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Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ
Το πρόγραμμα MENTORme
στοχεύει στην ενίσχυση της
αλληλεπίδρασης μεταξύ
φοιτητών Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
και του κοινωνικού συνόλου
μέσω της δημιουργίας
σχέσεων συμβουλευτικής και
καθοδήγησης ανάμεσα σε
καθηγητές πανεπιστημίου
(επιβλέποντες), φοιτητές
πανεπιστημίου (μέντορες),
και άτομα με λιγότερες
ευκαιρίες (καθοδηγούμενοι).
Έτσι, οι φοιτητές θα γίνουν
πολιτικά ενεργοί, με
πολιτισμική αντίληψη και
σεβασμό προς την
πολυπολιτισμικότητα.
@MENTORmeproject

Ένα πρόγραμμα Erasmus+ κατηγορίας
KA2 για την προώθηση της
κοινωνικής ένταξης των ατόμων με
λιγότερες ευκαιρίες μέσω σχέσεων
καθοδήγησης
01.12.2020-31.03.2023

Φοιτητές Ανώτατης Εκπαίδευσης
Καθηγητές Ανώτατης Εκπαίδευσης
Άτομα με λιγότερες ευκαιρίες

Κοινοπραξία των:

@mentorme_project

mentorme-programme.eu

Το παρόν πρόγραμμα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το παρόν έντυπο
αποτυπώνει αποκλειστικά τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για
οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται εδώ.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, στις 11-12 Νοεμβρίου 2021
και οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν δια ζώσης, να συζητήσουν
σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος και να εργαστούν εντός του
πλαισίου των πολιτικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των φοιτητών Ανώτατης
Εκπαίδευσης, με έμφαση στην προετοιμασία ενός ποιοτικού εκπαιδευτικού
προγράμματος για τη συμμετοχή στα κοινά. Επιπλέον, συζητήθηκε η πρόοδος
του εργαλείου ηλεκτρονικής χαρτογράφησης (e-MAPPING), το οποίο
χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Maps για την δικτύωση με άλλα παρόμοια
προγράμματα στήριξης των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες.

"Όταν ένας διδάσκει,
δύο μαθαίνουν." Ρόμπερτ Χάινλαϊν

ΜΕ ΤΙ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΤΩΡΑ
Μετά την δημιουργία του πλαισίου των πολιτικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, οι εταίροι θα
ασχοληθούν με τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα
περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες, μία για κάθε δεξιότητα (πολυγλωσσικές, προσωπικές, κοινωνικές
δεξιότητες, τρόποι μάθησης, πολιτική και πολιτισμική αντίληψη και έκφραση). Όλοι οι εταίροι
συνεργάζονται για την διεκπεραίωση αυτού του έργου. Επιπλέον, σχεδιάζουν τη διαδικασία
αξιολόγησης, για την οποία θα αξιοποιήσουν το σύστημα Open Badge. Ο φοιτητής καλείται να
απαντήσει σε ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης για να προχωρήσει στο επόμενο επίπεδο. Το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μία αξιολόγηση για κάθε δεξιότητα, αλλά και μία
τελική εξέταση. Ακόμη, η κοινοπραξία ασχολείται με την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
η οποία θα αξιολογηθεί από έναν αρμόδιο εξωτερικό παράγοντα, ο οποίος θα αξιολογήσει
συνολικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θα αναλύσει πολύπλευρα το περιεχόμενό του.

