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αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Εισαγωγή στο πρόγραμμα NE(W)AVE
Το σύντομο μάθημα για τη διαχείριση της κινητικότητας για μέντορες αναπτύχθηκε στα πλαίσια του
προγράμματος NE (W) AVE: reNEWable learning e‐Vet.
Ο κύριος στόχος του προγράμματος NE (W) AVE είναι να συμβάλει στην αύξηση της απασχολησιμότητας και
της ένταξης των ΕΕΑΚ, των εκπαιδευομένων ΕΕΚ και των νέων επαγγελματιών σε σχετικά τεχνικά και
χειρωνακτικά επαγγέλματα:
- προσφέροντας ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για την αναβάθμιση και τη μετατροπή των υπαρχόντων
δεξιοτήτων τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
- αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις ΕΕΚ‐επιχειρήσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας με βάση τη μάθηση μέσω της εργασίας μεταξύ των χωρών εταίρων: Ιταλία, Δανία,
Ελλάδα, Αυστρία και Ισπανία.
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Το σύντομο μάθημα σχεδιάστηκε για τους έξι μέντορες από τις εταιρείες St.H, Ιταλία και Heliotec, Ισπανία,
οι οποίοι φιλοξένησαν μια εκπαίδευση δεκατεσσάρων ημερών που απευθύνεται σε μαθητές που
ενδιαφέρονται να ενημερώσουν / αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να εργαστούν στον τομέα των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι μέντορες παρακολούθησαν ένα πενταήμερο πρόγραμμα μαθημάτων
στη Βιέννη τον Φεβρουάριο του 2018, που διοργανώθηκε από έναν εκπαιδευτή από την CESIE, σχεδιασμένο
με σκοπό να τους παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη διαχείριση της πρακτικής άσκησης στις
εταιρείες τους.
Αυτό το σύντομο μάθημα για τη διαχείριση κινητικότητας για μέντορες είναι επίσης μέρος της
Εργαλειοθήκης του προγράμματος NE (W) VE για εκπαιδευτές και παρόχους ΕΕΚ. Μέσω αυτού του
υποστηρικτικού υλικού, οι εκπαιδευτές ΕΕΚ θα εισαχθούν στην οργάνωση διεθνούς κινητικότητας για τους
μαθητές τους σε εταιρείες και θα αυξήσουν την ευαισθητοποίησή τους για τις μεθόδους αναβάθμισης
δεξιοτήτων μέσω της ΕΕΚ και θα αυξήσουν το ενδιαφέρον τους για χρήση της προσέγγισης ηλεκτρονικής
μάθησης στις ευκαιρίες κινητικότητας για τους μαθητές τους.

Εισαγωγή στην κινητικότητα
Επισκόπηση του ρόλου που παίζουν οι μέντορες και των κύριων ευθυνών τους
Ένας μέντορας είναι ένα άτομο με συγκεκριμένη γνώση ή εμπειρία σε έναν συγκεκριμένο τομέα
εμπειρογνωμοσύνης, το οποίο είναι πρόθυμο και ικανό να μοιραστεί αυτή τη γνώση ή εμπειρία με κάποιον
άλλο.
Είναι δάσκαλοι, πρότυπα, σύμβουλοι, και κυρίως μαθητευόμενοι και εκπαιδευόμενοι οι ίδιοι.
Ο μέντορας ως δάσκαλος:
•

Βοηθά τον εκπαιδευόμενο να οργανώσει την καριέρα του

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

•
•
•

Ενθαρρύνει τη στρατηγική σκέψη
Δίνει έγκαιρα σχόλια σχετικά με την πορεία του εκπαιδευόμενου
Δίνει ένα καλό παράδειγμα ως καλός πολίτησς πολίτης τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και
στην κοινωνία.
Ο μέντορας ως σύμβουλος:
• Ακούει και δίνει συμβουλές όταν του ζητηθεί ή όταν είναι απαραίτητο για το καλό του μαθητή
• Απλώς βοηθά τον εκπαιδευόμενο, δεν προσπαθεί να τα κάνει όλα αντί για εκείνον
• Μοιράζεται εμπειρίες όταν χρειάζεται.
Ο μέντορας ως εκπαιδευόμενος:
• Γίνεται μαθητής δια βίου μάθησης
• Μαθαίνει από τους εκπαιδευόμενους
• Παρακολουθεί επίσημα προγράμματα ή άλλους οργανισμούς όποτε είναι δυνατόν για την
απόκτηση στρατηγικών καθοδήγησης.
Η δουλειά του μέντορα είναι να βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο να απελευθερώσει κρυμμένες δυνατότητες.
Το να εργάζεται κανείς ως μέντορας του φέρνει πολλές προκλήσεις και ανταμοιβές, με τους καλύτερους
μέντορες να εργάζονται για να διαμορφώσουν τους εκπαιδευόμενους σε ηγέτες, και όχι μόνο σε
υποστηρικτές τους. Ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος της καθοδήγησης μπορεί να προσφέρει οφέλη που
αλλάζουν τη ζωή και την καριέρα και για τους δύο ανθρώπους.
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Ο Οδηγός του Μέντορα (Zachary, 2000)1, περιγράφει την καθοδήγηση ως:
 «Ισχυρή εμπειρία ανάπτυξης τόσο για τον μέντορα όσο και για τον εκπαιδευόμενο»
 «Διαδικασία δέσμευσης»
 «Ανακλαστική πρακτική που απαιτεί προετοιμασία και αφοσίωση»
Στοιχεία μιας σχέσης καθοδήγησης
Ασυνείδητα στοιχεία:
Ασυνείδητη υιοθέτηση μέσω του υποδειγματικού ρόλου που επιδεικνύει αυτό το άτομο
 Πνευματικό στυλ, επαγγελματικές προτεραιότητες, επιμέλεια και αλήθεια.
 Επίδειξη επιστημονικότητας, πληρότητας και εμπιστοσύνης.
 Παράδειγμα που θέτει ο μέντορας καθώς αλληλεπιδρά με συναδέλφους, συμμαθητές,
εκπαιδευόμενους ή άλλα άτομα (όπως πελάτες).
 Επίδειξη χαρακτηριστικών και αξιών που είναι σημαντικά για την πειθαρχία.
Ρητά στοιχεία:
Σκόπιμη μεταφορά από τον μέντορα στον μαθητή
1

Zachary, L. J. (2000). The Mentor's Guide: Facilitating Effective Learning Relationships (2nd ed.). San Francisco, CA:
Jossey‐Bass. 261 pp. ISBN 978‐0‐470‐90772

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 Ενεργή μετάδοση γεγονότων, τεχνικών, συστημάτων σκέψης με εμφανή και σκόπιμο τρόπο.
 Διδακτικές, συμβουλευτικές ή χορηγικές δραστηριότητες που διευκολύνονται από τον μέντορα
προς όφελος του μαθητή.
 Συμβουλευτική σχετικά με την επαγγελματική σταδιοδρομία και επαγγελματική κοινωνικοποίηση.
 Καθοδήγηση σε κλινικές ή ερευνητικές τεχνικές, θεωρίες ή μεθοδολογίες.
-

Άσκηση:

Σκεφτείτε μια σχέση καθοδήγησης στην οποία έχετε βρεθεί.
1. Ποια ασυνείδητα στοιχεία της σχέσης ήταν πιο σημαντικά για εσάς;
2. Ποια ρητά στοιχεία της σχέσης ήταν πιο σημαντικά για εσάς;
3. Ποια στοιχεία δεν υπήρχαν, αλλά θα βελτίωναν την αποτελεσματικότητα της σχέσης;
Προκλήσεις στις σχέσεις καθοδήγησης
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Στοιχεία που επηρεάζουν μια σχέση καθοδήγησης.
Αναντιστοιχία
μέντορα ‐
εκπαιδευόμενου

• Συγκρούσεις όσον αφορά αξίες (π.χ. πολιτικές και
κοινωνικές απόψεις)
• Αναντιστοιχία στις προσωπικότητες
• Διαφορές στο στυλ εργασίας του μέντορα και του μέντορα

Απομακρυσμένη
συμπεριφορά

• Εκούσιος αποκλεισμός (συμπεριλαμβανομένου του
περιορισμού πρόσβασης στον μέντορα)
• Παραμέληση (εκφράζεται λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος
για τη σχέση καθοδήγησης)
• Αυτοαπορρόφηση.

Χειριστική
συμπεριφορά

• Ακατάλληλη ανάθεση εργασίας
• Γενική κατάχρηση εξουσίας (π.χ. εκφοβισμός)
• Ακατάλληλη λήψη επαίνων
• Σαμποτάζ (εσκεμμένα ή αμυντικά).

Έλλειψη
εμπειρογνωμοσύνης
μέντορα

• Τεχνική ανικανότητα
• Διαπροσωπικές ανικανότητες (π.χ. έλλειψη δεξιοτήτων
επικοινωνίας, αδυναμία παροχής εποικοδομητικών σχολίων,
έλλειψη ενσυναίσθησης ή συμπόνιας).

Γενική
δυσλειτουργικότητα

• Κακή στάση σχετικά με την οργάνωση, την πειθαρχία ή
γενικά απαισιόδοξη προοπτική
• Προσωπικά προβλήματα που μπορούν να επηρεάσουν την
ικανότητα αλληλεπίδρασης με άλλους.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Πρόληψη της δυσλειτουργίας στις σχέσεις καθοδήγησης
 Στρατηγικές διαχείρισης
Αυτές οι στρατηγικές εφαρμόζονται στο σχετικό
διοικητικό επίπεδο:
‐ Δημιουργήστε μια κουλτούρα καθοδήγησης
‐ Αξιολογήστε το δυναμικό καθοδήγησης των
αιτούντων εργασία
‐ Παρέχετε ευκαιρίες για εκπαίδευση μεντόρων
‐ Δημιουργήστε βραβεία για μέντορες
‐ Δημιουργήστε κώδικες συμπεριφοράς.

 Ατομικές στρατηγικές
Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να κάνουν οι
μέντορες για να αποφύγουν ή να αντιμετωπίσουν
συγκρούσεις που μπορεί να προκύψουν σε μια σχέση
καθοδήγησης.
- Να αποφύγουν τις αμυντικές συμπεριφορές
- Να αφιερώσουν χρόνο για να αναλογιστούν τη
σχέση
- Να κάνουν την αυτοκριτική τους
- Να εξετάσουν τις ηθικές και επαγγελματικές
τους υποχρεώσεις ως μέντορες
- Να προλαβαίνουν καταστάσεις
- Να ζητούν συμβουλές όταν χρειάζεται.
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Η καθοδήγηση βασίζεται σε σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και έτσι επηρεάζεται από αυτό που κάθε
συμμετέχων φέρνει στη σχέση. Η ικανότητα του μέντορα βασίζεται σε μια ισορροπία μεμονωμένων
γνωστικών, συναισθηματικών και σχεσιακών δεξιοτήτων, προσωπικές αρετές ή χαρακτηριστικά, όπως
ακεραιότητα και ενσυναίσθηση. Η διαφάνεια, η αυτογνωσία και η πίστη στην αξία της καθοδήγησης είναι
σημαντικές ιδιότητες που πρέπει να διαθέτουν τόσο οι μέντορες όσο και οι εκπαιδευόμενοι2.
Η δυσλειτουργία μπορεί να προκύψει στις σχέσεις καθοδήγησης. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες στρατηγικές
που μπορούν να ακολουθήσουν τόσο άτομα όσο και οργανισμοί για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση της
δυσλειτουργίας, εάν προκύψει.
Η δύναμη της καθοδήγησης:
https://www.youtube.com/watch?v=Atme26C0l5E

Οφέλη της διεθνούς κινητικότητας
Η φιλοξενία ενός διεθνούς ασκούμενου στο γραφείο μπορεί να είναι πολύ διασκεδαστική, αλλά μπορεί
επίσης να είναι και πολύ δύσκολη. Αντιπροσωπεύει μια επένδυση από την εταιρεία σε κάποιον που μπορεί
ή όχι να γίνει υπάλληλος στο μέλλον. Δίνει τη δυνατότητα να έρθουν νέες ιδέες από νέα μυαλά, αλλά είναι
επίσης μια ευκαιρία η εταιρεία να εκπαιδεύσει τον ασκούμενο για τη βιομηχανία.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της φιλοξενίας διεθνών ασκούμενων στην εταιρεία σας;

2Belle

Rose Ragins,2001,Mentoring and Diversity, London

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

‐
‐

‐

‐

‐
‐

‐

‐

‐

‐

‐
‐

‐

Οικονομική προσέγγιση: τα προγράμματα πρακτικής άσκησης παρέχουν σημαντική εξοικονόμηση
κόστους πρόσληψης, προσπάθειας και πιθανών λαθών
Αυξημένη παραγωγικότητα: οι ασκούμενοι είναι ένας πολύτιμος πόρος που βοηθά το υπόλοιπο
προσωπικό να επιτύχει αυτό που διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει, που κυμαίνεται από προώθηση,
έρευνα αγοράς, χάρτες διεργασίας κ.λπ. Οι υποψήφιοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
διάφορα τμήματα, μπορούν να βοηθήσουν καθημερινά στη λειτουργία της εταιρείας σας.
Διευρυμένες δυνατότητες: οι ασκούμενοι διαθέτουν νέες γνώσεις και δεξιότητες που οι σημερινοί
εργαζόμενοι μπορεί να μην έχουν: τεχνολογικές, ερευνητικές δεξιότητες, πληροφορίες σχετικά με
τις τελευταίες ακαδημαϊκές μεθοδολογίες.
Εφαρμογή των πιο πρόσφατων τεχνικών και τεχνολογιών: Οι φοιτητές πανεπιστημίου μαθαίνουν
πρωτοποριακές στρατηγικές, τεχνικές και τεχνολογία στον τομέα τους. Η φιλοξενία ασκούμενων σάς
παρέχει άμεση πρόσβαση σε πρόσφατες εξελίξεις.
Όσο μαθαίνουν οι ασκούμενοί σας, και εσείς μαθαίνετε από αυτούς.
Βελτίωση της εικόνας σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Εάν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
αποτελούν μέρος της επιχείρησής σας, οι ασκούμενοι μπορούν να βελτιώσουν την τρέχουσα
στρατηγική σας και να προσελκύσουν ακόλουθους. Και αν δεν είστε ακόμη στα κοινωνικά μέσα,
είναι σίγουρα μια καλή ιδέα. Οι ασκούμενοί σας μπορούν να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μια
παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να προωθήσετε την επιχείρησή σας.
Προώθηση δεξιοτήτων ηγεσίας στους σημερινούς υπαλλήλους: Ως τρέχοντες υπάλληλοι
καθοδηγούν και εποπτεύουν τους ασκούμενους, έτσι θα αποκτήσουν πολύτιμες ηγετικές
δεξιότητες. Αυτό μπορεί να είναι εξαιρετική εκπαίδευση για έναν υπάλληλο που θα καταλάβει στο
μέλλον μια διοικητική θέση.
Ένεση ενθουσιασμού: Οι ασκούμενοι προσθέτουν ζωντάνια, νέες ιδέες και θετική ενέργεια και
συνεπώς θα έχουν πολύτιμη επίδραση στο ηθικό, το κίνητρο και τη δημιουργικότητα στο χώρο
εργασίας.
Αυξημένη αποτελεσματικότητα: Οι ασκούμενοι εξοικονομούν χρόνο στους εργαζόμενους πλήρους
απασχόλησης που τους επιτρέπουν να επικεντρώσουν τα ταλέντα τους σε εργασίες υψηλού
επιπέδου.
Εξασφάλιση πλεονεκτήματος μελλοντικής απασχόλησης / ταλέντων: Η φιλοξενία ασκούμενων
επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν και να προ‐εκπαιδεύουν πιθανούς υπαλλήλους
Αποκτήστε ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εξασφαλίζοντας μερικά από τα καλύτερα
νεαρά ταλέντα προτού φτάσουν στην «ανοιχτή αγορά».
Αυτό σημαίνει ότι έχετε έναν συνεχή αγωγό μελλοντικών εργαζομένων πλήρους απασχόλησης.
Διεθνές δίκτυο: αναπτύξτε το διεθνές και πολυπολιτισμικό σας δίκτυο τοπικά και στο εξωτερικό.
Εισαγάγετε την εταιρεία σας σε παγκόσμιες τεχνολογίες και σετ δεξιοτήτων, προετοιμάζοντας τον
εαυτό σας για ένα πολυπολιτισμικό παγκόσμιο μέλλον.
Βελτίωση του συνολικού εργασιακού περιβάλλοντος: με τους ασκούμενους, οι εργαζόμενοι έχουν
μικρότερο φόρτο εργασίας, περισσότερο χρόνο για δημιουργικές ή προχωρημένες δραστηριότητες
και την ευκαιρία να χτίσουν αυτοπεποίθηση και δεξιότητες ηγεσίας καθοδηγώντας τους άλλους.
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

‐

‐
‐

Οι ασκούμενοι συχνά φέρνουν ενθουσιασμό, κίνητρα και θετική ενέργεια. Αυτή η εργασιακή ηθική
και η θετικότητα μπορούν εύκολα να είναι χρήσιμες για τους άλλους, βελτιώνοντας τη συνολική
κουλτούρα της εταιρείας σας.
Δημιουργία ενός διεθνούς χώρου εργασίας
Πολιτισμική πολυμορφία: δημιουργία ενός πολυπολιτισμικού και δυναμικού επιχειρηματικού
περιβάλλοντος που προωθεί διαπολιτισμικές ιδέες και κατανόηση.

Διεθνείς γνώσεις: η φιλοξενία ενός διεθνούς ασκούμενου είναι εγγυημένο ότι θα σας προσφέρει νέους
τρόπους σκέψης και ιδέες στις οποίες διαφορετικά η επιχείρησή σας ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση.

8

Δημιουργία του δικού σας προγράμματος πρακτικής
Πώς να δημιουργήσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα που ωφελεί τόσο τον ασκούμενο όσο και την
εταιρεία σας;
1‐ Δώστε στους ασκούμενους ένα πραγματικό έργο
Δώστε στους ασκούμενους έργα που είναι ενδιαφέροντα και που θα βοηθήσουν τόσο τους ίδιους όσο και
την εταιρεία σας να αναπτυχθεί.
2‐ Γράψτε μια σαφή περιγραφή εργασίας
Πριν από την πρόσληψη ασκούμενων, βεβαιωθείτε ότι έχετε καθορίσει σαφώς την εργασία τους για τους
επόμενους λίγους μήνες με σαφείς στόχους.
3‐ Γίνετε σαφής όσον αφορά τις πληρωμές
Βεβαιωθείτε ότι ο ασκούμενος ξέρει τι διαθέτετε για αυτούς: εργασιακή εμπειρία, εκπαίδευση, ισχυρή
συστατική επιστολή ή πρόταση και πιθανώς εργασία.
4‐ Επικεντρωθείτε σε καθαρούς στόχους
Δημιουργήστε ένα σαφές σύνολο στόχων για αυτό που θέλετε να πετύχετε.
5‐ Να είστε ευέλικτοι
Ορίστε ευέλικτες και ποικίλες ώρες εργασίας για τους πιθανούς ασκούμενους σας.
Συμπεριλάβετε κάποια περιθώρια για ευέλικτα δρομολόγια και κατανοήστε επίσης ότι η απαίτηση μιας
εβδομάδας εργασίας 40 ωρών δεν είναι πάντα η καλύτερη.
6‐ Μάθετε τι τους παρακινεί
Μερικοί ασκούμενοι είναι πολύ πεινασμένοι να μάθουν, αλλά πέρα από αυτό, μπορούν επίσης να έχουν
ένα πάθος μέσα τους για να ακολουθήσουν μια καριέρα και θέλουν κάποιον για να τους καθοδηγήσει.
Ακούστε λοιπόν τις ανάγκες τους.
7‐ Αντιμετωπίστε το σαν δουλειά
Μην το θεωρείτε ως πρακτική άσκηση. Από την αγγελία εργασίας έως τις συναντήσεις, διευκρινίστε τις
προσδοκίες σας, ελέγχετε τις συχνά και αντιμετωπίστε τις όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε νέα
πρόσληψη.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Μέσω της διεθνούς κινητικότητας στην εταιρεία σας, μπορείτε να παγκοσμιοποιήσετε το γραφείο σας
φέρνοντας μια διεθνή προοπτική στην επιχείρησή σας και διευρύνοντας το σύνολο των υποψηφίων από
τους οποίους προσλαμβάνετε.

Εγκάρσιες δεξιότητες των μεντόρων
Μέντορας: ένας μέντορας είναι ένα άτομο που εκπαιδεύει και καθοδηγεί κάποιον.
Δεξιότητα: σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων3, η δεξιότητα σημαίνει αποδεδειγμένη
ικανότητα χρήσης γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών ή / και μεθοδολογικών ικανοτήτων,
σε καταστάσεις εργασίας ή μελέτης και στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Μπορούν να
περιγραφούν με όρους ευθύνης και αυτονομίας.
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Τι είναι οι εγκάρσιες δεξιότητες;
Ένα σύνολο άυλων προσωπικών ιδιοτήτων, χαρακτηριστικών, συνηθειών και συμπεριφορών που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν σε πολλούς διαφορετικούς τύπους θέσεων εργασίας, όπως για παράδειγμα η
ενσυναίσθηση, η ηγεσία, το αίσθημα ευθύνης, η ακεραιότητα, η αυτοεκτίμηση, η αυτοδιαχείριση, το
κίνητρο, η ευελιξία, η κοινωνικότητα, η διαχείριση χρόνου και η λήψη αποφάσεων4.
Βασικές ικανότητες ενός καλού μέντορα

3
4

Δέσμευση

Ένας καλός μέντορας είναι αφοσιωμένος στο ρόλο της καθοδήγησης
και πιστεύει στην αξία της καθοδήγησης

Αποδοχή

Ένας καλός μέντορας αποδέχεται τους εκπαιδευόμενους, είναι
συμπαθητικός και δεν κατακρίνει η απορρίπτει

Διδασκαλία

Ένας καλός μέντορας είναι εκπαιδευτής, δάσκαλος και
υποστηρικτής της μαθησιακής διαδικασίας, παρέχει παρατηρήσεις
και σχόλια και μοιράζεται εμπειρίες

Επικοινωνία

Ένας καλός μέντορας είναι αποτελεσματικός σε διαφορετικά
διαπροσωπικά πλαίσια, προσαρμόζοντας την καθοδήγησή του ώστε
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων

https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors‐page
UNESCO IBE 2013, Global

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Μάθηση

Ένας καλός μέντορας εκτιμά και διαμορφώνει τη συνεχή μάθηση,
εμπλέκοντας ενεργά τους εκπαιδευόμενους στη δική τους μάθηση
και στοχαστικές διαδικασίες

Αισιοδοξία

Ένας καλός μέντορας δηλώνει δημόσια και ιδιωτικά το ανθρώπινο
δυναμικό των εκπαιδευόμενων
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Ένας καλός μέντορας δείχνει ισορροπία αρετών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για
την επίτευξη και διατήρηση της ικανότητας του μέντορα.

Εικόνα 1: Μοντέλο δεξιοτήτων μέντορα

Αρετές
•

Η ακεραιότητα αντανακλά την ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης της εμπιστοσύνης σε μια
σχέση καθοδήγησης, αντλώντας από την παρουσία της τιμιότητας και της αμοιβαιότητας.
• Η φροντίδα ως αρετή σημαίνει ότι ο μέντορας επιδεικνύει σεβασμό και ενσυναίσθηση προς τους
άλλους ‐ τόσο εντός όσο και εκτός της σχέσης καθοδήγησης.
• Η σύνεση υποδεικνύει τη σκοπιμότητα και καταλληλότητα του μέντορα όπως αποδεικνύεται μέσω
της λήψης αποφάσεων.
Abilities
•

Cognitive abilities include a sense of curiosity and a dedication to experiential and theoretical
learning.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

•
•

Emotional abilities reflect the individual’s emotional self‐awareness and receptivity.
Relational abilities include the capacity to communicate empathy, respect and compassion.
Mentors with strong relational abilities nurture appropriate levels of mutuality, reciprocity,
collaboration, and increasing trust
Δεξιότητες
Συγκεκριμένες ικανότητες, γνώσεις ή τεχνικές που οι μέντορες μπορούν να αναπτύξουν μέσω της
κατάρτισης και της εκπαίδευσης.
•
•

•

Οι ικανότητες διδασκαλίας περιλαμβάνουν κατανόηση των διαδικασιών μάθησης ενηλίκων και
των αναπτυξιακών αναγκών και μεταβάσεων που συνήθως βιώνουν οι εκπαιδευόμενοι.
Οι ικανότητες καθοδήγησης περιλαμβάνουν όλες τις τεχνικές πτυχές της καθοδήγησης: γνώση και
δεξιότητα στη διαδικασία της σχέσης καθοδήγησης, ικανότητα για την αντιμετώπιση προκλήσεων
που προκύπτουν σε μια σχέση καθοδήγησης και κατανόηση των ρόλων και των ευθυνών ενός
μέντορα, αναγνώριση της δυσλειτουργίας σε μια σχέση καθοδήγησης .
Οι επικοινωνιακές δεξιότητες αφορούν τη διαπροσωπική ικανότητα επικοινωνίας και την
αυτογνωσία του μέντορα.
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Τι κάνει ένας καλός μέντορας;
Ένας καλός μέντορας μοιράζεται δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρίες. Πιο συγκεκριμένα:
-

-

Είναι πρόθυμος να διδάξει αυτά που ξέρει
Πάντα αφιερώνει χρόνο για να ρωτήσει τους εκπαιδευόμενους για τις εμπειρίες τους και να
μάθετε από τις ιστορίες τους
Μπορεί να θυμηθεί πως είναι να ξεκινά κανείς την πορεία του στον τομέα
Δεν παίρνει ελαφρά τη σχέση καθοδήγησης
Κατανοεί ότι η καλή καθοδήγηση απαιτεί χρόνο και αφοσίωση
Είναι πρόθυμος να παρέχει πληροφορίες και συνεχή υποστήριξή στον εκπαιδευόμενο
Επιδεικνύει θετική στάση και ενεργεί ως θετικό πρότυπο
Ενδιαφέρεται προσωπικά για τη σχέση καθοδήγησης: ένας καλός μέντορας αισθάνεται ότι
επενδύει στην επιτυχία του μέντορα. Αυτό απαιτεί κάποιον που να είναι πεπειραμένος,
συμπονετικός και να διαθέτει τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου ή εκπαιδευτή.
Επιδεικνύει ενθουσιασμό για τον τομέα: Ένας μέντορας που δεν επιδεικνύει ενθουσιασμό για τη
δουλειά του / της δεν μπορεί να είναι καλός μέντορας. Ο ενθουσιασμός είναι εντυπωσιακός.
Εκτιμά τη συνεχή μάθηση και την ανάπτυξη στον τομέα
Παρέχει καθοδήγηση και εποικοδομητικά σχόλια
Εκτιμά τις απόψεις και τις πρωτοβουλίες άλλων
Ένας καλός μέντορας εκτιμά τη συνεχιζόμενη προσπάθεια του εκπαιδευόμενου και τον
ενδυναμώνει μέσω θετικών σχολίων και υποστήριξης.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

-

Παρακινεί τους άλλους να δίνουν καλά παραδείγματα.

Φιλοξενία ξένων εκπαιδευόμενων στην εταιρεία
Προφίλ εκπαιδευόμενων
Τον Οκτώβριο του 2019 οι εταιρείες ST.H & Heliotec θα φιλοξενήσουν δύο κύκλους κινητικότητας η
καθεμία (6 συμμετέχοντες ανά κύκλο, 24 στο σύνολο). Κάθε κινητικότητα θα διαρκέσει μια εβδομάδα:
Ομάδα 1 – φιλοξενείται από την Heliotec στην Ισπανία:
• 1η εβδομάδα
3 Ιταλοί/Ιταλίδες+ 1 Αυστριακός /Αυστριακή+ 1 Δανός /Δανή+ 1 Έλληνας/Ελληνίδα
• 2η εβδομάδα
3 Ιταλοί/Ιταλίδες+ 1 Αυστριακός /Αυστριακή+ 1 Δανός /Δανή+ 1 Έλληνας/Ελληνίδα
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Ομάδα 2 – φιλοξενείται από την ST.H στην Ιταλία:
• 1η εβδομάδα
2 Αυστριακοί/Αυστριακές + 2 Δανοί/Δανές + 2 Έλληνες/Ελληνίδες
• 2η εβδομάδα
2 Αυστριακοί/Αυστριακές + 2 Δανοί/Δανές + 2 Έλληνες/Ελληνίδες
Πριν και μετά την κινητικότητα
 Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας

 Πριν την κινητικότητα
‐ Όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν
δοκιμάσει τις Ενότητες 1 & 2 του OOC

‐ Όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα ενσωματώσουν τις
θεωρητικές δεξιότητες που απέκτησαν μέσω του
Open Online Course με πρακτικές δεξιότητες

Στόχοι κινητικότητας για τους εκπαιδευόμενους





Εισαγωγή των εκπαιδευόμενων σε μια ευρωπαϊκή διάσταση της εργασίας
Αύξηση των κοινωνικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων του εκπαιδευόμενου
Αύξηση των γνώσεων των εκπαιδευόμενων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Αύξηση της αυτοπεποίθησης των εκπαιδευομένων όσον αφορά την απασχολησιμότητα

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 1 μέντορας για 2 εκπαιδευόμενους
 3 μέντορες σε κάθε εταιρεία
Κάθε εκπαιδευόμενος θα συμμετέχει σε:
 Εισαγωγική συνεδρία για τον εθνικό διαγωνισμό και τους εταιρικούς κανόνες
 Εισαγωγική συνεδρία σε θέματα υγείας και ασφάλειας
 Μια προκαταρκτική συνέντευξη για τις προσδοκίες και τις θεωρητικές γνώσεις που θα
αποκτηθούν πάνω στον τομέα
 Μια συγκεκριμένη θέση εργασίας που παρακολουθείται συνεχώς από τον μέντορα και
συμπληρώνεται με τις γνώσεις που παρέχονται από το OOC
 Μια τελική συνεδρία αξιολόγησης μέσω ερωτηματολογίου και πρακτικής άσκησης.
Αναμενόμενος αντίκτυπος
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Κοινωνικές δεξιότητες ‐ όπως γλωσσικές, διαπροσωπικές και διαπολιτισμικές ικανότητες, δεξιότητες
συνεργασίας και αυτο‐ανάπτυξης. Οι δεξιότηες αξιολογούνται με ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης και μια
τελική συνεδρία αξιολόγησης.
Τεχνικές δεξιότητες που σχετίζονται με τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αξιολογούνται με το
τελικό ερωτηματολόγιο και πρακτικές ασκήσεις.
Προφίλ εκπαιδευόμενου
Εκπαιδευόμενοι και νέοι επαγγελματίες ΕΕΚ που ολοκληρώνουν ή έχουν ολοκληρώσει μαθήματα ΕΕΚ στους
τομείς της υδραυλικής ή της ηλεκτρολογίας‐ που αντιστοιχούν και στα δύο επίπεδα ΕΠΕΠ 4 & 5, πρόθυμοι
να αναβαθμίσουν / μετατρέψουν τις δεξιότητες τους και να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται
στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ο εκπαιδευόμενος διαθέτει:
 Καλή γνώση Αγγλικών
 Τεχνικές ικανότητες ως ηλεκτρολόγος ή υδραυλικός
 Προθυμία αναβάθμισης των δεξιοτήτων του στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ο διάλογος καθοδήγησης ξεκινά και τελειώνει με τη μάθηση, τη διαφάνεια και την ανοιχτή επικοινωνία..
Συμβουλές ‐ όταν συναντάτε για πρώτη φορά τον εκπαιδευόμενο σας
 Γνωρίστε ο ένας τον άλλον μέσα από δραστηριότητες για το σπάσιμο πάγου
 Αν και η κανονική σχέση μέντορα‐εκπαιδευόμενου είναι πρωτίστως επιχειρηματική, η ανθρώπινη
αλληλεπίδραση είναι αυτή που την κάνει να λειτουργεί!
 Χρησιμοποιήστε τις διαπολιτισμικές σας δεξιότητες για να κατανοήσετε καλύτερα τις απόψεις του
εκπαιδευόμενου

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 Επικοινωνία με σαφήνεια από την αρχή
 Έχετε υπόψη ότι η υποβολή ερωτήσεων και η ακρόαση είναι πιο ισχυρά από το να δίνετε
απαντήσεις
 Αντί να συνταγογραφείτε λύσεις, καθοδηγήστε τον εκπαιδευόμενο σας να βρει τις δικές του
κάνοντάς του μια δύσκολη ερώτηση
 Κατανοήστε ότι οι εμπειρίες σας δεν είναι απαραίτητα καθολικές.

Πώς να σχεδιάσετε μια εξατομικευμένη εργασιακή εμπειρία
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Κατά το σχεδιασμό μιας εξατομικευμένης εργασιακής εμπειρίας








Λάβετε υπόψη το προφίλ των εκπαιδευομένων
Εστιάστε στους στόχους της εκπαίδευσης
Προετοιμάστε έναν πίνακα αξιολόγησης για τη αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των
εκπαιδευομένων (πριν και μετά την εκπαίδευση)
Να θυμάστε τους κανόνες υγείας και ασφάλειας
Μπορεί να προταθεί στους συμμετέχοντες μια ταξιδιωτική ασφάλιση
Εξασφαλίστε την ασφάλεια των συμμετεχόντων πριν από την άφιξή τους ρωτώντας εάν υπάρχουν
ειδικές ανάγκες / αλλεργίες κ.λπ. και προχωρήστε ανάλογα στις αντίστοιχες ρυθμίσεις
Παρέχετε πιστοποιητικό παρακολούθησης

Το Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα (OOC)
Το OOC (42 ώρες), το οποίο οι εκπαιδευόμενοι θα παρακολουθήσουν πριν από την κινητικότητα στην
Ισπανία και την Ιταλία, χωρίζεται σε 3 ενότητες:
1. Ενότητα Κοινωνικών Δεξιοτήτων‐ 12 ώρες
2. Ενότητα Τεχνικών Δεξιοτήτων‐ 18 ώρες
3. Ενότητα Εργασιακές και Εκπαιδευτικές Ευκαιρίες στην Ευρώπη ‐ 12 ώρες

Μοναδικό σημείο πώλησης του OOC:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.



η προσφορά ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων ξεκίνησε στις Ενότητες 1 & 2 μέσω της πρακτικής
άσκησης 2 εβδομάδων στην Ιταλία και την Ισπανία.

1. Ενότητα Κοινωνικών Δεξιοτήτων
Ποιες κοινωνικές δεξιότητες χρειάζονται για να εργαστεί κανείς στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.
• Δεξιότητες διαχείρισης και συνεργασίας
• Διαπολιτισμικές δεξιότητες
• Γλωσσικές δεξιότητες
• Δεξιότητες ΤΠΕ
• Επιχειρηματικές δεξιότητες
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2. Ενότητα Τεχνικών Δεξιοτήτων

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο που απευθύνεται σε υδραυλικούς
• Περιβαλλοντικοί και οικοδομικοί κανονισμοί ‐ απαιτήσεις της ΕΕ
• Ηλιακοί θερμικοί συλλέκτες
• Βιομάζα ως πηγή θέρμανσης
• Βιομάζα ως πηγή βιοαερίου
Εκπαιδευτικό περιεχόμενο που απευθύνεται σε ηλεκτρολόγους
•
•
•

Περιβαλλοντικοί και οικοδομικοί κανονισμοί ‐ απαιτήσεις της ΕΕ
Ηλιακά κύτταρα
Βιομάζα ως πηγή ηλεκτρικής ενέργειας

3. Εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες στην Ευρώπη ‐ Μετά την κινητικότητα
 Ευκαιρίες εκπαίδευσης και κινητικότητας
 Σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 Πράσινη start‐up
 Προγράμματα της ΕΕ
Η κινητικότητα C1 στην Ιταλία και την Ισπανία θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2019 αφού οι
εκπαιδευόμενοι έχουν ολοκληρώσει την Ενότητα Κοινωνικών Δεξιοτήτων 1 και την Ενότητα Τεχνικών
Δεξιοτήτων 2 πριν από την Ενότητα Εκπαιδευτικών Ευκαιριών 3.
Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα ενσωματώσουν τις δεξιότητες που έχουν μάθει
μέχρι τώρα με τις ενότητες 1 & 2 του OOC με τεχνικές μέσω στοχευμένων εργαστηρίων και επισκέψεων σε
μονάδες και εργοστάσια, που διοργανώνονται από τις εταιρείες και θα βελτιώσουν τις κοινωνικές τους
δεξιότητές, όπως η συνεργασία, η επίλυση προβλημάτων, η προσαρμοστικότητα και οι γλωσσικές
δεξιότητες.
Οι ST.H & Heliotec θα οργανώσουν εργαστήρια και επισκέψεις σε μονάδες και εργοστάσια για τους
εκπαιδευόμενους σύμφωνα με τα θέματα που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην Ενότητα Τεχνικών Δεξιοτήτων
του OOC, προκειμένου να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να ασκήσουν έμπρακτα όσα έμαθαν
προηγουμένως. Οι δραστηριότητες που διοργανώνονται για τους εκπαιδευόμενους θα είναι σύμφωνες με
τα θέματα που καλύφθηκαν στο OOC και την τεχνογνωσία των εταιρειών. Η ST και η Heliotec θα
ενημερώσουν την CESIE για τα εργαστήρια και τις επισκέψεις σε μονάδες και εργοστάσια που σκοπεύουν
να κανονίσουν για την κινητικότητα.
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Την πρώτη ημέρα της κινητικότητας:
•
•
•
•

οι μέντορες πρέπει να ενημερώνουν τους εκπαιδευόμενους σχετικά με τους κανόνες και τον
κώδικα συμπεριφοράς της εταιρείας
θα πρέπει να ενημερώσουν τους εκπαιδευόμενους σχετικά με τους Κανόνες Υγείας και Ασφάλειας
θα πρέπει να ζητήσουν από τους εκπαιδευόμενους να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο πριν
από την αξιολόγηση προκειμένου να καταστήσουν σαφείς τις προσδοκίες τους
πρέπει να καταστήσουν σαφή στους εκπαιδευόμενους το ρόλο τους στην κινητικότητα

Πιθανά προβλήματα μεταξύ μέντορα και εκπαιδευόμενου:
Προβλήματα μεταξύ του εκπαιδευόμενου και του μέντορα μπορεί να προκύψουν ανά πάσα στιγμή κατά τη
διάρκεια της κινητικότητας. Θέματα μπορεί επίσης να προκύψουν εάν ο μέντορας πρακτικής και ο
ασκούμενος δεν ταιριάζουν, εάν οι δραστηριότητες δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του ασκούμενου
ή εάν ο ασκούμενος δεν αισθάνεται την εταιρεία σπίτι του. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο μέντορας πρέπει να
ενημερώσει τον οργανισμό αποστολής του ασκούμενου το συντομότερο δυνατό.
Πριν από την κινητικότητα:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.



όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν ενημερωτικά πακέτα με όλες τις λεπτομερείς πληροφορίες
σχετικά με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, τους στόχους, το πρόγραμμα εργασίας και τις
πρακτικές πληροφορίες

Μετά την κινητικότητα:
 όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν το Europass Mobility5, που είχε προηγουμένως
προετοιμαστεί από τον οργανισμό αποστολής.

Διαπολιτισμικές και γλωσσικές δεξιότητες του μέντορα
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Η διαπολιτισμική ικανότητα είναι «η ικανότητα σκέψης και δράσης με διαπολιτισμικά κατάλληλους
τρόπους»6
Είναι η ικανότητα να λειτουργεί κανείς «αποτελεσματικά και κατάλληλα κατά την αλληλεπίδρασή του με
άλλους που είναι γλωσσικά και πολιτισμικά διαφορετικοί από αυτόν»7.

Οι διαπολιτισμικές δεξιότητες στοχεύουν:
 Στην απελευθέρωση των ανθρώπων από τη δική τους λογική και τις δικές τους πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες για να αλληλεπιδράσουν με άλλους και να ακούσουν τις ιδέες τους.
 Στην κατανόηση σκέψεων, συναισθημάτων / αντιλήψεων και αξιών των άλλων.
 Στην πιο εύκολη κατανόηση ενεργειών που αναλαμβάνονται από άτομα που ανήκουν σε
διαφορετική κουλτούρα.
Η ποικιλομορφία της σκέψης και του πολιτισμού είναι μέρος της καθημερινής ζωής. Κάποιος πρέπει να
ταξιδέψει στον κόσμο για να έλθει σε επαφή με ανθρώπους από διαφορετικό υπόβαθρο, εθνικότητες,
πεποιθήσεις και ήθη. Στη σημερινή παγκόσμια οικονομία, είναι επιτακτική ανάγκη να μπορέσουμε να

5 https://europass.cedefop.europa.eu/europass‐support‐centre/europass‐mobility
6 Hammer, M. R., Bennett, M. J., & Wiseman, R. (2003). Measuring intercultural sensitivity: The Intercultural Development
Inventory. International Journal of Intercultural Relations, 27(4), 421‐443.
7 Fantini, Alvino and Tirmizi, Aqeel, "Exploring and Assessing Intercultural Competence" (2006). World Learning Publications.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

προσαρμοστούμε σε μια ποικιλία διαφορετικών πολιτισμών για να είμαστε επιτυχημένοι τόσο σε
επαγγελματικούς οργανισμούς όσο και σε μεμονωμένες κοινότητες.
Μεταβλητές που συμβάλλουν στη διαπολιτισμική δεξιότητα των μεντόρων:
• ενσυνειδητότητα
• αυτογνωσία και ευαισθησία προς τους άλλους
• δεξιότητες ακρόασης
• θετική στάση απέναντι σε άλλους πολιτισμούς
• ενσυναίσθηση
• ευελιξία
• ανοχή στην ασάφεια
• ικανότητα πολυπλοκότητας
• γλωσσική επάρκεια
Μία απαραίτητη διαπολιτισμική δεξιότητα για μέντορες είναι η ικανότητα να συζητά δύσκολα και κρίσιμα
θέματα όπως αξίες, πεποιθήσεις και στάσεις μεταξύ μελών πολλών πολιτιστικών ομάδων με τρόπο που δεν
οδηγεί σε σύγκρουση.
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Σύμφωνα με τον Deardorff (2011),8 οι ελάχιστες απαιτήσεις για διαπολιτισμικές δεξιότητες περιλαμβάνουν:
•
•
•

Σεβασμός της «αξίας των άλλων».
Αυτογνωσία / ταυτότητα (κατανόηση του φίλτρου μέσω του οποίου βλέπουμε ο καθένας τον
κόσμο).
Βλέποντας από άλλες προοπτικές / παγκόσμιες απόψεις (πως αυτές οι προοπτικές είναι
παρόμοιες και διαφορετικές).
Ακρόαση (συμμετοχή σε αυθεντικό διαπολιτισμικό διάλογο).
Προσαρμογή (δυνατότητα προσωρινής μετατόπισης σε άλλη προοπτική).
Δημιουργία σχέσεων (σφυρηλάτηση διαχρονικών διαπολιτισμικών προσωπικών δεσμών).
Πολιτιστική ταπεινοφροσύνη (συνδυάζει σεβασμό με αυτογνωσία).

•
•
•
•
•
Όταν ο μέντορας διαθέτει διαπολιτισμικές ικανότητες:
-

μπορεί να συνεργαστεί με άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο και εμπειρία
δημιουργεί μια μοναδική ατμόσφαιρα όπου οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να μάθουν ο ένας από
τον άλλο
κάνει τη φωνή όλων είναι σημαντική

8Deardorff,

D. K. (2006). The identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of
internationalization at institutions of higher education in the United States. Journal of Studies in International Education, 10 (3),
241–266.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

-

βοηθά τους ανθρώπους να είναι πιο ανοιχτόμυαλοι
ξεπερνά τις προκαταλήψεις
βλέπει διαφορετικές προοπτικές που μπορούν να οδηγήσουν σε νέες και καινοτόμες ιδέες και
μακροπρόθεσμα σε οφέλη για την εργασία και ολόκληρη την επιχείρηση.

Γλωσσικές δεξιότητες:
Οι Γλωσσικές Ικανότητες αναφέρονται στην ασυνείδητη γνώση μιας γλώσσας που επιτρέπει σε έναν ομιλητή
να χρησιμοποιεί και να κατανοεί μια γλώσσα και τους ανθρώπους γύρω του.9
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Ομιλούμενη από 2.000 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, η κοινή γλώσσα εργασίας που
χρησιμοποιείται περισσότερο είναι η αγγλική.
Η επαρκής γνώση αγγλικών και άλλων γλωσσών σας βοηθά:
‐ Να αυξήσετε την αυτοπεποίθησή σας
‐ Να αυξήσετε τις ικανότητες προσαρμοστικότητάς σας
‐ Να αναπτύξετε δεξιότητές επίλυσης προβλημάτων
‐ Να αναπτύξετε τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες, να μιλήσετε με ανθρώπους από διαφορετικές
εθνικότητες και πολιτισμούς και να αποκτήσετε μια νέα νοοτροπία
‐ Να βελτιώσετε τις ικανότητες ακρόασης
‐ Να αναπτύξετε τις ικανότητες ενσυναίσθησης και τη συναισθηματική νοημοσύνη σας, κατανοώντας την
κατάσταση, τις αντιλήψεις και τα συναισθήματα του άλλου από τη δική τους άποψη
‐ Να βελτιώσετε τις δεξιότητες συνεργασίας σας
Κατά την καθοδήγηση ατόμων από διαφορετικές χώρες:
 Δείξτε μια θετική στάση
 Μιλήστε λιγότερο
 Επικεντρωθείτε στις δεξιότητες ακρόασης
 Μην κάνετε τον εκπαιδευόμενο να νιώθει αποκλεισμένος μιλώντας μια γλώσσα που δεν μπορεί
να καταλάβει
 Αρθρώστε καθαρά και χρησιμοποιήστε φωνητικό τονισμό
 Χρησιμοποιήστε τη γλώσσα του σώματος: η στάση σας, ή η στάση του σώματος, μπορεί να
μεταδώσει διάφορα πράγματα
 Συνειδητοποιήστε τις πολιτιστικές διαφορές
 Προσπαθήστε να αποφύγετε τη χρήση σύνθετων λέξεων ή φράσεων
 Να δείξετε σεβασμό και να είστε σαφής και συμπαθητικός
9 C. Lehmann, Linguistic Competence: Theory and Empery, 2006

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Η απόκτηση διαπολιτισμικών και γλωσσικών δεξιοτήτων βοηθά σε:






ανάπτυξη και αύξηση σημαντικών κοινωνικών δεξιοτήτων
εργασία σε οποιοδήποτε περιβάλλον
απόκτηση μιας φρέσκιας και νέας νοοτροπίας
οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ πολιτισμών και ανθρώπων
δημιουργία μιας θετικής σχέσης μεταξύ μέντορα και εκπαιδευόμενου
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Η σημασία των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων: https://www.youtube.com/watch?v=rKwnCOs‐QEM

Διαχείριση ομάδας
Κατά τη διαχείριση μιας ομάδας, είστε υπεύθυνοι για:





τη διατήρηση της συνοχής της ομάδας μαζί διασφαλίζοντας ότι λειτουργεί καλά ως ομάδα
ισχυρή και αποτελεσματική παρουσία από μέρους σας
οικοδόμηση εμπιστοσύνης και καλής θέλησης μεταξύ των μελών της ομάδας
αποτελεσματική διαμεσολάβηση σε όλες τις συζητήσεις και τα θέματα που εμφανίζονται στην
ομάδα
 διαχείριση εργασιών και στόχων στην ομάδα

1) Οικοδόμηση εμπιστοσύνης και καλής θέλησης στην ομάδα
Προχωρήστε σε δραστηριότητες για το σπάσιμο του πάγου
•

Σπάστε τον πάγο με δραστηριότητες όταν η ομάδα συγκεντρωθεί για πρώτη φορά, έτσι ώστε όλοι
να μπορούν να ενταχθούν.
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέλη της ομάδας έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν μεταξύ τους την πρώτη
ημέρα, ώστε να αισθάνονται λιγότερο σαν ξένοι.
Παραδείγματα για το σπάσιμο του πάγου:
‐ Μπορείτε να κάνετε μια απλή περιήγηση στην ομάδα για να πουν όλοι το όνομά τους και μια προσωπική
λεπτομέρεια για τον εαυτό τους.
‐ Εάν η ομάδα αποτελείται από επαγγελματίες, μπορούν να αναφέρουν το επάγγελμά τους και το
αγαπημένο τους χόμπι εκτός εργασίας.
Χρήση δραστηριοτήτων στήριξης για την ομάδα
Για να βοηθήσετε τους ανθρώπους να συνηθίσουν να εργάζονται μαζί και να αποκτήσουν εμπιστοσύνη
στην ομάδα:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

•
•

Προσπαθήστε να προγραμματίσετε δραστηριότητες στήριξης της ομάδας κατά τις πρώτες
ομαδικές συναντήσεις.
Χρησιμοποιήστε τις καθ 'όλη τη διάρκεια που εργάζεστε μαζί, ειδικά αν παρατηρήσετε
προβλήματα στην ομάδα.

Παράδειγμα:
‐ Μπορείτε να ζητήσετε από όλους να καθίσουν και να κάνουν οπτική επαφή μεταξύ τους για να χτίσουν
άνεση και εμπιστοσύνη.
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Ενθαρρύνετε την καλή επικοινωνία στην ομάδα
•
•
•
•

Το κλειδί για την εμπιστοσύνη και την καλή θέληση σε μια ομάδα είναι η καλή επικοινωνία.
Πρέπει να ενθαρρύνετε όλα τα άτομα στην ομάδα να είναι ειλικρινείς και ανοιχτά μεταξύ τους.
Ενημερώστε τους όλους ότι η ομάδα είναι ένας χώρος εμπιστοσύνης και επικοινωνίας.
Καταστήστε σαφές ότι εκτιμάτε την ειλικρίνεια ως ηγέτης και ότι περιμένετε όλοι να επικοινωνούν
καλά μεταξύ τους.

Παράδειγμα:
‐ Μπορείτε να πείτε στην ομάδα, «Εκτιμώ την καλή επικοινωνία ως ηγέτης και ελπίζω ότι όλοι στην ομάδα
θα επικοινωνήσουν αποτελεσματικά μεταξύ τους».
Αφήστε χρόνο για τα μέλη της ομάδας να αναμιχθούν και να συνομιλήσουν.
Προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πιο φιλόξενο και εμπιστευτικό περιβάλλον στην ομάδα:
•
•
•

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει χρόνο στα μέλη της ομάδας να κοινωνικοποιηθούν, για να
διατηρήσετε την ατμόσφαιρα χαλαρή και ανοιχτή.
Αφιερώστε χρόνο πριν από τις επίσημες ομαδικές συναντήσεις για να συνομιλήσουν τα μέλη της
ομάδας, να απολαύσουν ένα αναψυκτικό και να κάνουν παρέα.
Μπορείτε να προγραμματίσετε κοινωνικές εκδρομές για την ομάδα όπου όλοι μπορούν να
χαλαρώσουν και να περάσουν χρόνο μαζί σε ένα λιγότερο επίσημο περιβάλλον.

2) Διευκόλυνση της συζήτησης στην ομάδα
Διαρρυθμίστε την αίθουσα με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνετε τη συζήτηση
•
•

Πριν φτάσει η ομάδα στο σημείο συνάντησης, τακτοποιήστε τις καρέκλες και τα τραπέζια έτσι
ώστε η συζήτηση να είναι ευκολότερη στην ομάδα.
Βάλτε τις καρέκλες σε κύκλο ή γύρω από ένα τραπέζι, με αρκετές καρέκλες για όλους στην ομάδα.
Αυτό θα ενθαρρύνει την οπτική επαφή και θα διευκολύνει την ομιλία στην ομάδα.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

•
•

Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε οποιοδήποτε υλικό για την ομαδική συνάντηση στο τραπέζι ή
δίπλα την πόρτα σε κοντινή απόσταση.
Με αυτόν τον τρόπο, το υλικό είναι διαθέσιμο για την ομάδα και η συνάντηση μπορεί να ξεκινήσει
ομαλά.

Θέστε βασικούς κανόνες για τη συζήτηση
•
•
•
•
•
•

Για να διασφαλίσετε ότι η ομαδική συζήτηση θα λειτουργεί ομαλά, θεσπίστε βασικούς κανόνες
στην αρχή.
Καταστήστε σαφές ότι η ομαδική συζήτηση είναι ένα μέρος όπου ο καθένας έχει τη δυνατότητα
να μιλήσει.
Σημειώστε ότι η διακοπή κάποιου που μιλά ή η συνομιλία με κάποιον δεν είναι αποδεκτή στις
ομαδικές συζητήσεις.
Ενθαρρύνετε όλους τους συμμετέχοντες να απαντούν ευγενικά ο ένας στον άλλον, με σεβασμό.
Μπορείτε να δημιουργήσετε βασικούς κανόνες για τη συζήτηση και να τους εκτυπώσετε κατά την
πρώτη ομαδική συνάντηση.
Μπορείτε να τους δηλώσετε στην πρώτη συνάντηση, ώστε όλοι να γνωρίζουν τους κανόνες για
συζήτηση.
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Κάντε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου
Για να διευκολύνετε τη συζήτηση σε μια ομάδα, είναι πάντα καλύτερο να κάνετε ερωτήσεις ανοιχτού
τύπου.
•
•
•

Κάντε ερωτήσεις στην ομάδα που είναι στοχαστικές και ανοιχτού τύπου.
Παρακινήστε την ομάδα με ερωτήσεις που μπορούν να έχουν περισσότερες από μια απάντηση ναι
ή όχι.
Διατηρήστε τις ερωτήσεις σύντομες και σαφείς, ώστε να είναι κατανοητές.

Παράδειγμα:
‐ Μπορείτε να ρωτήσετε, «Πώς ένιωσες με την παρουσίαση;»
Παρακινήστε τα μέλη της ομάδας που δεν μιλούν συχνά:
•
•
•

Δώστε προσοχή ποιος μιλάει πολύ στην ομάδα και ποιος μιλάει περιστασιακά ή καθόλου.
Ενθαρρύνετε τα μέλη της ομάδας που δεν μιλούν συχνά να μιλούν όταν το θέλουν.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χώρος στη συζήτηση για αυτούς.

Παράδειγμα:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

‐Μπορείτε να δοκιμάσετε να ρωτήσετε κάποιον που δεν μιλάει συχνά μια προκλητική ερώτηση για να τον
ενθαρρύνετε να συνεισφέρει στη συζήτηση. Ή μπορείτε να πείτε, «Ας ακούσουμε τα άτομα που δεν έχουν
μιλήσει ακόμα. Καμία σκέψη;», με σκοπό να τους ενθαρρύνετε να μιλήσουν.
3) Αντιμετώπιση προβλημάτων ή συγκρούσεων στην ομάδα
Ενθαρρύνετε την ενεργή ακρόαση στην ομάδα
•
•
•
•
•
•

Εάν παρατηρήσετε ένταση στην ομάδα, προσπαθήστε να κάνετε όλα τα μέλη της ομάδας να
ακούσουν ενεργά.
Αυτό θα διασφαλίσει ότι ο καθένας θα ακούει και θα ανταποκρίνεται προσεκτικά ο ένας στον
άλλο.
Ξεκινήστε μια συζήτηση με ένα μέλος της ομάδας και ακούστε προσεκτικά τι έχει να πει.
Διατηρήστε οπτική επαφή και διατηρήστε μια χαλαρή στάση σώματος, με το σώμα σας να είναι
στραμμένο προς εκείνους.
Κουνήστε το κεφάλι σας ή χαμογελάστε για να σας δείξει ότι ακούτε.
Μόλις το άτομο σταματήσει να μιλάει, επαναλάβετε εσείς τις σκέψεις του και επιβεβαιώστε ότι τα
έχετε ακούσει σωστά. Μπορείτε να πείτε, «Αυτό που ακούω να λες είναι ...» ή «Πιστεύω ότι αυτό
που λες είναι ...». Μόλις επιβεβαιώσει ότι τα ακούσατε όλα σωστά, μπορείτε να απαντήσετε.
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Εάν υπάρχουν προβλήματα, συνεργαστείτε με τα μέλη της ομαδας:
•
•
•
•
•

Εάν παρατηρήσετε προβλήματα μεταξύ των μελών της ομάδας
Να είστε άμεσοι και να συνεργαστείτε με την ομάδα για να επιλύσετε το πρόβλημα
Δηλώστε ότι ανησυχείτε για μια σύγκρουση στην ομάδα
Χρησιμοποιήστε φράσεις σε πρώτο ενικό
Υποβάλετε ανοιχτές ερωτήσεις ζητώντας από τα μέλη της ομάδας να συζητήσουν το ζήτημα

Παράδειγμα:
‐ Μπορείτε να πείτε, «Νιώθω ότι υπάρχει ένταση μεταξύ των μελών της ομάδας. Πώς αισθάνεστε όλοι γι'
αυτό;» ή «Νιώθω ένταση στην ομάδα. Μπορούμε να μιλήσουμε για το θέμα ως ομάδα;».
Μιλήστε στα μέλη της ομάδας ιδιωτικά, εάν χρειαστεί:
•
•
•
•

Μερικές φορές τα ζητήματα σε μια ομάδα επιλύονται καλύτερα ιδιωτικά, ειδικά αν πρόκειται για
δύο άτομα σε μια μεγάλη ομάδα.
Εάν παρατηρήσετε σύγκρουση μιλήστε τους προσωπικά.
Ρωτήστε τους εάν μπορείτε να μιλήσετε ιδιωτικά για το ζήτημα.
Κανονίστε μια συνάντηση με τα άτομα για να συζητήσετε το ζήτημα σε ιδιωτικό περιβάλλον.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

•

Έτσι τα άτομα μπορεί να νιώσουν πιο άνετα και να διευκολυνθούν να μιλήσουν ένας προς έναν,
παρά σε μεγάλη ομάδα.

4) Δώστε το καλό παράδειγμα
• Τα μέλη της ομάδας στρέφονται σε εσάς για καθοδήγηση και έμπνευση, επομένως είναι
σημαντικό να δώσετε ένα καλό παράδειγμα για να κερδίσετε τον σεβασμό τους.
• Εάν περιμένετε να συμπεριφέρονται επαγγελματικά και να δεσμευτούν για τη δουλειά τους, είναι
σημαντικό να το κάνετε και εσείς.
• Βεβαιωθείτε ότι κάνετε τη δουλειά σας, συνεχίζοντας την ανάπτυξη της καριέρας σας και
υποστηρίζοντας τα άτομα της ομάδας να το κάνουν εξίσου.
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Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Πριν από την πρακτική άσκηση, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα πακέτο πληροφοριών με όλες τις
λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, τους στόχους, το πρόγραμμα
εργασίας και τις πρακτικές λεπτομέρειες.
Ταξίδια και ασφάλιση υγείας:
Πριν από την κινητικότητα, συνιστάται στους συμμετέχοντες να υποβάλουν αίτηση για ασφάλιση ταξιδιού
και υγείας προκειμένου να εγγυηθούν την ασφάλειά τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και τη διαμονή
τους στο εξωτερικό.
Ασφάλιση κατά εργατικού ατυχήματος:
Προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, μπορείτε επίσης να
συμβουλέψετε τους συμμετέχοντες υποβάλουν αίτηση για ασφάλιση κατά του εργατικού ατυχήματος και
ασφάλιση αστικής ευθύνης, σε περίπτωση ζημιών στους οργανισμούς υποδοχής.
Κανόνες υγείας και ασφάλειας:
Την πρώτη ημέρα της κινητικότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εκπαιδευόμενου κατά
τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο μέντορας θα πρέπει να μοιραστεί τους κανόνες Υγείας και
Ασφάλειας με τους εκπαιδευόμενους. Κάθε εκπαιδευόμενος είναι υπεύθυνος για την εξοικείωση με το
Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης της εταιρείας υποδοχής.
Την πρώτη ημέρα της πρακτικής άσκησης, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να:
•
•

τηρούν όλους τους καθιερωμένους κανόνες ασφαλείας
αναφέρουν τυχόν προβλήματα επί τόπου στον μέντορα χωρίς καθυστέρηση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

•

αποφύγουν την επίλυση προσωπικών ζητημάτων κατά τις ώρες εργασίας (email, κλήσεις,
επισκέψεις ή άλλα).

Ειδικές ανάγκες:
Πριν από την άφιξη των ασκούμενων, όλοι οι οργανισμοί αποστολής θα λάβουν υπόψη τις ειδικές
ανάγκες, τη διατροφή, τις αλλεργίες ή οποιαδήποτε δυσανεξία σε όλους τους ασκούμενους. Αυτές οι
πληροφορίες θα βοηθήσουν τους μέντορες κατά την οργάνωση των δραστηριοτήτων πρακτικής άσκησης
και των γευμάτων.

25

Σχετικά με τον χώρο κινητικότητας:
Όλοι οι χώροι πρακτικής άσκησης πρέπει να επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη τους εθνικούς κανονισμούς
ασφάλειας, τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, το κουτί πρώτων βοηθειών και το προσωπικό που έχει
εκπαιδευτεί στα μέτρα πρώτων βοηθειών σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες.
Ασθένεια κατά την πρακτική άσκηση:
Σε περίπτωση ασθένειας, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να ενημερώσει το μέντορα και τον οργανισμό
αποστολής το συντομότερο δυνατόν. Οι μέντορες θα παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη στους
ασκούμενους σε περίπτωση ανάγκης.
Έλλειψη σωστής εργασιακής στάσης:




Εάν ο ασκούμενος δεν έχει την κατάλληλη εργασιακή στάση, ο μέντορας θα πρέπει να ενημερώσει
τον οργανισμό αποστολής.
Μια συνάντηση μπορεί επίσης να ζητηθεί από τον μέντορα.
Ο μέντορας θα καλέσει τον εκπαιδευόμενο σε μια συνάντηση στην οποία θα προσδιοριστούν
σημεία βελτίωσης.

Πρόωρος τερματισμός της κινητικότητας:
Ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις, ο ασκούμενος μπορεί να προειδοποιηθεί ή ακόμη και να του
απαγορευτεί να ολοκληρώσει την πρακτική άσκηση.
•
•
•
•

Χρήση προσβλητικής γλώσσας
Προκλητική ή προσβλητική ενδυμασία
Εργασία υπό την επήρεια αλκοόλ, παράνομων, συνταγογραφούμενων ή μη συνταγογραφούμενων
ελεγχόμενων ουσιών
Ακατάλληλη συμπεριφορά

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Εργαλεία παρακολούθησης
Τα εργαλεία παρακολούθησης υποστηρίζουν τους εκπαιδευόμενους στην αξιολόγηση των ικανοτήτων
τους.
Προκειμένου να παρακολουθεί την επιτυχία των στόχων κινητικότητας, οι μέντορες πρέπει να κανονίσουν
με τον εκπαιδευόμενο:
•
•
•

μια συνάντηση αξιολόγησης πριν από την κινητικότητα
μια ενδιάμεση συνάντηση για παροχή παρατηρήσεων ‐ 1η εβδομάδα
μια τελευταία συνάντηση για παροχή παρατηρήσεων ‐ την τελευταία ημέρα.
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Ο μέντορας μπορεί να ζητήσει από όλους τους συμμετέχοντες να κάνουν σχόλια σχετικά με την
αποτελεσματικότητα της κινητικότητας και να επισημοποιήσουν τι έμαθαν κατά τη διάρκεια του
προγράμματος μέσω:
•
•

ενός απλού ερωτηματολογίου όπου οι συμμετέχοντες απαντούν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις
σχετικά με το πρόγραμμα
ατομικής ή ομαδική συνάντησης με τους συμμετέχοντες

Ερωτηματολόγιο προς τους εκπαιδευόμενους:
Υποβάλετε το μέσω e‐mail ή κατά την τελική συνάντηση:
•
•
•
•

Για να λάβετε σχόλια σχετικά με την επιτυχία των εμπειριών κινητικότητας
Για να αξιολογήσετε εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των συμμετεχόντων
Για να αξιολογήσετε την παγκόσμια εμπειρία κινητικότητας: επαγγελματική και κοινωνική ζωή στο
εξωτερικό
Για τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων με τους μέντορες

Ατομική συνάντηση

Ομαδική συνάντηση

Ο μέντορας θα επιλέξει να οργανώσει μια προσωπική ή ομαδική συνάντηση, ανάλογα με τον αντίκτυπο
που επιθυμεί να επιτύχει μέσω της συνάντησης.
Ατομική συνάντηση:
•
•

συνιστάται ιδιαίτερα, εάν ο συμμετέχων έχει αντιμετωπίσει προβλήματα κατά τη διάρκεια της
εμπειρίας κινητικότητας
ο μέντορας μπορεί να εστιάσει καλύτερα στην εμπειρία κινητικότητας και να καθοδηγήσει
καλύτερα τον συμμετέχοντα στην εμπειρία μετά την κινητικότητά του

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ομαδική συνάντηση:




όταν υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που εργάζονται μαζί για έναν κοινό στόχο
ο μέντορας πρέπει να ισορροπήσει την επικοινωνία με κάθε συμμετέχοντα, δίνοντας αρκετό χώρο
σε κάθε άτομο
Οι συμμετέχοντες πρέπει να προβληματιστούν για τη δική τους εμπειρία και να μοιραστούν την
εμπειρία με την υπόλοιπη ομάδα, εστιάζοντας στον τρόπο προσαρμογής σε μια νέα χώρα και στις
δεξιότητες που αποκτήθηκαν
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Στις ατομικές ή συλλογικές συνεντεύξεις με τους συμμετέχοντες ο μέντορας κάνει ερωτήσεις, όπως:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πώς βλέπατε τον εαυτό σας πριν από την εμπειρία σε μια νέα χώρα;
Ποια ήταν τα κίνητρα και οι προσδοκίες σας;
Πώς ήταν οι πρώτες ημέρες / πρώτες εβδομάδες;
Ποιες ικανότητες έχετε αποκτήσει;
Ποιες κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες έχετε αποκτήσει;
Τι γνώσεις και δεξιότητες έχετε αποκτήσει;
Ποιο ήταν το πιο δύσκολο πράγμα και γιατί;
Ποιο ήταν το ευκολότερο και γιατί;
Σε ποιος τομείς παρατηρήσατε πολιτιστικές διαφορές και δυσκολευτήκατε να τις αντιμετωπίσετε;
Ποιες ήταν οι ιδιότητες / τα δυνατά σας σημεία που σας βοήθησαν;
Ποιο ήταν το κύριο μάθημα;
Πως νιώθετε που θα επιστρέψετε πίσω στη χώρα σας;
Πώς βλέπετε το επαγγελματικό και σας προσωπικό μέλλον;

Την τελευταία ημέρα της πρακτικής άσκησης, ο συμμετέχων θα πρέπει να αξιολογήσει την εμπειρία του /
της προκειμένου να εκτιμήσει τον αντίκτυπο της διεθνούς εμπειρίας κινητικότητας στην προσωπική και
επαγγελματική ανάπτυξη, την απασχολησιμότητα, την αυτονομία και την αυτογνωσία.
Μέσω της τελικής αξιολόγησης:
•
•
•
•

Ο μέντορας δέχεται σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με το πρόγραμμα κινητικότητας
Οι εκπαιδευόμενοι θέτουν με λόγια αυτό που τους παρείχε η κινητικότητα
Οι εκπαιδευόμενοι κάνουν γνωστές τις δεξιότητες και ικανότητες έχουν βελτιωθεί μέσω της
εμπειρίας κινητικότητας
Οι εκπαιδευόμενοι θέτουν τους επόμενους στόχους και σκοπούς για την επαγγελματική τους ζωή

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Επίλυση συγκρούσεων
Υπάρχει σωστός τρόπος αντιμετώπισης των συγκρούσεων; Ποιες είναι οι επιπτώσεις της κακής διαχείρισης
συγκρούσεων;
Κατά τη διαχείριση μιας ομάδας ανθρώπων, η σύγκρουση μπορεί να είναι αναπόφευκτη, καθώς οι
άνθρωποι έχουν διαφορετικές προσωπικότητες, στόχους και απόψεις.
Βήμα 1: Προσδιορίστε την πηγή της σύγκρουσης
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 Όσο περισσότερες πληροφορίες έχετε σχετικά με την αιτία της σύγκρουσης, τόσο πιο εύκολα
μπορείτε να βοηθήσετε στην επίλυσή της.
 Για να λάβετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε, χρησιμοποιήστε μια σειρά ερωτήσεων για να
προσδιορίσετε την αιτία, όπως:
• Πότε αισθανθήκατε αναστατωμένος;
• Βλέπετε μια σχέση μεταξύ αυτού και εκείνου του περιστατικού;
• Πώς ξεκίνησε αυτό το περιστατικό;
• Ως μέντορας, πρέπει να δώσετε και στα δύο μέρη την ευκαιρία να μοιραστούν τη δική τους της
ιστορίας.
• Θα κατανοήσετε καλύτερη την κατάσταση, καθώς και θα δείξετε την αμεροληψία σας.
 Καθώς ακούτε κάθε άτομο, πείτε «Καταλαβαίνω» για να αναγνωρίσετε τις πληροφορίες και να
τους ενθαρρύνετε να συνεχίσουν να σας ανοίγονται.
Βήμα 2: Δείτε πέρα από το περιστατικό
 Η πηγή της σύγκρουσης μπορεί να είναι ένα μικρό πρόβλημα που προέκυψε λίγες μέρες πριν,
αλλά το επίπεδο άγχους έχει αυξηθεί στο σημείο όπου και τα δύο μέρη έχουν αρχίσει να
επιτίθενται μεταξύ τους προσωπικά αντί να αντιμετωπίζουν το πραγματικό πρόβλημα.
 Στην ηρεμία του γραφείου σας, μπορείτε να τους ζητήσετε να δουν πέρα από το περιστατικό για
να συνειδητοποιήσουν την πραγματική αιτία.
 Ερωτήσεις που μπορεί να βοηθήσουν είναι:
• Τι νομίζετε ότι συνέβη;
• Πότε πιστεύετε ότι προέκυψε το πρόβλημα μεταξύ σας;
Βήμα 3: Ζητήστε λύσεις
 Αφού ακούσετε την άποψη κάθε μέρους σχετικά με τη σύγκρουση, το επόμενο βήμα είναι να
καλέσετε τον καθένα να προσδιορίσει πώς θα μπορούσε να αλλάξει η κατάσταση.
 Ζητήστε από τα άτομα να πουν τις δικές τους ιδέες:
Πώς μπορείτε να κάνετε τα πράγματα καλύτερα μεταξύ σας;

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.



Ως διαμεσολαβητής, πρέπει να είστε ενεργός ακροατής, έχοντας επίγνωση κάθε λεκτικής
απόχρωσης, καθώς και καλός αναγνώστης της γλώσσας του σώματος
 Απλώς ακούστε. Θέλετε να κάνετε τα άτομα να σταματήσουν να έρχονται σε ρήξη και να αρχίσουν
να συνεργάζονται, και αυτό σημαίνει να απομακρύνετε τη συζήτηση από την απλή επίδειξη
λύσεων από μεριάς σας αλλά να τους βοηθήσετε να οδηγηθούν μόνοι τους σε λύσεις.
Βήμα 4: Συμφωνία
 Ο διαμεσολαβητής πρέπει να κάνει τα δύο μέρη να σφίξουν τα χέρια και να συμφωνήσουν σε μια
από τις εναλλακτικές λύσεις που προσδιορίστηκαν.
 Ο διαμεσολαβητής συναντά τα άτομα και τους ζητά να απαντήσουν σε αυτές τις ερωτήσεις:
 Ποια σχέδια δράσης θα εφαρμόσετε και οι δύο για να αποτρέψετε την εμφάνιση συγκρούσεων
στο μέλλον;
 Τι θα κάνετε εάν προκύψουν προβλήματα στο μέλλον;
Αυτή η διαδικασία διαμεσολάβησης λειτουργεί μεταξύ ομάδων καθώς και ατόμων.
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Βίντεο για την επίλυση συγκρούσεων: https://www.youtube.com/watch?v=KY5TWVz5ZDU

Μεγιστοποίηση της εκπαιδευτικής συνεισφοράς στην εταιρεία
Όταν κανονίζετε μια εκπαίδευση:
Για να βελτιστοποιήσετε τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα:





η εκπαίδευση πρέπει να έχει σαφείς στόχους
πρέπει να είναι μια καλά στοχευμένη σχεδιασμένη μαθησιακή εμπειρία
το προφίλ του παραλήπτη πρέπει να είναι γνωστό
αξιολογήστε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Οι μαθησιακοί στόχοι μπορούν να εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
 Απόκτηση γνώσεων ή δεξιοτήτων: επαγγελματικές δεξιότητες.
 Προσωπικέ / Επαγγελματικές δεξιότητες: κοινωνικές δεξιότητες όπως αυτοπεποίθηση,
διαπροσωπικές δεξιότητες, διαχείριση χρόνου, οργάνωση, λήψη αποφάσεων κ.λπ.
 Γνώση σταδιοδρομίας: Απόκτηση νέων πληροφοριών σχετικά με την εταιρεία, τον κλάδο ή τα
καθήκοντα εργασίας.
 Αφού ορίσετε με σαφήνεια τους μαθησιακούς στόχους, εξετάστε τα μέσα για να τους επιτύχετε.
 Συνδυάστε την επίσημη και άτυπη μάθηση για να δημιουργήσετε ισχυρές εκπαιδευτικές ευκαιρίες
για ομάδες και άτομα.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.






Συνδυάστε μαθησιακές ενότητες με πρακτική εμπειρία.
Εξατομικεύστε την εκπαιδευτική εμπειρία.
Μπείτε στη θέση των εκπαιδευομένων.
Σκεφτείτε τους ανθρώπους που θα εκπαιδεύσετε, αλλά μην ξεχνάτε ότι η ομάδα αποτελείται από
μεμονωμένους μαθητές.

Το προφίλ του εκπαιδευόμενου:


Προσδιορισμός των εκπαιδευομένων ‐ ηλικία, εμπειρία, προσδοκίες, ενδιαφέροντα και
μαθησιακή ικανότητα
 Κατανόηση του επιπέδου των μαθητών
 Κατανόηση του τρόπου μάθησης των εκπαιδευομένων
 Διαφορετικά είδη μαθητών
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Διαφορετικά είδη μαθητών:
Ενεργός: Συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία μάθησης, θέλει να μάθει πώς θα εφαρμόσει τη μάθηση στον
πραγματικό κόσμο, όπως πληροφορίες που παρουσιάζονται με σαφήνεια και συνοπτικό τρόπο.
Συναισθηματικός: Προσανατολίζεται προς τους ανθρώπους, είναι εκφραστικός, εστιάζει στα
συναισθήματα και τις αισθήσεις που ευδοκιμούν σε ένα ανοιχτό, μη δομημένο μαθησιακό περιβάλλον.
Σκεπτικός: Βασίζεται στη λογική και στο λογικό, θέλει να μοιράζεται ιδέες και έννοιες, να αναλύει και να
αξιολογεί, απολαμβάνει την ανεξάρτητη εργασία.
Παρατηρητής: Του αρέσει να βλέπει και να ακούει, τείνει να είναι επιφυλακτικός, θα αργήσει να
συμμετέχει και θα εστιάσει στη μάθηση μέσω της ανακάλυψης.
Μόλις γίνει γνωστή η κατηγορία των εκπαιδευομένων, ο εκπαιδευτής μπορεί να επιλέξει τα κατάλληλα
εργαλεία εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους.
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος
 Αξιολογήστε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με βάση το εάν έχουν ικανοποιηθεί οι ανάγκες των
μαθητών σας
 Εξετάστε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για να κάνετε βελτιώσεις για τα επόμενα
εκπαιδευτικά προγράμματα
 Δημοσιεύστε τα σχόλια που αφορούν την εκπαίδευση και επικοινωνήστε με τους
εκπαιδευόμενους βάσει εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της απόδοσης (π.χ.
ερωτηματολόγιο, παρατήρηση, έρευνα, συνέντευξη)

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Βίντεο σχετικά με τη σημασία της φιλοξενίας ασκούμενων στην εταιρεία σας:
https://www.youtube.com/watch?v=32nw9Nq8oNI

Αλληλεπίδραση με τον οργανισμό αποστολής, παροχέα ΕΕΚ καθορισμός προγράμματος επικοινωνίας
Συνοχή μεταξύ της ηλεκτρονικής μάθησης και της εργασιακής εμπειρίας

31

Οι πάροχοι κατάρτισης συνειδητοποιούν τη σημασία της παροχής της εμπειρογνωμοσύνης τους με τη
μορφή πιο ευέλικτων μαθησιακών ευκαιριών σε μια διευρυμένη παγκόσμια αγορά, προκειμένου να
απαντήσουν στην ανάγκη των επιχειρήσεων και των ατόμων να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στην αγορά.

Ο όρος μάθηση με βάση την εργασία περιγράφει την ανεξάρτητη μάθηση μέσω της εργασίας. Μια
αυτοδιαχειριζόμενη διαδικασία που υποστηρίζεται από συμβόλαια μάθησης, τριτοβάθμια εκπαίδευση,
μέντορες στο χώρο εργασίας και διάφορα είδη υλικού μάθησης και καθοδήγησης.
Απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός της μαθησιακής πορείας:
 Μια αποτελεσματική μάθηση μέσω της εργασίας θα πρέπει να ενσωματώσει τη μαθησιακή
διαδικασία στον εργασιακό ρόλο και στα καθήκοντά της, επιτρέποντας στη γνώση και την πρακτική
που αποκτήθηκε να εφαρμοστεί σε μελλοντική εργασία.
 Το πρόγραμμα σπουδών e‐learning πρέπει να είναι ευέλικτο χωρίς περιορισμό ως προς τον χρόνο
και τον τόπο.
Στις παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης, οι περιορισμοί θέσεων είναι οργανωμένοι και προγραμματισμένοι
για την κάλυψη των οργανωτικών αναγκών του ιδρύματος υποδοχής και όχι των μεμονωμένων μαθητών.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Μια καλά σχεδιασμένη ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης διαθέτει τα εξής στοιχεία:
 κατάλληλη γλώσσα
 ένα καλογραμμένο και δομημένο περιεχόμενο
 συνδυασμό δραστηριοτήτων, περιπτωσιολογικών μελετών που περιγράφουν παραδείγματα και
εμπειρίες πραγματικής ζωής και πόρων για τους μαθητές προκειμένου να εξερευνήσουν ένα θέμα
σε βάθος.
Η ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης πρέπει να περιλαμβάνει:
•

δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης, στις οποίες οι μαθητές μπορούν να λάβουν άμεσα σχόλια για
να ελέγξουν την κατανόησή τους
• αθροιστικές δραστηριότητες, στις οποίες οι μαθητές μπορούν να διεξάγουν έρευνα ή να απαντούν
σε μια συγκεκριμένη ερώτηση που τίθεται
Τα εκπαιδευτικά βίντεο στην ηλεκτρονική μάθηση:
•

μπορούν να καθοδηγήσουν την επαγγελματική εμπειρία των εκπαιδευτών και να τους βοηθήσει
να έχουν μια σαφέστερη ιδέα για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες εργασίας.

Τα στοιχεία πολυμέσων:
 παρέχουν πλούσιο και διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να βελτιώσει τη μαθησιακή
διαδικασία
Παραδείγματα:
•
•

σύντομα βίντεο που παρέχουν παραδείγματα ή αποσπάσματα από ειδικούς
κινούμενα και διαδραστικά γραφικά που βασίζονται σε φλας για να απεικονίσουν τις διαδικασίες

Εκπαιδευτές ηλεκτρονικής μάθησης:
Μια αποτελεσματική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης παρέχει διαδικτυακή υποστήριξη σε μαθητές:
• σύγχρονη επικοινωνία ‐ που πραγματοποιείται μέσω της δυνατότητας συνομιλίας
• ασύγχρονη επικοινωνία – μέσω των ομάδων συζήτησης και email μεταξύ ατόμων

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Σε μια ευέλικτη και αποτελεσματική μαθησιακή πορεία, το πλαίσιο υποστήριξης των μαθητών συνδυάζει
διαδικτυακούς εκπαιδευτικούς καθώς και μέντορες εντός της εταιρείας.
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Συνοχή στα θέματα εκμάθησης
Τα θέματα της εμπειρίας μέσα από την εργασία πρέπει να είναι συνεκτικά και συμπληρωματικά με τα
θέματα του διαδικτυακού μαθήματος.
Οι εκπαιδευτές λαμβάνουν μια πλήρη επισκόπηση των θεμάτων και έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να
έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Βίντεο σχετικά με τη μικτή μάθηση: https://www.youtube.com/watch?v=C939JILoTFU

Ανταλλαγή ορθών πρακτικών
Κανένας εκπαιδευτής δεν είναι ίδιος με κάποιον άλλο.
Από τη φύση των εργαλείων που χρησιμοποιούν, το περιεχόμενο που διδάσκουν, τις περιστάσεις που
πρέπει να αντιμετωπίσουν για να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών και, φυσικά, τη δική τους
προσωπικότητα, κάθε εκπαιδευτική εμπειρία είναι μοναδική.
1. Βρείτε τον στόχο σας (και μείνετε προσηλωμένοι σε αυτόν)
 Η εκπαίδευση είναι ένα μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού που πρέπει να καταστεί σαφής σε
όλους.
Όταν οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε άσκοπη εκπαίδευση χωρίς σαφείς μαθησιακούς στόχους, θα είναι
λιγότερο αφοσιωμένοι και λιγότερο πιθανό να διατηρήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν.
2. Εξετάστε το πλαίσιο
 Η εκπαίδευση δεν διεξάγεται τυχαία. Τα μαθήματα υπόκεινται σε ένα συγκεκριμένο σύνολο
προϋποθέσεων για την επίτευξη του επιθυμητού μαθησιακού αποτελέσματος ως μέρος ενός
γενικού προγράμματος κατάρτισης.
 Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν το μαθησιακό πλαίσιο ή την κατάσταση στην οποία το κοινό‐
στόχος σας μπορεί να μαθαίνει.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 Θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα όταν ταιριάζει η εκπαιδευτική σας προσέγγιση στο μοναδικό
πλαίσιο της πρωτοβουλίας σας.
3. Προσαρμόστε την εκπαίδευση σας
Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, πρέπει να κάνετε την εκπαίδευση όσο το δυνατόν πιο σχετική,
πρακτική και ουσιαστική για κάθε μαθητή.
6 βασικοί παράγοντες:







Επίπεδο δεξιοτήτων
Γεωγραφία
Τεχνολογία
Περιβάλλον
Τρέχουσα μέθοδος παράδοσης εκπαίδευσης
Δημογραφικά στοιχεία,
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4. Χρησιμοποιήστε τη συνδυασμένη μάθηση
Ο συνδυασμός θεωρητικών γνώσεων και πρακτικής κατάρτισης είναι το κλειδί για τη δημιουργία μιας
πολύτιμης μαθησιακής πορείας, όπου οι μαθητές μπορούν να μάθουν μέσω της άμεσης παρακολούθησης
της κατάρτισης με βάση την εγρασία.
5. Μην το παρακάνετε
•
•

Η ποσότητα των πληροφοριών που μπορούν να επεξεργαστούν και να διατηρήσουν οι μαθητές
σας σε οποιαδήποτε δεδομένη χρονική περίοδο είναι περιορισμένη.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι πιο έμπειροι εκπαιδευτές συμπληρώνουν στρατηγικά τα
μαθήματα και τις συνεδρίες τους με υλικό που προσφέρει τη μεγαλύτερη επίδραση για τους
μαθητές, το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα και την οργάνωσή τους.

6. Παρακινήστε τους εκπαιδευόμενους
•

•

Ένα σύστημα παρακίνησης των μαθητών μπορεί να είναι πολύτιμο για να τους κάνει να
επενδύσουν πληρέστερα στην εκπαίδευσή τους, ιδίως όταν έρχονται αντιμέτωποι με πυκνό
εκπαιδευτικό υλικό που απαιτεί υψηλή εμπλοκή.
Μια προσέγγιση είναι να προσφέρετε κίνητρα που ανταμείβουν την καλή επίδοση τους στην
εκπαίδευση.

7. Αξιολογήστε την αποτελεσματικότητα αυτών των βέλτιστων πρακτικών κατάρτισης
•

Οι καλύτεροι δάσκαλοι δεν σταματούν ποτέ να μαθαίνουν.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

•

Οι εκπαιδευτές αναγνωρίζουν την ανάγκη παρατηρήσεων για τη βελτίωση των διαδικασιών τους
και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους.

Σχέδιο αξιολόγησης και εργαλεία για μια σύντομη πρακτική άσκηση
Πώς να διαχειριστείτε τις συνεδρίες αξιολόγησης τόσο ως μέντορες όσο και ως
εκπαιδευόμενοι
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Ένα πρόγραμμα κινητικότητας αποτελείται από τρία βήματα:
1. Πριν την πρακτική άσκηση
2. Πρακτική άσκηση
3. Μετά την πρακτική άσκηση
Αξιολόγηση πριν την πρακτική άσκηση:
 Γίνεται πριν από την πρακτική άσκηση ή την 1η ημέρα της πρακτικής άσκησης
 Γίνεται ξεκάθαρος ο ρόλος του μέντορα
 Βοηθά τον εκπαιδευόμενο να διευκρινίσει τις προσδοκίες της διαδικασίας
Ερωτήσεις πριν από την πρακτική άσκηση για τους εκπαιδευόμενους:
•
•
•

Τι σκοπεύετε να κερδίσετε από την εμπειρία πρακτικής άσκησης;
Νιώθετε επαρκώς προετοιμασμένοι για την εμπειρία πρακτικής άσκησης;
Αναφέρετε τρία αποτελέσματα που σκοπεύετε να επιτύχετε μέχρι το τέλος της πρακτικής άσκησής
σας
• Για τι πιστεύετε ότι θα σας προετοιμάσει αυτή η πρακτική άσκηση;
• Αναφέρετε τρεις δεξιότητες που φέρνετε μαζί σας στην πρακτική άσκηση
• Το ενδιαφέρον μου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι: Υψηλό ή χαμηλό;
Πόσο άνετα αισθάνεστε με τις ακόλουθες δεξιότητες στο χώρο εργασίας;

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας:
Οι επαγγελματικές ικανότητες μετρώνται με πολλούς τρόπους και η συνεχής αξιολόγηση γίνεται σε
καθημερινή βάση, όπως μέσω:
• σχολίων και αρατηρήσεων σχετικά με την εργασία
• αξιοποίησης εγγραφών βίντεο
• αναθεώρησης γραπτών αναφορών
•
σημειώσεων προόδου
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Πιθανά προβλήματα μεταξύ του μέντορα και του εκπαιδευόμενου
Προβλήματα μεταξύ του ασκούμενου και του μέντορα μπορεί να προκύψουν ανά πάσα στιγμή, αλλά και
κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης αξιολόγησης. Ζητήματα μπορεί επίσης να προκύψουν εάν ο μέντορας
και ο εκπαιδευόμενος δεν ταιριάζουν, εάν οι δραστηριότητες δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του
ασκούμενου ή εάν ο ασκούμενος δεν αισθάνεται τον οργανισμό σαν σπίτι του. Εάν προκύψουν τέτοια
προβλήματα, είτε ο ασκούμενος είτε ο σύμβουλος πρακτικής πρέπει να ενημερώσουν τον οργανισμό
αποστολής το συντομότερο δυνατό.
Αξιολόγηση μετά την κινητικότητα
Γίνεται την τελευταία ημέρα της πρακτικής άσκησης
•
•
•

Αξιολόγηση ολόκληρου του προγράμματος κινητικότητας (γενικό περιβάλλον εργασίας, επίβλεψη
και δραστηριότητες μάθησης, συντονισμός εκπαιδευτικού προγράμματος, ηγεσία κ.λπ.)
Σε βάθος αξιολόγηση της απόκτησης ή / και βελτίωσης τεχνικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
Κεφαλαιοποίηση της εμπειρίας κινητικότητας που κοιτάζει προς την αγορά εργασίας.

Ο συμμετέχων θα πρέπει να αξιολογήσει την εμπειρία του / της προκειμένου να εκτιμήσει τον αντίκτυπο
των εμπειριών διεθνούς κινητικότητας στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, εστιάζοντας στην
αξιολόγηση, την ανάλυση ικανοτήτων και τα στάδια κεφαλαιοποίησης.
Αξιολόγηση και ανάλυση ικανοτήτων
Ατομική συνάντηση αξιολόγησης:
•
•

Συνιστάται ιδιαίτερα εάν ο συμμετέχων έχει αντιμετωπίσει προβλήματα κατά τη διάρκεια της
εμπειρίας κινητικότητας.
Ο μέντορας μπορεί να εμβαθύνει στην εμπειρία κινητικότητας και να καθοδηγήσει καλύτερα τον
συμμετέχοντα μετά την κινητικότητά του.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Παράδειγμα ερωτηματολογίου αξιολόγησης και συνεντεύξεων:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πώς βλέπατε τον εαυτό σας πριν από την εμπειρία σε μια νέα χώρα;
Ποια ήταν τα κίνητρά σας;
Ποιες ήταν οι προσδοκίες σας;
Πώς ήταν οι πρώτες μέρες;
Ποιες τεχνικές δεξιότητες και ικανότητες έχετε αποκτήσει;
Ποιες οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητες έχετε αποκτήσει;
Ποιες κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες έχετε αποκτήσει;
Ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι και γιατί;
Ποιο ήταν το ευκολότερο και γιατί;
Πού εντοπίσατε πολιτισμικές διαφορές και σας ήταν δύσκολο να τις αντιμετωπίσετε;
Ποια ήταν η στρατηγική προσαρμογής σας (πόροι);
Ποιες ήταν οι δεξιότητες σας / τα δυνατά σας σημεία που σας βοήθησαν;
Ποιο ήταν το κύριο μάθημα;
Πώς βλέπετε το επαγγελματικό και προσωπικό μέλλον;
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Ομαδική συνάντηση αξιολόγησης:
•
•
•

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προβληματιστούν σχετικά με τη δική τους εμπειρία (ερωτηματολόγιο)
και να μοιραστούν την εμπειρία τους με την υπόλοιπη ομάδα.
Ο μέντορας πρέπει να ισορροπήσει την επικοινωνία με κάθε συμμετέχοντα, δίνοντας αρκετό χώρο
σε κάθε άτομο.
Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, κάθε συμμετέχων θα εξηγήσει στην ομάδα τη δική
του εμπειρία βάσει των ερωτήσεων και θα επικεντρωθεί σε μια διαφορετική πτυχή της
κινητικότητας. Δεν είναι μια ανοιχτή συζήτηση.

Εργαλεία ανάλυσης ικανοτήτων
Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να κληθούν να απαντήσουν σε αυτήν την ερώτηση «Για μένα ο αντίκτυπος
αυτής της εμπειρίας κινητικότητας ήταν σημαντικός καθώς έμαθα ...»
Στόχοι:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

• Να επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους να αναλογιστούν τις ικανότητες που αποκτήθηκαν κατά τη
διάρκεια της κινητικότητας.
• Να ανακαλύψουν νέες ικανότητες που δεν είχαν σκεφτεί.
• Να αναλογιστούν τις ικανότητες που αποκτήθηκαν / αναπτύχθηκαν για να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον
και να αυξήσουν τα επίπεδα δεξιοτήτων και συνεπώς την απασχολησιμότητα τους.
Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους:
•

Μετά την εμπειρία της κινητικότητας, οι μαθητές πρέπει να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και την
εμπειρία τους για να αποκτήσουν μια καλύτερη δουλειά.

•

Ο συμμετέχων πρέπει να εκτιμήσει τη μαθησιακή εμπειρία που έζησε και να γνωρίζει τις
δεξιότητες και τις γνώσεις που αναπτύχθηκαν με την προοπτική της αγοράς εργασίας.

•

Ο ρόλος του μέντορα είναι ζωτικής σημασίας για να επιτρέψει στον συμμετέχοντα να αξιοποιήσει
την εμπειρία κινητικότητας και να αναλύσει τις ικανότητες που αποκτήθηκαν βοηθώντας τον να
εξετάσει μελλοντικές ευκαιρίες και σχέδια.

38

Πώς να μεγιστοποιήσετε τα διδάγματα που αντλήσατε
Μέσα από μια σύντομη πρακτική άσκηση, ένας καλός μέντορας στοχεύει στη μεγιστοποίηση των
μαθησιακών αποτελεσμάτων για τον εκπαιδευόμενο σε μια σύντομη περίοδο μάθησης.
1) Δημιουργήστε ένα συνεκτικό πρόγραμμα μάθησης:
Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θα πρέπει να είναι συνεκτικό / συμπληρωματικό με τα θέματα που
αναπτύχθηκαν στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, προκειμένου να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους
να έχουν μια σαφέστερη και πληρέστερη γνώση των θεμάτων.
Η συνδυασμένη πορεία μάθησης είναι το κλειδί για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας
μάθησης (ηλεκτρονική μάθηση, εκπαίδευση στην τάξη, εκπαίδευση κατά την εργασία).
2) Αφήστε τους εκπαιδευόμενους να κάνουν ερωτήσεις:
Είτε οι ερωτήσεις αφορούν την εταιρεία, τη βιομηχανία, τις ειδικές δεξιότητες ή τα απαραίτητα
εκπαιδευτικά / επιμορφωτικά / επαγγελματικά διαπιστευτήρια για να εργαστούν στον συγκεκριμένο τομέα
‐ είναι όλα απαραίτητα ερωτήματα που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν
πλεονεκτήματα από την πρακτική άσκηση και να ακολουθήσουν μια σωστή επαγγελματική σταδιοδρομία.
3) Ακούστε ενεργά

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ο μέντορας πρέπει πάντα να ακούει ενεργά τους εκπαιδευόμενους με ουδέτερο και μη επικριτικό τρόπο. Η
επίδειξη ενεργού ακρόασης δείχνει στον ασκούμενο ότι το μήνυμά τους γίνεται αντιληπτό και κατανοητό
και χτίζει εμπιστοσύνη και κίνητρα στη σχέση.
4) Προσαρμόστε την προσέγγισή σας σύμφωνα με το προφίλ του εκπαιδευόμενου
Ένας καλός μέντορας γνωρίζει τα προφίλ των εκπαιδευόμενων και προσεγγίζει τον καθένα με έναν ευέλικτο
τρόπο. Ο μέντορας θα πρέπει να μπορεί να προσαρμόζει το δικό του στυλ καθοδήγησης ανάλογα με τους
εκπαιδευόμενους με τους οποίους συνεργάζεται, προκειμένου να τους βοηθήσει να λάβουν τα μέγιστα
οφέλη από τη μαθησιακή εμπειρία
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5) Κάντε καλές ερωτήσεις
Η υποβολή και η εξέταση καλών ερωτήσεων επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να έχει μια βαθύτερη και
αποτελεσματικότερη μαθησιακή εμπειρία. Οι ανοιχτές ερωτήσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τη ροή
συνομιλιών και ιδεών.
Ορίστε μερικά παραδείγματα:
•
•
•
•
•

Πώς θα χειριζόσασταν…;
Τι θα κάνατε εάν…;
Πείτε μου τι περιμένατε….
Τι κάνατε όταν…;
Γιατί πιστεύετε …;

6) Κάντε αλλά και δεχτείτε παρατηρήσεις και σχόλια
•
•
•
•

Τα σχόλιά σας βοηθούν τον εκπαιδευόμενο να αναγνωρίσει και να μάθει τις δεξιότητες και τις
γνώσεις που απαιτούνται για μια επιτυχημένη καριέρα.
Τα σχόλια σας επιτρέπουν να αναγνωρίσετε τα δυνατά σημεία του εκπαιδευόμενου και να τον
παρακινήσετε να εργαστεί περαιτέρω στα αδύναμα σημεία του.
Ο εκπαιδευόμενος σας θέλει και χρειάζεται τα σχόλιά σας για να προχωρήσει στην καριέρα του /
της.
Χρειάζεστε τα σχόλια του εκπαιδευόμενου για να βελτιωθείτε.

7) Προγραμματίστε ασκήσεις δημιουργίας ομάδων
Προσπαθήστε επίσης να σχεδιάσετε μερικές διασκεδαστικές δραστηριότητες για την οικοδόμηση της
ομάδας. Αυτό θα βοηθήσει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ εσάς
και των εκπαιδευομένων και εντός της ίδιας της ομάδας.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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