήσουν
καλύτερα το πρόγραμμα και τους στόχους του, να ξεπεράσουν πράγματα τα οποία έχουν τυχόν
παρανοήσει σχετικά με αυτό (για παράδειγμα, θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο στους νέους πως το
πρόγραμμα δεν εξασφαλίζει την εύρεση εργασίας), να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους και
να αυξηθεί η εμπιστοσύνη τους απέναντι στον οργανισμό που το διοργανώνει.
Όπως και με την εκπαίδευση των μεντόρων, έτσι και εδώ, πριν την υλοποίησή της θα πρέπει να
λάβετε υπόψη σας το προφίλ και τις ανάγκες των νέων συμμετεχόντων (mentees), καθώς και
το συγκεκριμένο πλαίσιο αυτών – το υπόβαθρό τους, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, την
πραγματικότητα μέσα στην οποία ζουν.
Τα βασικά πράγματα με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθείτε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης
είναι τα εξής:
ww Εξερευνήστε τις ανάγκες και τις προσδοκίες των νέων συμμετεχόντων (mentees)
ww Παρουσιάστε με λεπτομέρειες το πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) που
έχετε σχεδιάσει (τη δομή, τους στόχους, το χρονοδιάγραμμα, κτλ)
ww Εξερευνήστε τη σχέση μεταξύ μέντορα και νέου συμμετέχοντα (mentee)
ww Εστιάστε στις ανησυχίες και τις αμφιβολίες που μπορεί να έχουν. Ενθαρρύνεται την
μεταξύ τους υποστήριξη.
ww Διαπολιτισμική μάθηση: ασχοληθείτε με τυχόν στερεότυπα και πολιτισμικές
προκαταλήψεις
ww Υλοποιήστε μια ενότητα σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων
ww Βρείτε τρόπους για να αντιμετωπίσετε γλωσσικά εμπόδια και εμπόδια στην επικοινωνία
(μπορείτε να συμπεριλάβετε και ενότητες μη-λεκτικής επικοινωνίας).
Θα βρείτε παραδείγματα εργαλείων που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε, για να
επεξεργαστείτε τα παραπάνω ζητήματα, στην εργαλειοθήκη που βρίσκεται στα παραρτήματα
του παρόντος οδηγού.
Πράγματα που πρέπει να έχετε υπόψη σας
Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας το γεγονός πως κάποιοι από τους νέους συμμετέχοντες
(mentees) μπορεί να μην μιλούν ακόμα τη γλώσσα της χώρας στην οποία ζουν και να
προετοιμάσετε την εκπαίδευση αναλόγως. Αν είναι δυνατόν, καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσετε
διερμηνείς καθώς και να επικεντρωθείτε σε πιο πρακτικές, μη-λεκτικές δραστηριότητες.
Θα πρέπει να έχετε επίγνωση των ιδιαίτερων πολιτισμικών χαρακτηριστικών της ομάδαςστόχου και τυχόν πολιτισμικές διαφορές και να σχεδιάσετε την εκπαίδευση ανάλογα.

3. ΚΟΙΝΌ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΜΕΤΑΞΎ ΜΕΝΤΌΡΩΝ ΚΑΙ ΝΈΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΩΝ
(MENTEES)
Μπορεί να είναι ωφέλιμο να οργανώσετε και ένα κοινό εργαστήριο για τους μέντορες και
τους νέους συμμετέχοντες (mentees). Η ιδέα δεν είναι να κάνετε μια κοινή εκπαίδευση και
για τα 2 μέρη, καθω΄ς έχουν άλλες ανάγκες και η κάθε εκπαίδευση θα πρέπει να εστιάζει
σε διαφορετικά πράγματα, αλλά να οργανώσετε μια κοινή ενότητα ως μέρος της γενικής
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προετοιμασίας πριν την έναρξη των ατομικών συναντήσεων. Αυτό θα σας δώσει την ευκαιρία
να συζητήσετε για σημαντικά στοιχεία του προγράμματος από κοινού με τους μέντορες και
τους νέους συμμετέχοντες (mentees) και θα ενισχύσει το αίσθημα ομάδας και κοινότητας
μεταξύ όλων όσων συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Το εργαστήριο αυτό θα πρέπει να εστιάσει στη δημιουργία μιας καλής σχέσης μεταξύ
μεντόρων και νέων συμμετεχόντων (mentees), στην ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος και
στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής μεταξύ τους. Είναι σημαντικό να δείξετε πως τόσο οι νέοι
συμμετέχοντες (mentees) όσο και οι μέντορες έχουν πολλά να μάθουν ο ένας από τον άλλο. Θα
μπορούσατε να οργανώσετε μία ενότητα όπου οι νέοι συμμετέχοντες (mentees) μοιράζονται
στοιχεία του πολιτισμού και της ιστορίας της χώρας καταγωγής τους με τους μέντορες.
Συμβουλές:
Το φαγητό είναι ένας καλός τρόπος να δημιουργήσετε μια άνετη και εποικοδομητική
ατμόσφαιρα. Με το να μοιραστούν ένα καλό γεύμα, όλοι οι συμμετέχοντες θα
έρθουν πιο κοντά και θα αναπτύξουν μια καλύτερη δυναμική μεταξύ τους.
Ζητήστε από όλους, μέντορες και νέους συμμετέχοντες, να φέρουν ένα φαγητό
το οποίο θα μοιραστούν με τους υπόλοιπους στο τέλος του εργαστηρίου.
Ο χορός είναι ένα ακόμα εργαλείο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να φέρετε
τους μέντορες και τους νέους συμμετέχοντες (mentees) πιο κοντά, καθώς και να
δείξετε πως όλοι έχουν πράγματα να μοιραστούν και να δείξουν και όλοι μπορούν να
μάθουν καινούργια πράγματα. Ζητήστε από τους νέους συμμετέχοντες (mentees) να
δείξουν/διδάξουν στους μέντορες έναν παραδοσιακό χορό της χώρας καταγωγής τους.
Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα θα διασκεδάσουν και θα έρθουν πιο κοντά.

Γ. Είδη μάθησης και μεθοδολογία
1. ΜΗ ΤΥΠΙΚΉ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΜΆΘΗΣΗ
ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΜΗ-ΤΥΠΙΚΉ ΜΆΘΗΣΗ
Η μη-τυπική μάθηση χαρακτηρίζεται συχνά σε αντίθεση με την τυπική εκπαίδευση: η μη-τυπική
μάθηση είναι η μάθηση που πραγματοποιείται εκτός του επίσημου/τυπικού εκπαιδευτικού
προγράμματος. Επιπλέον, καθώς δεν πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δομής και του
προγράμματος του συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, δεν είναι υποχρεωτική, αλλά εθελοντική
η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και το περιεχόμενο της μη-τυπικής μάθησης συνδέεται
περισσότερο με τις ανάγκες, τις φιλοδοξίες και τα ενδιαφέροντά τους. Οι εκπαιδευτικές
ενότητες στη μη-τυπική μάθηση είναι δομημένες και σχεδιασμένες, αλλά είναι και ευέλικτες,
αφήνοντας περιθώρια για αλλαγές και προσαρμογές ανάλογα με τις ανάγκες και το προφίλ των
εκπαιδευόμενων. Η μεθοδολογία της βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων
και βάζει στο επίκεντρο τους ίδιους τους συμμετέχοντες, αφήνοντας χώρο για ανταλλαγή
γνώσεων, ιδεών και εμπειριών και τη λήψη πρωτοβουλιών.
Για παράδειγμα, ένας αθλητικός όμιλος ή μαθήματα κάποιας ξένης γλώσσας που προσφέρονται
τα απογεύματα από κάποιον οργανισμό μπορεί να θεωρηθούν μη-τυπική μάθηση.
Το ίδιο το πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) είναι ένα εργαλείο μη-τυπικής
μάθησης: βρίσκεται έξω από το χώρο της τυπικής εκπαίδευσης, αλλά είναι καλά δομημένο
και οργανωμένο με τρόπο ώστε να στηρίζει τόσο τους νέους συμμετέχοντες, όσο και τους
μέντορες στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.
ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΆΤΥΠΗ ΜΆΘΗΣΗ;
Η άτυπη μάθηση συχνά περιγράφεται ως «η μάθηση που συμβαίνει στην καθημερινότητά μας»:
Συμβαίνει μέσω της κοινωνικοποίησης, των εμπειριών κτλ. Είναι διαφορετική από τη μη-τυπική
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μάθηση, καθώς στην άτυπη μάθηση δεν υπάρχει κάποιος «δάσκαλος» ή «εκπαιδευτής» που έχει
προετοιμάσει κάποια εκπαιδευτική ενότητα. Η άτυπη μάθηση είναι, ουσιαστικά, συμπτωματική.
Για παράδειγμα, σκεφτείτε τις φορές που κάνατε κάποιο λάθος και
είπατε στον εαυτό σας «Ποτέ ξανά!». Αυτό είναι άτυπη μάθηση…
Κατά τη διάρκεια προγραμμάτων προσωπικής καθοδήγησης (mentoring), η άτυπη μάθηση
παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μεντόρων και νέων συμμετεχόντων (mentees).
Μέσα από τις συναντήσεις, την κοινωνικοποίηση, την ανταλλαγή ιστοριών, κα, θα βγουν από τα
συνηθισμένα τους και θα ανακαλύψουν καινούργια πράγματα.

2. Η ΣΗΜΑΣΊΑ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΜΕΘΌΔΩΝ ΜΗ-ΤΥΠΙΚΉΣ ΜΆΘΗΣΗΣ
Κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων τόσο για τους μέντορες όσο και για τους νέους
συμμετέχοντες (mentees), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σειρά μεθόδων, συνδυάζοντας
τυπικές παρουσιάσεις με εργαλεία και μεθόδους μη τυπικής μάθησης, όπως βιωματικές
ασκήσεις και ασκήσεις προσομοίωσης, παιχνίδια ρόλων, συζητήσεις σε ομάδα και ενεργό
διάλογο, καλλιτεχνική έκφραση κα.
Οι μέθοδοι μη τυπικής μάθησης στηρίζονται στην ενεργό συμμετοχή των συμμετεχόντων, κάτι
που συμβάλλει στο να χτιστεί ένα πνεύμα αλληλεγγύης και συν-ιδιοκτησίας του προγράμματος
μεταξύ των συμμετεχόντων. Χρησιμοποιώντας συμμετοχικές μεθόδους, οι συμμετέχοντες
προβαίνουν σε ενεργό διάλογο, μοιράζονται απόψεις και ιδέες και γνωρίζονται καλύτερα
μεταξύ τους (μπορεί να είναι πιο εύκολο να σπάσει ο πάγος μεταξύ των συμμετεχόντων
στο πρόγραμμα, αν ακούσουν ο ένας τον άλλο να μιλάει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης,
παρά αν απλά κάθονται και ακούν τον εκπαιδευτή να μιλάει). Ακόμα, οι μέθοδοι μη τυπικής
μάθησης αφήνουν περιθώριο για να μοιραστούν οι συμμετέχοντες τα συναισθήματά τους (πχ.
Να μοιραστούν προσδοκίες, φόβους και αμφιβολίες).
Η αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων στις ομαδικές δραστηριότητες θα βοηθήσει τους
μέντορες και τους νέους συμμετέχοντες (mentees) να εντοπίσουν κάποια ευαίσθητα θέματα και ίσως να θελήσουν να εμβαθύνουν σε αυτά κατά τη διάρκειά των συναντήσεων έναςπρος-έναν. Τέλος, με τη χρήση συμμετοχικών μεθόδων και κάνοντας μια σωστή αξιολόγηση,
προκειμένου να μπορεί το πρόγραμμα να προσαρμόζεται στις ανάγκες των συμμετεχόντων,
σημαίνει ότι οι μέντορες και οι νέοι συμμετέχοντες (mentees) έχουν λόγο στο πρόγραμμα και
τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει. Αυτό βοηθάει στην ανάπτυξη αισθήματος συνιδιοκτησίας
του προγράμματος και τονώνει το αίσθημα του ανήκειν σε αυτή την εμπειρία.
Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να τονίσουμε πως το ίδιο το πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης
(mentoring) είναι ένα εργαλείο μη-τυπικής μάθησης. Οι εθελοντικές δραστηριότητες ή οι
δραστηριότητες που οργανώνονται από οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
νεολαίας παίζουν μεγάλο ρόλο στην υποστήριξη των νέων ώστε να αναπτύξουν εγκάρσιες
δεξιότητες. Σύμβουλοι νέων και εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία και
μεθόδους μη-τυπικής μάθησης για να δημιουργήσουν και να υλοποιήσουν δραστηριότητες
που στοχεύουν κατευθείαν στην κάλυψη των αναγκών των νέων όσων αφορά στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά
εργασίας, αλλά και στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και των κοινωνικών και επικοινωνιακών
τους δεξιοτήτων.
Τέλος, εκτός από τα παραπάνω, η μη-τυπική μάθηση και η συμμετοχή σε διάφορες κοινωνικόμορφωτικές δραστηριότητες, επιτρέπει στους νέους –και ιδιαίτερα σε νέους με λιγότερες
ευκαιρίες που μπορεί να αισθάνονται απομονωμένοι και περιθωριοποιημένοι- ναι αισθανθούν
ότι ανήκουν κάπου, να γίνουν πιο ενεργοί στην τοπική τους κοινωνία και να συνειδητοποιήσουν
το ρόλο που μπορούν να παίξουν στη βελτίωση της ζωής τους, και της ζωής της κοινότητας
μέσα στην οποία ζουν. Αυτός ο οδηγός σας θα σας βοηθήσει να προσαρμόσετε το πρόγραμμα
προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) στις ανάγκες της δικής σας ομάδας-στόχου και του
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περιβάλλοντός σας, χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση που φέρνει στο επίκεντρο τους
εκπαιδευόμενους.
Ένα παράδειγμα ενός προγράμματος για την εκπαίδευση των νέων συμμετεχόντων (mentees) περιλαμβάνεται στα παραρτήματα. Επιπλέον, θα βρείτε μια «εργαλειοθήκη» με μια
σειρά εργαλείων/εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που μπορείτε να συμπεριλάβετε στα
προγράμματα εκπαίδευσης που θα οργανώσετε. Τα εργαλεία βρίσκονται στη σειρά ανάλογα με
το σε ποιους απευθύνονται (μέντορες, νέους συμμετέχοντες (mentees) ή και στις 2 ομάδες) και
τους στόχους τους (δραστηριότητες για το σπάσιμο του πάγου, για το χτίσιμο της ομάδας, για
την αξιολόγηση των κινήτρων, την επεξεργασία δεξιοτήτων ή προκλήσεων, κα).

Συνοψίζοντας: Το κλειδί μιας επιτυχημένης εκπαίδευσης είναι η ικανότητα των εκπαιδευτών
να «διαβάζουν» τους συμμετέχοντες και να προσαρμόζουν ανάλογα την εκπαίδευση και τα
εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν. Η χρήση ενός συνδυασμού μεθόδων τυπικής και μητυπικής μάθησης κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, θα σας βοηθήσει να πετύχετε τα
καλύτερα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα, τόσο σε ό,τι αφορά την κατανόηση των πτυχών
του προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης (mentoring), των στόχων του και του ρόλου
τους σε αυτό, όσο και στη δημιουργία μιας άνετης και εποικοδομητικής ατμόσφαιρας και
ενός αισθήματος αλληλεγγύης μεταξύ των συμμετεχόντων. Αυτό θα βοηθήσει και στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων από όλους που θα συνεισφέρουν στην επιτυχημένη
υλοποίηση του προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης (mentoring).
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IV
Αρχίζοντας και
υλοποιώντας το
πρόγραμμα
«Η λεπτή ισορροπία του να είσαι ο μέντορας κάποιου δεν
είναι να τον δημιουργείς καθ’ εικόνα σου, αλλά να του δίνεις
την ευκαιρία να δημιουργήσει ο ίδιος τον εαυτό του».
Steven Spielberg
A. ΤΑΙΡΙΆΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΖΕΥΓΆΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΚΑΘΟΔΉΓΗΣΗ (MENTORING)
1. Προτιμήσεις μεντόρων-νέων συμμετεχόντων (mentees)
2. Κοινά ενδιαφέροντα
3. Γλώσσα
4. Αναθεώρηση των ζευγαριών μεντόρων-νέων συμμετεχόντων
(mentees)

B. ΔΊΝΟΝΤΑΣ ΚΊΝΗΤΡΑ ΣΕ ΜΈΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ
ΝΈΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ (MENTEES)
1. Κατανόηση των κινήτρων
2. Εκπαιδεύσεις και συναντήσεις προσανατολισμού
3. Διατήρηση των σχέσεων μεταξύ μεντόρων-νέων συμμετεχόντων
(mentees)
4. Στρατηγικές ενίσχυσης και επιβράβευσης
Γ. ΟΙ ΣΧΈΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΚΑΘΟΔΉΓΗΣΗ (MENTORING)
1. Ο ρόλος του μέντορα
2. Ηθικά πρότυπα
3. Γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια
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Κεφάλαιο IV – Αρχίζοντας και υλοποιώντας το πρόγραμμα
Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε πώς μπορείτε να ξεκινήσετε και να υλοποιήσετε
το πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης που έχετε δημιουργήσει:
»» Αποτελεσματικό ταίριασμα ζευγαριών μεντόρων – νέων συμμετεχόντων (mentees)
»» Στρατηγικές για να διατηρήσετε τα κίνητρα των μεντόρων και
των νέων συμμετεχόντων (mentees) κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας προσωπικής καθοδήγησης (mentoring)
»» Ο ρόλος των μεντόρων και τα ηθικά πρότυπα στη σχέση
μεταξύ μέντορα και νέου συμμετέχοντα (mentee)
»» Στρατηγικές για να αντιμετωπίσετε γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια

A. Ταιριάζοντας τα ζευγάρια για την
προσωπική καθοδήγηση (mentoring)
Το ταίριασμα είναι μία από τις πιο δύσκολες και κρίσιμες πτυχές ενός προγράμματος
προσωπικής καθοδήγησης (mentoring). Οι συμμετέχοντες έχουν διάφορα χαρακτηριστικά,
προσδοκίες, δεξιότητες, ικανότητες, προσόντα, στυλ μάθησης και ανάγκες. Ένα καλό ταίριασμα
του ζεύγους μέντορα – νέου συμμετέχοντα (mentee) καθορίζει την όλη επιτυχία ενός
προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης (mentoring).
Πώς να ταιριάξετε τα ζευγάρια; Η εμπειρία μας δείχνει πως είναι καλύτερα να «προτείνετε»
ζευγάρια στους συμμετέχοντες με τη δυνατότητα προσαρμογών, σε περίπτωση που κάποιος
αισθανθεί πως το ταίριασμα αυτό δεν είναι καλό.
Η αλήθεια είναι πως αν επιβάλλετε τα ζευγάρια στους συμμετέχοντες, μπορεί, ακόμα και
αν αισθάνονται άβολα μέσα στη σχέση, να διστάζουν να το αναφέρουν σε εσάς, χάνοντας το
κίνητρό τους και αισθανόμενοι απογοήτευση από το πρόγραμμα. Από την άλλη μεριά, εάν
επιτρέψετε στους μέντορες και τους νέους συμμετέχοντες (mentees) να μελετήσουν τα
προφίλ των συμμετεχόντων και να επιλέξουν οι ίδιοι το άτομο που επιθυμούν, μπορεί να έχει
πολύ αρνητικά αποτελέσματα και αν εισάγει μια ανταγωνιστική πτυχή στο πρόγραμμα, καθώς
επίσης και να δημιουργήσει αισθήματα απογοήτευσης σε όσους τελικά δεν μπορέσουν να είναι
με αυτούς που επέλεξαν.
Ο κάθε οργανισμός μπορεί να έχει διαφορετικά κριτήρια για το ταίριασμα. Αν δεν γνωρίζετε τα
άτομα από πριν, η προσωπική συνέντευξη μαζί τους είναι πολύ σημαντική, πολύ περισσότερο
από το ερωτηματολόγιο. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε να περιμένετε έως το πέρας των
εκπαιδεύσεων, προκειμένου να γνωρίσετε καλύτερα όλους τους συμμετέχοντες πριν το
τελικό ταίριασμα. Αυτές είναι μερικές ερωτήσεις που θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας του ταιριάσματος:
ww
ww
ww
ww

Ποια είναι τα κριτήριά σας για το ταίριασμα;
Έχει σημασία η ηλικία;
Έχει σημασία το φύλο;
Πρέπει ο μέντορας να έχει ένα συγκεκριμένο υπόβαθρο (εργασιακή εμπειρία/
εκπαίδευση);
ww Τι μπορείτε να κάνετε αν αποδειχτεί πως το τελικά το ταίριασμα δεν είναι καλό;
ww Πόση σημασία έχουν τα κοινά ενδιαφέροντα;
ww Πόσο σημαντικό κρίνετε την ύπαρξη κοινής γλώσσας επικοινωνίας την οποία μιλούν
άπταιστα και τα 2 μέρη;

1. ΠΡΟΤΙΜΉΣΕΙΣ ΜΕΝΤΌΡΩΝ - ΝΈΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΩΝ (MENTEES)
Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας τις προτιμήσεις των μεντόρων και των νέων συμμετεχόντων
(mentees), τις οποίες έχουν δηλώσει στην αίτησή τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα, όσον
αφορά στην ηλικία, το φύλο, τα προσόντα, κα. Για παράδειγμα, αν κάποιος νέος συμμετέχοντας
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(mentee) αισθάνεται περισσότερο άνετα με ένα συγκεκριμένο φύλο (άνδρα ή γυναίκα μέντορα)
θα πρέπει να το σεβαστείτε αυτό, ει δυνατόν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ταιριάσματος.

2. ΚΟΙΝΆ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΑ
Τα κοινά ενδιαφέροντα είναι, επίσης, κάτι που θα σας βοηθήσει να κάνετε ένα καλό ταίριασμα
των ζευγαριών. Επιπλέον, καλό θα ήταν οι επαγγελματικές εμπειρίες του μέντορα (είτε ως
επάγγελμα, είτε ως επαγγελματική διαδρομή) είναι επιθυμητό να ταιριάζουν με τους στόχους
και τα μελλοντικά σχέδια του νέου συμμετέχοντα (mentee) που θα αναλάβει. Είναι σημαντικό οι
προσδοκίες και των 2 μερών να ταιριάζουν, ώστε να μπορέσουν να κερδίσουν όσο το δυνατόν
περισσότερα ο ένας από τον άλλο.

3. ΓΛΏΣΣΑ
Αν θέλετε να αναπτύξετε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα για νέους μετανάστες, θα πρέπει να
δώσετε προσοχή και στις γλώσσες που χρησιμοποιούνται από τους μέντορες και τους νέους
συμμετέχοντες (mentees). Θα πρέπει να βρείτε μια κοινή γλώσσα μεταξύ των ζευγαριών, την
οποία μπορούν να χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν άνετα μεταξύ τους.

4. ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗ ΤΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΏΝ ΜΕΝΤΌΡΩΝ - ΝΈΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΩΝ
(MENTEES)
Όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα του ταιριάσματος, μετά από μερικές συναντήσεις
μεταξύ των ζευγαριών, θα πρέπει να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να σας κάνουν
μια αξιολόγηση της πορείας τους, χρησιμοποιώντας τα δικά σας εργαλεία αξιολόγησης
(προσωπικά τηλεφωνήματα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ερωτηματολόγια, συναντήσεις με τους
μέντορες και συναντήσεις με τους νέους συμμετέχοντες (mentees) – δείτε και το κεφάλαιο V
Αξιολόγηση και Βελτίωση). Αν κάποιος από τους συμμετέχοντες - είτε μέντορας, είτε mentee
– εκφράσει κάποια δυσαρέσκεια, θα πρέπει να προσπαθήσετε να βρείτε τους λόγους και το
πλαίσιο. Ακούστε και τις δύο πλευρές και προσπαθήστε να λύσετε το πρόβλημα (απόσταση,
γλώσσα, κίνητρα, μη πραγματοποίηση συναντήσεων, ηθικά ζητήματα κτλ). Αν το πρόβλημα έχει
να κάνει με ηθικές αρχές, τότε θα πρέπει να επανεξετάσετε το ταίριασμα. Αν όχι, αφιερώστε
λίγο χρόνο στην επίλυση του προβλήματος. Ιδιαίτερα για τους νέους συμμετέχοντες (mentees)
θα είναι πολύ χρήσιμο να μάθουν πώς μπορούν να ξεπερνούν τα προβλήματα μέσα σε μία σχέση,
αναπτύσσοντας δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων. Κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας αυτής, θα πρέπει να παρακολουθείτε και αν υποστηρίζετε και τις 2 πλευρές.
Εμπειρίες από διάφορα προγράμματα προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) δείχνουν πως
η διαφορά ηλικίας δεν εμποδίζει την ανάπτυξη μιας καλής σχέσης ανάμεσα σε μέντορα και
νέου συμμετέχοντα (mentee). Αν ο μέντορας και ο νέος συμμετέχοντας (mentee) είναι του
ιδίου φύλου, είναι πιο εύκολο για τους νέους συμμετέχοντες (mentees) να πουν στους φίλους
τους και την οικογένειά τους πως έχουν μέντορα. Σε περίπτωση που δε λάβετε ισορροπημένο
αριθμό αιτήσεων, για παράδειγμα έχετε περισσότερους μέντορες από νέους συμμετέχοντες
(mentees), μπορείτε να σκεφτείτε και την πιθανότητα δημιουργίας ομάδων.

B. Δίνοντας κίνητρα στους μέντορες και τους
νέους συμμετέχοντες (mentees)
1. ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΉΤΡΩΝ
Όταν κάνουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, οι μέντορες και οι νέοι συμμετέχοντες
(mentees) έχουν υψηλά κίνητρα για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Παρ’ όλα αυτά, η θέλησή
τους μπορεί να καμφθεί καθώς περνάει ο καιρός. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να διατηρήσετε τα
κίνητρα και τη θέληση σε υψηλό επίπεδο. Μπορείτε να αρχίσετε αναλύοντας τις ανάγκες τον
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συμμετεχόντων, τις οποίες αναφέρουν στις αιτήσεις τους και έχετε δει και εσείς οι ίδιοι κατά
τη διάρκεια των προσωπικών συνεντεύξεων και των εκπαιδεύσεων. Σύμφωνα με τις ανάγκες
που έχετε αναγνωρίσει, μπορείτε να αναπτύξετε μια στρατηγική διαχείρισης του προγράμματος
με τρόπο ώστε να διατηρούνται τα κίνητρα των μεντόρων και των νέων συμμετεχόντων (mentees) όσο διαρκεί το πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης (mentoring)
Συμβουλή: Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης
(mentoring) στη Γαλλία, ανακαλύψαμε τα κίνητρα των μεντόρων κάνοντας μια απλή ερώτηση:
«Σκεπτόμενοι εντελώς εγωιστικά, γιατί θέλετε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα; Τι περιμένετε
να κερδίσετε από αυτό; Μη λογοκρίνετε τον εαυτό σας· απαντήστε ειλικρινά!» Κάποιες
από τις απαντήσεις ήταν: «Για να αναπτύξω το επαγγελματικό μου δίκτυο», «να αποκτήσω
περισσότερες δεξιότητες στη διδακτική υποστήριξη», «να νιώσω γενναιόδωρος», κτλ. Είναι
μια καλή άσκηση ειλικρίνειας και αυτό-αξιολόγησης που σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε.

2. ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΎ
Τα κίνητρα μπορούν εύκολα να χαθούν, αν οι μέντορες και οι νέοι συμμετέχοντες (mentees)
αισθανθούν χαμένοι και πως τους λείπουν οι δεξιότητες και τα εργαλεία που χρειάζονται
κατά τη διαδικασία προσωπικής καθοδήγησης (mentoring). Ανάλογα με τις ανάγκες των
συμμετεχόντων που έχετε αναγνωρίσει, μπορείτε να προγραμματίσετε επιπλέον εκπαίδευση,
συναντήσεις προσανατολισμού και εργαστήρια τόσο για τους μέντορες, όσο και για τους νέους
συμμετέχοντες (mentees).
Οι εκπαιδεύσεις και συναντήσεις προσανατολισμού σχετικά με τους στόχους του προγράμματος
και τους ρόλους τους, μπορεί να είναι μία καλή λύση για να βοηθήσετε τους μέντορες και τους
νέους συμμετέχοντες (mentees) να ξεκαθαρίσουν τους δικούς τους στόχους. Οι μέντορες
μπορούν να προσδιορίσουν τη θέση τους και το πλαίσιο τους μέσα από αυτό το «ταξίδι». Οι
νέοι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν πως το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ενίσχυση των
δυνατοτήτων τους και προσφέρει υποστήριξη σε διάφορους τομείς. Το να εξηγήσετε τα
πιθανά αποτελέσματα του προγράμματος, μειώνει τον κίνδυνο απογοήτευσης που σχετίζεται
με λανθασμένες ή υπερβολικές προσδοκίες από το πρόγραμμα. Για παράδειγμα, οι νέοι
συμμετέχοντες (mentees) θα πρέπει να γνωρίζουν πως οι μέντορες δεν έχουν την υποχρέωση
να τους παράσχουν οικονομική υποστήριξη ή να τους βρουν εργασία. Η υλοποίηση περαιτέρω
εκπαιδεύσεων και εργαστηρίων για την προσωπική καθοδήγηση (mentoring) είναι πολλές
φορές χρήσιμη καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μεντόρων και θα τους
κάνει να νιώσουν πιο άνετα και πιο αποτελεσματικοί ως προς την όλη διαδικασία.
Εκτός από την εκπαίδευση σχετικά με το πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης (mentoring), η ενημέρωση των μεντόρων σχετικά με ζητήματα μετανάστευσης μπορεί να αυξήσουν
τα κίνητρα τον μεντόρων, καθώς πολλοί από αυτούς –από ό,τι είδαμε κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης των προγραμμάτων στις χώρες μας- μπορεί να αισθάνονται πως δεν γνωρίζουν
αρκετά πάνω σε αυτά τα ζητήματα (νομικά θέματα, πολιτικές για τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες, σχετική γραφειοκρατία, κα). Η γνώση σχετικά με την πραγματικότητα και τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι μεταναστευτικής καταγωγής που ζουν στη χώρα μας,
αυξάνει τις ικανότητες των μεντόρων και τα κίνητρα των νέων συμμετεχόντων (mentees). Σε
αυτή τη φάση συνιστάται η συνεργασία με άλλες οργανώσεις, ακαδημαϊκούς και φορείς που
ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης, προκειμένου να λάβετε τις απαραίτητες πληροφορίες.
Θα βοηθούσε, επίσης, να συμπεριλάβετε κάποιον ως «πολιτισμικό διαμεσολαβητή» ώστε
να αποκτήσετε βαθύτερη γνώση σχετικά με την πραγματικότητα, τα στερεότυπα και τις
προκαταλήψεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι που αποτελούν την ομάδα-στόχο σας (ίσως κάποιο
άτομο ίδιας καταγωγής με τους νέους, οποίος κατοικεί πολλά χρόνια στη χώρα σας).
Το να φύγει κάποιος από τη χώρα του είναι μια πολύ έντονη εμπειρία, η οποία πολλές φορές
μπορεί να είναι και υποχρεωτική (πχ. όταν κάποιος διαφεύγει από εμπόλεμη κατάσταση,
διακρίσεις, οικογενειακές τραγωδίες, διώξεις, κα). Για να ενισχύσετε την κατανόηση αυτών
των θεμάτων, θα μπορούσατε να προσθέσετε στην εκπαίδευση για τους μέντορες ορισμένες
ενότητες σχετικές με το ψυχολογικό τραύμα. Τα περιεχόμενά τους μπορεί να περιλαμβάνουν
βασικές πληροφορίες σχετικά με το ψυχολογικό τραύμα, τα συμπτώματά του, τη διαδικασία,
τις τάσεις και στατιστικά στοιχεία, κυρίως όσων αφορά την ψυχική υγεία των προσφύγων,
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καθώς και να δώσετε ορισμένες συμβουλές για οτ πώς μπορούν οι πληροφορίες αυτές να
χρησιμοποιηθούν σωστά κατά τη διάρκεια των προσωπικών συναντήσεων καθοδήγησης
(mentoring). Είναι σημαντικό για τους μέντορες να κατανοήσουν την ψυχολογική κατάσταση
των νέων συμμετεχόντων (mentees), ώστε να είναι πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουν κάποιες
καταστάσεις. Για την υλοποίηση των ενοτήτων αυτών θα πρέπει να συνεργαστείτε με
ψυχολόγους ή κοινωνικούς λειτουργούς που γνωρίζουν καλά το θέμα..
Όταν οι μέντορες και οι νέοι συμμετέχοντες (mentees) λαμβάνουν την κατάλληλη υποστήριξη
σχετικά με το πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) είναι πιο πιθανό να
δημιουργήσουν πιο ισχυρούς θεσμούς, τους οποίους θα διατηρήσουν και μετά το τέλος του
προγράμματος.

3. ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΎ ΜΕΝΤΌΡΩΝ-ΝΈΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΩΝ
(MENTEES)
Μπορείτε να ενθαρρύνετε τους μέντορες και τους νέους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν
ένα δίκτυο μεταξύ τους. Χρησιμοποιήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ομάδες μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να διατηρούνται σε επαφή και να ανταλλάσσουν άμεσα εμπειρίες
μεταξύ τους. Το αίσθημα ομαδικότητας μεταξύ των συμμετεχόντων του προγράμματος
είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κοινοτικό πνεύμα, ένας χώρο
εμπιστοσύνης και φιλίας, όπου μπορούν να αισθάνονται άνετα να μοιράζονται εμπειρίες από
την καθημερινή τους ζωή ή τη διαδικασία προσωπικής καθοδήγησης (mentoring). Αυτό το είδος των σχέσεων ενδυναμώνει και τις δύο πλευρές, κάνει ισχυρότερη την εμπιστοσύνη και
υποστηρίζει τις σχέσεις αλληλεγγύης μεταξύ τους. Για τους μέντορες, οι συναντήσεις με
άλλους μέντορες βοηθούν στην αντιμετώπιση δυσκολιών που τυχόν έχουν κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας προσωπικής καθοδήγησης (mentoring), καθώς τους επιτρέπουν να μοιράζονται εμπειρίες, καλές πρακτικές, εργαλεία και στρατηγικές αντιμετώπισης ζητημάτων που
συναντούν.
Για να ενισχύσετε το αίσθημα της ομαδικότητας, μπορείτε να οργανώσετε ορισμένες
κοινωνικές δραστηριότητες για όλους τους συμμετέχοντες (μέντορες και νέους). Έτσι, θα
έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα μέσα σε χαλαρή ατμόσφαιρα και να μοιραστούν
τις εμπειρίες τους. Μπορείτε επίσης να προωθήσετε τη διαπολιτισμική ανταλλαγή και να
επιλέξετε δραστηριότητες που ξεπερνούν τα γλωσσικά εμπόδια, όπως η μουσική, ο χορός, κα.

4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΆΒΕΥΣΗΣ
Η μεγαλύτερη δυσκολία σε σχέση με τα κίνητρα και τη θέληση συμμετοχής είναι η διατήρησή
τους κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Για το λόγο αυτό, εκτός του να ανταποκρίνεστε
στις ανάγκες των συμμετεχόντων, θα μπορούσατε να αναπτύξετε και ορισμένες στρατηγικές
ενίσχυσης και επιβράβευσης.
Η παροχή συμβουλών και εργαλείων και η ανταλλαγή καλών πρακτικών σχετικά με τη διαδικασία
προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) είναι απαραίτητα για τη διατήρηση των κινήτρων των
μεντόρων. Η πραγματοποίηση τακτικών παρακολούθησης και ανταλλαγής εμπειριών για τους
μέντορες και τους νέους συμμετέχοντες (mentees), μπορεί να αποτρέψει ορισμένους από το
να εγκαταλείψουν το πρόγραμμα. Επιπλέον, το να κάνετε δίνετε ανατροφοδότηση προς τους
μέντορες, εστιάζοντας στο τι κάνουν καλά και δίνοντας συγκεκριμένες συμβουλές για το πώς
θα μπορούσαν να βελτιώσουν κάποια πράγματα θα αυξήσει την αυτοπεποίθησή τους για την
αποτελεσματικότητά τους ως μέντορες.
Μπορείτε να ετοιμάσετε και ένα πιστοποιητικό/βεβαίωση για τους συμμετέχοντες, ώστε να
αυξήσετε τα κίνητρά τους ή να αναφέρετε στους συμμετέχοντες, τόσο τους μέντορες όσο και
τους νέους (mentees) πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα
στο βιογραφικό τους ή σε αιτήσεις για σπουδές ή εργασία.
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Γ. Οι σχέσεις στην προσωπική καθοδήγηση
(mentoring)
1. Ο ΡΌΛΟΣ ΤΟΥ ΜΈΝΤΟΡΑ
Ο μέντορας έχει διάφορους ρόλους που σχετίζονται με τους στόχους και τις δυναμικές του
προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) που θα δημιουργήσετε. Επομένως
είναι εξαιρετικά σημαντικό να καθορίσετε ξεκάθαρα το ρόλο του μέντορα, ώστε να μην
υπάρξουν παρεξηγήσεις μεταξύ μεντόρων και νέων συμμετεχόντων (mentees). Οι κύριοι
ρόλοι ενός μέντορα μπορεί να είναι: υποστηρικτής, πρότυπο, διευκολυντής, συνεργάτης, φίλος,
αξιολογητής, άτομο που επικοινωνεί και πολιτισμικός διαμεσολαβητής.
»» Υποστηρικτής
Ένας από τους ρόλους του μέντορα είναι να υποστηρίξει το άτομο που έχει αναλάβει σύμφωνα
με τις ανάγκες, τους στόχους και τις επιθυμίες του. Ο μέντορας βοηθά στην κοινωνική
και επαγγελματική ανάπτυξη του νέου συμμετέχοντα (mentee), παρέχοντας συμβουλές,
κατευθυντήριες γραμμές, πηγές και δίκτυο επαφών. Έτσι, δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον
για την υποστήριξη του του νέου συμμετέχοντα (mentee), δείχνοντας μια άνευ όρων αποδοχή.
Αυτό μπορεί να προωθήσει, επίσης, το αίσθημα της ένταξης.
»» Πρότυπο
Ένας μέντορας είναι πιθανό να αποτελέσει πρότυπο για το νέο συμμετέχοντα (mentee), αναδεικνύοντας κάποιες συμπεριφορές, συνήθειες ή ενέργειες. Ο μέντορας υποστηρίζει το άτομο
που αναλαμβάνει δίνοντάς του παραδείγματα και πρότυπα. Μπορεί να ενσωματώσει τη θεωρία με την πράξη, δίνοντας πληροφορίες για τον τομέα που ενδιαφέρει το νέο συμμετέχοντα
(mentee) και συμπληρώνοντάς τες με την προσωπική του εμπειρία πάνω στο θέμα. Οι νέοι
συμμετέχοντες (mentees) μπορεί να εμπνευστούν από τους μέντορές τους.
»» Διευκολυντής
Ένας μέντορας δεν υπαγορεύει στο άτομο που έχει αναλάβει τον τρόπο με τον οποίο αυτός θα
πρέπει να κάνει κάποια πράγματα, αλλά διευκολύνει και δίνει τα εφόδια ώστε το άτομο αυτό να
ακολουθήσει το δικό του δρόμο. Για παράδειγμα, μπορεί να υποστηρίξει το νέο συμμετέχοντα
(mentee) στο να αναγνωρίσει τις ανάγκες, τους στόχους του και τις προτεραιότητές του για
τα επόμενα βήματα στη ζωή του, με το να του κάνει ερωτήσεις σχετικά με τα ενδιαφέροντά
του. Μπορεί να προσπαθήσει να τον κινητροδοτήσει ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός
στους τομείς αυτούς. Ακόμα, ένας μέντορας μπορεί να δείξει στον νέο συμμετέχοντα (mentee) κάποιες ευκαιρίες που υπάρχουν ή να δώσει πληροφορίες σχετικές με τα μελλοντικά
σχέδια του συμμετέχοντα. Μπορεί να του προτείνει τρόπους με τους οποίους μπορεί ο νέος
συμμετέχοντας (mentee) να φτάσει το στόχο του. Μπορεί να στηρίξει το συμμετέχοντα (mentee), βρίσκοντας τρόπους πρόσβασης σε υπηρεσίες που μπορούν να καλύψουν κάποιες ανάγκες
(κοινωνικές υπηρεσίες, μαθήματα γλώσσας, τρόποι μετακίνησης, υπηρεσίες υγείας κα).
»» Συνεργάτης
Η προσωπική καθοδήγηση (mentoring) είναι βασίζεται στην αμοιβαιότητα και δεν συνεπάγεται
καμία σχέση ή αίσθημα ιεραρχίας. Με αυτό το σκεπτικό ο μέντορας μπορεί να χρησιμοποιήσει
μια προσέγγιση συνεργατικότητας, ανταλλάσσοντας πληροφορίες, ιδέες και απόψεις με το
νέο συμμετέχοντα (mentee). Ο μέντορας συνοδεύει το άτομο που αναλαμβάνει στη διαδικασία
ανάπτυξής του κατά τη διάρκεια του προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης (mentoring).
»» Φίλος
Η φιλία μεταξύ του μέντορα και του ατόμου που έχει αναλάβει (mentee) θα πρέπει να έχει
διαφορετική δυναμική από μία κανονική φιλία. Ο μέντορας μπορεί να παρέχει εποικοδομητική
κριτική, κάνοντας χρήσιμη αξιολόγηση συνοδευόμενη από συμβουλές με εποικοδομητικό και
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θετικό τρόπο. Ο μέντορας μπορεί να ενθαρρύνει το νέο συμμετέχοντα (mentee) να ακολουθήσει
τα σχέδιά του, να ξεπεράσει τις προκλήσεις ή να δοκιμάσει καινούργια πράγματα που θα
συνεισφέρουν στην ανάπτυξή του.
»» Αξιολογητής
Η αξιολόγηση της σχέσης προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) είναι σημαντική για να
διατηρηθούν τα κίνητρα, να καθοριστούν τα επόμενα βήματα και να αυξηθούν τα οφέλη από
τη διαδικασία. Ο μέντορας μπορεί να αξιολογήσει την ανάπτυξη του νέου συμμετέχοντα (mentee) και να δώσει ανατροφοδότηση. Για να διατηρηθεί η εξισωτική δυναμική στη σχέση μεταξύ
μέντορα και νέου συμμετέχοντα (mentee), ο μέντορας θα πρέπει να αξιολογήσει και τον εαυτό
του. Αυτό επίσης θα βοηθήσει στο να διατηρηθούν τα κίνητρα και να ξεκαθαριστούν οι στόχοι
της διαδικασίας προσωπικής καθοδήγησης (mentoring). Ο μέντορας μπορεί να χρησιμοποιήσει
κάποια εργαλεία αξιολόγησης προκειμένου να γίνει η διαδικασία αυτή πιο εποικοδομητική. Θα
πρέπει να θυμάστε, ακόμη, πως, όπως είπαμε και παραπάνω, η προσωπική καθοδήγηση (mentoring) είναι μια αμοιβαία διαδικασία μάθησης.
»» Άτομο που επικοινωνεί
Οι μέντορες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια ποικιλία μεθόδων και δεξιοτήτων επικοινωνίας
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσωπικής καθοδήγησης (mentoring). Για παράδειγμα,
είναι πολύ σημαντικό να είναι ενεργοί και μη-επικριτικοί ακροατές και να καταλαβαίνουν
αυτά που θέλουν να τους πουν οι νέοι συμμετέχοντες (mentees), χωρίς προκαταλήψεις. Οι
μέντορες χρησιμοποιούν τον κατάλληλο τρόπο και εργαλεία για να εκφράσουν τις προσωπικές
και επαγγελματικές τους εμπειρίες και προσπαθούν να συνεισφέρουν στην κοινωνική και
επαγγελματική ανάπτυξη των νέων συμμετεχόντων (mentees). Κανονίζουν συναντήσεις
πρόσωπο με πρόσωπο και φροντίζουν να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις συναντήσεις
αυτές. Χρησιμοποιούν διαφορετικά εργαλεία για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των
συναντήσεων αυτών. Ακόμα, μπορεί να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών
δεξιοτήτων των ατόμων που έχουν αναλάβει και να δημιουργήσουν ένα δίκτυο το οποίο θα
φέρει τους νέους συμμετέχοντες (mentees) σε επαφή με άτομα που σχετίζονται με τους
στόχους και τις ανάγκες τους.
»» Πολιτισμικός διαμεσολαβητής
Σε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης (mentoring), όπως κάποιο που αφορά
νέους μεταναστευτικής καταγωγής, ο μέντορας θα πρέπει να προσπαθήσει να χτίσει μια γέφυρα ανάμεσα στους πολιτισμούς. Αν υιοθετήσει μια συμπεριφορά ενσυναίσθησης (προσπαθήσει
να βάλει τον εαυτό του στα «παπούτσια» του νέου συμμετέχοντα/mentee) και δείχνοντας
ενδιαφέρον για τον πολιτισμό και τη γλώσσα του νέου συμμετέχοντα (mentee), είναι πιο πιθανόν ο μέντορας να μπορέσει να δράσει και ως «διαπολιτισμικός μεταφραστής». Ένας από
τους στόχους είναι να στηρίξουμε τους νέους συμμετέχοντες (mentees) να εξοικειωθούν
με τον πολιτισμό της χώρας στην οποία ζουν, χωρίς να επιβάλλουμε τίποτα και κρατώντας
μία ασφαλή ισορροπία μεταξύ αφομοίωσης και ένταξης. Σε ένα τέτοιο πολυπολιτισμικό
πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης (mentoring), οι πολιτιστικές και κοινωνικές διακρίσεις
μπορεί να είναι από τα κύρια ηθικά θέματα που θα αντιμετωπίσετε. Οι μέντορες θα πρέπει να
προσπαθήσουν να είναι μη επικριτικοί απέναντι στις αξίες, τη νοοτροπία, τις συνήθειες και τις
ιδέες των νέων συμμετεχόντων (mentees).
Είναι, επίσης, σημαντικό να καθορίσετε τους ρόλους που μπορεί να είναι επικίνδυνοι αν
υιοθετηθούν από τους μέντορες. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε τις πιθανές «παγίδες» στις οποίες
μπορεί να πέσουν μέσα οι μέντορες.
Όπως αναφέραμε παραπάνω, ο ρόλος του μέντορα πρέπει να είναι υποστηρικτικός και
διευκολυντικός και όχι επιτακτικός. Αυτό σημαίνει πως οι μέντορες θα πρέπει να επιτρέψουν
στους νέους συμμετέχοντες (mentees) να αναπτύξουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και να
βρουν τις δικές τους απαντήσεις, ακολουθώντας το δικό τους δρόμο. Αν οι μέντορες αναλάβουν
την ευθύνη για τις αποφάσεις ή τις πρωτοβουλίες για τη ζωή των νέων συμμετεχόντων (mentees), αυτό θα ήταν επιβλαβές και για τις δύο πλευρές. Όταν κάποιος είναι μέντορας, είναι πολύ
πιθανό να αποκτήσει ασυνείδητα μια υπερπροστατευτική στάση απέναντι στο νέο συμμετέχοντα
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(mentee) -παίρνοντας πολλές πρωτοβουλίες αντί για εκείνον ή αναλαμβάνοντας το ρόλο του
«προστάτη»- ή να αρχίσει να παρεμβαίνει πολύ στη ζωή του νέου συμμετέχοντα (mentee) –
επικρίνοντας τις αποφάσεις του και κάνοντας υποδείξεις. χωρίς να το συνειδητοποιήσει. Σε
τέτοιες περιπτώσεις, οι νέοι συμμετέχοντες (mentees) μπορεί να νιώσουν πως καταπιέζονται
αυτό μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξή τους μακροπρόθεσμα.
Η οργάνωση εκπαιδεύσεων, συναντήσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης μπορεί να είναι
πολύ χρήσιμη στο να αποφευχθούν αυτοί οι κίνδυνοι για τους μέντορες.

2. ΗΘΙΚΆ ΠΡΌΤΥΠΑ
Σε όλα τα προγράμματα προσωπικής καθοδήγησης (mentoring), ο καθορισμός ενός «ηθικού
κώδικα) είναι καθοριστικός, ώστε να προστατευτούν οι μέντορες, οι mentees και η οργανωτική
ομάδα από πιθανά προβλήματα και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Τα
ηθικά πρότυπα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί το πρόγραμμα,
αλλά είναι σημαντικό να ξεκαθαριστούν πριν από την έναρξη του. Για παράδειγμα, η οικονομική
υποστήριξη, η ψυχολογική υποστήριξη, η ιδιωτικότητα των συναντήσεων και οι υποχρεώσεις
του προγράμματος μπορεί να συμπεριληφθούν στα ηθικά ζητήματα.
Αν ο μέντορας συνειδητοποιήσει ότι ο νέος συμμετέχοντας (mentee) χρειάζεται επιπλέον ή
επαγγελματική υποστήριξη, είναι σημαντικό για να το συζητήσει μαζί του, και ο συντονιστικός
οργανισμός μπορεί να συνεισφέρει με συμβουλές και πόρους. Στον τομέα αυτό, μία από τις
πιο κρίσιμες πτυχές είναι η οικονομική υποστήριξη: η άμεση οικονομική υποστήριξη του νέου
συμμετέχοντα (mentee) μπορεί να είναι επιβλαβής για τη δυναμική της σχέσης μεταξύ αυτού
και του μέντορα. Η στήριξη μπορεί επίσης να είναι ψυχολογική, νομική, ιατρική, οικογενειακή …Ο
μέντορας, καθώς και η οργάνωση που συντονίζει το πρόγραμμα δεν πρέπει να προσπαθήσει να
προσφέρει στήριξη σε τομέα πέρα της ειδικότητας του· η καλύτερη επιλογή είναι να εντοπίσει
και να ζητήσει υποστήριξη από τρίτους που μπορούν να προσφέρουν σχετική επαγγελματική
υποστήριξη.
Επιπλέον, η προστασία της ιδιωτικότητας των συναντήσεων και των προσωπικών δεδομένων
των συμμετεχόντων είναι επίσης απαραίτητη. Ο μέντορας θα πρέπει να μην δημοσιοποιεί αυτές
τις πληροφορίες εκτός και αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για το νέο συμμετέχοντα (mentee) (πχ.
Αν ενδέχεται να βλάψει τον εαυτό του ή άλλους). Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο μέντορας μπορεί
να ενημερώσει τη διαχειριστική ομάδα του προγράμματος και να ζητήσει την υποστήριξη ή
την παρέμβασή τους για την επίλυση της κρίσης. Ακόμα, αν ο μέντορας επιθυμεί να μοιραστεί
μια φωτογραφία ή μια ιστορία του νέου συμμετέχοντα (mentee) με άλλους, θα πρέπει πρώτα
να εξασφαλίσει την άδειά του. Ως συντονιστές του προγράμματος, θα πρέπει να αποφύγετε να
θέλετε να έχετε περιέργεια να μάθετε τις προσωπικές ιστορίες των μεντόρων και των νέων
συμμετεχόντων (mentees) και να σέβεστε την ιδιωτικότητά τους και τη σχέση εμπιστοσύνης
που χτίζουν μεταξύ τους.

3. ΓΛΩΣΣΙΚΆ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΆ ΕΜΠΌΔΙΑ
Για να ξεκινήσετε και να διατηρήσετε ενεργό το πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης
(mentoring) που έχετε ετοιμάσει, θα πρέπει να προσδιορίσετε τις πιθανές προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη ομάδα-στόχος σας. Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα
που θα απευθύνεται σε άτομα από διαφορετικά κοινωνικό-οικονομικά και πολιτισμικά υπόβαθρα,
θα πρέπει να υιοθετήσετε κάποιες στρατηγικές/πρακτικές για να αντιμετωπίσετε τυχόν
γλωσσικά ή πολιτισμικά εμπόδια. Οι μέντορες και οι νέοι συμμετέχοντες (mentees) μπορεί να
νιώσουν πως οι γλωσσικές, πολιτισμικές ή εκπαιδευτικές διαφορές μπορεί να εμποδίσουν την
επικοινωνία ή να βλάψουν την μεταξύ τους σχέση. Οι μέντορες, όμως, θα μπορούσαν να δράσουν
ως «μεταφραστές» του πολιτισμού της χώρας υποδοχής και να τους καθοδηγήσουν σε αυτό.
Οι μέντορες πρέπει να βοηθήσουν τους νέους συμμετέχοντες να νιώσουν συνδεδεμένοι με το
κοινωνικό, εκπαιδευτικό και πολιτισμικό σύστημα της χώρας στην οποία κατοικούν.
Οι μέντορες μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποια εργαλεία για να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια,
όπως: να ζήσουν μια μέρα στον πολιτισμό του νέου συμμετέχοντα (mentee), να κάνουν μαζί
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κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, να συναντήσουν τις οικογένειες και τους
φίλους ο ένας του άλλου, να παίξουν κάποια παιχνίδια με απλούς κανόνες. Για τη βελτίωση
των γλωσσικών δεξιοτήτων του νέου συμμετέχοντα (mentee), θα βοηθούσε να συμμετέχει
σε κοινωνικές δραστηριότητες ανταλλαγής γλωσσικών δεξιοτήτων, όπως, για παράδειγμα, τα
μαθήματα Ελληνικής γλώσσας στο Κέντρο Νέων Καλαμάτας.

Συνοψίζοντας: Η υλοποίηση ενός προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης (mentoring)
έχει πολλές διαφορετικές πτυχές, όπως το να γίνει ένα καλό ταίριασμα, να δοθούν κίνητρα
σε μέντορες και νέους συμμετέχοντες, προσδιορίζοντας τις ανάγκες τους και παρέχοντας
περαιτέρω υποστήριξη (εκπαίδευση, εργαλεία, επίβλεψη), να υποστηριχτεί η δημιουργία
ενός δικτύου μεταξύ τους και να αναπτυχθούν στρατηγικές ενίσχυσης και επιβράβευσης
που θα βοηθήσουν στη διατήρηση των κινήτρων τους κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Επιπλέον, προκειμένου να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα των σχέσεων μεταξύ
μεντόρων και νεών συμμετεχόντων (mentees) είναι σημαντικό να καθορίσετε το ρόλο
του μέντορα και τα ηθικά πρότυπα του προγράμματός σας. Τέλος, καθώς πρόκειται για
ένα διαπολιτισμικό πρόγραμμα, καλό θα ήταν να αναπτύξετε επιπλέον στρατηγικές
αντιμετώπισης γλωσσικών και πολιτισμικών εμποδίων.
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V
Αξιολόγηση και
Βελτίωση
“Δεν υπάρχει αλλαγή χωρίς μάθηση και μάθηση χωρίς
αλλαγή. Δεν υφίσταται βιώσιμη αλλαγή χωρίς τη μάθηση”.
Peter Kruse
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Α. Σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης
Β. Μέθοδοι και εργαλεία
1. Ερωτηματολόγιο
2. Ομάδες εστίασης
3. Συνέντευξη
4. Ημερολόγια αναστοχασμού
5. Δημιουργική αξιολόγηση

Γ. ΠΡΟΣΑΡΜΌΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΣΎΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ
1. Αξιολογώντας τη διαχείριση του προγράμματος
2. Αξιολογώντας τις εκπαιδεύσεις
3. Αξιολογώντας την διαδικασία προσωπικής καθοδήγησης
(mentoring)
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Κεφάλαιο V - Αξιολόγηση και Βελτίωση
Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε:
»» Πώς να αξιολογείτε με επιτυχία το πρόγραμμα προσωπικής
καθοδήγησης (mentoring) με τις διαφορετικές ομάδες-στόχους
»» Ποιες μεθόδους αξιολόγησης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βελτιώσετε
το πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης (mentoring), έχοντας κατά νου το
ετερογενές, πολυπολιτισμικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων σας

Εισαγωγή
Η αξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια ανασκόπηση. Συνεπάγεται την ενδυνάμωση και την
ανατροφοδότηση σχετικά με το πώς πήγε το πρόγραμμα και κατά συνέπεια μπορεί να μας
δώσει στοιχεία για το πώς αυτό μπορεί να βελτιωθεί.
Αυτό το κεφάλαιο θα σας καθοδηγήσει για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου
συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης
(mentoring). Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσα από τις διάφορες μεθόδους αξιολόγησης
μπορούν στη συνέχεια να βοηθήσουν στη βελτίωση του προγράμματος.

A. Σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης
Η αξιολόγηση, η παρακολούθηση και η βελτίωση συνεπάγεται τη συστηματική συλλογή και
ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών που καλύπτουν όλες τις πτυχές ενός προγράμματος.
Σαν σημείο αναφοράς χρησιμοποιούνται δείκτες απόδοσης ευθυγραμμισμένοι με τους στόχους
και τους σκοπούς του προγράμματος. Η παρακολούθηση στοχεύει στο να ελέγξει κατά πόσο
η εφαρμογή του προγράμματος είναι σε καλό δρόμο, οι σχεδιαζόμενες δράσεις υλοποιούνται
σύμφωνα με το πρόγραμμα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα επιτυγχάνονται. Η αξιολόγηση
είναι για να μας ενημερώνει για τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων σχετικά με το πρόγραμμα,
τα αποτελέσματά του και τις επιπτώσεις του. Οι πληροφορίες που αποκτώνται μέσω των
μεθόδων αξιολόγησης και παρακολούθησης δίνουν σημαντικά στοιχεία για τη βελτίωση του
προγράμματος στο μέλλον.
Οι παρακάτω ερωτήσεις θα σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε την αξιολόγηση ανάλογα με την
ομάδα-στόχο σας και το πλαίσιο του προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης (mentoring),
καθώς και να οργανώσετε την αξιολόγηση και να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία αυτά για να
βελτιώσετε την ποιότητα μελλοντικών προγραμμάτων προσωπικής καθοδήγησης (mentoring)
που μπορεί να υλοποιήσετε.
ΤΙ;
ww Τι θέλουμε να αξιολογήσουμε;
Για παράδειγμα: θέλουμε να αξιολογήσουμε το κατά πόσο το πρόγραμμα πέτυχε τους
προκαθορισμένους στόχους του, τη δέσμευση των συμμετεχόντων, τη μάθησή τους, τη
διαδικασία ενσωμάτωσης των νέων συμμετεχόντων (mentees), κλπ.
Οι μέθοδοι είναι διαφορετικοί ανάλογα με το αν θα επιλέξετε να αξιολογήσετε ποσοτικά ή
ποιοτικά.
ΠΌΤΕ;
ww Πότε εντός του προγράμματος συμβαίνει (πχ. έναρξη, ενδιάμεσα και/ή κατά τη λήξη);
H αξιολόγηση γίνεται συχνά κατά τη λήξη ενός προγράμματος. Αλλά μπορεί να γίνει και στην
αρχή αυτού, ως μια εκτίμηση, και τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναρκτήριο
σημείο για να παρατηρείτε τις εξελίξεις.
ΠΏΣ;
ww Ποιο εργαλείο ή μέθοδος ταιριάζει καλύτερα με αυτή την αξιολόγηση;
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ΠΟΙΟΣ;
ww Ποια ομάδα στόχος θα απαντήσει στις ερωτήσεις σας;
Για παράδειγμα, η ομάδα διαχείρισης, οι τοπικοί φορείς, οι μέντορες, οι νέοι συμμετέχοντες
(mentees), κλπ
ΓΙΑΤΊ;
ww Γιατί θέλετε να κάνετε αυτή την αξιολόγηση;
Για παράδειγμα, χρειάζεται να γράψετε μια επίσημη αναφορά για κάποιο ίδρυμα ή την τοπική
κοινότητα κ.λπ., ή να απλά να κάνετε μια ανεπίσημη αξιολόγηση για το πώς πηγαίνουν τα
πράγματα μέχρι στιγμής;
Ένα σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι ένας δομημένος τρόπος με τον
οποίο γίνεται η παρακολούθηση και η αξιολόγηση ενός προγράμματος που υλοποιείται
από έναν οργανισμό ή μια κοινοπραξία φορέων. Είναι ένα διαχειριστικό εργαλείο το οποίο
χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της προόδου ως προς τους στόχους του έργου,
προσδιορίζοντας τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις του προγράμματος. Το
σύστημα αξιολόγησης βασίζεται σε ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πλάνο, το οποίο διευκρινίζει
διαδικασίες (διαδοχικές δράσεις) και αποτελέσματα, με σκοπό να συλλέξουμε δεδομένα και
πληροφορίες με αποτελεσματικά μέσα. Το σύστημα αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό, οι
οποίοι ακολουθούν ένα συγκεκριμένο και συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα. Τα δεδομένα και οι
πληροφορίες που συλλέγονται και αναλύονται προορίζονται για την ενημέρωση της ομάδας
διαχείρισης καθώς επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, και άλλων εμπλεκόμενων μερών εντός
ή εκτός του οργανισμού που συντονίζει το πρόγραμμα και χρησιμοποιούνται για να ληφθούν
καλά θεμελιωμένες αποφάσεις και / ή άλλα μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
του προγράμματος.

B. Μέθοδοι και εργαλεία
Ο κύριος στόχος του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι η συγκέντρωση
των αποτελεσμάτων και των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της
υλοποίησης του προγράμματος, των στόχων και των επιμέρους δραστηριοτήτων του. Αυτά τα
αποτελέσματα και τα δεδομένα συλλέγονται χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία και μεθόδους.
Παρακάτω θα βρείτε ορισμένες μεθόδους και εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση ενός προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης (mentoring). Στα παραρτήματα αυτού του οδηγού θα βρείτε και μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα
εργαλείων.

1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ
Το ερωτηματολόγιο είναι μια μέθοδος για να συλλέγει κανείς πληροφορίες σχετικά με τις
διαθέσεις, τις συμπεριφορές, τα πιστεύω και τις απόψεις κάποιου χρησιμοποιώντας κατάλληλες
τυποποιημένες ερωτήσεις. Τα δεδομένα που συλλέγονται, αναλύονται και χρησιμοποιούνται
για να καθορίσουν και να διορθώσουν τις δραστηριότητες του προγράμματος. Οι ερωτήσεις
στα ερωτηματολόγια πρέπει να είναι απλές και ξεκάθαρες. Ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης
επιδιώκει να δείξει το κατά πόσο κάτι είναι αποτελεσματικό ως προς τα αποτελέσματά του.
Αυτού του τύπου τα ερωτηματολόγια αποσκοπούν στο να δώσουν προτάσεις για βελτίωση και
κατευθυντήριες γραμμές για μελλοντική δράση.
Στο είδος της αξιολόγησης στο οποίο αναφερόμαστε εδώ, τα δεδομένα συλλέγονται συνήθως
στην αρχή και κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Στην αρχή του προγράμματος είναι
σημαντικό να συλλέγονται βασικές πληροφορίες για τους μέντορες, τους νέους συμμετέχοντες
(mentees), τα κίνητρά τους, εμπειρία, στόχους, γενικές ερωτήσεις κτλ. Τα δεδομένα που
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συλλέγονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος αφορούν τον αριθμό των ζευγαριών, τα
είδη των δραστηριοτήτων, τη συχνότητα και τη διάρκεια των συναντήσεων, τις συναντήσεις
παρακολούθησης και το πώς βλέπουν οι συμμετέχοντες τη σχέση μεταξύ τους.
Στο παράρτημα μπορείτε να βρείτε τρία παραδείγματα ερωτηματολογίων από τα οποία
μπορείτε να εμπνευστείτε. Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης για τους μέντορες δείχνει
ότι υπάρχει η δυνατότητα να ρωτάτε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και να αφήνετε τους
συμμετέχοντες να εκφραστούν ελεύθερα. Η αξιολόγηση μετά τη λήξης του προγράμματος
προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) για τους μέντορες και τους νέους συμμετέχοντες (mentees) βασίζεται περισσότερο σε ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι οποίες μπορούν να απαντηθούν
σε κλίμακα: υπάρχει λιγότερος χώρος για έκφραση, αλλά από την άλλη αποσκοπεί στην συλλογή
περισσότερο ποσοτικών δεδομένων, κάνοντας ευκολότερη τη δημιουργία στατιστικών.
Παράλληλα, είναι ευκολότερο για τους νέους συμμετέχοντες (mentees) που μπορεί να
αντιμετωπίζουν γλωσσικά εμπόδια να απαντήσουν αυτόνομα (το ερωτηματολόγιο μπορεί να
μεταφραστεί στη μητρική γλώσσα των νέων μια φορά και οι απαντήσεις να εξακολουθούν να
είναι αναγνώσιμες χωρίς να χρειάζεται καμία περαιτέρω μετάφραση).

2. ΟΜΆΔΕΣ ΕΣΤΊΑΣΗΣ
Οι ομάδες εστίασης είναι μια ποιοτική μορφή έρευνας: είναι βασικά μια μέθοδος ομαδικής
συζήτησης. Σε αντίθεση με τα ερωτηματολόγια, επιτρέπει μια βαθύτερη έκφραση των αξιών,
των εννοιών, των πιστεύω, των συμπεριφορών, των συναισθημάτων και των κίνητρων για
ένα συγκεκριμένο θέμα ή κάποιο ζήτημα. Στις ομάδες εστίασης οι ερωτώμενοι μπορούν να
αλληλοεπιδράσουν, να μιλήσουν με ένα λιγότερο δομημένο και πιο ανεπίσημο τρόπο. Σε μια
ομάδα εστίασης, η κύρια συμβολή του αξιολογητή είναι η επιλογή των ερωτήσεων: έτσι, είναι
σημαντικό να επιλέξετε τις σωστές ερωτήσεις!
Συμβουλή: Για να καταστεί δυνατή η συζήτηση, θα πρέπει να δημιουργήσετε ερωτήματα
ανοιχτού τύπου και όχι κλειστού (ερωτήσεις κλειστού τύπου είναι όταν μπορείτε εύκολα να
απαντήσετε με «ναι» ή «όχι», ενώ στις ανοικτού τύπου απαιτείται περισσότερη ανάπτυξη).

3. ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ
Η συνέντευξη είναι επίσης ένα είδος συζήτησης, αλλά όχι μέσα σε μια ομάδα, μόνο μεταξύ του
αξιολογητή και του ερωτώμενου. Μπορεί να διεξαχθεί πρόσωπο με πρόσωπο, μέσω τηλεφώνου,
skype, κλπ. Η συνέντευξη προγραμματίζεται εκ των προτέρων και έχει συγκεκριμένο σκοπό
και στόχο, αλλά και ένα προκαθορισμένο σχέδιο συνομιλίας. Η συνέντευξη μπορεί να μοιάζει
με μια συνηθισμένη συνομιλία στην οποία ο ερωτώμενος μπορεί να δηλώσει τις απόψεις του
με άτυπο τρόπο.
Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή στο πρόγραμμα ως βοήθεια για τον
εντοπισμό ορισμένων προβλημάτων και προκλήσεων που μπορεί να δημιουργηθούν κατά τη
διάρκεια του προγράμματος καθώς επίσης και σαν αξιολόγηση στο τέλος του προγράμματος.
Στο παράρτημα, μπορείτε να βρείτε δύο οδηγούς συνεντεύξεων που έχουν σχεδιαστεί για το
σκοπό της παρακολούθησης των μεντόρων και των νέων συμμετεχόντων (mentees). Περιέχουν
μια σειρά ερωτήσεων για να επιλέξετε ανά περίπτωση.

4. ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΎ
Αρχεία καταγραφής, ημερολόγια, χαρτοφυλάκια (portfolios) είναι εργαλεία που οι συμμετέχοντες
μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να καταγράψουν την εμπειρία τους από το πρόγραμμα:
είναι τα «δοχεία» για τη σύνταξη των πληροφοριών και τη συλλογή των πόρων. Γενικά είναι
χρήσιμα για να προσωποποιήσετε και να εμβαθύνετε την ποιότητα της μάθησης. Μερικοί από
τους σκοπούς τους είναι: η καταγραφή των εμπειριών, η διευκόλυνση της μάθησης μέσα από
την εμπειρία, η υποστήριξη της κατανόησης και η εκπροσώπηση της κατανόησης αυτής, η
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στάσης, η αύξηση της ενεργούς συμμετοχής στη μάθηση, η
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ενίσχυση των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, η ενίσχυση της πρακτικής αυτό-εξέτασης,
της ευαισθητοποίησης των διαδικασιών προσωπικής μάθησης κλπ.
Ένα ημερολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντελώς ελεύθερα· μπορείτε να τους δώσετε
ένα κενό τετράδιο: η δομή του έπειτα θα συσχετιστεί με το σκοπό και το ύφος αυτού που το
συμπληρώνει.
Μπορεί, επίσης, να είναι δομημένο με τρόπο που να εξυπηρετεί τη διαδικασία προσωπικής
καθοδήγησης (mentoring) -πχ. μια σελίδα μπορεί να αφορά μια συνάντηση με τον μέντορα, με
την ημερομηνία και το μέρος της συνάντησης και μια περιγραφή του τι έχει γίνει, υπό αυτή
την έννοια το τετράδιο θα μοιάζει με γραπτή αναφορά. Μπορεί επίσης να επικεντρωθεί
περισσότερο στη μάθηση και την ανάπτυξη των ικανοτήτων. Το ημερολόγιο μπορεί να ανήκει
σε έναν συμμετέχοντα, ή στο ζευγάρι μέντορας-νέος συμμετέχοντας (mentee): ένα ατομικό
ημερολόγιο είναι πιθανό να περιέχει προσωπικές ιστορίες και αντιδράσεις και έτσι μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο για την αυτό-εξέταση. Ένα συλλογικό ημερολόγιο μπορεί να είναι
μια ωραία δραστηριότητα για τα ζευγάρια και θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί για να
ενισχυθεί η αίσθηση του ανήκειν.
Συμβουλή: Στην εφαρμογή του προγράμματος στη Γαλλία, ένα τετράδιο δόθηκε σε καθένα από
τα ζευγάρια μέντορας-νέος συμμετέχοντας (mentee). Η πρώτη σελίδα συμπληρώθηκε από
τους μέντορες κατά την εκπαίδευσή τους: έγραψαν μια μικρή περιγραφή του εαυτού τους
και έναν καλό λόγο για τον νέο που είχαν αναλάβει. Η δεύτερη σελίδα συμπληρώθηκε από
τους νέους κατά την εκπαίδευσή τους με παρόμοιο τρόπο. Μια ακόμα σελίδα αφιερώθηκε
για την πρώτη τους συνάντηση: έπρεπε να συμπληρώσουν πρακτικές πληροφορίες για την
διαθεσιμότητα, τα πιο πρακτικά μέρη για τις συναντήσεις, πώς μπορούν να επικοινωνούν
μεταξύ τους (κλήσεις, μηνύματα, e-mail…) καθώς και μερικές ερωτήσεις να σπάσουν
τον πάγο, ώστε να ξεκινήσουν την πρώτη τους συζήτηση. Τα ζευγάρια ήταν ελεύθερα να
χρησιμοποιήσουν το τετράδιο με όποιον τρόπο ένιωθαν έπειτα από αυτά τα τρία πρώτα βήματα.
Στο παράρτημα μπορείτε να βρείτε ένα παράδειγμα των πρώτων σελίδων ενός ημερολογίου
αναστοχασμού. Το τετράδιο ανήκει και στους δύο και οι πρώτες σελίδες αποσκοπούν στο να
προετοιμάσουν και να διευκολύνουν την πρώτη τους συνάντηση.

5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
Η δημιουργική αξιολόγηση είναι μια μη-τυπική μέθοδος που επιτρέπει στους συμμετέχοντες
να εκφράσουν την άποψή τους με δημιουργικούς τρόπους (πχ. χωρίς τη χρήση λέξεων αλλά
με οπτικές ή μεταφορικές εκφράσεις). Για παράδειγμα, το “δέντρο blob” (στο παράρτημα)
αντιπροσωπεύει μια σειρά από χαρακτήρες οι οποίοι υιοθετούν διαφορετικές συμπεριφορές
και συναισθήματα. Ο συμμετέχων μπορεί να ανατρέξει εύκολα στον εαυτό του, στην τρέχουσα
διάθεσή του, σε έναν από τους χαρακτήρες, κάτι που δίνει στον αξιολογητή μια ένδειξη για το
πώς πάνε τα πράγματα: η γλώσσα του σώματος μπορεί να εκφραστεί χωρίς λέξεις. Ακόμα ένα
δημιουργικό εργαλείο είναι να δουλέψετε με εικόνες από καρτ-ποστάλ, ημερολόγια, παιχνίδια
κλπ. για να παρακινήσετε την αυτό-αξιολόγηση των νέων συμμετεχόντων (mentees) ή των
μεντόρων και να τους βοηθήσετε να απαντήσουν διαλέγοντας την κατάλληλη φωτογραφία που
περιγράφει τα συναισθήματα, τις διαθέσεις, τα μαθησιακά τους κατορθώματα, το αν αισθάνονται
κοινωνική ένταξη ή αποκλεισμό.
Επίσης, η “μέθοδος αστέρι” (στο παράρτημα) επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αναδείξουν την
ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους οπτικοποιώντας ένα αστέρι σαν τον “στόχο” και σχεδιάζοντας
την θέση τους λαμβάνοντας υπόψη την απόστασή τους από τον στόχο. Αυτά τα δημιουργικά
αξιολογικά εργαλεία μπορούν να είναι πολύ χρήσιμα με άτομα που δεν αντιμετωπίζουν
δυσκολίες στη γλώσσα επικοινωνίας, γιατί τους επιτρέπουν να εκφράσουν βαθιά συναισθήματα
τα οποία θα ήταν δύσκολο να εκφραστούν εξαιτίας των γλωσσικών εμποδίων.
Επίσης, η μέθοδος της ελεύθερης γραφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα στάδια του
προγράμματος, με διαφορετικούς σκοπούς. Όταν χρησιμοποιείται στο τέλος της μάθησης,
παρέχει στους μέντορες μια ευκαιρία για προβληματισμό και αξιολόγηση. Η ελεύθερη γραφή
μπορεί να εφαρμοστεί σε συνεχή βάση, 7 λεπτά γραφής γύρω από ερωτήματα όπως: Τι έμαθες
στη διάρκεια αυτού του προγράμματος; Τι πιστεύεις για τη μέθοδο προσωπικής καθοδήγησης
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(mentoring); Τα κείμενα αυτό, αφού συλλεχθούν από τους εκπαιδευτές ή διαβάζονται μέσα
στην ομάδα, μπορούν να γίνουν μια πολύτιμη πηγή ανατροφοδότησης.
Οι νέοι συμμετέχοντες (mentees) θα μπορούσαν να εκτελέσουν μια παντομίμα, να δημιουργήσουν
μια εικόνα ή ένα κολλάζ. Αυτές οι τεχνικές είναι γνωστές στην κοινωνιομετρία για την ποιοτική
μέτρηση πτυχών των κοινωνικών σχέσεων, όπως η κοινωνική αποδοχή (πχ. πόσο είναι αρεστό
ένα άτομο από τους συμμαθητές του) και το κοινωνικό του στάτους (πχ. του η κοινωνική θέση
του νέου σε σχέση με τους συμμαθητές του). Χρησιμοποιώντας παιχνίδια ρόλων και αφήγηση
ιστοριών, οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι σε θέση να εκφραστούν συναισθηματικά και να
αποκαλύψουν αλήθειες σχετικά με την εμπειρία τους που δεν είναι σε θέση να συζητήσουν
ανοιχτά και μπορούν να κάνουν πρόβες νέους τρόπους συμπεριφοράς για να βελτιώσουν τις
επιδόσεις τους.
Η ένταξη των συμμετεχόντων στη διαδικασία αξιολόγησης με τη χρήση συμμετοχικών
μεθόδων και δημιουργικών ή διαδραστικών δραστηριοτήτων ενθαρρύνει μια καλύτερη
σχέση μεταξύ των αξιολογητών και των υπό αξιολόγηση μελών της ομάδας. Έτσι, δεν
μετρούνται μόνο τα αποτελέσματα σε σχέση με προκαθορισμένους στόχους (όπως γίνεται
με την παραδοσιακή αξιολόγηση, μέσω έρευνας, τεστ, συνεντεύξεων, φυσικών εξετάσεων
και αξιολόγησης επιδόσεων). Τα παιχνίδια είναι συνήθως προσαρμόσιμα, με την έννοια ότι
μπορούν να κατασκευάσουν παιδαγωγικά σενάρια με άμεση σχέση και ανατροφοδότηση με
κάθε συμμετέχοντα του προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης (mentoring), πχ. μέντορας,
νέος συμμετέχοντας (mentee), διαχειριστής του προγράμματος, εκπαιδευτής, προγυμναστής
κλπ.

Γ. Προσαρμόζοντας το δικό σας σύστημα
παρακολούθησης και αξιολόγησης
Τα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων προσωπικής καθοδήγησης
(mentoring) είναι πολύ ετερογενή. Αυτή η ετερογένεια οφείλεται στην ποικιλία των πιθανών
ομάδων-στόχων και των συγκυριών. Εσωτερικά, ένα σύστημα μπορεί να φαίνεται αρκετά
σύνθετο και πολύ-επίπεδο ώστε να ταιριάζει με την ποικιλία των δραστηριοτήτων και των
ομάδων που περιλαμβάνονται (επιπτώσεις στους μέντορες, στους νέους συμμετέχοντες (mentees), τους συνεργάτες, το προσωπικό, σε άτομα, στα ζευγάρια ή στην ανάπτυξη της ομάδας,
κλπ). Πρέπει επίσης να είναι επικεντρωμένο στις δυσκολίες και λύσεις που αντιμετωπίζουν οι
μέντορες λόγω του μεταναστευτικού υπόβαθρου των νέων που συμμετέχουν (για παράδειγμα
η γλώσσα ή οι γραμματικές δεξιότητες) και των κοινωνικό-πολιτιστικών διαφορών.
Για παράδειγμα, η αξιολόγηση θα είναι πολύ διαφορετική ανάλογα με το αν θα αξιολογήσετε την
καλή εφαρμογή του προγράμματος ή τον αντίκτυπο στους συμμετέχοντες. Η αξιολόγηση της
διαχείρισης του έργου θα εστιάσει στην γενική λειτουργία του προγράμματος, τον σεβασμό του
χρονοδιαγράμματος και των συμφωνηθέντων κανόνων, την εσωτερική σας οργάνωση και τους
ανθρώπινους πόρους, κλπ. Από την άλλη πλευρά, ο αντίκτυπος στους συμμετέχοντες είναι
προτιμότερο να αξιολογηθεί ως προς τη διαδικασία προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) και
την ανάπτυξη των δεξιοτήτων.
Στην επόμενη ενότητα του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε με τα δύο αυτά θέματα, καθώς και με
την αξιολόγηση των εκπαιδεύσεων, που θα εξετάσουν την ποιότητα και την ποσότητα των
πόρων και της στήριξης που προσφέρονται στους συμμετέχοντες.
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1. ΑΞΙΟΛΟΓΏΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
Για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης
(mentoring) και την προσαρμογή του σας συνιστούμε να κάνετε στον εαυτό σας τις ακόλουθες
ερωτήσεις:
ww Η αξιολόγηση αυτή απαιτείται από κάποιον εξωτερικό οργανισμό (πχ. Χρηματοδότη); Σε
ποιον οφείλουμε να κάνουμε αναφορά; Τι χρειάζεται να ξέρουν;
ww Ακόμα και αν η αναφορά δεν απαιτείται , μήπως θα ήταν καλό να διεξάγουμε μια
αξιολόγηση; Γράφουμε μια αναφορά για να παρουσιάσουμε την πρόοδο στο δίκτυο
υποστήριξης / ενδιαφερόμενα μέρη;
ww Τι χρειαζόμαστε εμείς ή/και τα ενδιαφερόμενα μέρη να γνωρίζουμε σχετικά με τα
αποτελέσματα του προγράμματος;
ww Τι χρειαζόμαστε εμείς ή/και τα ενδιαφερόμενα μέρη να γνωρίζουμε σχετικά με τις
ανάγκες και την κατάσταση των συμμετεχόντων μας (mentees και μεντόρων);
ww Ποια είναι τα κριτήρια για να αποδειχτεί η επιτυχία όλων των βημάτων του
προγράμματος και πως μπορούμε να τα μετρήσουμε;
ww Τι πόροι απαιτούνται; Τι είδους εργαλεία ή μέσα μπορούμε να παρέχουμε για να
βοηθήσουμε στη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης;
ww Πώς και πότε πρέπει να γίνει η παρακολούθηση και η αξιολόγηση;
ww Ποιοι θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία;
ww Θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με άλλες δομές (πχ. πανεπιστήμια, συμβούλους) για
να μας παράσχουν εξωτερική αξιολόγηση ή επιστημονική επίβλεψη και παρακολούθηση;
Τι πρέπει να θυμάστε: η παρακολούθηση και η αξιολόγηση είναι μια αρκετά σύνθετη και πολύεπίπεδη διαδικασία. Επιπλέον πρέπει να είναι επικεντρωμένη στις δυσκολίες και στις λύσεις
που αντιμετωπίζουν οι μέντορες λόγω του μεταναστευτικού υπόβαθρου των νέων (για
παράδειγμα η γλώσσα ή οι γραμματικές δεξιότητες) και των κοινωνικό-πολιτιστικών τους
διαφορών.
Με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράμματός σας μπορείτε να βοηθηθείτε
στο να κάνετε τις απαραίτητες προσαρμογές και, τελικά, να μπορείτε να καθορίσετε και την
αποτελεσματικότητά του. Είναι σημαντικό να δημιουργήσετε ένα σχέδιο για την αξιολόγηση
του προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης (mentoring).
Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των προγραμμάτων προσωπικής καθοδήγησης (mentoring)
εξακολουθεί να είναι ένα εξελισσόμενο πεδίο. Για να βρείτε χρήσιμες προτάσεις και υποστήριξη
θα μπορούσατε να ανατρέξετε σε παρόμοια προγράμματα ή να επικοινωνήστε με κοινωνικούς
ερευνητές για να βρείτε τις καλύτερες και πιο ενημερωμένες πρακτικές αξιολόγησης που θα
καλύψουν τις ανάγκες του δικού σας προγράμματος.

2. ΑΞΙΟΛΟΓΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΕΙΣ
Για την αξιολόγηση και προσαρμογή των εκπαιδεύσεων που παρέχονται στους μέντορες και
στους νέους συμμετέχοντες, σας συνιστούμε να αναλογιστείτε τις ακόλουθες ερωτήσεις:
ww Αξιολογήθηκαν οι ανάγκες των συμμετεχόντων; Λήφθηκαν τα κατάλληλα μέσα για να
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν;
ww Πως μπορούμε να αναλύσουμε την εργασιακή απόδοση των εκπαιδευτών και του
υποστηρικτικού προσωπικού προς όφελος των μαθησιακών αποτελεσμάτων των
μεντόρων και των νέων συμμετεχόντων (mentees);
ww Έχει ο εκπαιδευτής και το υποστηρικτικό προσωπικό κάποιο μέσο για να
παρακολουθήσουν την απόδοση της δουλειάς τους (πχ. αρχείο καταγραφής και
παρακολούθησης ή επιτήρησης);
ww Πώς αντιμετωπίζουμε τα γλωσσικά εμπόδια για να εξασφαλίσουμε το περιεχόμενο των
εκπαιδεύσεων και ότι οι σημαντικές πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα έχουν
γίνει κατανοητές από τους νέους; Να τους συμπεριλάβουμε στη διαδικασία αξιολόγησης;
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ww Με ποιον τρόπο συλλέγουμε συχνή ανατροφοδότηση από τους μέντορες/νέους
συμμετέχοντες (mentees);
ww Πώς αντιδρούμε στις ανάγκες των μεντόρων και των νέων συμμετεχόντων (δεξιότητες
επίλυσης προβλημάτων και διαθέσιμοι πόροι);
Το πρόγραμμά προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) που θα σχεδιάσετε θα πρέπει να
χρησιμοποιεί πολλαπλά εργαλεία αξιολόγησης και προσδιορισμού των ατομικών αναγκών,
με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της καθοδήγησης (με έμφαση στο
ποικιλόμορφο παρελθόν των μεταναστών και των διαφορετικών μητρικών τους γλωσσών, κα).
Ανάλογα με το περιεχόμενο του προγράμματός σας, ειδικά όταν εργάζεστε με εθελοντές, να
είστε προσεκτικοί να μην υπερφορτώνετε την εκπαίδευση. Παραμείνετε ανοικτοί στην ατομική
διαδικασία μάθησης των εκπαιδευομένων σας.

3. ΑΞΙΟΛΟΓΏΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΉΣ ΚΑΘΟΔΉΓΗΣΗΣ
(MENTORING)
Προκειμένου να υποστηρίξετε τη μάθηση των εθελοντών και να αξιολογήσετε τη διαδικασία
προσωπικής καθοδήγησης (mentoring), σας συνιστούμε να απαντήσετε στα ακόλουθα
ερωτήματα:
ww Συναντιούνται συχνά οι μέντορες με τους νέους; Αν όχι, ποιοι μπορεί να είναι οι λόγοι;
ww Επενδύουν στην σχέση τους; Αν όχι, ποιοι μπορεί να είναι οι λόγοι;
ww Ενασχολούνται με διαπολιτισμικό διάλογο; Έχουν έρθει αντιμέτωποι με διαπολιτισμική
παρανόηση ή σύγκρουση, και αν ναι, λύθηκε με επιτυχία;
ww Υπάρχουν διαμεσολαβητές ή πρόσωπα κλειδιά/συμμαθητές που να μπορούν να
ενισχύσουν τη σχέση τους;
ww Είναι σε θέση το ζευγάρι μέντορας-νέος συμμετέχοντας (mentee) να επικοινωνήσει
εύκολα (έχουν κάποια κοινή γλώσσα επικοινωνίας); Αν όχι, έχουν αναπτύξει στρατηγικές
ή εργαλεία να καταλαβαίνονται μεταξύ τους;
ww Οι συμμετέχοντες αισθάνονται ότι αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους; Ενδυναμώνεται η
κοινωνικό-επαγγελματική τους κατάσταση;
ww Πρόκειται ο μέντορας και ο νέος συμμετέχοντας (mentee) να ξαναβρεθούν μετά τη λήξη
του προγράμματος;
ww Πώς μπορούμε να αναλύσουμε τις επιπτώσεις του προγράμματος (όσον αφορά τα οφέλη
των μαθησιακών μας αποτελεσμάτων);
ww Τι εργαλεία αξιολόγησης χρησιμοποιούνται για να εντοπίσουν ατομικές ανάγκες;
ww Θα μπορούσαμε να παράσχουμε συλλογικές ή ομαδικές συναντήσεις παρακολούθησης,
όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν εμπειρίες και καλές
πρακτικές και να προβληματιστούν σχετικά με τη διαδικασία προσωπικής καθοδήγησης
(mentoring);
ww Διαθέτουν κάποιο εργαλείο αναστοχασμού σχετικά με τη σχέση προσωπικής
καθοδήγησης (mentoring)(πχ. κάποιο ημερολόγιο);
Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση είναι η στιγμή κατά την οποία μπορείτε να ενθαρρύνετε τους
νέους συμμετέχοντες (mentees) και τους μέντορες να βρουν λύσεις σε ζητήματα/δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν σχετικά με το πρόγραμμα, και να τους ενδυναμώσετε τις δυνατότητές
τους και τους πόρους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν.
Είναι πολύ σημαντικό για τους μέντορες και τους νέους συμμετέχοντες να βγάζουν κάποια
συμπεράσματα μόνοι τους και να σχηματίζουν τη δική τους άποψη και, για το λόγο αυτό, θα
πρέπει να αποφεύγετε να τους δίνετε υπερβολικές συστάσεις και συμβουλές ως διαχειριστές
του προγράμματος ή εκπαιδευτές. Έχετε στο μυαλό σας πως ανεξάρτητα με το βαθμό ενεργής
εμπλοκής των διαχειριστών του προγράμματος, οι συμμετέχοντες μέντορες και mentees είναι
αυτοί που διατηρούν την ευθύνη για τη δική τους μάθηση και ανάπτυξη.
Όσον αφορά την αξιολόγηση των νέων συμμετεχόντων (mentees) πρέπει να έχουμε επίγνωση
του γεγονότος ότι ορισμένοι πιθανότατα να μην έχουν τη γλωσσική ικανότητα για να δώσουν
λεπτομερή ανατροφοδότηση. Ωστόσο, για να μπορέσετε να συλλέξετε πολύτιμα δεδομένα
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αξιολόγησης, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε διαπολιτισμικούς μεταφραστές ή να βρείτε
εργαλεία/τεχνικές που δεν απαιτούν υψηλές γλωσσικές δεξιότητες. Για κανέναν λόγο, δεν
θέλουμε να προσβληθεί κάποιος νέος λόγω της γλώσσας του ή των δεξιοτήτων ανάγνωσης
και γραφής. Η μη τυπική και άτυπη μάθησης βασίζεται στην εμπειρία και είναι αρκετά
διαφορετική από την τυπική μάθηση. Πολλές φορές μπορεί να μην θεωρηθεί ως μάθηση για
κάποιους, επειδή αφορά περισσότερο στην ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων και όχι τυπικής
γνώσης (πχ. Μαθηματικά, ιστορία κτλ), αλλά οι περισσότεροι θα συμφωνήσουν και θα το
δουν σαν μια περιπέτεια ή ένα ταξίδι προσωπικής ανάπτυξης (τόσο οι μέντορες, όσο και οι
νέοι συμμετέχοντες-mentees). Για τη διαδικασία αυτή σας προτείνουμε να δουλέψετε με τις
ικανότητες-κλειδιά στη δια βίου μάθηση. Στο παράρτημα, θα βρείτε μια λίστα με τις ικανότητεςκλειδιά και το τι σημαίνει η κάθε μία.
Καθώς ο παρών οδηγός εστιάζει σε μία συγκεκριμένη ομάδα-στόχο, τους νέους μεταναστευτικής
καταγωγής, ίσως θα θελήσετε να αξιολογήσετε και το βαθμό ένταξής τους στην τοπική
κοινωνία. Αν θελήσετε να προσανατολιστείτε προς αυτό το θέμα, θα πρέπει να είστε πολύ
προσεχτικοί σε σχέση με το ποια κριτήρια και δείκτες θα επιλέξετε. Δεν θα πρέπει να βασίσετε
την αξιολόγησή σας στο «τι κάνουν οι ντόπιοι» ή «πώς είναι οι ντόπιοι», αξιολογώντας την
απόσταση των νέων από ένα τέτοιο σημείο θα αξιολογήσετε την αφομοίωση. Είναι πολύ πιθανό
έτσι να βασίσετε την ανάλυσή σας σε στερεοτυπικές συμπεριφορές που δεν αντικατοπτρίζουν
την ετερογενή πραγματικότητα. Κατά τη δική μας έννοια, μια αξιολόγηση ως προς την ένταξη,
θα πρέπει να διερευνά την ικανότητα του συμμετέχοντα να κατανοήσει το κοινωνικόπολιτισμικό πλαίσιο των διαφόρων καταστάσεων και είναι σε θέση να υιοθετήσει τη σωστή
στάση και συμπεριφορά που ταιριάζει με το πλαίσιο (χωρίς να χάσει τον τρόπο συμπεριφοράς
που είχε στην χώρα του). Επίσης, και την ικανότητα να βάλει τον εαυτό του στη θέση κάποιου
άλλου, προκειμένου να κατανοήσει τις επιλογές, τις στάσεις και τις πεποιθήσεις των άλλων.
Με άλλα λόγια, η αξιολόγηση είναι προτιμότερο να διεξαχθεί σχετικά με την ανάπτυξη των
διαπολιτισμικών δεξιοτήτων. Είναι επομένως σημαντικό να λάβετε κάθε άτομο ως σημείο
εκκίνησης και να τους καθοδηγήσετε μέσα από έναν αναστοχασμό ως προς τις γνώσεις που
απέκτησαν, τις καταστάσεις με τις οποίες εξοικειώθηκαν και τις ικανότητες που ανάπτυξαν.
Στο παράρτημα θα βρείτε μια σειρά από εργαλεία τα οποία συνδυάζουν τις διάφορες μεθόδους
αξιολόγησης και τα κριτήρια μέτρησης: μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημείο εκκίνησης
ώστε να αναπτύξετε τα δικά σας εργαλεία αξιολόγησης.
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Επίλογος
Αυτό ήταν! Ο οδηγός αυτός φτάνει στο τέλος του. Μην ξεχάσετε να ρίξετε μια ματιά και
στα παραρτήματα παρά κάτω. Ελπίζουμε να βρήκατε τις απαντήσεις ή την έμπνευση που
ψάχνατε, και ίσως και κάτι που δεν περιμένατε… Ίσως αυτό ήταν κάτι μικρό… μια παιδαγωγική
δραστηριότητα, ή μια μέθοδος αξιολόγησης, ένας βαθύς αναστοχασμός ή ένας διάλογος με την
ομάδα σας για τον προσανατολισμό του προγράμματός σας. Όπως και να έχει, εμείς χαιρόμαστε
αν μπορέσαμε να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη των προγραμμάτων σας.
Καθώς ο οδηγός στοχεύει στο να σας καθοδηγήσει στο να δημιουργήσετε και να προσαρμόσετε
το δικό σας πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) βασιζόμενη στο δικό σας τοπικό
πλαίσιο, δεν επεκταθήκαμε πολύ στη δική μας εμπειρία. Μην μας παρεξηγήσετε… έχουμε πολλές
ιστορίες να πούμε! Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον εταίρο από Ελλάδα, Κοινωνική
Ανάπτυξη Νέων, στο info@ngokane.org ή με το συντονιστή οργανισμό του προγράμματος από
τη Γαλλία, Pistes Solidaires Méditerranée στο mentorpower@pistes-solidaires.fr. Θα θέλαμε
πάρα πολύ να συνομιλήσουμε μαζί σας. Μπορείτε, επίσης, να δείτε τι έχει γίνει στο σχέδιο, αν
επισκεφτείτε το blog της ιστοσελίδας μας (http://mentorpower.eu/en/blog).
Το σχέδιο MentorPower και ο παρόν οδηγός, δεν θα μπορούσαν να είχαν δημιουργηθεί
χωρίς τη συνδυασμένη ενέργεια, την τεχνογνωσία και την κριτική σκέψη των μελών του
προσωπικού των 6 συνεργαζόμενων φορέων. Ας συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε εμπειρίες και
να βελτιώνουμε την ποιότητα των προγραμμάτων προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) για
νέους μεταναστευτικής καταγωγής!

Ο πολυτιμότερος πόρος που έχουμε όλοι είναι ο ένας τον άλλο. Χωρίς τη
συνεργασία, η ανάπτυξη περιορίζεται στην προσωπική προοπτική.
Robert John Meehan
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Κύκλος προγράμματος προσωπικής
καθοδήγησης (mentoring)
Προ-αξιολόγηση
Έρευνα Αξιολόγηση Αναγκών
Στόχοι

Προετοιμασία/Σχεδιασμός
διαχειριστικής δομής/Χρονοδιάγραμμα/Οικ
ονομικός σχεδιασμός

Παρουσίαση
Διάδοση του προγράμματος

Εύρεση μεντόρων 						

Εύρεση mentees

Εκπαίδευση μεντόρων						

Εκπαίδευση mentees

Ταίριασμα μεντόρων-mentees
Έναρξη του προγράμματος mentoring

Υποστήριξη/Διαδικασία
παρακολούθησης/Συναντήσεις μεντόρων/Ομαδικές
συναντήσεις μεντόρων –mentees/ Ατομικές
συναντήσεις μεντόρων -mentees

Τελική Αξιολόγηση/Κλείσιμο/Συμπεράσματα

Διάδοση και αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων του προγράμματος
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Παράδειγμα 1 φόρμας αίτησης νέων
συμμετεχόντων/mentees (λεπτομερής)
ww Χαιρόμαστε που ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα MentorPower!
ww Παρακαλούμε, συμπληρώστε αυτό το ερωτηματολόγιο και στείλτε το μας μέσω
ταχυδρομείου ή e-mail.
ww Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόλις λάβουμε την αίτησή σας
ww Οι πληροφορίες που θα μας δώσετε είναι εμπιστευτικές και δεν θα κοινοποιηθούν σε
τρίτους
ww
ww
ww
ww

We are pleased that you are interested in participating in the MentorPower programme!
Please fill in this questionnaire and send it back to us via post or e-mail.
We will contact you as soon as we receive your documents.
Your information will be treated confidentially and will not be shared with third parties.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / GENERAL INFORMATION
Όνομα / Name:
Επίθετο / Surname:
Διεύθυνση / Address:
Ταχυδρομικός Κώδικας / Postcode:
Τηλ. / Tel.:
Email:
Φύλο / Gender:
Ημερ. Γέννησης / Date of birth:
Μητρική Γλώσσα / Mother tongue:
Ξένες γλώσσες που γνωρίζετε / Other languages spoken:
Επίπεδο Ελληνικών / Level of Greek:
Καθεστώς μετανάστευσης/ Immigration status:
Δυνατότητα για εργασία / Eligibility for work:
Επίπεδο εκπαίδευσης / Level of Education:
Έτη επαγγελματικής εμπειρίας / Years of professional experience:
ΚΙΝΗΤΡΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ / MOTIVATION AND EXPECTATIONS
ww Παρακαλώ, εξηγήστε γιατί θέλετε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα MentorPower /
ww Please explain why you would like to participate in the MentorPower program
ww Παρακαλώ, εξηγήστε τις προσδοκίες σας από το πρόγραμμα και τι ελπίζετε να κερδίσετε
από αυτό (γνώση, δεξιότητες, οφέλη, συμπεριφορές, εμπειρία, κα). Όσο πιο ακριβείς οι
απαντήσεις σας, τόσο καλύτερα μπορούμε να σας ταιριάξουμε με το μέντορά σας. /
ww Please explain your expectations from the program and what you hope to gain from it (knowledge,
skills, behaviors, benefits, experience etc.). The more accurate answers you give, the better we can
match you with your mentor/
ww Παρακαλώ εξηγείστε τι θα θέλατε να σπουδάσετε ή πάνω σε τι θα θέλατε να εργαστείτε
στο μέλλον. / Please express the subject you would like to study or the area you would like to work
in the future.
ww Παρακαλώ εξηγείστε ποιοι είναι οι στόχοι που θέλετε να πετύχετε μέσα στον επόμενο
χρόνο. / Please explain what you would like to achieve this year.
ww Ποια είναι τα δυνατά σας σημεία στο σχολείο, στην εργασία ή και στη ζωή γενικότερα; /
Please express your strengths either at school, at work or life in general.
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ww Ποιες είναι οι πτυχές του εαυτού σας που θα θέλατε να βελτιώσετε; / Please express the
aspects you would like to improve about yourself.
ww Έχετε κάποια χόμπι ή ενδιαφέροντα; / Do you have any hobbies or interests?
ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΝΤΟΡΕΣ / PREFERRED MENTOR
Προτιμώμενη γλώσσα επικοινωνίας / Preferred language of communication
Προτιμώμενο φύλο / Preferred gender
❏ Γυναίκα / Female
❏ Άνδρας / Male
❏ Χωρίς προτίμηση / No preference
Προτιμώμενη ηλικία (επιλέξτε όλα όσα ισχύουν) / Preferred age range (tick all that apply)
❏ 18-30 ❏ 31-45 ❏ 46-60 ❏ 61+
Προτιμώμενος τομέας επαγγελματικής εμπειρίας / Preferred area of work or expertise
Παρακαλώ εξήγησε τι τύπος ανθρώπου θα θέλατε να είναι ο μέντοράς σας / Please describe
what type of person you would like your mentor to be
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ / REFERENCES
Παρακαλώ, επισυνάψτε 2 συστατικές επιστολές δύο ατόμων που σας γνωρίζουν προσωπικά,
είτε από το σχολείο, τη δουλειά ή στην προσωπική σας ζωή. Σημειώστε παρακάτω το όνομα
και τα στοιχεία επικοινωνίας / Please attach two recommendation letters from people who are
familiar to you personally, academically or professionally. Please indicate the name and contact
information this person below.
Ονοματεπώνυμο / Name and Surname
Διεύθυνση / Address
Μπορείτε να επισυνάψετε τις επιστολές σε σφαγισμένο φάκελο ή να ζητήσετε από τα άτομα
αυτά να στείλουν e-mail στη διεύθυνσή μας: info@centre4education.com με τίτλο «Συστατική
επιστολή για τον/την…»
You may either attach the letter in a sealed envelope, or you may ask your reference person to
email the letter to our email address info@centre4education.com with the subject line “Reference
Letter for ….”
ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΑΙΣΗ / PARENTAL CONSENT
Απαραίτητη μόνο για άτομα κάτω των 18 ετών.
Required only if the prospective mentee is below the age 18.
Εγώ, _____________________________________ [ονοματεπώνυμο], συναινώ στο να συμμετέχει ο γιος
μου/ η κόρη μου __________________________________ [ονοματεπώνυμο] στο πρόγραμμα με τίτλο …..
I, _____________________________________[name, surname], give my consent for the participation of
my daughter/son _____________________________________[name, surname] in programme entitled ….
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ / AGREEMENT AND SIGNATURE
❏Έ
 χω συμπληρώσει τα απαιτούμενα πεδία της αίτησης και έχω απαντήσει στις ανοιχτές
ερωτήσεις / I have completed all the requested information in this form, along with specific
answers to the open questions
❏Κ
 ατανοώ πως η παρούσα αίτησή μου για το πρόγραμμα MentorPower δεν εξασφαλίζει τη
συμμετοχή μου σε αυτό το πρόγραμμα, αν δεν μπορεί βρεθεί ο κατάλληλος μέντορας / I un-
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derstand that registering for the MentorPower program does not guarantee participation in the
program if a suitable mentor match cannot be found
❏Σ
 ε περίπτωση που επιλεχθώ, κατανοώ πως θα πρέπει να συναντώ το μέντορά μου 2 φορές
το μήνα, καθώς και να συμμετέχω σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και εκδηλώσεις που θα
ανακοινωθούν από τους υπεύθυνους του προγράμματος. / If I am selected, I understand that
I will be required to attend a meeting twice a month with my mentor, along with all other necessary trainings and events which will be announced by the project committee
❏Κ
 ατανοώ πως, σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, θα πρέπει να μεταβώ στον τόπο εργασίας
του μέντορά μου για συνάντηση / I understand that if necessary I may have to travel to my mentor’s work place to attend meetings
❏Κ
 ατανοώ πως η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα είναι εθελοντική και πως δεν θα υπάρχει
καμία χρηματική αμοιβή σχετική με το πρόγραμμα. / I understand that my participation in the
program is voluntary and that the programme will not provide compensation for my participation in the program
❏Κ
 ατανοώ πως το πρόγραμμα είναι μαθησιακό και η συμμετοχή μου σε αυτό δεν εξασφαλίζει
κάποια θέση εργασίας ή θέση σε κάποιο ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα / I understand that the
program is learning based, and participation in the programme does not guarantee any employment or university placement
Ονοματεπώνυμο / Name and Surname
Υπογραφή / Signature
Ημερομηνία και τόπος / Date and place
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Παράδειγμα 2 φόρμας αίτησης νέων
συμμετεχόντων/mentees (σύντομη)
Όνομα:________________________________________________________
Διεύθυνση: ______________________________________________________
______________________________________________________________
E-mail:________________________________________________________
Τηλέφωνο: ________________________________________________________
Ημερομηνία Γέννησης______________________ Χώρα καταγωγής: ______________
Επίπεδο εκπαίδευσης: ____________________________________________________
Κύρια εργασιακή εμπειρία: ________________________________________
Γλώσσες στις οποίες μπορώ να επικοινωνήσω προφορικά: _______________________
Γιατί θέλω να συμμετάσχω στο πρόγραμμα: _________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Τόπος: _________________ Ημερομηνία: _____ Υπογραφή: ____________________
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Παράδειγμα προγράμματος για την
εκπαίδευση νέων συμμετεχόντων/mentees
Εδώ θα βρείτε ένα παράδειγμα προγράμματος για την εκπαίδευση νέων συμμετεχόντων /
mentees, όπως αυτή υλοποιήθηκε στην Ελλάδα. Παρακαλώ σημειώστε πως η εκπαίδευση
έγινε σε άτομα στην πλειοψηφία τους κάτω των 18, κάτι το οποίο επέτρεψε τη χρήση πολλών
δραστηριοτήτων μη-τυπικής μάθησης και «παιχνιδιών».
ΜΕΡΑ 1
Όνομα δραστηριότητας
Εκτιμώμενος χρόνος

1

2a

2b

3

4

Περιγραφή

Στόχος

«Το σκοινί των
ερωτήσεων»
10’

Τοποθετούμε ένα σκοινί στο πάτωμα και ζητάμε από
τους συμμετέχοντες να πατήσουν επάνω του και να
συνεχίσουν να το πατάνε καθ’ όλη τη διάρκεια της
άσκησης, έστω και με το ένα πόδι. Μετά τους ζητάμε
να μπουν στη σειρά σύμφωνα με: α) τα ονόματά τους
αλφαβητικά, β) την ηλικία τους, γ)πόσο μακριά από
την Καλαμάτα (τον τόπο όπου πραγματοποιείται το
πρόγραμμα) έχουν γεννηθεί.

Σπάσιμο πάγου /
γνωριμία

Παρουσίαση του
Προγράμματος
15’

Χρησιμοποιούμε μια παρουσίαση power-point για να
παρουσιάσουμε το πρόγραμμα mentoring (τους στόχους
του, τη δομή, το χρονοδιάγραμμα κτλ)
Καλό θα ήταν να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομο και
ενδιαφέρον για τους νέους.

Ενημέρωση των
συμμετεχόντων για
το πρόγραμμα

Ανακαλύπτοντας
το πρόγραμμα
προσωπικής
καθοδήγησης
(mentoring)
20’

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 3 ομάδες «νέων
δημοσιογράφων», ετοιμάζουν μία λίστα με ερωτήσεις που
θα ήθελαν να κάνουν σχετικά με το πρόγραμμα mentoring,
και παίρνουν «συνεντεύξεις» από τους εκπαιδευτές και,
αν είναι παρόντες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, από
τους διοργανωτές του προγράμματος.

Ενημέρωση των
συμμετεχόντων για
το πρόγραμμα

«Τα νησιά των
φόβων, των
δεξιοτήτων και
των προσδοκιών»
30’

Οι εκπαιδευτές σχεδιάζουν σε flipchart και κολλάνε
στον τοίχο 3 αφίσες που δείχνουν 3 διαφορετικά νησιά
(1 το καθένα) το ένα είναι το νησί των φόβων, το άλλο
των δεξιοτήτων και το τρίτο των προσδοκιών. Οι
συμμετέχοντες χρησιμοποιούν post-it διαφορετικών
χρωμάτων (1 post-it και 1 χρώμα για κάθε νησί) πάνω
στα οποία γράφουν τους φόβους, τις δεξιότητες και τις
προσδοκίες τους και τα κολλάνε στα αντίστοιχα νησιά.
Συζήτηση στο τέλος: Οι συμμετέχοντες κάθονται σε
κύκλο. Οι εκπαιδευτές τους ζητούν να αλλάξουν θέση
κάθε φορά που αισθάνονται πως κάποια ερώτηση τους
αφορά και έπειτα ακολουθεί συζήτηση πάνω στην
ερώτηση (πχ. Θεωρείς πως έχεις πολλά κοινά με τους
άλλους συμμετέχοντες; Θεωρείς πως το πρόγραμμα θα
σε βοηθήσει να βρεις το δρόμο σου σε επαγγελματικό
επίπεδο; Θεωρείς πως μπορείς να συνεισφέρεις ενεργά
στο πρόγραμμα; κα)

«Τραγουδήστε,
σχεδιάστε, τους
φόβους σας, παίξτε
τα όνειρά σας!»
30’

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 3 ομάδες, επιλέγοντας
τυχαία η κάθε ομάδα 1 από τα 3: φόβοι/δεξιότητες/
προσδοκίες. Έπειτα, η κάθε ομάδα επιλέγει, επίσης με
τυχαίο τρόπο (μπορεί να είναι γραμμένα σε χαρτάκια,
για παράδειγμα) 1 από τα 3: παίζω θέατρο/τραγουδάω/
ζωγραφίζω. Έχουν 20 λεπτά για να προετοιμάσουν και 3
λεπτά η κάθε ομάδα για να παρουσιάσουν ένα τραγούδι,
ένα σκετς ή μια ζωγραφιά/αφίσα για να παρουσιάσουν ο
καθένας ότι είχε επιλέξει (τους φόβους, τις δεξιότητες
και τις προσδοκίες) βασιζόμενοι στα post-it της
παραπάνω άσκησης.
Διάλειμμα για καφέ 20’
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προσδοκιών, των
φόβων και των
δυνατοτήτων τους

Χτίσιμο ομάδας /
Επεξεργασία των
προσδοκιών, των
φόβων και των
δυνατοτήτων τους
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«Ανθρώπινο
Μπίνγκο»
30’

Ζητάμε από τους συμμετέχοντες να φτιάξουν ένα πίνακα
μπίνγκο και να το συμπληρώσουν με λεπτομέρειες για τον
εαυτό τους. Μετά τους ζητείται να βρουν κοινά σημεία με
τους άλλους συμμετέχοντες, ώστε να κάνουν «Μπίνγκο».
Δηλώσεις που μπορεί να διευκολύνουν τη συμπλήρωση
του πίνακα: Είμαι/ Μου αρέσει / Δεν μου αρέσει / Θέλω /
Ονειρεύομαι, κα

Για να μας βοηθήσει
να τους γνωρίσουμε
καλύτερα / να δούμε
τα χαρακτηριστικά
τους και τις
δεξιότητές τους

6

«Ιστορία με 6 μέρη»
30’

Ζητάμε από τους συμμετέχοντες να ζωγραφίσουν την
«δική τους ιστορία» σε ένα Α3 χαρτί, διπλωμένο ώστε να
σχηματίζονται 6 μέρη. Σε κάθε μέρος ζωγραφίζουν:
1) Έναν/μια mentee, 2) Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει,
3) Τα δυνατά του/της σημεία, 4) Τον/την μέντορά του/της,
5) Τι κάνουν μαζί, 6) Φτάνουν το στόχο τους;

Για να κατανοήσουμε
καλύτερα το τι
περιμένουν από
τους μέντορες / το
πρόγραμμα

7

«Η αφίσα του
προγράμματος»
15’

Ζητάμε από τους συμμετέχοντες να φτιάξουν μια αφίσα
με τις πληροφορίες που γνωρίζουν/ έχουν καταλάβει για
το πρόγραμμα

Για να δούμε τι
έχουν καταλάβει οι
συμμετέχοντες για
το πρόγραμμα

«Η ιστορία της
Άμπιγκέηλ»

Χρησιμοποιούμε το εργαλείο «η ιστορία της Αμπιγκέηλ»
για να βοηθήσουμε τους συμμετέχοντες να καταλάβουν
τις διαπολιτισμικές διαφορές

Διαπολιτισμική
μάθηση

«Καυτή καρέκλα»
5’

Ζωγραφίστε σε 3 διαφορετικά χαρτιά Α4, 3 σχήματα
:-)
2. :-/
3. :-(
Και κολλήστε τα πάνω σε 3 καρέκλες. Ζητήστε από τους
συμμετέχοντες να καθήσουν στην καρέκλα (ο ένας πάνω
στον άλλο) που τους εκφράζει, καθώς κρίνουν διάφορες
πτυχές του σεμιναρίου (την κάθε ενότητα ξεχωριστά,
τους εκπαιδευτές, το ρόλο τους, τη συμμετοχή τους κτλ)

Αξιολόγηση

Καθορισμός
επικοινωνίας
10’

Αποφασίστε μαζί με την ομάδα ποιο είναι το καλύτερο
εργαλείο επικοινωνίας, το οποίο θα χρησιμοποιούν
για τη μεταξύ τους επικοινωνία κατά τη διάρκεια του
προγράμματος (ομάδα στο facebook, google group ή κάτι
άλλο)

Για τον καθορισμό
της επικοινωνίας

5

8

9

10

Τέλος 1ης μέρας

ΜΕΡΑ 2
Όνομα δραστηριότητας
Εκτιμώμενος χρόνος

1

2

3

Περιγραφή

Στόχος

«Πέταξε την
μπάλα»
10’

Οι συμμετέχοντες στέκονται σε κύκλο και πετούν μια
μπάλα ο ένας στον άλλο, για να θυμηθούν τα ονόματα του
καθενός καθώς και άλλες πληροφορίες. Το άτομο που
πετάει την μπάλα πρέπει να κοιτάξει και να πει το όνομα
του ατόμου στο οποίο την πετάει ή κάποιο στοιχείο για
αυτόν (πχ. Παίζει πιάνο, του αρέσει το ποδόσφαιρο, κα)

«Προφίλ ομαδικά
φτιαγμένο»
30’

Ζητάμε από τους συμμετέχοντες να γράψουν το όνομά τους
σε ένα χαρτί Α4 και από κάτω να γράψουν 10 πράγματα για
τον εαυτό τους (χαρακτηριστικά, δεξιότητες, κα). Έπειτα,
ανταλλάσουν τα χαρτιά μεταξύ τους και κάθε φορά ένα
διαφορετικό άτομο ζωγραφίζει και από ένα στοιχείο του
προσώπου του (σχήμα, μαλλιά, μάτια, μύτη, χείλη, κτλ)
ανάλογα με τις εντολές που δίνει ο εκπαιδευτής.

Τόνωση του
ομαδικού πνεύματος
/ συνειδητοποίηση
των δυνατοτήτων
τους

«Γνωρίζοντας
τους μέντορες»
15’

Οι συμμετέχοντες, ένας ένας, διαβάζουν δυνατά και από
ένα προφίλ μέντορα (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΧΙ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΤΟΥΣ –
καθώς δεν έχει γίνει το ταίριασμα ακόμα)

Για να αισθανθούν
οι συμμετέχοντες
μια επαφή με τους
μέντορες
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4

«Το κουτί με τα
στερεότυπα»
30’

Οι εκπαιδευτές διαβάζουν δυνατά κάποιες λέξεις (πχ.
Έλληνας, Άραβας, Gay, γυναίκα, άνδρας, μουσουλμάνος,
δάσκαλος, καθηγητής, γιατρός, οδοκαθαριστής, και πολλά
άλλα) και οι συμμετέχοντες γράφουν την πρώτη λέξη που
τους έρχεται στο μυαλό, χωρίς να τη λογοκρίνουν. Έπειτα
τοποθετούν τα χαρτιά μέσα σε ένα κουτί. Στο τέλος της
άσκησης (χωρίς να το ξέρουν από πριν οι συμμετέχοντες),
το κουτί αυτό σφραγίζεται και πετιέται στα σκουπίδια. Η
άσκηση τελειώνει με συζήτηση σχετικά με τα στερεότυπα.

Για αναστοχασμό
σχετικά με τα
στερεότυπα

Διάλειμμα για καφέ 10’

5

6

7

8

9

«Ο κάδος
εμπιστοσύνης»
30’

Οι συμμετέχοντες κάθονται κυκλικά και στη μέση υπάρχει
ένα κάδος/κουτί. Τους ζητάμε να απαντήσουν ορισμένες
ερωτήσεις τις οποίες τις γράφουν σε χαρτί, το οποίο
διπλώνουν και βάζουν μέσα στον κάδο (ανώνυμα). Έπειτα
διαβάζουμε τις απαντήσεις. Οι απαντήσεις στην τελευταία
και πιο δύσκολη ερώτηση δεν διαβάζονται ποτέ, αλλά
σκίζονται για να δείξουν τη σημασία της εμπιστοσύνης.
(πλήρης περιγραφή του εργαλείου θα βρείτε στην
εργαλειοθήκη παρακάτω)

Για να δείξουμε
τη σημασία της
εμπιστοσύνης
μεταξύ μέντορα/
mentee

«Προσωπικές
προκλήσεις»
40’

Οι συμμετέχοντες γράφουν στην κορυφή ενός χαρτιού
Α4 κάτι που θεωρούν σαν πρόκληση/δυσκολία για αυτούς
σε σχέση με το πρόγραμμα. Τα χαρτιά κολλιούνται σε ένα
τοίχο, όπου οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να τα δουν
και να γράψουν από κάτω τις δικές τους προτάσεις, ιδέες,
λύσεις για να ξεπεραστεί η δυσκολία αυτή (προαιρετικά: ο
κάθε συμμετέχοντας γράφει το όνομά του σε ένα post-it και
το κολλάει στο χαρτί εκείνου που θεωρεί πως μπορεί να
βοηθήσει περισσότερο. ΠΡΟΣΟΧΗ: μπορεί να υπάρχει μόνο
1 post-it σε κάθε χαρτί).
Στο τέλος οι προκλήσεις διαβάζονται σε κύκλο και
ακολουθεί συζήτηση.

Να αναγνωριστούν
και οι φόβοι/
δισταγμοί των
συμμετεχόντων και
να γίνει προσπάθεια
για από κοινού
επίλυσή τους /
να αναπτυχθεί
το αίσθημα
αλληλεγγύης και
εμπιστοσύνης
μεταξύ των
συμμετεχόντων

«Αν…;»
30’

Άσκηση προσομοίωσης. Δίνονται στους συμμετέχοντες
συγκεκριμένα σενάρια κρίσεων/συγκρούσεων που
θα μπορούσαν να συναντήσουν κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας καθοδήγησης (mentoring). Οι συμμετέχοντες
χωρίζονται σε ομάδες και κάθε ομάδα παίρνει ένα σενάριο
και αναλαμβάνει να βρει τρόπους αντιμετώπισης.

Άσκηση για τη
διαχείριση κρίσεων.
Χρησιμοποιείται για
να προετοιμάσει
τους συμμετέχοντες
για τυχόν
προβλήματα.

«Υφαίνοντας το
δίκτυο μας»
10’

Οι συμμετέχοντες στέκονται σε κύκλο και μία μπάλα σκοινί
ή μαλλί περνάει από άτομο σε άτομο. Αυτός που έχει την
μπάλα, τη δίνει σε ένα άτομο που θέλει να ευχαριστήσει για
κάτι που έγινε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην κάνετε αυτή την άσκηση αν αισθάνεστε
πως κάποιος μπορεί να νιώσει αποκλεισμένος (πως, για
παράδειγμα υπάρχει έστω και 1 άτομο που δεν θα το
σκεφτεί κανείς)

Αξιολόγηση της
εκπαίδευσης
10’

Μη τυπική και τυπική αξιολόγηση
• Ομόκεντροι κύκλοι (όπου οι συμμετέχοντες καλούνται
να δείξουν σε ποιο σημείο βρίσκονται –το κέντρο είναι το
πολύ καλά και ο εξωτερικός κύκλος το πολύ άσχημα – σε
σχέση με διάφορα από τα στοιχεία της εκπαίδευσης από τα
πρακτικά (τόπος, φαγητό, υλικά) έως τους εκπαιδευτές, τη
δική τους συμμετοχή, το περιεχόμενο, το είναι πλέον πιο
ενήμεροι για το πρόγραμμα κτλ
• Ανώνυμο ερωτηματολόγιο
Τέλος 2ης μέρας
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συμμετέχοντες
με ένα ζεστό
συναίσθημα
αλληλοϋποστήριξης

Αξιολόγηση
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Εργαλειοθήκη
Η εργαλειοθήκη που ακολουθεί περιέχει μια ποικιλία εργαλείων που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε για να καλύψετε τους στόχους των εκπαιδεύσεων που θα υλοποιήσετε στο
πλαίσιο του προγράμματος. Κάποια από τα εργαλεία αγγίζουν συγκεκριμένα θέματα σχετικά
με την προσωπική καθοδήγηση (mentoring), όπως το ρόλο του μέντορα και τη διαπολιτισμική
μάθηση, ενώ άλλα σχετίζονται περισσότερο με την διευκόλυνση της δυναμικής ανάμεσα στις
ομάδες, όπως η έκφραση των φόβων και των προσδοκιών, και το κτίσιμο της εμπιστοσύνης
μεταξύ των συμμετεχόντων.
Τα εργαλεία έχουν ταξινομηθεί ανάλογα με το σε ποιους απευθύνονται (μέντορες, νέους
συμμετέχοντες, ή και στους δύο), αλλά θα πρέπει να δείτε αυτές τις πληροφορίες περισσότερο
σαν πρόταση, παρά σαςν δέσμευση ως προς την ομάδα στόχο: με λίγη δημιουργικότητα, τα
εργαλεία αυτά μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να ταιριάξουν με το δικό σας εκπαιδευτικό
πλαίσιο και στόχους.
Κοινά ενδιαφέροντα
Εκτιμώμενη διάρκεια

30 λεπτά

Εξοπλισμός, υλικά και
χώρος που χρειάζεται

Προετοιμασία:
Διαβάζουμε τα προφίλ των συμμετεχόντων και κατηγοριοποιούμε τα
ενδιαφέροντά τους (χόμπι, επαγγέλματα) σε ομάδες (πχ. Αθλήματα, ζωγραφική,
εμψύχωση παιδιών, ξυλουργική, λογιστική κτλ)
Εκτυπώνουμε εικόνες που ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων
Προετοιμάζουμε τραπέζια γύρω στην αίθουσα με μία εικόνα πάνω σε κάθε
τραπέζι

Χρησιμοποιείται για:

Εκπαίδευση νέων συμμετεχόντων (Mentees)
Χτίσιμο ομάδας

Στόχος

Να τονίσει τα κοινά στοιχεία ανάμεσα στους συμμετέχοντες, ώστε να αρχίσουν οι
συμμετέχοντες να μοιράζονται τα ενδιαφέροντά τους.

Βήμα – βήμα περιγραφή της
δραστηριότητας

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να επιλέξουν ένα ή περισσότερα τραπέζια
και να περπατήσουν γύρω από τα τραπέζια για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους
πάνω στο θέμα που αντικατοπτρίζει η εικόνα σε κάθε τραπέζι με τους άλλους
συμμετέχοντες.
Δεν υπάρχει όρια ως προς τα θέματα στα οποία θα ήθελαν να συμμετέχουν.
Οι εκπαιδευτές γυρίζουν την αίθουσα και προτείνουν ερωτήσεις όπως:
1- Με ποια ιδιότητα συμμετείχατε σε αυτή τη δραστηριότητα;
2- Γιατί προτιμήσατε αυτή τη δραστηριότητα;
3- Πού στην πόλη έχετε την ευκαιρία να εξασκήσετε αυτή τη δραστηριότητα;

Συμβουλές για τους
εκπαιδευτές

Φροντίστε να παρέχετε γλωσσική υποστήριξη, ώστε να μπορούν οι
συμμετέχοντες να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Φροντίστε ώστε
τα ενδιαφέροντα που έχετε επιλέξει να είναι κοινά σε τουλάχιστον 2
συμμετέχοντες.
Γκαλερί κινήτρων

Εκτιμώμενη διάρκεια

30 λεπτά

Εξοπλισμός, υλικά και
χώρος που χρειάζεται

Ομαδοποιείστε τα κίνητρα για συμμετοχή που ανέφεραν οι συμμετέχοντες στις
αιτήσεις τους.
Εκτυπώστε τις ομάδες κινήτρων σε πολλές γλώσσες (στη Γαλλία, για
παράδειγμα, το έκαναν στα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Αραβικά)
Ετοιμάστε post-it ή χαρτί που να κολλάει σε σχήμα δείχτη προς τα πάνω (όπως το
like στο facebook) σε 3 χρώματα, πράσινο, κίτρινο και κόκκινο
Κολλήστε τις ομάδες κινήτρων σε διάφορες γωνίες πάνω στον τοίχο (όταν το
δοκιμάσαμε στη Γαλλία είχαμε 5 ομάδες)

Στόχος

Να επανεστιάσουμε στους στόχους του προγράμματος
Να είμαστε ρεαλιστές και να αποφύγουμε προσδοκίες/στόχους που δεν μπορούν
να πραγματοποιηθούν
Να δημιουργήσουμε μια αίσθηση κοινού στόχου στους συμμετέχοντες
Να οπτικοποιήσουμε τα κίνητρα και τις προτεραιότητες, προκειμένου να τα
μοιραστούμε με τους μέντορες, για να βοηθηθούν στη διαδικασία του mentoring.
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Βήμα – βήμα περιγραφή της
δραστηριότητας

Κολλάμε τις ομάδες κινήτρων γύρω γύρω στους τοίχους. Για παράδειγμα
Να βελτιώσω τη γλώσσα
Να χτίσω ένα επαγγελματικό δίκτυο
Να μάθω για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω για να βρω κάποιο πρόγραμμα
επαγγελματικής εκπαίδευσης/πρακτικής άσκησης
Να μάθω πώς να ψάχνω για δουλειά
Να γνωρίσω τον Γαλλικό πολιτισμό και να ενταχθώ στην τοπική κοινωνία
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να πάρουν 1 χαρτάκι ή post-it (ανάλογα με το τι
έχετε ετοιμάσει) από κάθε χρώμα
Έπειτα, θα πρέπει να κοιτάξουν τις ομάδες κινήτρων στον τοίχο και να βάλουν τα
χαρτάκια τους πάνω σε 3 από αυτές με την εξής σειρά:
Πράσινο: Η μεγαλύτερή τους προτεραιότητα
Κίτρινο: Σημαντικό, αλλά δευτερεύον
Κόκκινο: Καλό θα ήταν να το πετύχουν, αλλά δεν είναι απόλυτη προτεραιότητά
τους αυτή τη στιγμή
Αφήστε τους 5 λεπτά να κοιτάξουν όλες τις ομάδες και να σκεφτούν τελικά ποιες
είναι οι βασικές προτεραιότητές τους.
Σε μικρές ομάδες 4-5 ατόμων, συζητάμε:
Γιατί επιλέξατε αυτό το κίνητρο ως βασική προτεραιότητα;
Υπάρχει κάποιο σημαντικό κίνητρο για εσάς που δεν υπήρχε στον τοίχο και θα
θέλατε να προσθέσετε;
Τι σημαίνει αυτός ο χρωματιστός χάρτης κινήτρων για εμάς ως ομάδα;
Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο ώστε να πετύχουμε όλα τα
κίνητρά μας;

Συμβουλές για τους
εκπαιδευτές

- Πάρτε φωτογραφίες από τις ομάδες κινήτρων αφού οι συμμετέχοντες έχουν
κολλήσει τα χαρτάκια τους επάνω και μοιραστείτε τες με τους μέντορες για να
τους καθοδηγήσετε.
- Θυμηθείτε πως κάποιοι από τους συμμετέχοντες μπορεί να χρειάζονται
υποστήριξη ως προς τη γλώσσα
- Όταν ομαδοποιήσετε τα κίνητρα, φροντίστε να περιλαμβάνουν κίνητρα από
ΟΛΟΥΣ τους συμμετέχοντες, ανεξάρτητα από το πόσες ομάδες θα χρειατεί να
δημιουργήσετε.

Πυξίδα ταυτότητας / ποιός είμαι;
Εκτιμώμενη διάρκεια

30 λεπτά (περίπου, μπορεί να αλλάξει, ανάλογα με την ώρα που θα αφιερώσετε
στη συζήτηση στο τέλος)

Εξοπλισμός, υλικά και
χώρος που χρειάζεται

Μόνο χαρτί και μολύβι

Χρησιμοποιείται για:

Εκπαίδευση νέων συμμετεχόντων (Mentees)
Να δουλέψουμε πάνω στην έννοια τις ταυτότητας και τις διαφορετικές πτυχές και
τα διαφορετικά επίπεδα αυτής

Στόχος

Να κατανοηθεί ότι η ταυτότητα δεν είναι ένα στατικό, αλλά ένα δυναμικό στοιχείο
μας και τα διάφορα επίπεδα μπορούν να αλλάζουν θέση/προτεραιότητα ανάλογα
με τις καταστάσεις.
Να κατανοηθεί ότι κάποιες πτυχές της ταυτότητας αποτιμώνται λίγο πολύ
διαφορετικά από διαφορετικούς ανθρώπους και σε διαφορετικές καταστάσεις
Να βοηθηθούν οι συμμετέχοντες (mentees) ώστε να γνωρίσουν τον εαυτό τους
καλύτερα, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, να γνωρίσουν ποιες είναι
οι δυνάμεις και οι αδυναμίες τους, να συνειδητοποιήσουν ότι δεν έχουμε μόνο
μία ταυτότητα και να κατανοήσουν τι σημαίνει αυτό και πως λειτουργεί στην
καθημερινότητα.
Να κατανοηθεί πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις διαφορετικές όψεις της
ταυτότητάς μας στον τρόπο ζωής μας.
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Βήμα – βήμα περιγραφή
της δραστηριότητας

Οι συμμετέχοντες παίρνουν ένα χαρτί και τους ζητείται να ζωγραφίσουν ένα πίνακα.
Σημείωση: Οι γραμμές αντιστοιχούν σε πτυχές της ταυτότητας και οι στήλες
αντιστοιχούν σε πλαίσια, αλλά είναι καλύτερο να μην αποκαλυφθεί ποια θα είναι
τα πλαίσια των στηλών, γιατί θα μπορούσε να επηρεάσει τη δραστηριότητα (οι
συμμετέχοντες να σκέφτονται πάρα πολύ!)
Προτείνουμε να κάνετε τη δραστηριότητα με ένα πίνακα 6x5.
• 6 γραμμές : πτυχές της ταυτότητας
• 5 στήλες : 4 πλαίσια που θα συσχετισθούν με την πρώτη στήλη
1/ Στην πρώτη στήλη, οι συμμετέχοντες καταγράφουν πτυχές της ταυτότητάς τους
• Γενική ταυτότητα (Φύλο, Ηλικία, Εθνικότητα, κλπ)
• Οικογενειακή κατάσταση (άγαμος/η, παντρεμένος/η, μητέρα, πατέρας, κλπ.)
• Στοιχεία χαρακτήρα (ντροπαλός/ή, γενναίος/α, εσωστρεφής/ή, κλπ.)
• Τεχνογνωσία και κοινωνικές δεξιότητες (λήψη πρωτοβουλιών, ευγένεια, κλπ.)
• Επαγγελματική κατάσταση (εργαζόμενος/η, μαθητής/τρια, οικιακά, κλπ.)
• Συμμετοχή σε διαφορετικές ομάδες (θρησκευτικές, κοινωνικές, πνευματικές,
κλπ.)
• Χόμπι που σας ορίζουν (μουσικός, αθλητής/τρια, κλπ.)
• Κλπ…
• Είναι σημαντικό να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες ότι ο πίνακας δεν χρειάζεται
να είναι εξαντλητικός (δεν χρειάζεται να εκπροσωπεί ολόκληρη την ταυτότητά
τους), καθώς και ότι το περιεχόμενο μπορεί να είναι ανώνυμο, στην περίπτωση που
θέλουν να δουλέψουν με μια πιο “μυστική” ή “ταμπού” πτυχή της ταυτότητάς τους.
Κάποιοι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν γρηγορότερα το χαρτί. Για να κρατηθεί
ένας καλός ρυθμός, είναι σημαντικό να μπει ένα χρονικό πλαίσιο στη δραστηριότητα.
2/ Αφού συμπληρωθεί η πρώτη στήλη, συνεχίζουμε στη δεύτερη:
“Σε αυτή τη στήλη, καταγράψτε πόσο σημαντική είναι για εσάς αυτή η πτυχή της
ταυτότητάς σας. Θα μπορούσατε να την αφήσετε στην άκρη, να «εγκαταλείψετε»
αυτή την πτυχή ανάλογα με τις καταστάσεις;
Αν είναι σημαντική για εσάς γράψτε τη με μεγαλύτερα γράμματα. Αν όχι, με
μικρότερα.
3/ Στην τρίτη στήλη, ακολουθούμε την ίδια διαδικασία:
“Κατά την άποψή σας, πόση αξία δίνεται σε αυτή την πτυχή της ταυτότητάς σας στην
πατρίδα σας;”
4/ “ Κατά την άποψή σας, πόση αξία δίνεται σε αυτή την πτυχή της ταυτότητάς σας
στην χώρα που ζείτε ώστε να κάνετε νέους φίλους;”
5/ “ Κατά την άποψή σας, πόση αξία δίνεται σε αυτή την πτυχή της ταυτότητάς σας
στην χώρα που ζείτε, σε μία συνέντευξη για δουλειά; ”
Στο τέλος της δραστηριότητας, αφήνουμε τους συμμετέχοντες για λίγα λεπτά να
αναστοχαστούν σε σχέση με τους πίνακες. Όσοι αισθάνονται άνετα να μοιρασθούν
τις πληροφορίες, μπορούν να κολλήσουν τον πίνακά τους σε ένα τοίχο (χωρίς όμως
να είναι υποχρεωτικό).
Απολογισμός :
Ήταν εύκολο να σκεφθείτε 6 πτυχές της ταυτότητάς σας;
Οι πτυχές της ταυτότητάς σας εκπροσωπούσαν περισσότερο την «ατομική» ή την
«Συλλογική ταυτότητα»;
Βλέπετε διαφορές στον τρόπο που κάποιοι παρουσιάζουν τον εαυτό τους; Σας
εξέπληξε κάτι στους πίνακες;
Σας έκαναν εντύπωση οι επιλογές των άλλων συμμετεχόντων;
Χρήσιμα στοιχεία για τη συζήτηση:
Η ταυτότητα αποτελείται από διαφορετικά επίπεδα (ατομικός προσανατολισμός,
συλλογικός προσανατολισμός που περιλαμβάνει την εθνικότητα, την κοινωνική
ομάδα, τη θρησκεία, κλπ). Σύμφωνα με το πλαίσιο (και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις
μετανάστευσης), η ιεραρχία/δομή των επιπέδων μπορεί να αλλάξει και μία πτυχή
της ταυτότητας μπορεί να τονισθεί περισσότερο από κάποιες άλλες ανάλογα με τη
σημασία που της δίνουμε και την κοινωνική αξία που αντιλαμβανόμαστε ότι έχει.
Ο στόχος είναι να παρατηρηθεί ότι δεν έχουμε μία στατική ταυτότητα, αλλά ότι η
ταυτότητά μας αποτελεί ένα δυναμικό στοιχείο.

Τι θα πρέπει να έχουν στο
μυαλό τους οι εκπαιδευτές
όταν χρησιμοποιούν το
εργαλείο;

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά τη διάρκεια των συναντήσεων προσωπικής
καθοδήγησης (mentoring). Μπορεί να είναι χρήσιμο στην αξιολόγηση της
διαδικασίας ή πριν από μία σημαντική συνάντηση (πχ συνέντευξη για δουλειά)
ώστε να εστιάσουν στα στοιχεία που είναι καλό να αναπτύξουν.
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Ενδιαφέρουσες
παραλλαγές

Θα μπορούσε, εναλλακτικά να ξεκινήσει με ένα συλλογικό «καταιγισμό ιδεών»
(«brain-storming»), για να αποφευχθεί τυχόν «βαριά ατμόσφαιρα» που μπορεί να
προκύψει από την ησυχία αν ζητηθεί να συγκεντρωθεί ο καθένας στο δικό του …
Η «ένας προς ένα» εκδοχή.
Ο μέντορας μπορεί να κάνει αυτή τη δραστηριότητα με το άτομο που έχει
αναλάβει (mentee).
Μπορούν να επιλέξουν να επεκτείνουν τους πίνακες (προσθέτοντας σειρές ή/και
στήλες), ανάλογα σε τι θα θέλουν να δουλέψουν. Στη διάρκεια της προσωπικής
στήριξης, μπορούν να επανέλθουν στον πίνακα σε διαφορετικές περιόδους,
προσθέτοντας γραμμές ή στήλες ανάλογα με αλλαγές στους στόχους ή με τυχόν
νέες συνθήκες ή καταστάσεις με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτωπος ο mentee. Για
παράδειγμα, στήλες που θα μπορούσαν να προστεθούν είναι πόση αξία δίνεται σε
αυτή την πτυχή της ταυτότητάς σας σε μία βραδινή εκδήλωση, την πρώτη μέρα
στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο, κλπ.
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να συνδυαστεί με έναν αναστοχασμό σχετικά με
τα διαφορετικά επίπεδα της ταυτότητας: προσωπική ταυτότητα, κοινωνική
ταυτότητα, συλλογική ταυτότητα, κλπ.

Πηγή

Δραστηριότητα εμπνευσμένη από την MOMAP παιδαγωγική εργαλειοθήκη.
http://cccc.eu/momap/momap-guiding/

Υπάρχει κάποια
συγκεκριμένη μέθοδος
αξιολόγησης του
εργαλείου;

Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη μέθοδος, αλλά θα μπορούσε να είναι ένα εργαλείο
αξιολόγησης για τη διαδικασία. Πως χτίζουμε την ταυτότητά μας μέρα με την
ημέρα και πως παίζουμε με αυτή στην καθημερινότητά μας;
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Δεξιότητες στην αγορά
Εκτιμώμενη διάρκεια

60 λεπτά

Εξοπλισμός, υλικά και
χώρος που χρειάζεται

Post-it ή μικρά τετράγωνα χαρτάκια 2 διαφορετικών χρωμάτων (3 από κάθε
χρώμα για κάθε συμμετέχοντα)
Από 1 στυλό ανά συμμετέχοντα
5 καραμέλες ανά συμμετέχοντα
Χρονόμετρο για τη μέτρηση του χρόνου
Σφυρίχτρα (προαιρετικά)
Επαρκής χώρος για κίνηση (η άσκηση μπορεί να γίνει σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο)

Χρησιμοποιείται για:

Εκπαίδευση για τους νέους συμμετέχοντες (mentees)
Η προτεινόμενη δραστηριότητα στοχεύει στην προσομοίωση της
πραγματικότητας της αγοράς εργασίας και την ανάπτυξη καλύτερης κατανόησης
του πόσο εύκολα ή δύσκολα μπορεί κάποιος να «πουλήσει» τις δεξιότητές του.

Βήμα – βήμα περιγραφή της
δραστηριότητας

Βήμα 1: Μοιράστε 3 post-it από κάθε χρώμα σε όλους τους συμμετέχοντες
Βήμα 2: Ζητείστε από τους συμμετέχοντες να καταγράψουν:
- ΠΡΑΣΙΝΑ POST-ITS > Δεξιότητες που έχουν ήδη, είναι περήφανοι για αυτές και
θα ήθελαν να τις μοιραστούν με τους άλλους (μία δεξιότητα = ένα post-it).
- ΚΙΤΡΙΝΑ POST-ITS > Δεξιότητες που θα ήθελαν να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν
Συμβουλές:
- Δώστε επαρκή χρόνο ώστε να προλάβουν οι συμμετέχοντες να το σκεφθούν.
- Αν το κρίνεται απαραίτητο, εξηγήστε τι είναι ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ και δώστε
παραδείγματα (π.χ. ενεργητική ακρόαση, επικοινωνία σε ξένες γλώσσες,
δεξιότητες δημιουργίας ταινιών κινουμένων σχεδίων, κλπ.) Αν είναι δύσκολο για
τους συμμετέχοντες να πουν μία δεξιότητα, ζητείστε τους να γράψουν κάτι που
ξέρουν να κάνουν πολύ καλά.
Βήμα 3: Μοιράστε 5 καραμέλες ανά άτομο και ζητείστε να τοποθετηθούν
στα πράσινα post it, ανάλογα με την αξία που οι συμμετέχοντες δίνουν στη
συγκεκριμένη δεξιότητα.
Βήμα 4: Όταν είναι έτοιμοι, εξηγήστε τη διαδικασία της άσκησης στην ομάδα:
...Φανταστείτε ότι είστε στην αγορά! Τι είναι μία αγορά; Τι γίνεται εκεί; (ζητείστε
ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες).
Τα επόμενα 5 λεπτά, θα πρέπει να πλησιάσετε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα
στην αγορά ώστε να:
- ‘πουλήσετε’ τις δεξιότητές σας - προσπαθήστε να πάρετε την καλύτερη ‘τιμή’
(αριθμό καραμελών), ξεκινώντας από την αξία που της έχετε ήδη δώσει με τις
καραμέλες που βάλατε στο προηγούμενο βήμα.
- ‘αγοράστε’ από τους άλλους συμμετέχοντες τις δεξιότητες που ψάχνατε....
Συμβουλές:
- Όταν μπουν στην αγορά οι συμμετέχοντες θα προσπαθήσουν να πάρουν
όσο περισσότερες δεξιότητες και όσο περισσότερα χρήματα μπορούν. Όσο
συνεχίζουν, θα χρειαστεί να προσπαθήσουν να ταιριάξουν δεξιότητες που θα
ήθελαν να αποκτήσουν/βελτιώσουν (κίτρινα post-it) με αυτές που πωλούνται σε
πράσινες κάρτες.
- Μόνο πράσινες κάρτες ανταλλάσσονται με καραμέλες. Οι κίτρινες κάρτες
μένουν με τους συμμετέχοντες και αποτελούν τον ‘οδηγό’ τους στην αγορά.
- Επαναπώληση νέων δεξιοτήτων μπορεί να γίνει - όλα σχετίζονται με τη
στρατηγική...αν οι συμμετέχοντες έχουν στρατηγική!
Βήμα 5: Όταν είναι έτοιμοι, καλέστε τους συμμετέχοντες να σηκωθούν και να
ανοίξουν την αγορά.
Συμβουλές:
- Ο χρόνος που θα δοθεί για την συγκεκριμένη άσκηση εξαρτάται από εσάς και
από το μέγεθος της ομάδας. Όσο μεγαλύτερη η ομάδα, τόσο περισσότερος χρόνος
θα πρέπει να διατεθεί. Προσπαθήστε, όμως, να μην παραείστε γενναιόδωροι.
Σκοπός είναι περισσότερο οι συμμετέχοντες να νιώσουν την πίεση, παρά να τους
αφήσετε να πουλήσουν και να αγοράσουν αυτά που θέλουν.
- Κάνετε ανακοινώσεις με τον χρόνο που απομένει, ώστε να αυξηθεί η πίεση
ακόμα περισσότερο.

Πηγή

Πάρθηκε από την εργαλειοθήκη του SALTO: https://www.salto-youth.net/tools/
toolbox/tool/skills-on-the-market.1771/
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Μέθοδος αξιολόγησης

Απολογισμός
Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε ως μέρος του
απολογισμού. Αυτές είναι απλά για να ξεκινήσετε την συζήτηση και να την
οδηγήσετε στην κατεύθυνση που θέλετε. Π.χ.
- Πως νιώθετε τώρα (ζητείστε από όλους τον καθένα σε κύκλο να αποδώσει τι
νιώθει με μία λέξη)
- Τι δεξιότητες αντάλλαξες; Γιατί πιστεύεις ότι κάποιος θα τις αγόραζε;
- Τι δεξιότητες αγόρασες; Γιατί τις χρειάζεσαι;
- Ποια τιμή έβαλες στις δεξιότητές σου;
- Ήταν εύκολο να βάλεις τιμή στις δεξιότητές σου;
- Είχες κάποια στρατηγική στην αγορά;
>> Αν ναι, ποια ήταν και δούλεψε;
>> Αν όχι, πιστεύεις θα ήταν χρήσιμο να έχεις κάποια στρατηγική;
- Τι δίδαγμα μπορούμε να πάρουμε από την άσκηση;
Προκλήσεις: αξιολόγηση φόβων και δυσκολιών

Εκτιμώμενη διάρκεια

45 λεπτά

Εξοπλισμός, υλικά και
χώρος που χρειάζεται

3 Flipcharts
Μικρά χαρτιά και στυλό
Κουτί προκλήσεων

Χρησιμοποιείται για:

Εκπαίδευση των νέων συμμετεχόντων (mentees)

Στόχος

Μοιράσου φόβους και προκλήσεις που αναμένονται κατά τη διάρκεια της
προσωποποιημένης στήριξης.
Προσπαθήστε να βρείτε από κοινού λύσεις για αυτές τις προκλήσεις
Παρέχετε χώρο ώστε να εκφραστούν φόβοι για τις επόμενες φάσεις

Βήμα – βήμα περιγραφή της
δραστηριότητας

Αυτή η δραστηριότητα συνήθως ακολουθεί την ενότητα «προσδοκίες και φόβοι»
- Πείτε στους συμμετέχοντες ότι η δραστηριότητα αυτή είναι ανώνυμη, ώστε να
αισθανθούν άνετα να μοιραστούν τις προκλήσεις.
- Ζητείστε από τους συμμετέχοντες να καταγράψουν με ακρίβεια προκλήσεις που
πιστεύουν ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν για να επιτύχουν τις προσδοκίες που
συλλέχθηκαν στην δραστηριότητα «προσδοκίες και φόβοι».
- Γράφουν μία πρόκληση ανά χαρτί στη γλώσσα που προτιμούν ανάμεσα στις
γλώσσες που μπορεί να προσφέρει ο εμψυχωτής.
- Τοποθετούν τις προκλήσεις στο κουτί των προκλήσεων.
- Οι εκπαιδευτές διαβάζουν τις προκλήσεις μία μία και αν κάποιες
επαναλαμβάνονται, τονίζονται και ομαδοποιούνται. Θα πρέπει να είναι ανώνυμη
διαδικασία, άρα προσέξτε να μην διαβάσετε στη γλώσσα που αναγράφεται στο
χαρτί.
- Συλλέξτε τις προκλήσεις (και χωρίστε την ομάδα σε γλωσσικές ομάδες: η ιδέα
είναι να επιτραπεί στους συμμετέχοντες να συζητήσουν σε μία γλώσσα με την
οποία θα είναι άνετοι).
- Σε κάθε ομάδα συζητήστε αυτές τις προκλήσεις (1 εκπαιδευτής για κάθε
ομάδα) και καταιγισμός ιδεών για πιθανές λύσεις. Οι συμμετέχοντες μπορούν να
μοιραστούν την εμπειρία τους, οι εκπαιδευτές μπορούν να εισάγουν ιδέες.
Κάθε ομάδα κάνει μία λίστα με ιδέες για να ξεπεραστούν οι προκλήσεις σε ένα
flipchart
Κάθε ομάδα παρουσιάζει τη δουλειά της στις άλλες ομάδες.
Κατά τις παρουσιάσεις κυκλώνουμε τις κοινές λύσεις που προτάθηκαν από 2 ή
περισσότερες ομάδες.
Απολογισμός:
Στον κύκλο προτείνετε τις παρακάτω ερωτήσεις:
1- Οι προκλήσεις μπορούν να ξεπεραστούν ευκολότερα σε ομάδες , γιατί;
2- Ποιες στάσεις κρίθηκαν αναγκαίες για να αντιμετωπιστούν προκλήσεις;
3- Πως η ανάλυση μιας πρόκλησης σε προέλευση, στοιχεία και συνέπειες μπορεί
να μας βοηθήσει ώστε να βρούμε λύσεις;

Συμβουλές για τους
εκπαιδευτές

Οι συμμετέχοντες μπορεί να κολλήσουν καθώς συζητούν μία λύση. Σε αυτή
την περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε δεξιότητες ανάλυσης για να
αναγνωρίσετε την προέλευση της πρόκλησης και τα στοιχεία που περιλαμβάνει
για να προσπαθήσετε να τους βοηθήσετε να ανακαλύψουν πιθανές εξόδους.
Παράδειγμα γλωσσικής πρόκλησης: Προέλευση (δεν είναι η μητρική μου γλώσσα,
δεν τη διδάχθηκα ποτέ, κλπ) Στοιχεία (τα μαθήματα γλώσσας είναι ακριβά,
ντρέπομαι να μιλήσω, κλπ)
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Μέντορες ή υπερήρωες;
Εκτιμώμενη διάρκεια

30 λεπτά

Εξοπλισμός, υλικά και
χώρος που χρειάζεται

Flipchart

Χρησιμοποιείται για:

Εκπαίδευση των νέων συμμετεχόντων (mentees)

Στόχος

Συζητήστε το ρόλο ενός μέντορα
Συζητήστε τι αναμένεται από ένα μέντορα
Σημειώστε τους περιορισμούς που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας μέντορας
Εξανθρωπίστε την εικόνα των μεντόρων σε μια ρεαλιστική άποψη

Βήμα – βήμα περιγραφή της
δραστηριότητας

Ζητείστε από τους συμμετέχοντες να φανταστούν τον αγαπημένο τους υπερήρωα/υπερ-ηρωίδα. Καλέστε τους να το μοιραστούν με την ομάδα και να
αναγνωρίσουν την υπερδύναμή του/της.
Μετά ζητήστε τους να έρθουν στο flipchart και να γράψουν τις μεγαλύτερες
προκλήσεις/περιορισμούς/εχθρούς τους. Στο τέλος θα έχετε ένα πίνακα
περιορισμών που ακόμα και οι υπερ-ήρωες έχουν. Σε ξεχωριστό flipchart, ανοίξτε
τη συζήτηση για το ρόλο ενός μέντορα. Καταγράψτε τι σκέφτονται οι mentees για
τις υπερ-δυνάμεις και τους περιορισμούς του.
Παραδείγματα:
Δυνάμεις: Γνωρίζουν την πόλη, Έχουν δουλέψει σε διάφορους τομείς, μιλούν την
γλώσσα της περιοχής με άνεση, έχουν ένα δίκτυο φίλων, γνωρίζουν κοινωνικές
εκδηλώσεις στην πόλη.
Περιορισμοί: Δουλεύουν, συνεπώς έχουν περιορισμό στο χρόνο, έχουν οικογένεια
και προσωπικά ενδιαφέροντα, δεν μιλούν άλλη γλώσσα εκτός από τη μητρική
τους, ταξιδεύουν κάποιες φορές και μπορεί να μην είναι προσβάσιμοι, δεν
γνωρίζουν όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για κάρτα διαμονής ή άδεια
εργασίας, κλπ.
Παρουσιάστε στους νέους συμμετέχοντες (mentees) τα μηνύματα που έχουν
γραφτεί από τους μέντορές τους για να παρέχετε προσωπική σύνδεση από
γραπτά μηνύματα.
Απολογιστική ερώτηση:
Πώς αυτό μπορεί να μας βοηθήσει στην 8μηνη διαδικασία; Γιατί είναι σημαντικό
να αντιλαμβανόμαστε τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι υπερ-ήρωές
μας;

Συμβουλές για τους
εκπαιδευτές

Οι συμμετέχοντες μπορεί να πουν πραγματικούς ανθρώπους σαν υπερ-ήρωες
(όπως: πατέρας, μητέρα, σύζυγος, κλπ). Θα πρέπει να το δεχθείτε και να το
βάλετε στον πίνακα.
Αν η συζήτηση δεν είναι εποικοδομητική σε σχέση με τους περιορισμούς
των μεντόρων, χωρίστε την ομάδα σε μικρότερες ομάδες και δώστε κάποια
παραδείγματα περιορισμών για να βοηθήσετε.
Πώς να οργανώσετε: λίστα και σκετσάκι

Εκτιμώμενη διάρκεια

30 λεπτά

Εξοπλισμός, υλικά και
χώρος που χρειάζεται

Flipchart
Προετοιμασμένο θεατρικό σκετς για την πρώτη συνάντηση Μεντόρων και νέων
συμμετεχόντων (Mentee).

Στόχος

Για να δώσετε μία πιο πρακτική ιδέα πως θα μπορούσε να είναι η πρώτη
συνάντηση με τους μέντορες
Για να δείτε ζωντανά πιθανές συζητήσεις που περιλαμβάνουν δυσκολίες που
αφορούν στη γλώσσα και προκλήσεις σε σχέση με το χρόνο, καθώς και άλλα
εμπόδια που μπορεί να έρθετε αντιμέτωποι όταν οργανώνεται συναντήσεις
μεταξύ μέντορες και νέους συμμετέχοντες (mentees).
Για να δημιουργήσετε μία λίστα με τα πράγματα που πρέπει να γίνουν στην πρώτη
συνάντηση.
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Βήμα – βήμα περιγραφή της
δραστηριότητας

Φτιάξτε μία λίστα σε ένα χαρτί flipchart. Τα στοιχεία της λίστας μπορεί να είναι:
Ανταλλαγή ονομάτων και εκφορά τους με σωστή προφορά.
Μέσο επικοινωνίας με τον μέντορα (τηλέφωνο, μήνυμα, email);
Μέσο επικοινωνίας με το συντονιστή οργανισμό;
Πώς χαιρετούμε ο ένας τον άλλο (με χειραψία, φιλιά στο μάγουλα, κλπ.)
Πού στην πόλη είναι βολικό να συναντιόμαστε;
Έναρξη σκετς: 2 άτομα, ένας είναι ο μέντορας και ο άλλος ο mentee. Υποδυθείτε
μία πιθανή πρώτη συνάντηση. Συμπεριλάβετε κάθε σημείο που συζητήθηκε
μεταξύ μέντορα και mentee, τσεκάρετε 1 στοιχείο από τη λίστα.
Ρωτήστε τους συμμετέχοντες τι εμπόδια παρουσιάστηκαν το σκετς;
Παραδείγματα: Γλώσσα, Προφορά ονόματος, Χρονικές προκλήσεις, Μεγάλη
απόσταση ανάμεσα στις γειτονιές μέντορα mentee, κλπ.
Ρωτήστε πως ξεπεράστηκαν τα εμπόδια αυτά; Παραδείγματα: ευελιξία,
επανάληψη, πρωτοβουλία, κλπ.
Ρωτήστε αν θα ήθελαν να προσθέσουν κάτι στη λίστα και προσθέστε το.

Συμβουλές για τους
εκπαιδευτές

Είναι πολύ σημαντικό να είστε ρεαλιστές και να καλύψετε όλες τις πιθανές
προκλήσεις για την οργάνωση των συναντήσεων.
Η λίστα πρέπει να είναι οπτικοποιημένη και κατανοητή, απλά σημεία και ξεκάθαρα.

Παραλλαγές

Έχετε ήδη εντοπίσει παραλλαγές που θα μπορούσατε να εφαρμόσετε σύμφωνα με
το πλαίσιο, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των συμμετεχόντων σας;
Παιχνίδι ρόλων

Εκτιμώμενη διάρκεια

30 λεπτά

Εξοπλισμός, υλικά και
χώρος που χρειάζεται

Προετοιμάστε και γράψτε κάρτες ρόλων (μέντορες και νέους συμμετέχοντες) εκ
των προτέρων.

Χρησιμοποιείται για:

Εκπαίδευση μεντόρων

Στόχος

Να προετοιμάσει τους μέντορες για τα διαφορετικά προφίλ και ρόλους του νέους
που θα αναλάβουν.
Να ξεκαθαρίσει τους ρόλους του μέντορα
Να αποτρέψει ορισμένες παγίδες στις οποίες μπορεί να πέσουν οι μέντορες

Βήμα – βήμα περιγραφή της
δραστηριότητας

Δώστε σε 2 συμμετέχοντες από μία κάρτα ρόλου, μία για μέντορα και μία για
νέο συμμετέχοντα (mentee). Οι κάρτες θα πρέπει να περιλαμβάνουν κάποιες
πληροφορίες για τον κάθε χαρακτήρα, όπως ανησυχίες, στόχους, συναισθήματα,
συμπεριφορές κα., καθώς και το πλαίσιο της σχέσης (πχ. Είναι η πρώτη τους
συνάντηση, γνωρίζουν καλά ο ένας τον άλλο κα).
Μερικά παραδείγματα:
Ο μέντορας είναι υπερπροστατευτικός
Ο μέντορας είναι πολύ επικριτικός
Ο νέος συμμετέχοντας (mentee) μοιράζεται κάποιο προσωπικό μυστικό
Ο νέος συμμετέχοντας (mentee) είναι θυμωμένος με το μέντορα, γιατί η
κατάστασή του δεν βελτιώνεται
Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας κάρτες ρόλων, ανάλογα με το πού
θέλετε να εστιάσετε.
Αφήστε τους 2 συμμετέχοντες να αυτοσχεδιάσουν για λίγο πάνω στο ρόλο που
έχουν πάρει.
Η υπόλοιπη ομάδα προσπαθεί να μαντέψει ποια είναι τα χαρακτηριστικά των
ρόλων και πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν/αποφευχθούν αυτές οι
καταστάσεις.

Συμβουλές για τους
εκπαιδευτές

Η δραστηριότητα αυτή θα πρέπει να γίνει αφού γνωριστούν πρώτα καλά οι
συμμετέχοντες μεταξύ τους, διαφορετικά ίσως είναι δύσκολο για κάποιους να
αυτοσχεδιάσουν μπροστά στους άλλους.
Αν αισθάνεστε πως κάποιος από αυτούς που παίζουν δεν αισθάνεται άνετα,
μπορείτε να σταματήσετε την άσκηση νωρίτερα.
Θα πρέπει να δώσετε σαφείς οδηγίες και καταστάσεις, ώστε να κάνετε τον
αυτοσχεδιασμό πιο εύκολο.
Δημιουργώ μια ιστορία / ζωγραφίζω μια ιστορία

Εκτιμώμενη διάρκεια

30 λεπτά

Εξοπλισμός, υλικά και
χώρος που χρειάζεται

Χαρτί A4, μαρκαδόρους, μολύβια, κα

Χρησιμοποιείται για:

Εκπαίδευση μεντόρων
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Στόχος

Για να έχετε μια εικόνα των δυνατοτήτων και των αδυναμιών των μεντόρων
Να χρησιμοποιηθεί ένα καλλιτεχνικό εργαλείο για να εκφραστούν συναισθήματα
και ιδέες που ίσως είναι δύσκολο να ειπωθούν.

Βήμα – βήμα περιγραφή της
δραστηριότητας

Δίνετε στους συμμετέχοντες ένα λευκό χαρτί και τους ζητάτε να το χωρίσουν σε
6 ίσα μερη.
Έπειτα ζητήστε τους να σχεδιάσουν (ένα τετράγωνο τη φορά), τη δική τους
εκδοχή από τα παρακάτω;
1. Ένα μέντορα
2. Τι μπορεί να δώσει στο άτομο που αναλαμβάνει (mentee);
3. Πώς αυτό θα βοηθήσει το άτομο που αναλαμβάνει (mentee);
4. Τι δυσκολίες θα αντιμετωπίσει;
5. Πώς θα ξεπεράσει τις δυσκολίες αυτές;
6. Ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα;
Έπειτα ζητήστε να παρουσιάσουν τις ιστορίες τους

Συμβουλές για τους
εκπαιδευτές

Περιμένετε μέχρι να τελειώσουν όλοι την εικόνα που σχεδιάσουν πριν πάτε στην
επόμενη.
Ολοκλήρωσε την πρότασή μου (προσδοκίες και φόβοι)

Εκτιμώμενη διάρκεια

45 λεπτά (30 λεπτά. to fill, 15 λεπτά. to share)

Εξοπλισμός, υλικά και
χώρος που χρειάζεται

Προετοιμασμένες προτάσεις

Χρησιμοποιείται για:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στην εκπαίδευση των μεντόρων, όσο και στων
νέων συμμετεχόντων (mentees)
Να μοιραστούν προσδοκίες και φόβους όσον αφορά στο πρόγραμμα προσωπικής
καθοδήγησης (mentoring)

Βήμα – βήμα περιγραφή της
δραστηριότητας

Προετοιμάστε μερικές ατελείς εκφράσεις, για να πάρετε πληροφορίες για τις
προσδοκίες και τις ανησυχίες των συμμετεχόντων σχετικά με το πρόγραμμα
προσωπικής καθοδήγησης (mentoring). Διαβάστε δυνατά την κάθε πρόταση και
αφήστε τους συμμετέχοντες να τη συμπληρώσουν, γράφοντας την απάντησή τους
σε ένα χαρτί και εκφράζοντας το πώς οι ίδιοι νιώθουν.
Ο κανόνας είναι να είναι ειλικρινείς, αλλά όχι απαραίτητα βαθυστόχαστοι ή
σοβαροί: επιτρέπονται και οι αστείες εκφράσεις. Μερικά παραδείγματα:
Την πρώτη φορά που άκουσα για το Mentorpower σκέφτηκα…
Πριν γνωρίσω το μέντορά/mentee μου περιμένω…
Σήμερα, μετά την πρώτη συνάντηση με τους άλλους μέντορες/mentees,
αισθάνομαι…
Ανησυχώ για...
Μπορώ να αντιμετωπίσω αυτή την ανησυχία με…
Έπειτα, ζητήστε τους να μοιραστούν στην ομάδα το πώς αισθάνονται, ανάλογα με
τις προτάσεις που έχουν συμπληρώσει.

Συμβουλές για τους
εκπαιδευτές

Δεν θα πρέπει να τους πιέσετε να μοιραστούν τις προτάσεις τους. Αυτό θα
πρέπει να γίνει εθελοντικά. Πριν ξεκινήσετε, μπορείτε να τους εξηγήσετε πως
δεν θα χρειαστεί να διαβάσουν δυνατά τις προτάσεις τους, για να νιώςσουν
ελεύθεροι να γράψουν τις πραγματικές τους ιδέες και αισθήματα.
βρεσ το ταιρι σου

Εκτιμώμενη διάρκεια

15 λεπτά

Εξοπλισμός, υλικά και
χώρος που χρειάζεται

Αρκετός χώρος ώστε να κινούνται άνετα

Χρησιμοποιείται για:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στην εκπαίδευση των μεντόρων, όσο και στων
νέων συμμετεχόντων (mentees)
Για να γνωριστούν μεταξύ τους

Στόχος

Να μάθουν οι συμμετέχοντες πώς έχουν φτιαχτεί τα ζευγάρια μέντορα/mentee
με διασκεδαστικό τρόπο
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Βήμα – βήμα περιγραφή της
δραστηριότητας

Προετοιμάστε για το κάθε ζευγάρι 2 χαρτιά πάνω στα οποία θα αναγράφεται
την ίδια λέξη (διαφορετική λέξη/ζευγάρι αλλά την ίδια λέξη για τα 2 μέρη του
ζευγαριού). Οι λέξεις μπορεί να είναι διάσημα πρόσωπα, ζώα ή κάποια δράση
Οι συμμετέχοντες στέκονται σε κύκλο.
Κάθε συμμετέχοντας παίρνει ένα χαρτάκι (τους το δίνετε εσείς, καθώς θα πρέπει
να προσέξετε ποιος θα πάρει ποιο χαρτάκι, ώστε να βγουν σωστά τα ζευγάρια)
Όταν είναι έτοιμοι, οι συμμετέχοντες αρχίζουν να παριστάνουν (χωρίς να μιλάνε)
τη λέξη που υπάρχει πάνω στο χαρτί τους.
Ζητήστε τους να αναγνωρίσουν το ταίρι τους, βρίσκοντας το άτομο που
παριστάνει την ίδια λέξη με αυτούς.

Συμβουλές για τους
εκπαιδευτές

Αυτό είναι ένα πολύ γρήγορο παιχνίδι, το οποίο θα κάνει το ταίριασμα πιο
διασκεδαστικό.
Μοιραζόμαστε τις προσδοκίες

Εκτιμώμενη διάρκεια

30 - 45 λεπτά

Εξοπλισμός, υλικά και χώρος
που χρειάζεται

Χαρτιά Flipcharts και στυλό
Είναι καλύτερο να υπάρχουν 2 εκπαιδευτές (1 για κάθε ομάδα)

Χρησιμοποιείται για:

Κοινό εργαστήριο για μέντορες και νέους συμμετέχοντες (mentees)

Στόχος

Για να δημιουργήσει συσχετισμούς με τις διαφορετικές προσδοκίες και να τονίσει
τους κοινούς στόχους και των 2 ομάδων (μέντορες και νέοι συμμετέχοντες/
mentees)
Να τονώσει το αίσθημα της ομάδας
Να μοιραστούν οι συμμετέχοντες τις προσδοκίες τους μεταξύ τους

Βήμα – βήμα περιγραφή της
δραστηριότητας

Οι μέντορες και οι νέοι συμμετέχοντες θα πρέπει να χωριστούν σε 2 ομάδες και
να κάνουν μία ξεχωριστή ενότητα «φόβοι και προσδοκίες».
Σε κάθε ομάδα, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να αναλογιστούν τις
προσδοκίες που έχουν από τη συμμετοχή τους. Για παράδειγμα, οι νέοι
συμμετέχοντες μπορούν να πουν πως προσδοκούν: να βελτιώσουν τη γλώσσα
της χώρας στην οποία κατοικούν, να γνωρίσουν καινούργιους ανθρώπους, να
βρουν υποστήριξη στο να καταλάβουν την αγορά εργασίας, κα.
Γράψτε τις προσδοκίες σε ένα χαρτί flipchart.
Μόλις ολοκληρωθεί αυτό το βήμα, φέρτε κοντά τις δύο ομάδες και βάλτε τα δύο
flipcharts δίπλα δίπλα και να βρουν τις σχέσεις μεταξύ τους.
Παράδειγμα: οι προσδοκίες των μεντόρων (ανταλλαγή επαφών με οργανώσεις
που δουλεύουν με μετανάστες στην πόλη) συνδέεται με τις προσδοκίες των
νέων συμμετεχόντων/mentees (να μάθουν που μπορούν να απευθυνθούν για
πράγματα που χρειάζονται).
Τονίστε τα κοινά σημεία ως κοινούς στόχους ολόκληρης της ομάδας (μέντορες
και νέοι συμμετέχοντες/mentees).
Συζητήστε με τους συμμετέχοντες τι σημαίνει να είναι μια ομάδα/κοινότητα
1- Αισθάνονται πώς είναι μια ομάδα με κοινούς στόχους
2- Πώς νομίζουν πως μπορεί να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί το αίσθημα της
ομάδας/κοινότητας μεταξύ τους;

Συμβουλές για τους
εκπαιδευτές

Όταν συλλέγετε τις προσδοκίες, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να είναι
συγκεκριμένοι και να εστιάσουν στον εαυτό τους όσο περισσότερο γίνεται.
Εξηγήστε τους πως αυτή η δραστηριότητα είναι κάπως διαφορετική από την
δραστηριότητα που έκαναν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, και πως οι
προσδοκίες αυτές θα πρέπει να είναι περισσότερο απάντηση στο «τι περιμένω να
κερδίσω/αναπτύξω μέσα από τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα.
Το κουτί της εμπιστοσύνης

Εκτιμώμενη διάρκεια

30 λεπτά

Εξοπλισμός, υλικά και
χώρος που χρειάζεται

Ένα άδειο κουτί
Χαρτί και στυλό
Οι συμμετέχοντες κάθονται σε κύκλο (με το πρόσωπο προς τη μέση του κύκλου)

Χρησιμοποιείται για:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στην εκπαίδευση των μεντόρων, όσο και στων
νέων συμμετεχόντων (mentees)
Χρησιμοποιείται για το χτίσιμο της εμπιστοσύνης και την υπογράμμιση της
σημασίας της εμπιστευτικότητας.
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Βήμα – βήμα περιγραφή
της δραστηριότητας

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να γράψουν τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που
θα τους κάνετε σε ένα κομμάτι χαρτί, χωρίς να συζητούν ο ένας με τον άλλο. Για
παράδειγμα:
Ποιο ήταν το αγαπημένο σου παιχνίδι όταν ήσουν παιδί;
Έπειτα, διπλώνουν το χαρτί και το ρίχνουν μέσα στο κουτί, όπου ανακατεύονται
όλα μαζί τα χαρτιά.
Αφού όλοι ρίξουν τα χαρτάκια στο κουτί, τα ανακατεύουμε και έπειτα ένας ένας
παίρνουν μια απάντηση από το κουτί και τη διαβάζουν δυνατά. Αυτός που έγραψε
την απάντηση μπορεί να το παραδεχτεί, αν θέλει. ,
Αυτό επαναλαμβάνεται με μερικές απλές ερωτήσεις (3 ή 4), όπως:
Σαν παιδί, τι θα ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις;
Πού ονειρεύεσαι να ταξιδέψεις;
Γράψε ένα χόμπι που θες να ακολουθήσεις
Γράψε ένα κάτι που σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερό σου χρόνο
Η τελευταία ερώτηση είναι:
Γράψε κάτι για σένα που δεν ξέρει κανείς
Αφού απαντήσουν όλοι και ρίξουν τα χαρτιά στο κουτί, πάρτε τα χαρτιά και σκίστε
τα σιγά σιγά, για να δείξετε πως οι απαντήσεις αυτές δεν θα αποκαλυφθούν.
Απολογισμός:
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σας πουν πώς ένιωσαν κατά τη διάρκεια των
διαφορετικών σταδίων της άσκησης και πώς νιώθουν τώρα.
Έπειτα κάντε τους την ερώτηση : «Γιατί νομίζετε πως οι απαντήσεις στην
τελευταία ερώτηση δεν διαβάστηκαν;»
Μπορείτε να ξεκινήσετε μια συζήτηση για τη σημασία της αμοιβαίας εμπιστοσύνης
κατά τη διάρκεια της προσωπικής καθοδήγησης (mentoring), καθώς και να
τονίσετε τη σημασία της εμπιστευτικότητας.
Χαμένοι στη θάλασσα

Εκτιμώμενη διάρκεια

60 λεπτά

Εξοπλισμός, υλικά και χώρος
που χρειάζεται

Χαρτί για σημειώσεις και στυλό

Χρησιμοποιείται για:

Χτίσιμο ομάδας
Επίλυση προβλημάτων ως ομάδα

Βήμα – βήμα περιγραφή της
δραστηριότητας

Δώστε σε κάθε έναν από την ομάδα το χαρτί με τις οδηγίες και τον πίνακα με τα
15 αντικείμενα (θα τον βρείτε παρακάτω). Μην αποκαλύπτετε τις κατατάξεις
των ειδικών στο σημείο αυτό.
Δώστε 10 λεπτά, ώστε ο καθένας να επιλέξει τη σειρά κατάταξης των
αντικειμένων.
Έπειτα χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες, κατά προτίμηση 4 ατόμων.
Δώστε 30 λεπτά, ώστε η κάθε ομάδα να συμφωνήσει σε μια σειρά κατάταξης των
αντικειμένων.
Συγκρίνετε τις απαντήσεις των ομάδων και ζητήστε από τις ομάδες να σας
εξηγήσουν γιατί επέλεξαν αυτή την κατάταξη (20 λεπτά).
Κλείνοντας, αποκαλύψτε την κατάταξη των ειδικών.

Συμβουλές για τους
εκπαιδευτές

Αφιερώστε λίγο ακόμα χρόνο, αν οι ομάδες θέλουν να σχολιάσουν την κατάταξη
των ειδικών, αφού τους την αποκαλύψετε.

Πηγή

http://servicios.aragon.es/redo_docs/guias_ol/docs/perdidos_alta_mar

Μέθοδος αξιολόγησης

Συζήτηση αξιολόγησης στο τέλος

ΧΑΜΈΝΟΙ ΣΤΗ ΘΆΛΑΣΣΑ - ΟΔΗΓΊΕΣ
Είστε σε ένα ιδιωτικό κότερο που πλέει στο Νότιο Ειρηνικό. Ως αποτέλεσμα πυρκαγιάς
αγνώστου προελεύσεως, μεγάλο μέρος του κότερου και αυτά που περιείχε χάθηκαν και το
κότερο σιγά σιγά βυθίζεται.
Δεν είστε σίγουροι για το πού βρίσκεστε. Τα όργανα πλοήγησης έχουν καταστραφεί και το
πλήρωμα επικεντρώνεται στην κατάσβεση της φωτιάς. Υπολογίζετε πως η κοντινότερη
στεριά απέχει περίπου 1800km.
Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με 15 αντικείμενα τα οποία έχουν παραμείνει άθικτα μετά το
σβήσιμο της φωτιάς. Εκτός από αυτά τα αντικείμενα, έχει διασωθεί και μία φουσκωτή βάρκα,
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αρκετά μεγάλη ώστε να μεταφέρει όλο το πλήρωμα και 15 αντικείμενα. Οι επιζήσαντες έχουν
στις τσέπες τους ένα πακέτο τσιγάρα, μερικά κουτιά σπίρτα και 5 χαρτονομίσματα των 5 ευρώ.
Θα πρέπει να κατατάξετε τα παρακάτω 15 αντικείμενα σύμφωνα με τη σημασία που θεωρείτε
ότι έχουν για την επιβίωσή σας.
Βάλτε στο 1 αυτό που θεωρείτε πως έχει τη μεγαλύτερη σημασία, μετά στο 2 το δεύτερο πιο
σημαντικό, και ούτω καθεξής, έως το 15 όπου θα βάλετε το λιγότερο σημαντικό.
Λίστα αντικειμένων
1

Εξάντας

2

Καθρέπτης ξυρίσματος

3

Ένα 10λιτρο μπουκάλι νερό

4

Κουνουπιέρα

5

Ένα κουτί βιταμίνη C

6

Χάρτες του Ειρηνικού Ωκεανού

7

Ένα μέσο επίπλευσης (εγκεκριμένο από την
ακτοφυλακή)

8

Ένα 10λιτρο δοχείο καυσίμου

9

Ένα μικρό ραδιόφωνο τρανζίστον

10

Υγρό απωθητικό καρχαρία

11

20τμ αδιαφανές πλαστικό

12

¼ λίτρου ρούμι Puerto Rico

13

45μ νάιλον σκοινί

14

2 κουτιά με σοκολάτες

15

Εξοπλισμός ψαρέματος

Ατομική
Κατάταξη

Κατάταξη της
ομάδας

Κατάταξη των
ειδικών

Αυτή η άσκηση χρησιμοποιείται για ανάπτυξη δεξιοτήτων στη λήψη αποφάσεων ως ομάδα. Η
ομάδα σας θα πρέπει να συζητήσει και όλοι μαζί να καταλήξετε σε μία απόφαση. Αυτό σημαίνει
πως η τελική κατάταξη από το 1 έως το 15 ως προς το πόσο σημαντικά είναι τα αντικείμενα για
την επιβίωσή σας θα πρέπει να συμφωνηθεί ομόφωνα από όλα τα μέλη της ομάδας.
Το να φτάσετε σε συμφωνία δεν είναι εύκολο και σίγουρα δεν θα συμφωνούν όλοι πλήρως με
την κατάταξη.
Επομένως, προσπαθήστε να φτιάξετε τη λίστα έτσι ώστε όλα τα μέλη της ομάδας να συμφωνούν
τουλάχιστον στα περισσότερα από τα σημεία.
Ορισμένοι κανόνες που θα πρέπει να έχετε υπόψη σας όσο προσπαθείτε να φτάσετε σε κάποια
συμφωνία είναι:
ww Προσπαθήστε να αποφύγετε το να υποστηρίζετε καθαρά προσωπικές σας ιδέες.
Σκεφτείτε με βάση τη λογική.
ww Αποφύγετε το να αλλάζετε γνώμη μόνο και μόνο για να φτάσετε σε κάποια συμφωνία
και να αποφύγετε τις συγκρούσεις. Υποστηρίξτε τις λύσεις που βρίσκονται εν μέρη σε
συμφωνία.
ww Αποφύγετε τεχνικές «μείωσης συγκρούσεων», όπως ψήφο πλειοψηφίας, κατά τη λήψη
αποφάσεων.
ww Δείτε τις διαφορετικές απόψεις ως βοήθεια και όχι εμπόδιο στη λήψη αποφάσεων.
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Η ΚΑΤΆΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΎΣ ΚΑΙ Η
ΑΙΤΙΟΛΌΓΗΣΗ ΑΥΤΉΣ
Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα βασικά πράγματα που χρειάζεται κάποιος που έχει χαθεί στη
μέση του ωκεανού είναι πράγματα με τα οποία θα μπορέσουν να τραβήξουν την προσοχή και
πράγματα που θα τους βοηθήσουν να επιβιώσουν, μέχρι να εμφανιστούν οι διασώστες.
Αντικείμενα πλοήγησης είναι μικρότερης σημασίας. Ακόμα και αν μια μικρή φουσκωτή βάρκα
θα μπορούσε να φτάσει στην ακτή, θα ήταν αδύνατο να μπορέσει να κουβαλήσει αρκετό νερό
και φαγητό, ώστε να μπορέσει κάποιος να επιβιώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Επομένως, τα αντικείμενα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία είναι ο καθρέπτης ξυρίσματος
και το 10λιτρο δοχείο καυσίμου. Τα αντικείμενα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να
κάνουν σινιάλο σε περίπτωση που η ομάδα διάσωσης βρίσκεται με ελικόπτερο πάνω από την
περιοχή.
Παρακάτω θα βρείτε την κατάταξη των αντικειμένων καθώς και σε τι μπορεί να χρησιμεύσει
το καθένα. Προφανώς, δεν αναγράφονται όλες οι πιθανές χρήσεις των αντικειμένων, αλλά
αυτές με τη μεγαλύτερη σημασία για την περίπτωσή μας.
Κατάταξη αντικειμένων με σειρά
σημαντικότητας

Σε τι μπορούν να χρησιμεύσουν

1

Καθρέπτης ξυρίσματος

Απαραίτητο για να κάνετε σινιάλο σε περίπτωση
διάσωσης από αέρος.

2

Ένα 10λιτρο δοχείο καυσίμου

Απαραίτητο για να κάνετε σινιάλο. Το πετρέλαιο
επιπλέει στο νερό και μπορείτε να του βάλετε φωτιά
χρησιμοποιώντας τα χαρτονομίσματα και τα σπίρτα.

3

Ένα 10λιτρο μπουκάλι νερό

Απαραίτητο για να μην πάθετε αφυδάτωση.

4

Ένα κουτί βιταμίνη C

Μικρή πρόσληψη βασικού στοιχείου

5

20τμ αδιαφανές πλαστικό

Μπορεί να το χρησιμοποιήσετε για να συλλέξετε το
νερό της βροχής, αλλά και για να σας προστατεύσει
από τα στοιχεία.

6

2 κουτιά με σοκολάτες

Απόθεμα φαγητού

7

Εξοπλισμός ψαρέματος

Βρίσκεται χαμηλότερα από τη σοκολάτα, γιατί δεν
μπορείτε να είστε σίγουροι πως θα πιάσετε κάποιο
ψάρι.

8

45μ νάιλον σκοινί

Χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση των
αντικειμένων στη βάρκα.

9

Ένα μέσο επίπλευσης

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σώσει κάποιον που
μπορεί να πέσει από τη βάρκα.

10

Υγρό απωθητικό καρχαρία

Δεν χρειάζεται εξήγηση!

11

¼ λίτρου ρούμι Puerto Rico

Περιέχει 80% αλκοόλ, αρκετό για να χρησιμοποιηθεί
για την απολύμανση τυχόν πληγών που μπορεί να
δημιουργηθούν. Διαφορετικά έχει μικρή αξία, καθώς η
κατάποση θα οδηγήσει σε αφυδάτωση.

12

Ένα μικρό ραδιόφωνο τρανζίστον

Μικρής αξίας

13

Χάρτες του Ειρηνικού Ωκεανού

Είναι άχρηστοι χωρίς εξοπλισμό πλοήγησης. Αυτό που
έχει σημασία δεν είναι το πού βρίσκεστε εσείς, αλλά
πού βρίσκεται η ομάδα διάσωσης.

14

Κουνουπιέρα

Δεν υπάρχουν κουνούπια στον Ειρηνικό

15

Εξάντας

Άχρηστο χωρίς τραπέζια και χρονόμετρο

Ο βασικός λόγος γιατί τα αντικείμενα με τα οποία μπορείτε να κάνετε σινιάλο βρίσκονται σε
υψηλότερη θέση από τα αντικείμενα για την επιβίωση (φαγητό και νερό), είναι γιατί χωρίς
αυτά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σας βρουν και να διασωθείτε. Επιπλέον, οι περισσότερες
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διασώσεις λαμβάνουν χώρα μέσα στις πρώτες 36 ώρες, και ένας άνθρωπος μπορεί να
επιβιώσει χωρίς φαγητό και νερό για αυτό το χρονικό διάστημα.
Η ιστορία της Αμπιγκέηλ (διαπολιτισμική μάθηση)
Εκτιμώμενη διάρκεια

1 - 1ώρα και 15 λεπτά

Εξοπλισμός, υλικά και
χώρος που χρειάζεται

Εκτυπώσεις (ο κάθε συμμετέχοντας θα πρέπει να έχει εκτυπωμένη την ιστορία)
Χαρτί Α4, στυλό

Χρησιμοποιείται για:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την εκπαίδευση των νέων συμμετεχόντων
(mentees) και για την εκπαίδευση των μεντόρων

Στόχος

Να βάλει τους συμμετέχοντες να σκεφτούν σχετικά με τις πολιτισμικές διαφορές
και τις διαφορετικές αξίες μεταξύ πολιτισμών και του κάθε ατόμου ξεχωριστά.
Δώστε στους συμμετέχοντες ένα αντίγραφο με την παρακάτω ιστορία:
«Η Αμπιγκέηλ αγαπάει τον Τομ, ο οποίος ζει στην άλλη πλευρά του ποταμού.
Μία πλημμύρα έχει καταστρέψει όλες τις γέφυρες με τις οποίες θα μπορούσε
να περάσει απέναντι, και μόνο μία βάρκα έχει μείνει γερή. Η Αμπιγκέηλ ζητάει
από τον Τζέημς, τον ιδιοκτήτη της βάρκας να την περάσει απέναντι. Ο Τζέημς
συμφωνεί, με τον όρο ως αντάλλαγμα, η Άμπιγκεηλ να κοιμηθεί μαζί του. Η
Άμπιγκεηλ δεν ξέρει τι να κάνει και τρέχει στη μητέρα της και την ρωτάει τι
πρέπει να κάνει. Η μητέρα της λέει στην Άμπιγκεηλ ότι δεν θέλει να εμπλακεί στα
προσωπικά της ζητήματα.
Μέσα στην απελπισία της, η Άμπιγκεηλ κοιμάται με τον Τζέημς, ο οποίος έπειτα
την περνάει απέναντι. Η Άμπιγκεηλ τρέχει χαρούμενη στον Τομ, τον αγκαλιάζει
και του λέει όλα όσα έγιναν. Ο Τομ την σπρώχνει μακριά απότομα και η Άμπιγκεηλ
φεύγει τρέχοντας. Όχι πολύ μακριά από το σπίτι του Τομ, η Άμπιγκεηλ συναντά
τον Τζον, τον καλύτερο φίλο του Τομ και του εξιστορείται όλα όσα έγιναν. Ο Τζον
χτυπάει τον Τομ για αυτό που έκανε στην Άμπιγκεηλ και απομακρύνεται μαζί
της».

Βήμα – βήμα περιγραφή της
δραστηριότητας

Σημείωση: Το όνομα του βαρκάρη στην αρχική έκδοση του εργαλείου είναι
Σίνμπαντ. Παρ’ όλα αυτά, θεωρήσαμε σκόπιμο εδώ να το αλλάξουμε σε Τζέημς,
ώστε να είναι πιο «ουδέτερο» πολιτισμικά.
Εισάγετε αυτή την άσκηση στους συμμετέχοντες ως μία άσκηση για τον
προσδιορισμό διαφορετικών αξιών. Ζητήστε από όλους να διαβάσουν μόνοι τους
την ιστορία και να βάλουν στη σειρά τους χαρακτήρες (Αμπιγκέηλ, Τομ, Τζέημς,
μητέρα της Αμπιγκέηλ, Τζον) ανάλογα με τη συμπεριφορά τους: Ποιος φέρθηκε
χειρότερα (1) έως το Ποιος φέρθηκε καλύτερα (5).
Αφού τελειώσουν οι περισσότεροι, ζητήστε τους να χωριστούν σε μικρές ομάδες
(3 έως 6 ατόμων) και να συζητήσουν για το πώς αντιλαμβάνονται τη συμπεριφορά
των χαρακτήρων. Έπειτα θα πρέπει να βάλουν στη σειρά τους χαρακτήρες,
όπως παραπάνω, με τρόπο ώστε να συμφωνεί όλη η ομάδα. Ζητήστε τους να
αποφύγουν να χρησιμοποιήσουν μαθηματικές μεθόδους προκειμένου να τους
βάλουν στη σειρά, αλλά να δημιουργήσουν τη λίστα με βάση κοινής συμφωνίας
στο πώς βλέπουν αυτοί τα πράγματα.
Μόλις οι μικρές ομάδες κάνουν τις λίστες τους, μπορείτε προαιρετικά να
επαναλάβετε τη φάση αυτή ενώνοντας ανά 2 τις ομάδες (στην περίπτωση που οι
αρχικές σας ομάδες δεν αποτελούνταν από πάνω από 4 άτομα).
Αξιολογήστε την άσκηση μαζί με ολόκληρη την ομάδα, παρουσιάζοντας τα
αποτελέσματα των επιμέρους ομάδων και συζητώντας για τις ομοιότητες και
τις διαφορές τους. Σταδιακά προχωρήστε στην ερώτηση «βασισμένοι πάνω
σε τι φτιάξατε τη λίστα;» και «πώς αποφασίσατε ποια ήταν καλή και ποια κακή
συμπεριφορά;».
Η ενότητα μπορεί να τελειώσει με μια σύντομη παρουσίαση για τη διαπολιτισμική
μάθηση.

Συμβουλές για τους
εκπαιδευτές

Είναι πολύ σημαντικό να είστε απόλυτα ξεκάθαροι ως προς τους κανόνες καθώς
επίσης και να φροντίσετε να παραμείνετε ουδέτεροι ως προς τις προσωπικές
σας αξίες κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Θα πρέπει να χτίσετε μια «ασφαλή»
ατμόσφαιρα όπου ό,τι κατάταξη και να κάνει κάποιος θα είναι αποδεκτή και
κανείς δεν θα αρχίσει να κατηγορεί τον άλλο για αυτά που πιστεύει και για
απόψεις με τις οποίες δεν συμφωνεί.
Μετά την αρχική παρουσίαση της ιστορίας, αφήστε τους συμμετέχοντες να σας
κάνουν ερωτήσεις, αλλά μην δώσετε καμία παραπάνω πληροφορία σε σχέση με
το περιεχόμενο της ιστορίας, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει τα
αποτελέσματα της άσκησης.

Πηγή

Η ιστορία της Άμπιγκεηλ παρουσιάστηκε ως εργαλείο στο «πακέτο εκπαίδευσης»
σχετικά με τη διαπολιτισμική μάθηση του Συμβουλίου της Ευρώπης (http://pjp-eu.
coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-4-intercultural-learning)
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Παράδειγμα ερωτηματολογίου: αξιολόγηση
της εκπαίδευσης των μεντόρων
ww Ποια ήταν τα στοιχεία της εκπαίδευσης που θεωρήσατε πιο χρήσιμα;
ww Ποια ήταν τα στοιχεία της εκπαίδευσης που θεωρήσατε λιγότερο χρήσιμα;
ww Τι σας έλειψε από την εκπαίδευση/τι θα θέλατε να είχε αναλυθεί περισσότερο;
ww Θεωρείτε πως το περιεχόμενο της εκπαίδευσης θα σας βοηθήσει να αξιολογήσετε και να
παρακολουθήσετε την πορεία της σχέσης σας με το άτομο που έχετε αναλάβει (mentee)
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσωπικής καθοδήγησης;
ww Θεωρείτε πως το περιεχόμενο της εκπαίδευσης θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε τις
διαφορές σας με το το άτομο που έχετε αναλάβει (mentee), αν αποκτήσετε ενσυναίσθηση
και κατανόηση ώστε να τον βοηθήσετε να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του;
ww Τι θα θέλατε να αλλάξετε ως προς την εκπαίδευση;
ww Πώς αισθάνεστε τώρα για τη συνεργασία σας με το άτομο που έχετε αναλάβει (mentee);
O Ικανοποιητικά
O Λιγότερο ικανοποιητικά
O Καθόλου ικανοποιητικά
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Οδηγός συνέντευξης με τους μέντορες
Εδώ είναι μερικές ερωτήσεις από τις οποίες μπορείτε να διαλέξετε και να χρησιμοποιήσετε
κατά τη διάρκεια προσωπικών συνεντεύξεων παρακολούθησης με τους μέντορες.
1. Πώς πάει η διαδικασία προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) σε γενικές γραμμές;
2. Τι σου αρέσει περισσότερο / τι νομίζεις πως έχεις κάνει καλύτερα;
3. Τι θα μπορούσε να βελτιωθεί / τι είδους προβλήματα έχεις αντιμετωπίσει;
4. Τ
 ι θα μπορούσε να βελτιωθεί / τι είδους προβλήματα έχεις αντιμετωπίσει σε σχέση με
το διαφορετικό υπόβαθρο του νέου που έχεις αναλάβει (πολιτισμικό, εθνικό, γλωσσικό,
κοινωνικό, οικονομικό);
5. Πώς ανταποκρίνεται ο νέους που έχεις αναλάβει (mentee);
6. Τι θα άλλαζες;
7. Τι είδους δυσκολίες συνάντησες σε σχέση με την πολιτισμική ποικιλομορφία;
8. Πώς ξεπέρασες τις δυσκολίες αυτές;
9. Τ
 ι εργαλεία / τεχνικές σε βοήθησαν να αναπτύξεις τις διαπολιτισμικές σου δεξιότητες και να
καταλάβεις περισσότερο πώς αισθάνεται το άτομο που έχεις αναλάβει (mentee);
10. Με ποιο τρόπο έχει αλλάξει η σχέση σου με το άτομο που έχεις αναλάβει (mentee) κατά τη
διάρκεια της περιόδου προσωπικής καθοδήγησης (mentoring);
11. Τι είδους αντίκτυπο θεωρείς πως είχε η καθοδήγηση από εσένα στην ένταξη του άτομου
που έχεις αναλάβει (mentee);
12. Θα μπορούσες να συνεισφέρεις στην επέκταση και ενδυνάμωση του κοινωνικού δικτύου
του άτομου που έχεις αναλάβει (mentee);
13. Πώς το άτομο που έχεις αναλάβει (mentee) θα περιέγραφε τη σχέση σας;
14. Πώς το άτομο που έχεις αναλάβει (mentee) θα περιέγραφε τις αλλαγές που του έχουν
συμβεί μέσα από αυτή τη διαδικασία (εστιάζοντας περισσότερο στην ένταξη);
15. Τι σε βοήθησε να ξεπεράσεις τις κοινωνικό-πολιτισμικές σας διαφορές;
16. Τι πόρους χρησιμοποίησες για να βελτιώσεις την καθοδήγηση που προσφέρεις;
17. Τι αντίκτυπο είχαν τα ίδια/διαφορετικά ενδιαφέροντα/υπόβαθρο σας στη σχέση σας;
18. Ποια θα έλεγες ότι είναι τα οφέλη του προγράμματος για το άτομο που έχεις αναλάβει
(mentee);
19. Ποια θα έλεγες ότι είναι τα οφέλη του προγράμματος για εσένα;
20. Νομίζεις πως μπορείς και εσύ να μάθεις κάτι μέσα από το πρόγραμμα;
21. Έχεις τίποτα να προσθέσεις σχετικά με τη μαθησιακή σου διαδικασία;
22. Έχεις τίποτα να προσθέσεις σχετικά με τη μαθησιακή διαδικασία του άτομου που έχεις
αναλάβει (mentee);

Οδηγός συνέντευξης με τους νέους
συμμετέχοντες (mentees)
Εδώ είναι μερικές ερωτήσεις από τις οποίες μπορείτε να διαλέξετε και να χρησιμοποιήσετε
κατά τη διάρκεια προσωπικών συνεντεύξεων παρακολούθησης με τους νέους συμμετέχοντες
(mentees). Είναι σημαντικό να θυμάστε πως οι νέοι συμμετέχοντες (mentees) μπορεί να
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έχουν περιορισμένες γλωσσικές δεξιότητες στη γλώσσα εργασίας. Οι παρακάτω ερωτήσεις
παρέχουν κάποια ερεθίσματα.
1. Τι είδους δραστηριότητες κάνετε μαζί με το μέντορά σας;
2. Π
 ώς αποφασίσατε να κάνετε αυτές τις δραστηριότητες; Ποια σου άρεσε περισσότερο; Ποια
δε σου αρέσει καθόλου;
3. Πώς είναι η κοινωνική σου συναναστροφή με το μέντορά σου;
4. Αισθάνεσαι πως μέσα από το πρόγραμμα έχεις γνωρίσει καλύτερα την τοπική κοινωνία;
5. Σ
 ε έχει βοηθήσει το πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) στο να βελτιωθείς
στη γλώσσα της χώρας στην οποία μένεις;
6. Του σου αρέσει περισσότερο να κάνεις με το μέντορά σου;
7. Τι θεωρείς ότι έχεις κάνει καλύτερα εσύ στις συναντήσεις σας;
8. Α
 ντιμετώπισες κάποιο πρόβλημα ή δυσκολία; Πώς το ξεπέρασες; Τι θα μπορούσε να έχει
γίνει καλύτερα;
9. Α
 ντιμετώπισες κάποιο πρόβλημα που να σχετίζεται με το διαφορετικό υπόβαθρο του
μέντορά σου (πολιτισμικό, εθνικό, γλωσσικό, κοινωνικό, οικονομικό); Πώς θα μπορούσε να
είχε αποφευχθεί;
10. Πώς ανταποκρίθηκε ο μέντοράς σου; Υπάρχει κάτι που σε μπέρδευε στην αρχή, αλλά τώρα
έχεις αρχίσει να καταλαβαίνεις καλύτερα, καθώς η σχέση σας έγινε βαθύτερη;
11. Πού ή πώς θα μπορούσε ο μέντορας να σε βοηθήσει να νιώσεις σαν στο σπίτι σου;
12. Ποιες από τις δραστηριότητες που έκανες μαζί με το μέντορά σου, σε βοήθησαν να έρθεις
περισσότερο κοντά με την τοπική κοινωνία;
13. Τι θα άλλαζες στο πρόγραμμα; … στη σχέση σου με το μέντορα;
14. Θα πρότεινες το πρόγραμμα στους φίλους σου; Γιατί ναι, ή γιατί όχι;
15. Πώς αντιμετώπισες τις διάφορες δυσκολίες σχετικά με την πολιτισμική διαφορετικότητα;
16. Τι εργαλεία / τεχνικές σε βοήθησαν να αναπτύξεις τις διαπολιτισμικές σου δεξιότητες;
17. Σε βοήθησε το πρόγραμμα στο να καταλάβεις καλύτερα τους ανθρώπους της χώρας στην
οποία ζεις;
18. Πώς άλλαξε/εξελίχθηκε η σχέση σου με το μέντορα, με τη χώρα, με την κοινωνία και την
κουλτούρα της χώρας στην οποία ζεις, κατά τη διάρκεια του προγράμματος;
19. Πώς σε βοήθησε ο μέντοράς σου να αναπτύξεις γλωσσικές, επικοινωνιακές, επιχειρηματικές,
γνωστικές, προσωπικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες;
20. Θα μπορούσε το πρόγραμμα να αναπτύξει και να ενδυναμώσει το κοινωνικό σου δίκτυο; Αν
ναι, πώς θα σε βοηθήσει ο μέντορά σου σε αυτό;
21. Πώς θα περιέγραφες τη σχέση σου με το μέντορά σου;
22. Πώς κάποιος καλός σου φίλος / κάποιος στενός σου συγγενής θα περιέγραφε τη σχέση σου
με το μέντορά σου;
23. Πώς θα περιέγραφε ο μέντοράς σου την αλλαγή σου ως προς την κοινωνική ένταξη μέσα
από το πρόγραμμα;
24. Τι σε βοήθησε να ξεπεράσεις τις διαπολιτισμικές δυσκολίες; Τι σε βοήθησε να αναπτύξεις
ικανότητες που βοήθησαν στην κοινωνική σου ένταξη;
25. Πώς οι ομοιότητες και οι διαφορές σου με το μέντορα επηρέασαν τη σχέση σας;
26. Πώς θα περιέγραφες τα οφέλη του προγράμματος για εσένα;
27. Πώς θα περιέγραφες τα οφέλη του προγράμματος για το μέντορά σου; Για την κοινωνία
γενικότερα;
28. Νομίζεις πως μπορείς και εσύ να διδάξεις κάτι το μέντορά σου; Αν ναι, τι;
29. Νομίζεις πως κερδίσατε και εσύ και ο μέντοράς σου πράγματα μέσα από το πρόγραμμα;
Γιατί;
29. Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις σχετικά με την εμπειρία σου / τη μαθησιακή σου
διαδικασία;
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Δουλεύοντας πάνω στις βασικές ικανότητες
Αυτή είναι μια δραστηριότητα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δουλέψετε πάνω στις
βασικές ικανότητες:
1. Οι συμμετέχοντες μπορεί να θελήσουν να δημιουργήσουν οι ίδιοι μια λίστα με τις δεξιότητες
πάνω στις οποίες θα θέλουν να εστιάσουν, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω λίστες ή σημειώσεις
από προηγούμενες συναντήσεις με μέντορες και νέους συμμετέχοντες (mentees).
2. Έπειτα, μπορούν να δημιουργήσουν μία σειρά με κάρτες αυτό-αξιολόγησης και να γράψουν
μια ικανότητα σε κάθε κάρτα.
3. Βάλτε όλες τις κάρτες πάνω σε ένα τραπέζι. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν τις
κάρτες οι οποίες αναγράφουν τις ικανότητες τις οποίες θεωρούν πως έχουν αναπτύξει.
4.Οι συμμετέχοντες μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους πιστοποιητικό, με περιγραφή των
ικανοτήτων που έχουν επιλέξει και πώς τις ανέπτυξαν.

A. ΟΙ ΒΑΣΙΚΈΣ ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΊΟΥ ΜΆΘΗΣΗ
Οι παρακάτω ορισμοί δανείζονται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις βασικές
ικανότητες στη δια βίου μάθηση.
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006
σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης (2006/962/ΕΚ)
Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα
Η επικοινωνία στη μητρική γλώσσα είναι η ικανότητα έκφρασης και ερμηνείας εννοιών,
σκέψεων, συναισθημάτων, γεγονότων και απόψεων, τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή
μορφή (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή), και η ικανότητα γλωσσικής αλληλεπίδρασης με
κατάλληλο και δημιουργικό τρόπο σε ολόκληρο το φάσμα των κοινωνικών και πολιτιστικών
δραστηριοτήτων: στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, στην εργασία, στο σπίτι και στον
ελεύθερο χρόνο..’
Επικοινωνία στις ξένες γλώσσες
Η επικοινωνία στις ξένες γλώσσες εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό τις βασικές δεξιότητες της
επικοινωνίας στη μητρική γλώσσα: βασίζεται στην ικανότητα κατανόησης, έκφρασης και
ερμηνείας εννοιών, σκέψεων, συναισθημάτων, γεγονότων και απόψεων τόσο σε προφορική
όσο και σε γραπτή μορφή (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή) σε ένα κατάλληλο φάσμα
κοινωνικών και πολιτισμικών πεδίων (εκπαίδευση και κατάρτιση, εργασία, σπίτι, ελεύθερος
χρόνος) σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες καθενός. Η επικοινωνία στις ξένες γλώσσες
απαιτεί επίσης δεξιότητες, όπως η διαμεσολάβηση και η διαπολιτισμική κατανόηση. Ο βαθμός
επάρκειας του ατόμου ποικίλλει μεταξύ των τεσσάρων διαστάσεων (ακρόασης, ομιλίας,
ανάγνωσης και γραφής) και μεταξύ των διαφόρων γλωσσών και σύμφωνα με το κοινωνικό και
πολιτισμικό υπόβαθρο, το περιβάλλον, τις ανάγκες και/ή τα ενδιαφέροντα του ατόμου.
Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία
Α. Η μαθηματική ικανότητα είναι η ικανότητα ανάπτυξης και χρησιμοποίησης μαθηματικών
συλλογισμών για την επίλυση ενός φάσματος προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις.
Προκειμένου να επιτευχθεί η οικοδόμηση στέρεας βάσης στη λειτουργική γνώση της
αριθμητικής, πρέπει να δίδεται έμφαση τόσο στη διαδικασία και τη δραστηριότητα όσο και στη
γνώση. Η μαθηματική ικανότητα περιλαμβάνει, σε διάφορους βαθμούς, την ικανότητα και την
προθυμία χρήσης μαθηματικών τρόπων σκέψης (λογική και χωρική σκέψη) και παρουσίασης
(μαθηματικοί τύποι, μοντέλα, κατασκευές, γραφικές παραστάσεις/διαγράμματα). Β. Η ικανότητα
στις επιστήμες αναφέρεται στην ικανότητα και την προθυμία αξιοποίησης του συνόλου των
γνώσεων και της μεθοδολογίας εξήγησης του φυσικού κόσμου, προκειμένου να προσδιορίζονται
ερωτήματα και να εξάγονται συμπεράσματα στοιχειοθετημένα. Η ικανότητα στην τεχνολογία
γίνεται αντιληπτή ως η εφαρμογή της εν λόγω γνώσης και μεθοδολογίας προκειμένου να
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ικανοποιούνται οι αντιληπτές ανθρώπινες επιθυμίες ή ανάγκες. Η επιστημονική ικανότητα και
η ικανότητα στην τεχνολογία περιλαμβάνουν την κατανόηση των αλλαγών που προκαλούνται
από τη δραστηριότητα του ανθρώπου και την ευθύνη του ως μεμονωμένου πολίτη.
Ψηφιακή ικανότητα
Η ψηφιακή ικανότητα περιλαμβάνει τη χρήση της Τεχνολογίας της κοινωνίας της πληροφορίας
(ΤΚΠ) για την εργασία, τη ψυχαγωγία και την επικοινωνία, με αυτοπεποίθηση και κριτικό πνεύμα.
Υποστηρίζεται από τις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ: χρήση Η/Υ για την ανάκτηση, την αξιολόγηση,
την αποθήκευση, την παραγωγή, την παρουσίαση και την ανταλλαγή πληροφοριών και για την
επικοινωνία και τη συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας μέσω του Διαδικτύου.
Μεταγνωστικές ικανότητες (Learning to learn)
Ως «μεταγνωστικές ικανότητες» νοούνται η ικανότητα επιδίωξης και επιμονής στη μάθηση,
η ικανότητα οργάνωσης της ατομικής μάθησης, με τη βοήθεια και της αποτελεσματικής
διαχείρισης του χρόνου και της πληροφορίας, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Η ικανότητα
αυτή περιλαμβάνει την επίγνωση της διαδικασίας μάθησης και των αναγκών για μάθηση
ενός ατόμου, προσδιορίζοντας τις διαθέσιμες ευκαιρίες, και την ικανότητα αντιμετώπισης
των εμποδίων προκειμένου να αποβαίνει η μάθηση επιτυχής. Η εν λόγω ικανότητα σημαίνει
απόκτηση, επεξεργασία και αφομοίωση των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και
αναζήτηση και χρησιμοποίηση κατάλληλης καθοδήγησης. Η μεθοδολογία της μάθησης
προϋποθέτει να βασίζεται η μάθηση σε προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες της ζωής
προκειμένου να χρησιμοποιούνται και να εφαρμόζονται οι γνώσεις και δεξιότητες σε διάφορα
πλαίσια: στο σπίτι, στην εργασία, στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η παροχή κινήτρων και η
εμπιστοσύνη αποτελούν σημαντικά στοιχεία της ικανότητας ενός ατόμου.
Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη
Οι εν λόγω ικανότητες περιλαμβάνουν τις προσωπικές, διαπροσωπικές, διαπολιτισμικές
και κοινωνικές ικανότητες και τις ικανότητες του πολίτη και καλύπτουν όλο το φάσμα της
συμπεριφοράς εκείνης που εξοπλίζει τα άτομα ώστε να συμμετέχουν με αποτελεσματικό
και εποικοδομητικό τρόπο στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή, (και ειδικότερα στις όλο
και περισσότερο ποικιλόμορφες κοινωνίες), καθώς και στην επίλυση διαφορών, όπου αυτό
απαιτείται. Η ικανότητα του πολίτη εξοπλίζει κατάλληλα τα άτομα ώστε να συμμετέχουν
πλήρως στην καθημερινή ζωή, με βάση τη γνώση των κρίσιμων κοινωνικών και πολιτικών
εννοιών και δομών και την υποχρέωση ενεργού και δημοκρατικής συμμετοχής.
Αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητα
Το αίσθημα πρωτοβουλίας και η επιχειρηματικότητα αναφέρονται στην ικανότητα ενός ατόμου
να μετατρέπει τις ιδέες του σε δράση. Περιλαμβάνει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και
την ανάληψη ρίσκου, καθώς και την ικανότητα σχεδιασμού προκειμένου να επιτυγχάνονται
συγκεκριμένοι στόχοι. Στηρίζει τους ανθρώπους, όχι μόνο στην καθημερινή ζωή τους, τόσο στο
σπίτι όσο και στην κοινωνία, αλλά και στον χώρο εργασίας, ειδικά σε ό, τι αφορά την κατανόηση
του πλαισίου της εργασίας τους και στην αξιοποίηση των ευκαιριών. Αποτελεί το θεμέλιο για
τις ειδικότερες δεξιότητες και γνώσεις που χρειάζονται όσα άτομα δραστηριοποιούνται ή
συμβάλλουν σε κοινωνικές ή εμπορικές δραστηριότητες. Κάτι τέτοιο οφείλει να περιλαμβάνει
τη συνειδητοποίηση των ηθικών αξιών και να προωθεί τη χρηστή διακυβέρνηση.
Πολιτιστική γνώση και έκφραση
Εκτίμηση της σημασίας της δημιουργικής έκφρασης ιδεών, εμπειριών και συναισθημάτων σε
ένα φάσμα μέσων μαζικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της μουσικής, του θεάτρου,
της λογοτεχνίας και των εικαστικών τεχνών.
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B. ΛΊΣΤΑ ΆΛΛΩΝ ΙΚΑΝΟΤΉΤΩΝ
Αίσθηση της πρωτοβουλίας
Αλληλεγγύη
Αναγνώριση προβλημάτων
Ανάληψη ευθυνών
Ανεξαρτησία
Ανεξάρτητη διαβίωση
Ανεξάρτητη εργασία
Ανοχή της ασάφειας
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αντιμετώπιση της αποτυχίας
Αντιμετώπιση των αλλαγών
Αποδοχή διαφορετικών αξιών και
πεποιθήσεων
Απόδωση / λήψη ανατροφοδότησης
Αποτελεσματική επικοινωνία
Αστική υπευθυνότητα
Αυτογνωσία
Αυτοδιαχείρηση
Αυτοκατανόηση
Αυτοπεποίθηση
Γνώση για άλλους πολιτισμούς
Δεξιότητες διαχείρισης προϋπολογισμού
Δεξιότητες διδασκαλίας / κατάρτισης
Δεξιότητες παρουσίασης
Δεξιότητες στις ξένες γλώσσες
Δέσμευση
Δημιουργική απεικόνιση
Δημιουργικότητα
Διαπολιτισμική ευαισθησία
Διαπολιτισμική συνεργασία
Διαπραγματευτικές ικανότητες

Διαχείριση άγχους
Διαχείριση ομάδας
Διαχείριση προγραμμάτων
Διαχείριση συγκρούσεων
Διαχείριση χρόνου
Διεξαγωγή ερευνών
Ενεργή συμμετοχή
Ενεργητική ακρόαση
Ενθάρρυνση άτομων
Ενσυναίσθηση
Εργασία με ζώα
Εργασία σε πολυπολιτισμικό/πολυγλωσσικό
περιβάλλον
Ευρωπαϊκή υπηκοότητα
Ηγετικές ικανότητες
Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
Καθοδήγηση άλλων
Καλλιτεχνική έκφραση
Κριτική σκέψη
Μεταγνωστικές ικανότητες
Μουσικό ταλέντο
Ομαδική εργασία
Οργανωτικές ικανότητες
Πολιτισμική συνείδηση
Σεβασμός της διαφορετικότητας και της
πολυμορφίας
Συγγραφικές δεξιότητες
Συνεργασία
Φωτογραφία
Ψηφιακή ικανότητα
Ψώνια

Ημερολόγιο του Mentoring
Εδώ θα βρείτε ένα παράδειγμα ημερολογίου που μπορεί να χρησιμοποιήσουν μαζί ο μέντορας
με το νέο που έχει αναλάβει (mentee). Το ημερολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο
που θα βοηθήσει στο να σπάσει ο πάγος μεταξύ τους και να καθοριστούν κάποιες πρακτικές
λεπτομέρειες κατά την πρώτη συνάντηση, και έπειτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όποιον
τρόπο αυτοί θέλουν (ημερολόγιο, βιβλίο διευθύνσεων και επαφών, βιβλίο για σκίτσα, ώστε να
ξεπεραστούν γλωσσικά εμπόδια κτλ).
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ΣΕΛΙΔΑ 1
Παρουσίαση του μέντορα
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Κάτι που θα ήθελα να μοιραστώ με τον νέο που έχω αναλάβει (mentee)
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Διαθεσιμότητα μέντορα (μέρες της εβδομάδας και ώρες) :
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Είναι πιο εύκολο για μένα να συναντιόμαστε… (τοποθεσίες) :
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
ΣΕΛΙΔΑ 2
Παρουσίαση νέου συμμετέχοντα / mentee
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Κάτι που θα ήθελα να μοιραστώ με το μέντορά μου
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Διαθεσιμότητα νέου συμμετέχοντα / mentee (μέρες της εβδομάδας και ώρες) :
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Είναι πιο εύκολο για μένα να συναντιόμαστε… (τοποθεσίες) :
……………………………………………………………………………………………………………………….
ΣΕΛΙΔΑ 3
Ημερολόγιο του προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης (mentoring)
Το πρόγραμμα αρχίζει στις …/…/…… και τελειώνει στις …/…/……
Περιλαμβάνει:
- εκπαίδευση πριν την έναρξη των συναντήσεων προσωπικής καθοδήγησης (mentoring):
Ημερομηνίες : ……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………….
- συναντήσεις προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) μεταξύ μεντόρων και νέων συμμετεχόντων
(mentees) 2 φορές το μήνα:
Ημερομηνίες : ……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………….
- συναντήσεις αξιολόγησης και ανατροφοδότησης για να μοιραστούμε εμπειρίες με τους άλλους
συμμετέχοντες:
Ημερομηνίες : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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ΣΕΛΙΔΑ 4 :
Ποιοι είναι οι στόχοι μας μέσα από αυτό το πρόγραμμα; Τι θα θέλαμε να μάθουμε ή να πετύχουμε;
Ταξινομούμε τους στόχους ανάλογα με την προτεραιότητα που τους δίνουμε και την πιθανότητα
αυτοί να πραγματοποιηθούν. Βάζουμε στο κάτω μέρος της πυραμίδας τους βραχυπρόθεσμους
και πιο πάνω τους μακροπρόθεσμους στόχους. Αυτό ήταν! Το πλάνο δράσης μας είναι έτοιμο!

ΠΥΡΑΜΊΔΑ ΤΩΝ ΣΤΌΧΩΝ
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Η μέθοδος αστέρι
Η μέθοδος αυτή μετράει την επίτευξη ανάπτυξης δεξιοτήτων σε κλίμακα από το 1(χαμηλότερος
βαθμός) έως το 10 (υψηλότερος βαθμός). Με τον τρόπο αυτό, κάθε συμμετέχοντας μπορεί να
αξιολογήσει τις δεξιότητες που ανέπτυξε και να τις τοποθετήσει πάνω στο αστέρι. Το εργαλείο
αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές στην πορεία του προγράμματος, προκειμένου να
οπτικοποιήσουμε την πρόοδο. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να συνεισφέρει στο να διατηρηθούν
τα κίνητρα και να αυξηθεί η αυτοπεποίθηση και η ικανοποίηση των συμμετεχόντων.
Μπορείτε να ορίσετε μεταξύ σας 10 δεξιότητες, τις οποίες θεωρείτε απαραίτητες και πάνω
στις οποίες θέλετε να δουλέψετε.
Για παράδειγμα: επικοινωνία, επίλυση προβλημάτων, υπευθυνότητα, ενσυναίσθηση,
αναστοχασμός, αποτελεσματική ακρόαση, δημιουργικότητα, διαχείριση χρόνου, αυτοσυγκράτηση,
οργάνωση.

Επικοινωνία
Οργάνωση

Επίλυση προβλημάτων

Αυτοσυγκράτηση

Υπευθυνότητα

Διαχείριση χρόνου

Ενσυναίσθηση

Αναστοχασμός

Δημιουργικότητα

Αποτελεσματική ακρόαση

Guide book

90

Το δέντρο Blob
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Τελική αξιολόγηση του προγράμματος
προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) :
Ερωτηματολόγιο για τους μέντορες
Παρακαλώ απαντήστε τις ερωτήσεις σε κλίμακα 1 έως 4 :
1 – Διαφωνώ απόλυτα
2 – Διαφωνώ λίγο
3 – Συμφωνώ λίγο
4 – Συμφωνώ απόλυτα
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης (mentoring):
1 – Συναντούσες συχνά το άτομο που είχες αναλάβει ως mentee (περίπου 2 συναντήσεις το
μήνα)
2 – Αισθάνεσαι ότι απόκτησες μια σχέση εμπιστοσύνης με το άτομο που είχες αναλάβει ως
mentee
3 – Πιστεύεις πως θα διατηρήσεις επαφές με το άτομο που είχες αναλάβει ως mentee και
μετά το τέλος του προγράμματος
ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Αισθάνεσαι πως το πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) σε βοήθησε στο να:
4 – επανεξετάσεις τις απόψεις σου σχετικά με τους μετανάστες
5 – ανακαλύψεις στοιχεία του πολιτισμού του ατόμου το οποίο έχεις αναλάβει τα οποία δεν
καταλάβαινες/γνώριζες παλαιότερα
6 – αισθανθείς μεγαλύτερη ανάγκη να γνωρίσεις άλλους ανθρώπους και πολιτισμούς
7 – γίνεις πιο ανοιχτός και να κατανοείς καλύτερα τη διαφορετικότητα
8 – γνωρίσεις περισσότερο τον εαυτό σου
9 – αυξήσεις την αυτοπεποίθησή σου
10 – αυξήσεις την αυτονομία σου
11 – αυξήσεις το αίσθημα του «ανήκειν» (αισθάνεσαι τώρα πως ανήκεις περισσότερο στον
τόπο μέσα στον οποίο ζεις)
12 – αυξήσεις το αίσθημα της αλληλεγγύης (αισθάνεσαι περισσότερο ικανός/πρόθυμος να
κάνεις κάτι για τους άλλους)
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
Αισθάνεσαι πως ανέπτυξες δεξιότητες μέσα από την εμπειρία σου στο πρόγραμμα;
13 – Δεξιότητες στην υποστήριξη νέων
14 – Επικοινωνιακές ικανότητες
15 – Ικανότητα ενεργής ακρόασης
16 – Κοινωνικές δεξιότητες
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Τελική αξιολόγηση του προγράμματος
προσωπικής καθοδήγησης (mentoring):
Ερωτηματολόγιο για τους νέους
συμμετέχοντες (mentees)
Παρακαλώ απαντήστε τις ερωτήσεις σε κλίμακα 1 έως 4 :
1 – Διαφωνώ απόλυτα
2 – Διαφωνώ λίγο
3 – Συμφωνώ λίγο
4 – Συμφωνώ απόλυτα
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης (mentoring):
1- Συναντούσες συχνά τον μέντορά σου (περίπου 2 συναντήσεις το μήνα)
2- Αισθάνεσαι ότι απόκτησες μια σχέση εμπιστοσύνης με το μέντορά σου
3- Πιστεύεις πως θα διατηρήσεις επαφές με το μέντορά σου και μετά το τέλος του προγράμματος
ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Αισθάνεσαι πως το πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) σε βοήθησε στο να:
4- αισθανθείς μεγαλύτερη ανάγκη να γνωρίσεις άλλους ανθρώπους και πολιτισμούς
5- ανακαλύψεις νέες επαγγελματικές ή εκπαιδευτικές ευκαιρίες
6- γνωρίσεις περισσότερο τον εαυτό σου
7- επανεξετάσεις τις απόψεις σου σχετικά με την κοινωνία μέσα στην οποία ζεις
8- ανακαλύψεις στοιχεία του τοπικού πολιτισμού που δεν ήξερες/καταλάβαινες πριν
9- αυξήσεις την αυτοπεποίθησή σου
10- αυξήσεις την αυτονομία σου
11- αυξήσεις το αίσθημα του «ανήκειν» (αισθάνεσαι τώρα πως ανήκεις περισσότερο στον τόπο
μέσα στον οποίο ζεις)
12- αυξήσεις το αίσθημα της αλληλεγγύης (αισθάνεσαι περισσότερο ικανός/πρόθυμος να
κάνεις κάτι για τους άλλους)
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
Αισθάνεσαι πως ανέπτυξες δεξιότητες μέσα από την εμπειρία σου στο πρόγραμμα;
15- Κατανόηση της κοινωνίας της χώρας στην οποία ζεις
16- Γλωσσικές δεξιότητες στη γλώσσα της χώρας στην οποία ζεις
17- Γνωρίζεις περισσότερο την πόλη/κοινότητα στην οποία ζεις
18- Γνωρίζεις πώς/πού μπορεί να βρεις πόρους/επαφές για θέματα που σε αφορούν
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