
Το έργο MENTORme
στοχεύει στην ενίσχυση της
αλληλεπίδρασης μεταξύ των

Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και της

κοινωνίας, μέσω  εδραίωσης
σχέσεων καθοδήγησης

μεταξύ καθηγητών
πανεπιστημίου (επόπτες) ,
φοιτητών πανεπιστημίου
(μέντορες),και ατόμων με

λιγότερες ευκαιρίες
((εκπαιδευόμενοι). Έπειτα, οι
φοιτητές Πανεπιστημίου θα
γίνουν πολιτικά ενεργοί, θα
έχουν πολιτισμική επίγνωση

και θα σέβονται τη
διαφορετικότητα.
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Η Κοινοπραξία

ΣΚΟΠΟΣ  ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

Αριθμός Έργου: 2020-1-PL01-KA203-081667

Αυτό το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Αυτό το μήνυμα
αντικατοπτρίζει παρά μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιανδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.  

@MENTORmeproject

@mentorme_project

mentorme-programme.eu

Φοιτητές Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
Καθηγητές Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
Άτομα με λιγότερες ευκαιρίες

01.12.2020-31.03.2023

Ένα πρόγραμμα KA2 Erasmus+ για την
προώθηση κοινωνικής ένταξης για
άτομα με λιγότερες ευκαιρίες μέσω
χρήσης συμβουλών καθοδήγησης.



Η αρχική συνάντηση του έργου οργανώθηκε ψηφιακά στις 14 Δεκεμβρίου 2020,
λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών της πανδημίας του COVID-19.  Kατά την
διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι παρουσίασαν τους συμμετέχοντες
οργανισμούς και προσέφεραν τις απόψεις τους όσων αφορά τους στόχους και
τους σκοπούς του έργου.  Αναπτύχθηκε επίσης μια εποικοδομητική συζήτηση
αναφορικά με τα επακόλουθα βήματα και τις προθεσμίες, και όλοι οι
συμμετέχοντες μοιράστηκαν πολύτιμα σχόλια και διευκρινήσεις σχετικά με
τυχόν ερωτήματα και παρανοήσεις, πρωτού καταλήξουν σε κοινές αντιλήψεις,
διαδικασίες και σχέδια για το μέλλον.

ΣΕ ΤΙ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΩΡΑ
Μετά την ανάπτυξη μιας λεπτομερούς έρευνας σχετικά με τις ανάγκες των ατόμων με
λιγότερες ευκαιρίες σε κάθε χώρα εταίρο και την δημιουργία μιας συγκριτικής αναφοράς
στην οποία αναλύονται όλα τα αποτελέσματα, η κοινοπραξία τώρα εργάζεται για την
ανάπτυξη του Εγχειριδίου MENTORme.  Αυτό το εγχειρίδιο θα δοθεί σε πανεπστήμια και
ακαδημαϊκούς που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα MENTORme στα
προγράμματα σπουδών τους και να βοηθήσουν τους μαθητές τους να γίνουν ικανοί
μέντορες.  Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το
ρόλο των μέντορων, των εκαπιδευμόμενων και των εποπτών, τη διαδικασία διαπίστευσης,
τα διαδικτυακά εργαλεία που θα είναι διαθέσιμα σε αυτούς και πολλά άλλα.

"Κανείς δεν έγινε
ποτέ φτωχός

δίνοντας" - Άννα
Φρανκ

Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ


