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Aυτό 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. 
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Τι είναι το
έργο
MENTORme; 
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Είναι ένα έργο του Erasmus+ KA2 στον Τομέα
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στόχος του είναι να φέρει πιο κοντά τα
Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την
κοινωνία, μέσω δυνατών σχέσεων καθοδήγησης 

Απευθύνεται σε φοιτητές Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, ακαδημαϊκούς και ευάλωτες
ομάδες της κοινωνίας



Τι είναι το
Εγχειρίδιο
MENTORme; 
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Προωθεί το έργο MENTORme στο κοινό

Περιλαμβάνει την διαδικασία και τις κατευθυντήριες γραμμές για
την δημιουργία των Κοινωνιών MENTORme σε Πανεπιστήμια

Παρουσιάζει τα απαραίτητα κριτήρια για να γίνετε Μέντορας/
Εκπαιδευόμενος/Επόπτης, καθώς και τον ρόλο τους

Περιγράφει τις λειτουργίες της Πύλης MENTORme, της Εφαρμογής
Κινητού τηλεφώνου και της Πλατφόρμας MENTORme 

Εξηγεί την μέθοδο επικύρωσης για να γίνετε Μέντορας



Στόχοι και σκοποί του 
 Προγράμματος MENTORme 
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Να γίνει το έργο
MENTORme ευρέως
γνωστό ανάμεσα σε
Πανεπιστήμια 

Να βοηθήσει την
κοινωνία να γίνει πιο
ανοιχτή, κυρίως προς
τις ευάλωτες ομάδες

Να εξοπλίσει τους φοιτητές
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
με χρήσιμες δεξιότητες

όπως η ενεργή συμμετοχή, η
κριτική σκέψη, ο σεβασμός



Οι Κοινωνίες
MENTORme 
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Πως να
δημιουργήσετε
τις Κοινωνίες
MENTORme 
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 Οι Κοινωνίες MENTORme μπορούν να δημιουργηθούν με βάση τις συνεργίες που

δημιουργούνται μεταξύ των ακαδημαϊκών και των φοιτητών Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και μπορούν να διατηρηθούν και  μετά την ολοκλήρωση του έργου. 
 Σκοπός τους είναι να σπάσουν τα ακαδημαϊκά όρια και να γεφυρώσουν την
απόσταστη με τις κοινότητες προς όφελος της κοινωνίας.. 

Παρουσίαση του Προγράμματος σε υποψήφιους μέντορες και επόπτες μέσω
επεξήγησης των  aστόχων, σκοπών, κοινωνικού αντίκτυπου, προσωπικών και
επαγγελματικών πλεονεκτημάτων που μπορεί να τους προσφέρει η συμμετοχή
τους.  Η διαπίστευση παρουσιάζεται ως κίνητρο, κυρίως για τους φοιτητές και η
διαδικασία αυτής επεξηγείται λεπτομερώς.

Τα διαφορετικά στάδια για την δημιουργία τους

Παροχή πιο λεπτομερών πληροφοριών σε ενδιαφερόμενους φοιτητές
(μέντορες) και ακαδημαϊκούς (επόπτες), καθώς και παροχή βοήθειας για την
δημιουργία προφιλ στην ειδική πλατφόρμα,

Παρακολούθηση των διδακτικών κατευθυντήριων γραμμών από τους επόπτες, πάνω
στις οποίες βασίζεται η μεθοδολογία κατάρτισης για να γίνει κάποιος μέντορας. Έπειτα
ακολουθείται η ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων από φοιτητές.  Οι ίδιες ικανότητες
προσφέρονται στην συνέχεια στους εκπαιδευόμενους.



Πως να
δημιουργήσε
τε τις
Κοινωνίες
MENTORme 
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Τα διάφορα στάδια δημιουργίας τους
Πλοήγηση μέσω της εφαρμογής κινητού MENTORme και επικοινωνία με πιθανούς
εκπαιδευόμενους για την διοργάνωση τάξεων.

Διοργάνωση πιλοτικών δοκιμαστικών συνεδριών με στόχο τον έλεγχο των
αποτελεσμάτων του έργου και την συλλογή ανατροφοδότησης για την βελτίωση
αυτών των αποτελεσμάτων.

Ολοκλήρωση τυχόν διορθώσεων και βελτιώσεων που πρέπει να γίνουν βάση της
ανατροφοδότησης που δώθηκε στα προηγούμενα βήματα και η βελτιωμένη έκδοση
θα είναι έτοιμη για υλοποίηση.

Οι Κοινωνίες MENTORme θα συνεχίσουν να λειτουργούν ακόμα και μετά την
ολοκλήρωση του έργου και οι συνεργίες μεταξύ ακαδημαϊκών, φοιτητών
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς θα παίξουν
σημαντικό ρόλο στην διατήρηση τους.



Τα απαραίτητα
κριτήρια για να γίνετε

Μέντορας/Επόπτης/
Εκπαιδευόμενος
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Πως να γίνετε Μέντορας
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Ανταλλαγή εμπειριών με εκπαιδευόμενους

Απόκτηση κινήτρων για συμμετοχή

Να έχετε γνώση επί του ζητήματος αυτού (να νιώθετε άνετα)

Απόκτηση των απαραίτητων ικανοτήτων και δεξιοτήτων για να
διδάξετε στο πρόγραμμα (επικοινωνία, οργάνωση, ηγεσία)
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Πως να γίνετε Επόπτης

Ακολουθώντας την μεθοδολογία εκπαίδευσης του προγράμματος

Έχοντας εμπειρία στον τομέα της κατάρτισης (περιεχόμενο,
στρατηγικές εκπαίδευσης, αξιολόγηση)

Βοηθώντας την δυνατότητα ανάπτυξης των Μεντόρων
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Πως να γίνετε Εκπαιδευόμενος
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Έχοντας ενδιαφέρον για μάθηση

Συμμετέχοντας σε κοινωνικά προγράμματα

Έχοντας ενεργή συμμετοχή στο πρόγραμμα

Ανήκοντας στην ομάδα ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες



Ο ρόλος τους
Μέντορα / Επόπτη /

Εκπαιδευόμενου
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Ο ρόλος του
Μέντορα
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Να γίνουν από φοιτητές πανεπιστημίου μέντορες
που μπορούν να παρέχουν μαθήματα και
καθοδήγηση σε άτομα που το έχουν ανάγκη.

Να έχουν εμπειρογνωσία, γνώσεις ή ενδιαφερόν σε
έναν συγκεκριμένο τομέα και να είναι σε θέση να το
μεταδώσουν σε άλλα άτομα.

Να έχουν  δυνατά κίνητρα για να παρακολουθήσουν
την εκπαίδευση και να γίνουν καλοί μέντορες.

Να είναι υπεύθυνοι και οργανωμένοι για να
παρέχουν την απαιτούμενη καθοδήγηση στα άτομα
που ενδιαφέρονται.

Να προσαρμόζονται στην αλλαγή και  να προωθούν
την ενεργό συμμετοχή για όλους τους ανθρώπους
ανεξάρτητα εθνικότητας, χρώματος, ηλικίας και
οικονομικής κατάστασης.

Να αναπτύξουν καθηλωτικά και ενδιαφέρον
μαθήματα, προσαρμοσμένα στους εκπαιδευομένους. 



Ο ρόλος του
Επόπτη
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Να παρέχουν στους μέντορες την σωστή και
απαραίτητη καθοδήγηση καθώς και τις πληροφορίες
που  χρειάζονται για το πρόγραμμα.

Να εκπαιδεύσουν τους φοιτητές έτσι ώστε να
γίνουν επαρκείς μέντορες για το έργο αυτό. 

Να βοηθήσουν τους φοιτητές με τυχόν αμφιβολίες,
ερωτήσεις ή ανησυχίες που μπορεί να έχουν.

Να παρακολουθήσουν την ποιότητα σχέσης μεταξύ
του μέντορα και του εκπαιδευόμενου και να
παρέμβουν, εάν χρειάζεται.

Να προτείνουν τρόπους βελτίωσης όσον αφορά την
συμπεριφορά και τις ενέργειες του μέντορα καθώς
και καινοτόμους τρόπους διδασκαλίας.



Ο ρόλος του
Εκπαιδευόμενου
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Να είναι πρόθυμοι να μάθουν και να βελτιώσουν
τον εαυτό τους με στόχο την ευκολότερη ένταξή
τους στην κοινωνία.

Να είναι οργανωμένοι, ευέλικτοι και υπεύθυνοι για
να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους.

Να είναι ανοιχτοί σε σχόλια και εισηγήσεις ακόμα
και αν αυτά προέρχονται από κάποιον νεότερό τους.

Να βοηθήσουν τους φοιτητές Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης να προσαρμοστούν σε νέο περιβάλλον
και σε προκλήσεις και να κατανοήσουν και να
σεβαστούν τις κοινωνικές διαφορές,
Να δημιουργήσουν εξαιρετικές σχέσεις ή ακόμα και
φιλίες με τους μέντορες τους.



Το ζήτημα του
ΓΚΠΔ (απόρρητο,

δικαιώματα,
ηθική)
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Το ζήτημα του ΓΚΠΔ
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Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για την εναρμόνιση των
νόμων περί απορρήτου δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ζητήματα που σχετίζονται με το κοινό-στόχο Ζητήματα που σχετίζοντα με την χρήση  τεχνολογίας

Οι ηλικιωμένοι
Οι αιτούντες ασύλου
Οι Εθνικές μειονότητες
Άτομα με Αναπηρίες
Άτομα με Ψυχικές Ασθένειες
Οι ανήλικοι
Εγκυμονούσες γυναίκες
Οι άρρωστοι και ασθενείς

Ποιο είναι το ευάλωτο άτομο
σύμφωνα με το ΓΚΠΔ;

Ενδέχεται να μην μπορεί να
δώσει συγκατάθεση
Μπορεί να υποστεί αρνητικές
συνέπειες, έαν δημοσιευθούν
τα προσωπικά τους δεδομένα

Πλήρης Ανάλυση Κινδύνου
Ορισμός πως θα παρέχονται οι
πληροφορίες (να είστε
διαφανείς)

Γιατί είναι σημαντικός ο
προσδιορισμός ένος ευάλωτου
ατόμου;

Τι πρέπει να γίνει:

Έχουν συλλεχθεί προσωπικά
δεδομένα;
Είναι αναγνωρίσιμα τα
προσωπικά δεδομένα; Πως
αποθηκεύονται τα προσωπικά
δεδομένα;
Ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά τα
δεδομένα;
Πως επεξεργάζονται αυτλα τα
δεδομένα;
Πότε ενδέχεται να καταστραφούν
τα δεδομένα αυτά;

Εφαρμόζοντας το ΓΚΠΔ σε νέες
πλατφόρμες, εφαρμογές και
υπηρεσίες:
Εξασφάλιση της Ασφάλειας
Δεδομένων

Επιτρέψτε σε άτομα να ζητούν
πρόσβαση σε πληροφορίες
που τα αφορούν
Επιτρέψτε σε άτομα να ζητούν
την διαγραφή τέτοιων
πληροφοριών

Αυτοματοποιήστε την
διαδικασία της φόρμας
συγκατάθεσης
Βεβαιωθείτε ότι ζητάτε σαφή
συγκατάθεση από τα άτομα
για τη συλλογή προσωπικών
δεδομένων

Επιπρόσθετα…

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ:
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Η Πύλη και η
Εφαρμογή Κινητού

MENTORme 



• Φιλοξενεί ένα σταθερό ιστότοπο για το έργο MENTORme 
• Παρέχει εγκαταστάσεις για Ηλεκτρονική εκμάθηση και μετατροπή μιας δραστηριότητας σε
Παιχνίδι
• Παρέχει ένα Εργαλείο Συζήτησης για τους μέντορες
• Παρέχει ένα Εργαλείο Χαρτογράφησης για τις προσφορές και τις ανάγκες

Η Πύλη MENTORme:

Οι λειτουργίες της Πύλης MENTORme 22
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Οι λειτουργίες της
Εφαρμογής Κινητού

MENTORme

Επιτρέπει στους Μέντορες να
δημιουργούν και να δημοσιεύουν
εκδηλώσεις (προσφορές) για
ενδιαφερόμενα άτομα με λιγότερες
ευκαιρίες.
Επιτρέπει σε εκπροσώπους ομάδων και
οργανισμών για άτομα με λιγότερες
ευκαιρίες να απαριθμήσουν τις ανάγκες
τους 
Επιτρέπει την άμεση και έμμεση
προώθηση του έργου MENTORme, στο
ευρύ κοινό

Η Εφαρμογή Κινητού MENTORme:



Η Πλατφόρμα MENTORme:
δομή, λειτουργίες,

επίπεδα πρόσβασης,
Κέντρο Εξυπηρέτησης

24



Αρχική Σελίδα Έργου

Ηλεκτρονική
Εκμάθηση

Ηλεκτρονική
Βιβλιοθήκη

Διαδικτυακή
Κοινότητα

Ηλεκτρονικό Εργαλείο
Χαρτογράφησης

Παρακολούθηση ενός μαθήματος

Κάντε ένα κουίζ/
διαγώνισμα/αξιολόγηση

Η διαδραστική Πλατφόρμα MENTORme - δομή
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Σύνδεση/Εγγραφή/Δημιουργία
Προφίλ Εργαλέια & Πόροι Ανταλαλλαγή καλών πρακτικών,

ιδεών, υλικού, καθοδήγησης,
υποστήριξης κ.λπ

Παρόμοιες πρωτοβουλίες
που υποστηρίζουν Άτομα 

με Λιγότερες Ευκαιρίες

Εγγραφή σε ένα μάθημα

Διαδικτυακή Αξιολόγηση
Συζήτηστε και ανάρτηστε

κάτι σε Φόρουμ του
Μαθήματος

Λήψη ανατροφοδότησης
από Επόπτη

Λάβετε 
επιβράβευση/badge

Γίνετε πιστοποιημένος
Μέντορας



Μέντορας
Επόπτης
Διαχειριστής

Δυνατότητα σύνδεσης με επέκταση στα
κοινωνικά μέσα
Δυνατότητα αποθήκευσης
διαπιστευτηρίων
Επιλογή ανάκτησης Κωδικου Πρόσβασης
Δημιουργία ενός Προφίλ

Παρακολουθήστε ένα μάθημα
Λάβετε ανατροφοδότηση από τον
Επόπτη
Συζητήστε / Δημοσιεύστε στο Φόρουμ
Μια ένδειξη για το πόσο περιεχομένο
έχει καλύψει ο χρήστης
Σημειώση ενός μαθήματος που ο
χρήστης επιθυμεί να ολοκληρώση πρώτα

Ηλεκτρονική Εκμάθηση
Σελίδα Σύνδεσης:
Συνδεθείτε ως ένας

Μάθημα:

Η διαδραστική Πλατφόρμα MENTORme - Λειτουργίες
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Διαδικτυακή Αξιολόγηση
Κάντε μια Αξιολόγηση/κουίζ/διαγώνισμα
Ελέγξτε τη βαθμολογία της προκαταρτικής
αξιολόγησης και της τελικής αξιολόγησης
Δείτε τα αποκτούμενα ψηφιακά σήματα
Λάβετε Πιστοποίηση Μέντορα μετά την
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Εργαλεία
Συμβουλές για την διδασκαλία εκπαιδευόμενων
Πόροι για τους Μέντορες

Ηλεκτρονικό Εργαλείο
Χαρτογράφησης

Βασισμένο στους Χάρτες της Google 
Καταγραφή άλλων παρόμοιων
προγραμμάτων για στήριξη των ατόμων
με λιγότερες ευκαιρίες 
Στις πέντε χώρες της κοινοπραξίας

Διαδικτυακή Κοινότητα
Ανταλλαγή γνώσης
Ανταλλαγή ιδεών μεταξύ Εκπαιδευτικών
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Μη
Κερδοσκοπικών Οργανώσεων,
Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών κ.λπ



Επίπεδα Πρόσβασης

Προβολή Εγγεγραμμένων Φοιτητών
Δείτε πόσοι Φοιτητές έχουν
ολοκληρώση το μάθημα
Πόσοι είναι ακόμα στην διαδικασία
ολοκλήρωσης του μαθήματος
Πόσοι δεν έχουν ακόμη αρχίσει το
μάθημα
Δώστε εργασίες
Δημιουργία διαγωνισμάτων
Δείτε βαθμολογίες
Απονομή των ψηφιακών σημάτων
Ξεκινήστε μια ιδιωτική συζήτηση με
ένα φοιτητή
Δημοσιεύστε μια απειλή στο φόρουμ
Απονομή Πιστοποίησης Μεντόρων
Διαχειριστής – Πλήρης Πρόσβαση σε
όλα τα επίπεδα της Πλατφόρμας
Moodle

Επόπτης (Ακαδημαϊκός) 
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Παρακολούθηση ενός μαθήματος
Έλεγχος βαθμολογίας της
προκαταρτικής αξιολόγησης και της
τελικής αξιολόγησης
Λήψη Ανατροφοδότησης από τον
Επόπτη
Συζήτηση στο Φόρουμ
Δείτε τα ψηφιακά σήματα που
αποκτήσατε
Προεραιτική λίστα υποχρεώσεων 
Μια ένδειξη για το πόσο περιεχόμενο
έχει καλύψει ο χρήστης
Σημείωση ενός μαθήματος που ο
χρήστης επιθυμεί να ολοκληρώσει
πρώτο

Μέντορας (φοιτητήςt)
Διαχείριση Εγγραφών
Διαχείριση ρόλων τ̀ων χρήστων
Δημιουργία νέων μαθημάτων
Φόρτωση περιεχομένου (ηλεκτρονική
βιβλιοθήκη, μαθήματα κ.λπ)

Διαχειριστής Πλατφόρμας

Εκπαιδευόμενος (Άτομα που
έχουν ανάγκη)

Αίτημα (δημοσίευση) μιας ανάγκης
Αναζήτηση διαθέσιμων προσφορών
Κάντε (κλείστε) μια Κράτηση



Κέντρο
Εξυπηρέτησης

Διαδικτυακή στήριξη και επικοινωνία με τους
Εκπαιδευόμενους
Επιπλέον βοήθεια και καθοδήγηση σε όλους τους χρήστες
(φοιτητές, ακαδημαϊκούς και εκπαιδευόμενους)
Διαδικτυακή υποστήριξη σε άτομα που το χρειάζονται ως 
 απάντηση για άτομα που βρίσκονται στο σπίτι ή σε
περιπτώσεις όπου η Κοινωνική Απόσταση επιβάλλεται
Μια απάντηση για την πρόσφατη ανάγκη για την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, ηλεκτρονική εκμάθηση και
κοινωνική απόσταση που επέρχονται ως αποτέλεσμα της
πανδημίας του COVID-19.

Το Ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης
προσφέρει:
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Η μέθοδος επικύρωσης
για να γίνετε Μέντορας
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Η
επικύρωση
του
μαθήματος
για την
κατάρτιση
Μέντορα
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Ορισμός της ομάδας-στόχος και ταξινόμηση
του παρέχοντος ιδρύματος/σχολής

Αξιολόγηση των στόχων του μαθήματος, του
προγράμματος σπουδών και των πόρων από
επαγγελματικά σχετικούς εμπειρογνώμονες 

Καθοδήγηση για την παροχή διασφάλισης της
βιώσιμης ποιότητας με σκοπό την συνεχή
αναθεώρηση και βελτίωση του μαθήματος

Πιστοποίηση (επικύρωση) της εκπαιδευτικής
ποιότητας με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα
(EQF, ESG)



Η
επικύρωση
του
μαθήματος
για την
κατάρτιση
Μέντορα
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Ξεκάθαρος προσδιορισμός των μαθησιακών
αποτελεσμάτων καθώς και των στόχων τους

Η έννοια του μαθήματος επιτρέπει την
επιδιωκόμενη επίτευξη των στόχων του

Προσέγγιση στοχευμένη προς τον φοιτητή

Πληρούνται οι απαραίτητες απαιτήσεις σχετικά
με την οργάνωση και τους πόρους

Τακτικές κριτικές για το μάθημα και τουν
εμπλεκόμενους ενδιαφερόμενους φορείς

Στοιχεία ποιότητας του μαθήματος



Συμπέρασμα

32



Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από το
Πρόγραμμα MENTORme
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•Να επεκτείνουν και να αναπτύξουν
τις δικές τους ικανότητες ιδίως στην
διδασκαλία των εγκάρσιων
δεξιοτήτων στους μαθητές.
•Να είναι σε θέση να προωθήσουν
την ενεργή συμμετοχή των
φοιτητών μέσω αποτελεσματικών
πρακτικών καθοδήγησης και
κινητοποίησης, που οργανώνονται
στο πλαίσιο δράσεων του
Πανεπιστημίου.

•Να βελτιώσουν την προσωπική και
επαγγελματική ανάπτυξη μέσα από
την απόκτηση νέων ικανοτήτων.
•Να κερδίσουν πρακτική εμπειρία
κατά την διάρκεια των μαθημάτων
και να διευκολύνουν την μεταβίβαση
στην επαγγελματική ζωή.
•Να κατανοήσουν καλύτερα το νόημα
της συμβολής στην κοινωνία και να
γίνουν πιο ενεργά εμπλεκόμενοι.

•Να αποκτήσουν νέες δεξιότητες
που στοχεύουν στις ανάγκες τους
και που μπορούν να βοηθήσουν
στην προσωπική και
επαγγελματική ανάπτυξη.
•Να γίνουν ενεργοί πολίτες της
κοινωνίας.
Να δημιουργηθούν δυνατές
σχέσεις καθοδήγησης με νέους και
φοιτητές πανεπιστημίου. 



ΤΟ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
MENTORme 

 Aυτό 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. .

https://mentorme-programme.eu/

@MENTORmeproject

@mentorme_project


