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προγράμματος
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Αρ. Έργου: 2020-1-PL01-KA203-081667

Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις
απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται
σε αυτήν.
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Διαδικασίες καθοδήγησεις
Πολιτικές ΓΚΠΔ
Πλατφόρμα MENTORme 
Εφαρμογή κινητού MENTORme 
Ρόλοι και υπεθυνότητες 
Επικιονωνία με ΑΕΙ και στοιχέια επικοινωνίας
Μεθοδολογία
Κανόνες

Σας παρουσιάζουμε τον "Οδηγό Α-Ω του προγράμματος 
 MENTORme". Ο οδηγός του προγράμματος MENTORme έχει
αναπτυχθεί με σκοπό την υποστήριξη των συμμετέχοντων (άτομα
που το έχουν ανάγκη, αλλά και μέντορες και επόπτες) έτσι ώστε να
επεξηγήσει όλα τα στοιχεία του έργου και τις διαθέσιμες υπηρεσίες,
τους ρόλους, τη διαδικτυακή πλατφόρμα, τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, κ.τλ..

Αυτό το αρχείο είναι εξαιρετικά σημαντικό για την προετοιμασία για
συμμετοχή στο πρόγραμμα MENTORme και υπογραμμίζει βασικά
ζητήματα τα όποια πρέπει να ληφθούν υπόψη. Θα πρέπει να
διαβάσετε και να κατανοήσετε το κείμενο προτού αναλάβετε δράση.
  
Η ομάδα του MENTORme είναι σε θέση να σας υποστηρίξει.

Θα σας καθοδηγήσουμε καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ξεκινώντας από το σκοπό, τους στόχους και τα αποτελέσματα του
προγράμματος μέχρι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις
εκδηλώσεις. 

Επιπρόσθετα: 

Επιπρόσθετα, θα παρέχουμε πληροφορίες και θα σας κατευθύνουμε
σε επιπρόσθετους πόρους όπου χρειάζεται. 
Ελπίζουμε να συνειδητοποιήσετε ότι η συμμετοχή σας στο
πρόγραμμα MENTORMme θα είναι μια συναρπαστική εμπειρία για
εσάς.

Σημαντικό!
Το υλικό είναι διαθέσιμο σε πέντε (5) γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά,
Πολωνικά, Ισπανικά και Γερμανικά.
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 Σκοπός, στόχοι,
αποτελέσματα

του έργου
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Σκοπός,
στόχοι,
αποτελέρματα
του έργου

Το MENTORme είναι ένα έργο που  διαρκεί 28
μήνες και έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει την
εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών για την
ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις
δραστηριότητες Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.

Βασισμένο στην ατζέντα της ΕΕ της Τριτοβάθμια
Εκπαίδευσης του 2017, η οποία υπογραμμίζει την
ανάγκη για  τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος
χωρίς αποκλεισμούς, το έργο MENTORme
στοχεύει στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης των
Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπάιδευσης με την
κοινωνία, υποστηρίζοντας τους  σπουδαστές της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εμπλακούν στα
κοινά μέσω αποτελεσματικών πρακτικών
καθοδήγησης και κινήτρων και με την αύξηση της
πολιτιστικής συνείδησης και την προώθηση της
αποδοχής της διαφορετικότητας μεταξύ τους.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός
ψηφιακού εργαλείου με σκοπό τη δημιουργία
σχέσης μεταξύ μαθητών, (οι οποίοι θα είναι οι
μέντορες), οι καθηγητές (οι οποίοι θα ενεργούν
ως επόπτες) και τα ατομα με λιγότερες ευκαιρίες
(οι οποίοι θα λαμβάνουν καθοδήγηση).

Η κοινοπραξία αποτελείται από επτά (7)
εταίρους απο πέντε (5) χώρες: Ελλάδα, Κύπρος,
Ισπανία, Γερμανία και Πολωνία.
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Πολυγλωσσική ικανότητα 
Προσωπικές, κοινωνικές και μεταγνωστικές
ικανότητες 
Πολιτική αγωγή
Πολιτιστική επίγνωση και ικανότητα έκφρασης 

Πλαίσιο ικανοτήτων για σπουδαστές
Μεθοδολογία Μάθησης
Διδακτικές πρακτικές

Το αποτέλεσμα αυτό αποτελείται από
διαφορετικά και σημαντικά έγγραφα για τους
σπουδαστές.
Οι βασικές ικανότητες που θα αναπτύξουν οι
σπουδαστες για να γίνουν μέντορες είναι:̈

Το Εκπαιδευτικό Υλικό και Πακέτο Καθοδήγησης
αποτελείται από τα πιο κάτω:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εθνικές Αναφορές 
Συγκριτική Αναφορά 
Εγχειρίδιο
Mapping Tool

Το πρώτο αποτέλεσμα αποτελέιται απο
διαφορετικά στάδια λεπτομερούς έρευνας που
έχει διεξαχθεί από τους εταίρους με σκοπό να
εντοπίσουν, να καταγράψουν και να
παρουσιάσουν τις προσπάθειες σε τοπικό,
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για
την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων.
Αποτελείται από τα πιο κάτω:

1. Το εγχειρίδιο MENTORme
(https://mentorme-
programme.eu/intellectual-output-1/)

2. Εκπαιδευτικό Υλικό και Πακετο
Καθοδήγησης 
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To Mapping Tool με τις καλές πρακτικές σε κάθε
χώρα  που μαζεύτηκαν στο ΙΟ1.
Το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε στο
ΙΟ2 (e-Learning)
Ο χώρος όπου μαθητές, ακαδημαϊκοί, εθελοντές
κ.τλ. θα συμμετάσχουν για να ανταλλάξουν καλές
πρακτικές, ιδέες και υλικό (e-Community).
Μια βιβλιοθήκη με επιπρόσθετα εργαλεία και
πόρους με επιλογές φιλτραρίσματος ανάλογα με
την ομάδα στόχο και το θέμα (e-Library).
Το σύστημα Open Badges για την αξιολόγηση
και την επικύρωση των βασικών κοινωνικών και
πολιτικών ικανοτήτων των μαθητών
προκειμένου να γίνουν μέντορες (e-TOOL).

Apple AppStore:  

Google Play:

Η ψηφιακή υποστήριξη είναι σημαντική στις μέρες
μας καθώς η πανδημία έχει επηρεάσει τις ζωές όλων
των πολιτών ανά το παγκόσμιο.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα MENTORme Cloud
(https://academy.mentorme-programme.eu/)
περιλαμβάνει:

MENTORme Εφαρμογή κινητού
Υποστηρίζει την υλοποίηση, διαχείριση, επικοινωνία
και εποπτεία του έργου MENTORme, καθώς και τη
δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ των
ενδιαφερομένων που εμπλέκονται. Επιτρέπει στους
επιτηρητές, μέντορες και  στα άτομα που λαμβάνουν
καθοδήγηση να κρατήσουν επαφή .

https://apps.apple.com/app/mentorme/id1631526
529

https://play.google.com/store/apps/details?
id=org.inspire.mentorme.mentormeapp

3. Η πλατφόρμα MENTORme και η
εφαρμογή κινητού
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Τους καθοδηγήσει μέσω των διαδικασιών,
εργαλείων, εγγραφών, και κατευθυντήριων
γραμμών, κ.τ.λ.
Υποστηρίξει τα άτομα που λαμβάνουν
καθοδήγηση, τους μέντορες και τους
επιτηρητές.
Συμπεριλάβει όλα τα στοιχεία του έργου, τις
υπηρεσίες που προσφέρονται, τους ρόλους
κ.τ.λ.

Το εγχειρίδιο για τους συμμετέχοντες
δημιουργήθηκε με σκοπό να:

4. MENTORme Εγχειρίδιο για τις
κοινότητες
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Διαδικασίες
καθοδήγησης
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Διαδικασίες
καθοδήγησης

Το εγχειρίδιο σχετίζεται με όλους τους
ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες (τα άτομα που
λαμβάνουν καθοδήγηση, τα άτομα με λιγότερες
ευκαιρίες, τους μέντορες (μαθητές) και τους επιτηρητές
(καθηγητές) του εκπαιδευτικού προγράμματος
MENTORme.
Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τη διαδικασία πιστοποίησης
του προγράμματος MENTORme  (Mentoring  Accredited
Module) και τους ελέγχους ποιότητας του
προγράμματος.  

Τον Ιούνιο του 2022, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
MENTORme έχει πιστοποιηθεί από το γερμανικό φορέα
πιστοποίησης ACQUIN για ένα (1) χρόνο, από τον
Ιούνιο του 2022-Μάιο του 2023, που συνάδει με το
Ευρωπαϊκό πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας (EQF,
ESG standards, ECTS points, Europass) και εργαλεία
που προωθούν την διαφάνεια και την κινητικότητα στις
Ευρωπαϊκές χώρες. Η διαδικασία πιστοποίησης
στοχεύει στην αξιολόγηση της υφιστάμενης ποιότητας
του  προγράμματος και στην εισήγηση βελτιώσεων.

Η διαδικασία συμπεριλαμβάνει την εξωτερική
αξιολόγηση του προγράμματος από ομότιμους
(εξωτερικοί εμπειρογνώμονες). Για να διασφαλιστεί η
αμεροληψία της ομάδας αξιολόγησης από ομοτίμους, οι
εξωτερικοί εμπειρογνώμονες εξέτασαν το πρόγραμμα
σπουδών με βάση ένα σύνολο κριτηρίων σύμφωνα με
τα «Πρότυπα και Κατευθυντήριες γραμμές για τη
Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (ESG) που παρέχει ένα
πλαίσιο για τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, το
οποίο μπορεί επίσης να ενσωματώνει εθνικά ή/και
συγκεκριμένα πρότυπα.
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Διαδικασίες
καθοδήγησης
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Διαφοροποίηση στην αγορά και στο Ευρωπαϊκό
επίπεδο, αυξάνοντας την βιωσιμότητα των
αποτελεσμάτων
Επιτρέπει την μεταφορά και την σύγκριση των
δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην Ευρώπη
Υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας κοινής κατανόησης 
 των απαιτήσεων πιστοποίησης μεταξύ των
ενδιαφερόμενων.
Ενισχύει τη δημόσια άποψη της αξίας της
πιστοποίησης και των εθνικών κανόνων
Παρέχει μια σφραγίδα πιστοποίησης με βάση το
Ευρωπαϊκό πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας και
των διεθνών κριτηρίων 
Ο οργανισμός ACQUIN είναι μέλος του Ευρωπαϊκού
οργανισμού για τη Διασφάλιση της ποιότητας
(ENQA) και εγγεγραμμένο μέλος στο EQAR-European
Quality Assurance Register και στο INQAAHE-Διεθνές
Δίκτυο φορέων για τη διασφάλισης της ποιότητας 
Οι διαδικασίες είναι διαφανείς και τα αποτελέσματα
δημόσια.

Το πρόγραμμα έχει ξεκάθαρους και έγκυρους
στόχους
Η ιδέα του προγράμματος επιτρέπει την
πραγματοποίηση των στόχων
Όλες οι ανάγκες θα εφαρμοστούν και απαραίτητοι
πόροι θα αξιοποιηθούν
Ο εκπαιδευτικός φορέας θα ελέγχει περιοδικά κατά
πόσο οι στόχοι του προγράμματος έχουν επιτευχθεί
και κατά πόσο το πρόγραμμα χρειάζεται αλλαγές.

Το πρόγραμμα MENTORme παρέχει τα ακόλουθα
ωφελήματα στους συμμετέχοντες σε Ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο: 

Η διαδικασία εφαρμόζει διαφανή κριτήρια και εγγυείται
ότι:



Διαδικασίες
καθοδήγησης

Τί είναι το έργο MENTORme;
Οι κοινότητες MENTORme (πώς να τις
δημιουργήσεις)
Τα κριτήρια για να γίνεις μέντορας/επιτηρητής/
λάβεις καθοδήγηση
Η μέθοδος πιστοποίησης για να γίνεις μέντορας
μέσω του εγχειρίδιου MENTORme που έχει
δημιουργηθεί από το Πανεπιστήμιο της
Βαγιαδολίδ στο πλαίσιο του ΙΟ1- 4η
δραστηριότητα του προγράμματος.

Οι διαδικασίες καθοδήγησης και συστήματος
βρίσκονται στη πλατφόρμα MENTORme ACADEMY
(https://academy.mentorme-programme.eu/) η
οποία χειρίζεται το σύστημα εποπτείας και είναι η
βάση για την δημιουργία σχέσης μεταξύ των
σπουδαστών και των ακαδημαϊκών. Πιο
συγκεκριμένα, μέσω του MENTORme  ACADEMY, τα
ΑΕΙ (σπουδαστές-καθηγητές) μπορούν να παρέχουν
βοήθεια (π.χ. ψηφιακές δεξιότητες, γλωσσικές
δεξιότητες για πρόσφυγες, κοινωνικές δεξιότητες για
άτομα με αναπηρίες).

Ένα χρήσιμο έγγραφο που παρουσιάζει: 
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Διαδικασίες
καθοδήγησης

Ακολουθώντας τη μεθοδολογία του
προγράμματος 
Έχοντας την εμπειρία να παρέχεις διδασκαλία
(περιεχόμενο, στρατηγικές, αξιολόγηση)
Βοηθώντας στην ανάπτυξη των μεντόρων 

Πώς να γίνεις επιτηρητής 

Επιδεικνύοντας ενδιαφέρον για μάθηση
Συμμετέχοντας σε κοινωνικά προγράμματα
Έχοντας ενεργή συμμετοχή σε προγράμματα
Ανήκοντας σε ομάδες ατόμων με λιγότερες
ευκαιρίες  

Πώς να λάβεις καθοδήγηση 

Αποκτώντας δεξιότητες και ικανότητες που
απαιτούνται για να διδάξεις στο πρόγραμμα
(επικοινωνιακές, οργανωτικές, ηγετικές)
Έχοντας τις γνώσεις για το θέμα (να είσαι
άνετος/η)
Αποκτώντας κίνητρο για συμμετοχή
Μοιράζοντας την εμπειρία με τα άτομα που
λαμβάνουν καθοδήγηση

Πώς να γίνεις μέντορας

Τα κριτήρια για να γίνεις μέντορας/
επιτηρητής/λαμβάνεις καθοδήγηση
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Ο Ευρωπαϊκός κανόνας προστασίας δεδομένων
εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018 σε όλα τα μέλη
κράτη της ΕΕ για να εναρμονίσει τους νόμους περί
προστασίας δεδομένων σε όλη την Ευρώπη. 

Σύμφωνα με το ΓΚΠΔ ένα ευάλωτο άτομο είναι ένα
άτομο τρίτης ηλικίας, αιτητές ασύλου, ανήλικα,
εγκυμονούσες, άτομα με αναπηρίες ή ψυχικές
διαταραχές, και άλλα άτομα από εθνικές
μειονότητες.

Ο εντοπισμός των ευάλωτων ατόμων είναι
σημαντικός καθώς τα άτομα αυτά μπορεί να μην
είναι σε θέση να δώσουν την συγκατάθεση τους  ή
να υποστούν τις συνέπειες σε περίπτωση που τα
προσωπικά τους δεδομένα δημοσιευθούν. Λάβετε
υπόψη, ότι οι πληροφορίες πρέπει να είναι
διαφανής και στο δοσμένο κείμενο να υπάρχει
πάντα αίτηση για συγκατάθεση.

Εφαρμόζοντας το ΓΚΠΔ στις νέες πλατφόρμες,
εφαρμογές και υπηρεσίες απαιτεί την παροχή της
κατάλληλης προστασίας. Αυτό σημαίνει, ότι πρέπει
να βεβαιωθείτε εάν τα δεδομένα είναι μαζεμένα και
αναγνωρισμένα, πως αποθηκεύονται, ποιος έχει
πρόσβαση σε αυτά, πως τα δεδομένα
επεξεργάζονται και πότε καταστρέφονται. 

Ο ΓΚΠΔ πρέπει να είναι διαφανής για τους χρήστες
των νέων τεχνολογιών. Πρέπει να τους επιτραπεί η
δυνατότητα να απαιτούν πρόσβαση σε
πληροφορίες που σχετίζονται με αυτούς, και να
μπορούν να απαιτούν την διαγραφή αυτών των
πληροφοριών. Καθώς χρησιμοποιούν τις
πλατφόρμες, εφαρμογές και άλλες υπηρεσίες η
διαδικασία συναίνεσης αυτοματοποιείται.
Επιπρόσθετα, πρέπει να απαιτείται οποιαδήποτε
συναίνεση για σκοπούς συλλογής προσωπικών
δεδομένων.

Πολιτικές
ΓΚΠΔ 
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Η πλατφόρμα
MENTORme
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Η πλατφόρμα MENTORme
έχει δημιουργηθεί με σκοπό
να ανταποκριθεί στην
ψηφιακή πραγματικότητα
που ζούμε και να επιτρέψει
στους μαθητές στην Ευρώπη
να εκμεταλλευτούν το
πλεονέκτημα του καινοτόμου
και ενδιαφέρον υλικού που
έχει δημιουργήσει η
κοινοπραξία ΔΩΡΕΑΝ.

Βρείτε την πλατφόρμα MENTORme
εδώ: https://academy.mentorme-

programme.eu/

19



Στην πλατφόρμα, οι χρήστες μπορούν να εξερευνήσουν,
δημιουργήσουν και βελτιώσουν 4 διαφορετικές δεξιότητες μέσα από
το διαδραστικό υλικό στα Αγγλικά, Ελληνικά, Πολωνικά, Γερμανικά και
Ισπανικά. Κάθε μάθημα είναι εμπλουτισμένο με πίνακα ανακοινώσεων,
εκπαιδευτικό υλικό στην μορφή ενός ψηφιακού βιβλιάριου, αρχεία
που μπορούν να κατέβουν στην μορφή pdf, επεξεργασίας κειμένου και
παρουσίασης. Μπορείτε επίσης να βρείτε το περιεχόμενο σε μορφή
YouTube  videos.  Οι δεξιότητες είναι οι παρακάτω και συμπληρώνουν
την 5η ενότητα η οποία είναι η εισαγωγή σε όλες τις τέσσερις
ενότητες.

Για να προβείτε σε αυτές τις ενότητες απαιτείται η δημιουργία ενός
λογαριασμού (ΔΩΡΕΑΝ). Απλά βήματα όπως η παροχή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, η δημιουργία κωδικού και η επαλήθευση του
λογαριασμού είναι απαραίτητα και είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη
ο ΓΚΠΔ για να μπορούν οι χρήστες να εγγραφούν και να ενωθούν με
ασφάλεια  στο λογαριασμό τους. 
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Οι γνώσεις και οι
δεξιότητες τους θα
πιστοποιηθούν έτσι ώστε
να μπορούν να γίνουν
ΜΕΝΤΟΡΕΣ. Για την
πιστοποίηση τους, θα
χρησιμοποιηθεί η
μεθοδολογία των
Ψηφιακών Εβλημάτων
(Open Badges) που είναι
βασισμένη στις
διαδικασίες μη-τυπικής
μάθησης.  

Η αξιολόγηση έχει την μορφή των ερωτηματολογίων με ερωτήσεις,
προσαρμοσμένες σε πραγματικές καταστάσεις στις οποίες οι μαθητές
καλούνται να βρουν την σωστή απάντηση. Μόλις τελειώσουν και τα 4
ερωτηματολόγια, καλούνται να απαντήσουν σε μια τελική αξιολόγηση έτσι
ώστε να γίνουν μέντορες. 

Οι επιτηρητές μπορούν να δουν τους μαθητές που έχουν εγγραφεί στην
πλατφόρμα, πόσοι από αυτούς έχουν ολοκληρώσει το μάθημα, αυτούς που
έχουν ξεκινήσει και είναι στη διαδικασία ολοκλήρωσης και πόσοι δεν έχουν
ξεκινήσει το μάθημα ακόμη. Επιπρόσθετα, ο επιτηρητής μπορεί να αναθέσει
εργασίες, να δημιουργήσει αξιολογήσεις, να δει τη βαθμολογία, να δώσει
Open Badge, να ξεκινήσει μια συζήτηση με ένα μαθητή και να κάνει μια
σχετική ανάρτηση στο φόρουμ. Όλα τα πιο πάνω χρήσιμα χαρακτηριστικά
είναι δωρεάνμ χωρίς περιορισμούς ως προς τον τρόπο χρήσης τους. 

Όλες αυτές οι σύγχρονες και εύχρηστες λειτουργίες παρέχονται δωρεάν,
χωρίς περιορισμό στη χρήση. Με τη συμμετοχή σας στο έργο MENTORme,
αναπτύσσετε τις κατάλληλες δεξιότητες για να γίνετε μέντορας και ενεργός
πολίτης στην κοινωνία!
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Η εφαρμογή
MENTORme
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Η εφαρμογή MENTORme στοχεύει να φέρει κοντά τους
μέντορες με τα άτομα που θα λάβουν καθοδήγηση
ούτος ώστε θα δουλέψουν μαζί για να πετύχουν τους
στόχους του έργου MENTORme: Προώθηση κοινωνικής
ένταξης των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες. 

Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες του έργου
MENTORme, τις ευάλωτες ομάδες και τους οργανισμούς
να εκφράσουν τις ανάγκες των ατόμων που θα δεχθούν
καθοδήγηση και να επιτρέψουν στους μέντορες να
δημιουργήσουν και να διαφημίσουν προσφορές και
εκδηλώσεις για τους ενδιαφερόμενους. Στοχεύει επίσης
να προωθήσει το έργο MENTORme στο κοινό.

Η εφαρμογή MENTORme είναι διαθέσιμη σε 
 Android και Apple iOS συσκευές, στο Google Play
Store και Apple App Store αντίστοιχα. Μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε την κάμερα του κινητού σας
για να σκανάρετε τα πιο κάτω QR codes,  ή να
πατήσετε στους συνδέσμους.

Η εφαρμογή
MENTORme

 

Κατέβασε την εφαρμογή
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Αρχική Σελίδα
Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή MENTORme,
βρείτε την στο κινητό ή tablet σας  και ανοίξτε την. Η
γλώσσα που χρησιμοποιείται αυτόματα από την
εφαρμογή είναι τα Αγγλικά, αλλά μπορείτε να την
αλλαξετε πατώντας στο εικονίδιο πάνω δεξιά στην
οθόνη. Η εφαρμογή υποστηρίζεται από τέσσερις
επιπλέον γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά, Πολωνικά,
Ελληνικά και Γερμανικά.

Στο τέλος της αρχικής
σελίδας μπορείτε να
βρείτε το μενού
περιήγησης που
επιτρέπει στους
χρήστες να δουν και
να διαχειριστούν
προσφορές και
ανάγκες, ή να
διαχειριστούν το
λογαριασμό τους στην
εφαρμογή του
MENTORme.

Η εφαρμογή
MENTORme

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή
MENTORme 

Το μενού στην αρχή της αρχικής σελίδας επιτρέπει
στους χρήστες να αλλάξουν γλώσσα, να δουν
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή ή το
λογαριασμό τους. Στο κέντρο της οθόνης, οι χρήστες
μπορούν να δουν τις πιο πρόσφατες εκδηλώσεις που
έχουν αναρτηθούν από τους μέντορες. 

Εικόνα 1: 
Η αρχική σελίδα της εφαρμογής

MENTORme.



25

Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να δουν τις
υπάρχοντες και εγκεκριμένες προσφορές και ανάγκες.
Οι χρήστες μπορούν να δουν όλες τις διαθέσιμες
προσφορές και ανάγκες και να επιλέξουν ένα
αντικείμενο από τις λίστες για περισσότερες
πληροφορίες, να αναζητήσουν προσφορές και ανάγκες
με βάση την περιοχή τους. Οι χρήστες που δεν είναι
εγκεκριμένοι μπορούν επίσης να δουν τις λίστες, αλλά
μόνον οι εγκεκριμένοι χρήστες όπως οι μέντορες ή τα
άτομα που λαμβάνουν καθοδήγηση, μπορούν να δουν
τις προσφορές ή τις ανάγκες αντίστοιχα και να τις
επεξεργαστούν. Για να εγκριθείς από την εφαρμογή, οι
χρήστες πρέπει πρώτα να εγγραφούν πατώντας στο
κουμπί λογαριασμού. Όταν δεν είναι συνδεδεμένοι, θα
μεταφερθούν στην οθόνη εγγραφής όπου μπορούν να
χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό για
να συνδεθούν, να εγγραφούν σαν χρήστες ή να
αιτηθούν σαν μέντορες.

Η εφαρμογή
MENTORme

Προσφορές, εκδηλώσεις και ανάγκες 

Οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν στην εφαρμογή
του MENTORme ως άτομα που θα λάβουν καθοδήγηση
χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό
τους. Όταν δημιουργηθεί ο λογαριασμός, τα άτομα
αυτά μπορούν να δημιουργήσουν τις ανάγκες τους οι
οποίες θα αναρτηθούν αφού εγκριθούν. Για να
εγγραφείς σαν μέντορας, πρέπει να έχεις λάβει
πρόσκληση από τον διαχειριστή της εφαρμογής ή να
έχεις αιτηθεί και να έχεις εγκριθεί. Οι μέντορες
μπορούν επίσης να δημιουργήσουν προσφορές και
εκδηλώσεις, τις οποίες μπορούν να παρακολουθήσουν
τα άτομα που θα λάβουν καθοδήγηση. 

Εγγραφή
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Για να παρευρεθείς σε εκδηλώσεις πρέπει να
προκρατήσεις την θέση σου δηλώνοντας τον
αριθμό ατόμων. Η εφαρμογή επιτρέπει στον
χρήστη να προκρατήσει ένα συγκεκριμένο αριθμό
ατόμων. Επιπρόσθετα, κάθε χρήστης μπορεί να
κάνει μια κράτηση για κάθε εκδήλωση.

Η εφαρμογή
MENTORme

Εκδηλώσεις και κρατήσεις

Οι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν τους
λογαριασμούς τους και όλες τις πληροφορίες που
έχουν προσθέσει μέσα από το λογαριασμό τους. Η
εφαρμογή επιτρέπει στο χρήστη να αλλάξει τα
προσωπικά του στοιχεία και τα στοιχεία σύνδεσής του
(όνομα χρήστη και κωδικός) στο προφίλ του.
Επιπρόσθετα, ο χρήστης μπορεί να ελέγξει τα
δεδομένα που έχει καταχωρήσει (π.χ. προσφορές,
ανάγκες, εκδηλώσεις, κρατήσεις, κτλ.) από το μενού
της εφαρμογής. Τέλος, οι χρήστες μπορούν να
διαγράψουν το λογαριασμό τους καθώς και τις
πληροφορίες που σχετίζονται με αυτό, όπως
προσφορές, ανάγκες, εκδηλώσεις, κρατήσεις κτλ. 

Λογαριασμοί και διαχείριση
δεδομένων

Εικόνα 2: Οι
κρατήσεις και
οι οθόνες
λογαριασμού
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Η εφαρμογή
MENTORme

Όνομα χρήστη
Κωδικός 
Όνομα 
Ινστιτούτο 
Email

Με την δημιουργία ενός λογαριασμού
εφαρμόζεται αυτόματα η πιο πάνω πολιτική περί
προστασίας δεδομένων. Κατά τη διάρκεια της
δημιουργίας λογαριασμού, η εφαρμογή συλλέγει
τα ακόλουθα δεδομένα από το χρήστη:

Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται με
ασφάλεια στο διακομιστή. Όλη η επικοινωνία
μεταξύ της εφαρμογής και του διακομιστή γίνεται
σε ένα ασφαλές δίκτυο επικοινωνίας. Εάν ο
χρήστης επιθυμεί, μπορεί να διαγράψει το
λογαριασμό και τα προσωπικά του στοιχεία. Οι
πιο πάνω πληροφορίες απαιτούνται για σκοπούς
ταυτοποίησης και επικοινωνίας. Η εφαρμογή 
 δημιουργήθηκε από την κοινοπραξία του έργου.
Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τους
σκοπούς του έργου, δεν θα δημοσιευθούν σε
τρίτους και δεν θα χρησιμοποιηθούν για
διαφημιστικούς λόγους. 
Για απορίες σχετικά με την προστασία
δεδομένων, οι χρήστες μπορούν να
συμπληρώσουν την φόρμα επικοινωνίας στην
σελίδα του έργου.

Πολιτική προστασίας



Ρόλοι και 
ευθύνες
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Ρόλοι και 
ευθύνες

Στην πλατφόρμα MENTORme  μπορείτε να βρείτε
τους ακόλουθους ρόλους:

Να γίνει το έργο 
 MENTORme  γνωστό σε

πανεπιστήμια

 Να βοηθήσει την
κοινωνία να γίνει πιο

περιεκτική, κυρίως προς
τις ευάλωτες ομάδες

 

Να εξοπλίσει τους
φοιτητές Τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης με
χρήσιμες δεξιότητες

όπως ενεργή
συμμετοχή, κριτική
σκέψη, σεβασμός

 

Mentees–τα άτομα που θα λάβουν καθοδήγηση
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Είναι οι ενήλικες με κοινωνικά προβλήματα ένταξης
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα MENTORme ως
μαθητές. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να
ακολουθήσουν την διαδικασία εγγραφής, όπως
εξηγείται πιο πάνω για να εγγραφούν στην
πλατφόρμα. Εκεί θα πρέπει να συμβουλευθούν όλα
τα διαθέσιμα έγγραφα σχετικά με τις κοινωνικές και
πολιτικές ικανότητες και να συμπληρώσουν τις
δραστηριότητες και αξιολογήσεις έτσι ώστε να
διεκδικήσουν τα ψηφιακά εμβλήματα
(πολυγλωσσική ικανότητα, προσωπική, κοινωνική
και μεταγνωστική ικανότητα, πολιτική αγωγή και
πολιτιστική επίγνωση και ικανότητα έκφρασης).

Πριν την έναρξη των εκπαιδευτικών ενοτήτων,
υπάρχει μια εισαγωγή για να βοηθήσει τους μαθητές
να κατανοήσουν την ικανότητα, τις βασικές
δεξιότητες που θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ως
σημαντικές για τους ευρωπαίους πολίτες και μια
σύντομη επεξήγηση των ενοτήτων του
προγράμματος MENTORme.

Μόλις ολοκληρωθεί το εισαγωγικό μέρος της
εκπαίδευσης, ξεκινάμε με την πολυγλωσσική
ικανότητα. Αυτή η ενότητα απαιτείται το εργαλείο
της PowerPoint και μπορεί να ολοκληρωθεί με την
τελική αξιολόγηση. 



Ρόλοι και 
ευθύνες

Επιπρόσθετα, μπορούμε να βρούμε την προσωπική,
κοινωνική και μεταγνωστική ικανότητα. Σε αυτές,
μπορούμε να βρούμε όλο το γενικό περιεχόμενο σε
ένα PowerPoint και 3 άλλα με το ειδικό περιεχόμενο
χωρισμένο στις τρεις ικανότητες, προσωπική,
κοινωνική και μεταγνωστική ικανότητα.
Συμπεριλαμβάνονται οχτώ δραστηριότητες που
μπορούν να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της
εκπαίδευσης μαζί με την τελική αξιολόγηση. 

Το τρίτο κομμάτι του προγράμματος αναφέρεται
στην πολιτική αγωγή. Σε αυτό μπορούμε να βρούμε
ένα PowerPoint το οποίο θα μας καθοδηγήσει στην
διαδικασία μάθησης και περιλαμβάνει βίντεο και
επτά δραστηριότητες για τους μαθητές. Όταν
ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι, οι μαθητές καλούνται
να ολοκληρώσουν  το τεστ αξιολόγησης για να
πάρουν το αντίστοιχο ψηφιακό έμβλημα.

Στο τελευταίο κομμάτι, μπορούμε να βρούμε την
ικανότητα σχετικά με την πολιτιστική επίγνωση και
την ικανότητα έκφρασης. Είναι χωρισμένη σε 3
υποενότητες: πολιτιστική επίγνωση και έκφραση,
εμπειρία και συναίσθημα, πολιτισμική γνώση και
κατανόηση. Μέσα σε αυτές τις υποενότητες θα
βρείτε όλες τις τέσσερις δραστηριότητες και τέλος
θα κληθείτε να αξιολογήσετε το περιεχόμενο τους.

Σε αυτό το σημείο, οι μαθητές μπορούν να λάβουν τα
ψηφιακά εμβλήματα για κάθε ικανότητα, αλλά το
πρόγραμμα στοχεύει να βοηθήσει τους μαθητές να 
 αποκτήσουν πολιτιστικές και κοινωνικές ικανότητες.
Γι' αυτό το λόγο, στην τελευταία φάση του
προγράμματος συνιστάται μια γενική αξιολόγηση
όλων των ικανοτήτων. Για να επιτευχθεί αυτό είναι
απαραίτητο να απαντηθούν όλα τα ερωτηματολόγια. 
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Ρόλοι και 
ευθύνες

Να έχουν ενδιαφέρον για τη μάθηση 
Να συμμετάσχουν σε κοινωνικά προγράμματα
Να έχουν ενεργό συμμετοχή στο πρόγραμμα ή
τις δραστηριότητες
Να ανήκουν σε ομάδα ανθρώπων με λιγότερες
ευκαιρίες

Οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν
οι άνθρωποι που επιθυμούν να
συμμετάσχουν ως μαθητευόμενοι:

Να είναι πρόθυμος να μάθει και να βελτιώσει
τον εαυτό του για να ενσωματωθεί πιο εύκολα
στην κοινωνία.
Να είναι οργανωμένος, ευέλικτος και
υπεύθυνος να παρακολουθεί τα μαθήματα του.
Να είναι ανοιχτός σε σχόλια και προτάσεις
ακόμα και κάποιον μικρότερο του ηλικιακά.
Να μπορεί να βοηθήσει τους φοιτητές
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να προσαρμοστούν
σε νέα περιβάλλοντα και προκλήσεις και να
κατανοήσουν  και να σέβονται τις κοινωνικές
διαφορές. Δημιουργήστε καλές σχέσεις
καθοδήγησης, ακόμη και φιλίες με τους
μέντορες τους.

Ο ρόλος που πρέπει να παίξουν οι
εκπαιδευόμενοι στο πρόγραμμα: 
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To make the MENTORme
project highly known
among universities 

Μέντορες
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Από μαθητής πανεπιστημίου, να γίνει ικανός μέντορας
για να διδάξει και να παρέχει καθοδήγηση και στήριξη
σε ευάλωτα άτομα.
Να αποκτήσει εμπειρία, γνώση και ενδιαφέρον για
έναν συγκεκριμένο τομέα και να μπορεί να το
μεταδώσει σε άλλους ανθρώπους. 
Να έχει επαρκή κίνητρα για να μπορεί να συνεχίσει
την εκπαίδευση και να γίνει καλός μέντορας.
Να είναι υπεύθυνος και οργανωμένος για να παρέχει
την απαραίτητη καθοδήγηση στα ενδιαφερόμενα μέλη. 
Να μπορεί να δημιουργήσει ένα ενδιαφέρον
περιβάλλον μάθησης προσαρμοσμένο στις ανάγκες του
κοινού
Να είναι σε θέση να προσαρμόστεί στην αλλαγή και να
προωθεί την ενεργό συμμετοχή του πολίτη
ανεξαρτήτως χρώματος, εθνικότητας, ηλικίας και
οικονομικής κατάστασης. 

Να διαθέτεις τις απαραίτητες ικανότητες και
δεξιότητες για τη διδασκαλία στο πρόγραμμα
(επικοινωνία, οργάνωση, ηγεσία).
Να γνωρίζεις το θέμα πολύ καλά (να είσαι άνετος)
Να έχεις κίνητρο συμμετοχής
Να είσαι σε θέση να μοιραστείς εμπειρίες με τους
μαθητές

Οι μέντορες είναι φοιτητές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που
επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι
υπεύθυνοι για την επίβλεψη της δραστηριότητας των
μαθητών και τυχόν αμφιβολιών ή προβλημάτων που
μπορεί να έχουν.  Σε σχέση με την εφαρμογή MENTORme,
είναι αυτοί που μπορούν να δημιουργήσουν διαφορετικές
δραστηριότητες εκπαίδευσης ή/και αναψυχής που
στοχεύουν στην ενίσχυση των πολιτικών και κοινωνικών
δεξιοτήτων των ευάλωτων ατόμων. Για να γίνει αυτό
πρέπει να γίνουν μέντορες, ακολουθώντας την κατάρτιση
που προσφέρουν οι ακαδημαϊκοί της Τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. 
Ο μέντορας είναι ο φοιτητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
που πρέπει να αναλάβει:

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις  για να είσαι μέντορας
είναι:
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To make the MENTORme
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Επιτηρητές
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Να παρέχουν στους μέντορες (φοιτητές) τον
κατάλληλο και απαραίτητο προσανατολισμό και
πληροφορίες για το πρόγραμμα.
Να εκπαιδεύουν τους μαθητές να γίνουν
μέντορες
Να βοηθούν τους μαθητές με τυχόν αμφιβολίες,
ερωτήσεις ή ανησυχίες που μπορεί να έχουν 
Να παρακολουθούν και να ελέγχουν την
ποιότητα της σχέσης μεταξύ μέντορα και μαθητή
και να παρέμβει εάν είναι απαραίτητο
Να προτείνουν τρόπους βελτίωσης της
συμπεριφοράς και των ενεργειών του μέντορα
και του μαθητή καθώς και καινοτόμους τρόπους
διδασκαλίας

Να ακολουθούν τη μεθοδολογία εκπαίδευσης του
προγράμματος
Να έχουν εμπειρία στην παροχή εκπαίδευσης
(περιεχόμενο, στρατηγικές διδασκαλίας και
αξιολόγηση).
Να βοηθούν στην ανάπτυξη δυνατοτήτων των
μεντόρων.

·Οι επιτηρητές είναι ακαδημαϊκοί Ανώτατης
Εκπαίδευσης που έχουν το ρόλο του υποστηρικτή
για τους μέντορες. Επιβλέπουν την κατάρτιση
φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη
διαμόρφωση πολιτικών και κοινωνικών ικανοτήτων.
Οι επιτηρητές επιβλέπουν την επαλήθευση της
τήρησης των κατευθυντήριων γραμμών. Μόλις οι
μαθητές γίνουν μέντορες επιβλέπουν την υλοποίηση
των δραστηριοτήτων από τους μαθητές και οι
επιτηρητές αναλαμβάνουν να τους στηρίξουν.

Ο ρόλος που έχουν οι επόπτες στο πλαίσιο του
προγράμματος είναι:

Οι επόπτες του προγράμματος πρέπει να:



Επικοινωνία με
ΑΕΙ 
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Η επικοινωνία στο πλαίσιο της διαδικτυακής
διαδικασίας μάθησης είναι ένα σημαντικό κανάλι
υποστήριξης για τους μαθητές ώστε να κάνουν
ερωτήσεις και να εγείρουν προβλήματα.

Μέσα από την εκπαιδευτική πλατφόρμα (MENTORme
Academy),  μπορείτε να επικοινωνήσετε με
οποιοδήποτε από τους συμμετέχοντες που είναι
εγγεγραμμένοι στην πύλη. Υπάρχει δυνατότητα
αποστολής μηνυμάτων σε κάθε άτομο ιδιωτικά και
μπορούν να δημιουργηθούν ομάδες. Ως μια από τις
δραστηριότητες της πλατφόρμας, με τη δημιουργία
φόρουμ, μπορείτε να παρακινήσετε την ανταλλαγή
ιδεών και προβλημάτων που σχετίζονται με την
ανάπτυξη εκπαίδευσης και πτυχών που σχετίζονται με
τη συμμετοχή των πολιτών.

Με την εφαρμογή MENTORme, δεν υπάρχει δυνατότητα
επικοινωνίας μεταξύ μέντορα και μαθητή.

Επικοινωνία με
ΑΕΙ 
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Μεθοδολογία
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Μεθοδολογία
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Εργαλείο χαρτογράφησης (Mapping Tool) – στον
χάρτη μπορείτε να βρείτε παραδείγματα καλών
πρακτικών σε κάθε χώρα εταίρο που
υποστηρίζουν άτομα με λιγότερες ευκαιρίες
μέσω δια βίου μάθησης ή κοινωνικών-πολιτικών
πρωτοβουλιών
Εθνικές εκθέσεις από κάθε χώρα εταίρο – εθνικές
εκθέσεις παρουσιάζουν την τρέχουσα κατάσταση
κάθε χώρας εταίρου και προσδιορίζουν τα
τρέχοντα κενά και τις ανάγκες των ευάλωτων
ατόμων 
Συγκριτική Έκθεση – Η Συγκριτική Έκθεση
παρουσιάζει τις ανάγκες και τα κενά στις πέντε
χώρες όσον αφορά τα προγράμματα συμμετοχής
του πολίτη που υποστηρίζουν άτομα με
λιγότερες ευκαιρίες που σχετίζονται με τη δια
βίου μάθησης/ενεργό πολίτη ή την ενεργό
γήρανση.
Εγχειρίδιο MENTORme – παρουσιάζει τις κύριες
πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα όπως
τους στόχους, ρόλους στο πρόγραμμα, τις
απαιτήσεις και τις διαδικασίες κ.λπ.

Η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου MENTORme
βασίστηκε σε διάφορες φάσεις, κατά τις οποίες επτά
εταίροι του έργου ετοίμασαν μια σειρά
αποτελεσμάτων (που ονομάζονται Intellectual
Outputs).

Στην αρχική φάση του έργου, προετοιμάστηκαν τα
ακόλουθα έγγραφα στο πλαίσιο του IO1: 

Με βάση τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα της
πρώτης φάσης του έργου, η δεύτερη φάση αφορούσε
την προετοιμασία ενός πλαισίου ικανοτήτων με
υποστηρικτικό υλικό. Μπορείτε να βρείτε τα
ακόλουθα έγγραφα εδώ: 

https://mentorme-programme.eu/mapping-tool/
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Μεθοδολογία

Πλαίσιο Ικανοτήτων – περιλαμβάνει μια γενική
περιγραφή των ΑΕΙ και πιο συγκεκριμένα για τις
χώρες που απαρτίζουν την κοινοπραξία. Επίσης,
περιέχει πληροφορίες για τις βασικές ικανότητες
που θεσπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση το
2018, ειδικά εκείνων που συνδέονται με τη
συμμετοχή στα κοινά (πολυγλωσσική ικανότητα,
προσωπική, κοινωνική και μεταγνωστική
ικανότητα, πολιτική αγωγή και πολιτιστική
επίγνωση και ικανότητα έκφρασης). Για την κάθε
ικανότητα υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή που
συμπεριλαμβάνει τους δείκτες καθώς και τις
εγκάρσιες δεξιότητες που μπορεί να αναπτύξει ο
μαθητής.

Διδακτικές προσεγγίσεις – οδηγός υποστήριξης για
την προετοιμασία του διδακτικού υλικού που θα
χρησιμοποιηθεί για την κατάρτιση των φοιτητών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μπορείτε να βρείτε
εδώ γενικές πληροφορίες σχετικά με τις διδακτικές
προσεγγίσεις και την περιγραφή των μεθόδων
διδασκαλίας όπως είναι η διαδικτυακή και μικτή
μάθηση.

Οδηγός διδασκαλίας – οδηγός για την
προετοιμασία του διδακτικού υλικού που θα
χρησιμοποιηθεί κατά την εκπαίδευση φοιτητών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Περιέχει μια πρακτική
επισκόπηση των τρόπων διδασκαλίας (θεωρητικά
μαθήματα, πρακτικά, σεμινάρια, εργαστήρια, κ.λπ.)
και μεθόδων διδασκαλίας (όπως μελέτες
περιπτώσεις, μάθηση βασισμένη στην επίλυση
προβλημάτων, κ.λπ.). Μπορείτε επίσης να βρείτε
μια σύντομη περιγραφή της έννοιας της
διδασκαλίας με επίκεντρο τον μαθητή (SCLT).
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Μεθοδολογία

Μετά την ανάπτυξη του Πλαισίου Ικανοτήτων και
των οδηγών (Διδακτικές προσεγγίσεις και
Οδηγός Διδασκαλίας), η κοινοπραξία του έργου
δημιούργησε το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
Πολιτικής Συμμετοχής που περιέχει ένα σύνολο
ηλεκτρονικού υλικού εκμάθησης χωρισμένο σε 4
ενότητες:

Όλο το υλικό από το πρόγραμμα μπορείτε να το
βρείτε διαδικτυακά στην πλατφόρμα του
MENTORme Academy, αφού συνδεθείτε.

Η μεθοδολογία στην τελευταία φάση του
προγράμματος περιλαμβάνει την υλοποίηση των
ψηφιακών στοιχείων του έργου, όπως το e-
Community,  e-Library,  e-Tool και την εφαρμογή
κινητού, τα οποία περιγράφονται με λεπτομέρεια
σε αυτό το έγγραφο. Ο σκοπός λειτουργίας τους
είναι να υποστηρίξουν τη διαδικασία μάθησης,
την παράδοση του προγράμματος και την
ενσωμάτωση του στην κοινωνία. 

Η τελευταία φάση του έργου συμπεριλαμβάνει
την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου
μέσα από την παράδοση του προγράμματος σε
μαθητές και εκπαιδευτικούς αλλά και μέσα από
τις εκδηλώσεις και τα ΜΚΔ. Μπορείτε να βρείτε
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις
εκδηλώσεις του έργου στα ενημερωτικά δελτία.

To make the MENTORme
project highly known
among universities 

To make society more
inclusive, especially to

vulnerable groups

Πολυγλωσσική
Ικανότητα
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Προσωπική,
Κοινωνική και
μεταγνωστική

ικανότητα

 Πολιτική 
Ιθαγένεια 

Πολιτιστική
επίγνωση και

ικανότητα
έκφρασης



Κανόνες
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Γιατί χρειαζόμαστε τον κανόνα
δεοντολογίας;

 

Σαφήνεια – όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη γνωρίζουν
καλά τις προσδοκίες που πρέπει να ικανοποιηθούν

και ως εκ τούτου, μπορούν να επιλέξουν εάν
εξακολουθούν να επιθυμούν να συμμετάσχουν στο

πρόγραμμα ή εάν πρέπει να προσαρμοστούν
ανάλογα 

 

Επίλυση συγκρούσεων – οι συγκρούσεις είναι
αναπόφευκτες και μερικές φορές καρποφόρες, αλλά
ένας κώδικας συμπεριφοράς μπορεί να βοηθήσει

στην αποφυγή σοβαρών προβλημάτων που
επιβαρύνουν τις διαπροσωπικές σχέσεις

 

Δημόσια εικόνα και υποδοχή – το ευρύ κοινό
μπορεί να μυηθεί στην φιλοσοφία και τις αρχές

χρηματοδοτήσης του προγράμματος

Ένα σύνολο κανόνων, αξιών και αρχών που αναμένεται να
εφαρμοστούν και να τηρηθούν από τους επόπτες,
μέντορες και τα άτομα που θα δεχθούν καθοδήγηση.

Κώδικας Δεοντολογίας
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ανοιχτό
μυαλό 

Να εξετάζονται οι καταστάσεις από
διαφορετικές οπτικές γωνιές
Να σκεφτόμαστε διεξοδικά 

Συνεργασία Να δουλεύουμε με άλλους ομαδικά

Αυτορρύθμιση
Να είμαστε συνεπείς

Να ελέγχουμε τις διαθέσεις και τα
συναισθήματα

Σεβασμός

Για τους εαυτούς μας και τους συναδέλφους
μας, όλοι είμαστε ίσοι

Να μην δεχόμαστε οποιουδήποτε είδους
παρενόχληση

Ανοχή

Να αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα (όσον
αφορά τη γλώσσα, τη θρησκεία, την
κουλτούρα και την σεξουαλικότητα )

Να μη δεχόμαστε προσβλητικά και αγενή
σχόλια
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ειλικρίνεια

Να μην κρατάμε μυστικά τα οποία μπορεί να
έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη δουλειά

Να ξεπερνούμε τυχόν εμπόδια και μην φταίμε
ο ένας τον άλλο

Ισχυρή
εργασιακή
ηθική

Να έχουμε ως στόχο την σκληρή δουλειά 

Αξιοπιστία
και ακρίβεια

Να υποβάλλουμε τις εργασίες έγκαιρα
Να πράττουμε, να είμαστε υπεύθυνα άτομα

Συμμετοχική
στάση

Να δίνουμε το καλό παράδειγμα,
συμμετέχοντας οι ίδιοι στις δραστηριότητες
του προγράμματος όταν χρειάζεται, παρά να

μένουμε στο περιθώριο
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Email
Τηλεφωνικώς
Εφαρμογές Κινητού/Υπολογιστή (e.g. What’s app/ Viber/Discord/
Instagram/ Messenger)
Προγραμματισμένες συναντήσεις δια ζώσης

Οι τρεις πιο πάνω ομάδες μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους
με:

Υ.Γ. Κατά την εγγραφή σας στο πρόγραμμα MENTORme, τα μέλη και
των τριών ομάδων συνιστάται να είναι πιστοί στην επικοινωνία τους,
ελέγχοντας τακτικά τα email, τα μηνύματα ή/και τις τηλεφωνικές
κλήσεις τους.

Πως μπορούν να
επικοινωνήσουν

μεταξύ τους; 

Μέντορες

Άτομα που θα 
δεχθούν καθοδήγηση

Επιτηρητές
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Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης και
Εκδηλώσεις  
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Διαδικτυακά μέσω διαφόρων ΜΚΔ,
πλατφόρμας και ιστοσελίδων
Προσωπικά σε εκδηλώσεις για αξιοποίηση
αποτελεσμάτων και διάδοση δραστηριοτήτων
με τις ομάδες-στόχους.

Ιστοσελίδα: www.mentorme-programme.eu
Facebook: @MENTORmeproject 
Instagram: @mentorme_project 

Στην εποχή του διαδικτύου, η γνώση μπορεί να
μοιραστεί ανά πάσα στιγμή και οι άνθρωποι
έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες σε
σχέση με πριν. Είναι σημαντικό να προωθήσουμε
τη συμμετοχή των ΑΕΙ με την κοινότητα την
οποία βρίσκονται, ελαχιστοποιώντας παράλληλα
την απόσταση μεταξύ των ακαδημαϊκών ορίων
και της κοινωνίας. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι
ότι τα αποτελέσματα θα παραμείνουν διαθέσιμα
και θα χρησιμοποιηθούν από άλλους.  

Ως εκ τούτου, προωθούμε τα αποτελέσματα του
έργου ως εξης: 

Δημιουργήσαμε μια ιστοσελίδα, μια σελίδα στο
Facebook και στο Instagram με σκοπό να
προωθήσουμε τη δουλειά μας και να
μοιραστούμε πληροφορίες με τον κόσμο.
Ακολουθήστε μας:

#WeCARE #BeaMENTOR
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Μέσα
Κοινωνικής
Δικτύωσης

και
Εκδηλώσεις 



Τα ενημερωτικά δελτία αναπτύχθηκαν και
διανεμήθηκαν μετά από κάθε σημαντική στιγμή
για το έργο και μεταφράστηκαν σε όλες τις
γλώσσες των εταίρων.

Ενημερωτικά Δελτία

https://mentorme-programme.eu/newsletter/

Εκδηλώσεις

Δραστηριότητες διάδοσης και επίσημες
εκδηλώσεις 
Ημερίδες ενημέρωσης όπου οι
συμμετάσχοντες θα κληθούν να λάβουν μέρος
σε εργαστήρια, σεμινάρια κ.λπ.

Προγραμματίζουμε εκδήλωσης διάδοσης των
αποτελεσμάτων του έργου για τις οποίες θα
ενημερωθείτε μέσω των πιο πάνω διαδικτυακών
καναλιών:Μέσα

Κοινωνικής
Δικτύωσης

και
Εκδηλώσεις 
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Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις
απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται
σε αυτήν.

https://mentorme-programme.eu/

@MENTORmeproject

@mentorme_project

Οδηγός Α-Ω
του
προγράμματος
MENTORme


