
  

 
Ποιοτικές υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο για μετανάστες και 

πρόσφυγες 
 [Erasmus + Αριθμός αναφοράς προγράμματος: 2017-1-EL01-KA204-036335]  

 
 
 
 
 
 

  
 

Παραδοτέο IO3 

Κυκλικό Μοντέλο Αντίκτυπου: Βήμα 4 

  

Συμμετέχοντες Drosostalida 

Έκδοση 3.0 

Ημερομηνία 28η Φεβρουαρίου, 2020 

Είδος Δημόσια Αναφορά 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

 



Q-SER                                                                              IO3 • Κυκλικό Μοντέλο Αντίκτυπου: Βήμα 4 

 

© Q-SER Κοινοπραξία 
Σελίδα 2 από 14 

Λίστα Συγγραφέων 

 

 

Drosostalida ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΑ» 

  

  

  

  

  

  



Q-SER                                                                              IO3 • Κυκλικό Μοντέλο Αντίκτυπου: Βήμα 4 

 

© Q-SER Κοινοπραξία 
Σελίδα 3 από 14 

Δήλωση αποποίησης ευθυνών 
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ριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά απο-
δοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών και η Ευρω-
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IOM Mezinarodni organizace pro migraci v Praze Τσεχία 

INTRACOM GMBH Γερμανία 

MEDIA CREATIVA 2020, S.L. Ισπανία 
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Δικαιώματα Χρήσης 

 
Αυτή η εργασία είναι αδειοδοτημένη υπό την CC BY Creative Commons Attribution 4.0 Inter-
national License. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Ιστορικό Αναθεωρήσεων 

Αριθμός  
Αναθεώρησης 

Περιγραφή Συγγραφείς Ημερομηνία 

1.0 D.IO3 – Εσωτερική αξιολόγηση Όλοι οι εταίροι της κοινοπραξίας 1/09/2018 

2.0 D.IO3 – Επίσημη έκδοση Drosostalida 31/10/2018 

3.0 D.IO3 – Μικρές τροποποιήσεις Drosostalida 28/02/2020 
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1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΜΕΝΤΟΡΙΝΓΚ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ OER  

Αφού ο οργανισμός σχεδιάσει και αναπτύξει την υποδομή και τα περιεχόμενα της εκπαίδευ-
σης και του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τα σενά-
ρια που θα διδαχθούν στη δουλειά και στις καθημερινές τους δραστηριότητες, ενσωματώνο-
ντας τις νέες γνώσεις και δεξιότητες στην εργασιακή τους ρουτίνα. Σε αυτό το σημείο, ο οργα-
νισμός πρέπει να ξεκινήσει μία δομή και μία διαδικασία μέντορινγκ για να καθοδηγεί και να 
υποστηρίζει τους υπαλλήλους του. Ο μέντορας μπορεί να είναι διαφορετικός από τον μέντορα 
των συνεδριών, επομένως, πρέπει να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα μέντορινγκ (εκπαίδευ-
σης). Καθώς αυτό σχετίζεται με το IO3, θα προκύψει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης μέντορινγκ 
μέσα από μια θεωρητική προσέγγιση που θα συμπληρώνεται με περιγραφή των υποενοτήτων 
και ενοτήτων. Για να μετρηθεί ο αντίκτυπος και η  μεταδοσιμότητα στον οργανισμό και το 
τμήμα, πρέπει να εφαρμοστεί μία διαδικασία αξιολόγησης. Παρακάτω παραθέτονται τα 
βήματα. Προετοιμασία από τον οργανισμό: 

1. Ανάπτυξη του προγράμματος εκπαίδευσης στο μέντορινγκ. Πριν από κάθε ανάπτυξη 
προγράμματος, ιδιαίτερα για μέντορες και ηλεκτρονικούς μέντορες, ένας οργανισμός 
πρέπει να έχει καταγράψει με σαφήνεια τις διαδικασίες κατάρτισης και στήριξης για 
τους υπαλλήλους του. Ο σχεδιασμός της εκπαίδευσης στο μέντορινγκ πρέπει να έχει ως 
στόχο: α. να δημιουργήσει ηλεκτρονικούς μέντορες και β. να επιτρέψει στους νέους 
μέντορες να καθοδηγούν τους υπαλλήλους στην υιοθέτηση και διαχείριση των 
στρατηγικών και στόχων του οργανισμού. 

2. Ανάπτυξη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών ενοτήτων σύμφωνα με το Βήμα 3: Ο 
οργανισμός πρέπει να έχει σχεδιάσει πρότυπα περιεχομένων υποενοτήτων και 
ενοτήτων, που θα συμπληρώνονται με οδηγίες χρήσης και εκπαιδευτικές μορφές. 
Σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες κάθε οργανισμού, στον σχεδιασμό της υποενότητας 
μπορούν να συμπεριληφθούν εξατομικευμένες μέθοδοι εκπαίδευσης για τον 
συγκεκριμένο οργανισμό, όπως: παιχνίδια ρόλων, σενάρια και δράσεις λήψης 
αποφάσεων, πολυμέσα και συνεντεύξεις με άλλους μέντορες και υπαλλήλους ενεργούς 
στο μέντορινγκ ή την εκπαίδευση, αρχεία εικόνων και ήχου κτλ. Ο σχεδιασμός 
εκπαιδευτικών προτύπων πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω, καθώς και 
πληροφορίες, μεταδεδομένα και στοιχεία που θα επιτρέψουν στη συνέχεια να 
αναπτυχθούν αρχεία SCORM και ενδεχομένως να δημοσιευτούν σε σχετικά Συστήματα 
Διαχείρισης Μάθησης. 

3. Ανάπτυξη διαδικασίας αξιολόγησης και μεθόδων εκπαίδευσης (αναφορές, πρότυπα, 
πλαίσιο). Η αξιολόγηση είναι κλειδί για κάθε πρόγραμμα ή εκπαιδευτική δράση σε έναν 
φορέα, εφόσον επιτρέπει αναφορές αντίκτυπου και δεικτών για μελλοντική χρήση. Ο 
αντίκτυπος πρέπει να μετριέται μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα, τροφοδοτώντας 
το σύστημα σε διάφορα επίπεδα. Πρέπει να σχεδιαστούν τα απαραίτητα πρότυπα που 
θα μπορούν να τροποποιηθούν για να καλύπτουν τις ξεχωριστές ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα κάθε τμήματος. Αντίστοιχα, και η αξιολόγηση μπορεί να ποικίλλει για να 
ανταποκρίνεται στον κάθε οργανισμό. Και στις δύο περιπτώσεις, πρέπει να σχεδιαστούν 
τα απαραίτητα πρότυπα σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές, τους επικεφαλής και/ ή 
διευθυντές τμημάτων ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλαπλά 
αποτελέσματα σε διαφορετικά επίπεδα του οργανισμού. 
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2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

2.1. Ανάπτυξη του προγράμματος εκπαίδευσης στο μέντορινγκ 

Η εκπαίδευση παρέχει στους μέντορες τη γνώση και τα εργαλεία που χρειάζονται για να δια-
χειριστούν μία επιτυχημένη σχέση μέντορινγκ. 

Μια αποτελεσματική εκπαίδευση παρέχει στους μέντορες τα εργαλεία που τους βοηθούν να 
είναι επιτυχημένοι στη σχέση καθοδήγησης. Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει:  

✓ Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

✓ Δεξιότητες επικοινωνίας 

✓ Πολιτισμική συνείδηση 

✓ Διαχείριση κρίσεων 

✓ Τα Πρέπει και δεν Πρέπει ενός μέντορα 

✓ Ρόλοι και προσδοκίες  

✓ Εμπιστευτικότητα και απόδοση ευθυνών  

✓ Στήριξη και ανατροφοδότηση 

✓ Αξιολόγηση και αντίκτυπος 
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2.2. Περιεχόμενο εκπαίδευσης 

Ανεξάρτητα από τη διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης, τα θέματα που πιθανότατα θα 
καλυφθούν είναι τα εξής: 

I. Επισκόπηση προγράμματος  

 Γενικοί και ειδικοί στόχοι  

 Διαδικασίες 

 Πρακτικά θέματα: Τοποθεσία και ημερομηνίες συναντήσεων, συχνότητα  

 Εμπιστευτικότητα και απόδοση ευθυνών 

 Πρόσθετοι πόροι 

 

ΙΙ.    Σχέση και Δεξιότητες Επικοινωνίας 

 Προσδοκίες μέντορα και εκπαιδευόμενων  

 Αποτελεσματικές στρατηγικές ανάπτυξης της σχέσης  

 Ευαισθησία στις πολιτισμικές διαφορές  

 Κατανόηση θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι  

 

ΙΙΙ.    Στήριξη Μέντορα  

 Διασαφήνιση του ρόλου του μέντορα  

 Διαθέσιμοι πόροι για μέντορες 

 Υποστήριξη 

 

Σημεία κλειδιά και σημαντικά θέματα κατά τον σχεδιασμό εκπαίδευσης στο μέντορινγκ1: 

 Ανάλυση του χρόνου και των ενδιαφερόντων του μέντορα 

 Χρήσιμες πληροφορίες 

 Διαδραστική και ευχάριστη παρουσίαση 

 Πρόβλεψη χρόνου για ερωτήσεις, συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών και σκέψεων 

 Πρόσκληση έμπειρων μεντόρων/ εκπαιδευόμενων για να δώσουν υπόβαθρο από την 
πραγματική ζωή στους νέους μέντορες 

 Χρήση κατάλληλων μεθόδων για να διατηρηθεί η δέσμευση των μεντόρων και να υπάρ-
χει χρόνος για εξάσκηση νέων δεξιοτήτων 

 
1 Προσαρμογή από http://www.emt.org/userfiles/DesignTraining.pdf 

http://www.emt.org/userfiles/DesignTraining.pdf
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 Εξισορρόπηση ανάμεσα σε διάφορες τεχνικές μάθησης, μεταξύ άλλων: — δραστηριότη-
τες για σπάσιμο πάγου — Παρουσίαση και συζήτηση — Βίντεο — Παιχνίδια ρόλων και 
βιωματικές ασκήσεις — Γραπτό υλικό (οδηγίες προγράμματος, επικοινωνία). 

 

2.3. Πρόγραμμα εκπαίδευσης μεντόρων 

(Ενδεικτικά 3-4 ώρες για ομάδες 7-10 μεντόρων) 

Στόχος: Εξάσκηση σε κάποιες δεξιότητες, σύντομη περιγραφή του τι αναμένεται από αυτούς 
σε αυτό το πρόγραμμα και καλύτερη γνωριμία ως μέντορες. 

 Θεματική ενότητα Περιεχόμενο /  Θέματα Διάρκεια 

1.  
Εισαγωγή: Εισαγωγή 
στο πρόγραμμα και 
τους στόχους του 

Σχόλια από τον επικεφαλής διοργα-
νωτή (στόχος, σημασία και πλαίσιο 
του προγράμματος, ρόλος κλειδί και 
ευθύνες του μέντορα) 

15 λεπτά 

2.  Αμοιβαία κατανόηση  
Σπάσιμο πάγου: Όνομα, τίτλος, κάτι 
ενδιαφέρον που ίσως δεν ξέρουμε για 
τον καθένα 

20 λεπτά 

3.  

Παρουσίαση προ-
γράμματος 
εκπαίδευσης μεντό-
ρων 

Στόχοι, ατζέντα, υλικοτεχνική μέριμνα 
(logistics) 

20 λεπτά 

4.  
Επισκόπηση μέντο-
ρινγκ 

− Ορισμοί και έννοιες κλειδιά 

−  Εμπειρίες Μέντορινγκ 

− Το μέντορινγκ στο έργο Q-SER 

− Οφέλη του μέντορινγκ για μέντο-
ρες και εκπαιδευόμενους 

1 ώρα 

5.  
Βασικές δεξιότητες 
Μέντορινγκ  

− Βασικές δεξιότητες 

− Ειδικές δεξιότητες για μέντορες 

− Ειδικές δεξιότητες για εκπαιδευό-
μενους 

30 λεπτά 
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 Θεματική ενότητα Περιεχόμενο /  Θέματα Διάρκεια 

− (πώς οι μέντορες μπορούν να βοη-
θήσουν τους εκπαιδευόμενους να 
τις μάθουν)  

6.  
Χτίζοντας μία αποτε-
λεσματική σχέση μέ-
ντορινγκ 

−  Φάσεις της σχέσης  

− Συμβουλές για αποτελεσματικό-
τητα σε κάθε φάση (Πρέπει και δεν 
Πρέπει) 

30 λεπτά 

7.  
Αξιολόγηση και αντί-
κτυπος 

−  Σχέδια για αξιολόγηση του προ-
γράμματος  

−  Εργαλεία 

−  Ιδέες για αξιολόγηση μακροπρό-
θεσμου αντίκτυπου 

20 λεπτά 

8.  
Πιθανές προκλήσεις 
και λύσεις 

−  Παραδείγματα προκλήσεων και 
στρατηγικές λύσεις  

−  Άλλες προκλήσεις; 

30 λεπτά 

9.  Συμπεράσματα 

−  Τελικές σκέψεις 

−  Σχόλια 

−  Επόμενα βήματα 

15 λεπτά 

 

2.4. Αξιολόγηση της εκπαίδευσης για μέντορες  

Αν είστε μέντορες και έχετε λάβει μέρος στο πρόγραμμα εκπαίδευσης για μέντορες, παρακα-
λούμε χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα αναφοράς με ερωτήσεις που αξιολογούν την ε-
μπειρία μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στο μέντορινγκ/ αναβάθμισης δεξιοτήτων.  

(Κυκλώστε την απάντηση σας) 

 

1. Πώς αξιολογείτε την συνολική εμπειρία σας  από την εκπαίδευση; 

1. Άριστη  

2. Πολύ καλή  

3. Ικανοποιητική  

4. Ανεπαρκής 

5. Απαράδεκτη 
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2. Συναντήσατε προβλήματα σχετικά με κάτι από τα παρακάτω;  

1. Περιεχόμενο εκπαίδευσης Ναι ή Όχι 

2. Στόχοι εκπαίδευσης Ναι ή Όχι 

3. Χρόνοι Ναι ή Όχι 

4. Τεχνικές εκπαίδευσης και προσέγγισης Ναι ή Όχι 

5. Αλληλεπίδραση με εκπαιδευτή (εκπαιδευτές) Ναι ή Όχι 

6. Αλληλεπίδραση με άλλους εκπαιδευόμενους Ναι ή Όχι 

7. Επάρκεια οδηγιών Ναι ή Όχι 

 

3. Πλευρές της εκπαίδευσης που λειτούργησαν καλά: 

 

 

 

 

4. Ποιότητα εκπαιδευτικού υλικού: 

1. Άριστη  

2.Πολύ καλή  

3. Ικανοποιητική  

4. Ανεπαρκής 

5. Απαράδεκτη 

 

5. Χρειαζόμουν περισσότερο..../ Χρειαζόμουν λιγότερο.... 

 

 

 

 

6. Χρησιμότητα προγράμματος εκπαίδευσης: 
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7. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης μου, πιστεύω ότι θα χρησιμοποιήσω τις νέες 
μου δεξιότητες στο μέντορινγκ στους παρακάτω τομείς: 

α. 

β. 

γ. 

δ. 

 

8. Περαιτέρω στήριξη βοήθεια/ εκπαίδευση: Πιστεύω ότι πρέπει να βελτιώσω τις γνώ-
σεις, τις δεξιότητες και ικανότητες μου στους παρακάτω τομείς: 

α. 

β. 

γ. 

δ. 

 

9. Παρακαλούμε σχολιάστε την χρησιμότητα της διαδικασίας μέντορινγκ στο τμήμα σας  

 

 

 


