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Πρόγραμμα Κατάρτισης Μεντόρων EMiSC 

 

Εισαγωγή 

Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κατάρτισης Κοινωνικής Φροντίδας 

(EMiSC). Αυτό το πακέτο κατάρτισης περιλαμβάνει όλα όσα θα χρειαστείτε ως 

εκπαιδευτής για να εκπαιδεύσετε τους υποψήφιους μέντορές σας. 

Το πακέτο καλύπτει τα ακόλουθα Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

1. Κατανόηση του ρόλου του μέντορα στο Έργο EMiSC 

2. Ρύθμιση του προγράμματος καθοδήγησης 

3. Παροχή καθοδήγησης  

4. Αξιολόγηση της προόδου του μαθητευόμενου 

5. Μελέτη της απόδοσής τους ως μέντορες 

6. Εισαγωγή στο Εργαλείο Αξιολόγησης Μεντόρων (ΜΑΤ) και  στον τρόπο 

αξιοποίησης του με τους μαθητευόμενους. 

Αυτό το πακέτο εκπαίδευσης έχει γραφτεί και σχεδιαστεί με σαφήνεια και απλή 

γλώσσα και σε μια μορφή που είναι εύκολη στη χρήση. Περιλαμβάνει: 

• Σχέδια Μαθήματος / χρονοδιαγράμματα 

• Απαιτούμενο εξοπλισμό 

• Ξεκάθαρη καθοδήγηση εκπαιδευτή 

• Φυλλάδια 

• Διαφάνειες 

Το πακέτο έχει σχεδιαστεί για να καθοδηγήσει τους εκπαιδευόμενους μέσα από τα 5 

μαθησιακά αποτελέσματα και τη χρήση των Εργαλείων Αξιολόγησης Καθοδήγησης 

(ΜΑΤ) να κτίσει τη γνώση και την κατανόηση των μαθητών καθώς μελετούν το εν 

λόγω υλικό. Εμπεριέχει δραστηριότητες, σενάρια, ομαδικές δραστηριότητες,  

δραστηριότητες σε ζευγάρια και ατομική εργασία, όλα σχεδιασμένα για να βοηθήσουν 

το μαθητή να συνδέσουν αυτό που μαθαίνουν με το χώρο εργασίας τους και τις δικές 

τους εμπειρίες. Το πακέτο έχει σχεδιαστεί επίσης για να καλύπτει τους 
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διαφορετικούς τρόπους μάθησης όλων των εκπαιδευομένων, δίνοντας τους την 

ευκαιρία να εξελιχθούν και να αναπτύξουν τις γνώσεις τους μέσα από αυτό το 

πρόγραμμα κατάρτισης. 

 

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το πακέτο 

Κάθε συνάντηση έχει λεπτομερή Οδηγό/Σημειώσεις Εκπαιδευτή, διαφάνειες 

παρουσιάσεων καθώς επίσης συνοδευτικά φυλλάδια και φύλλα δραστηριοτήτων που 

μπορούν να φωτοτυπηθούν. Το πακέτο δίνει στον εκπαιδευτή όλες τις πληροφορίες 

που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των συναντήσεων για να καλύψει τα 5 

μαθησιακά αποτελέσματα καθοδήγησης και να χρησιμοποιήσει το ΜΑΤ. 

Οι οδηγίες και οι δραστηριότητες του εκπαιδευτή καλύπτουν όλη τη γνώση για να 

διασφαλιστεί ότι κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα καλύπτεται λεπτομερώς. Ωστόσο, ο 

έμπειρος εκπαιδευτής μπορεί να προσθέσει τα δικά τους παραδείγματα, 

δραστηριότητες, ιστορίες κ.λπ. για να ενισχύσει τη μαθησιακή εμπειρία για τους 

μαθητές και να σταθεροποιήσει την κατανόησή τους για την καθοδήγηση καθώς 

επίσης και για τον ρόλο της καθοδήγησης.  

Η χρονομέτρηση έχει υπολογιστεί σε ομάδες με κατά μέσο όρο 8 έως 10 ατόμων και 

γι' αυτό το λόγο είναι προτιμητέο όπως η ομάδα των εκπαιδευομένων να μην 

υπερβαίνει τα 12 άτομα. Μια ομάδα με λιγότερα από τέσσερα άτομα είναι πιθανό να 

έχει περιορισμένη συζήτηση και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της. Είναι 

φυσικά δυνατό για τους εκπαιδευτές να προσαρμόσουν το χρονοδιάγραμμα του 

προγράμματος ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μικρότερων ή μεγαλύτερων 

ομάδων. Μπορεί επίσης να υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα που ο 

εκπαιδευτής μπορεί να επιθυμεί να χρησιμοποιήσει, τα οποία είναι κατάλληλα για 

περίσταση ή τον εργασιακό χώρο των συμμετεχόντων στα μαθήματα. Αυτά μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν, αλλά ο εκπαιδευτής θα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλα τα 

μαθησιακά αποτελέσματα της εκπαίδευσης καλύπτονται. 
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Θυμήσου: 

 

 Όποιος επιθυμεί να ολοκληρώσει αυτή την Κατάρτιση Μεντόρων και να γίνει 

Μέντορας, ως μέρος του προγράμματος EMiSC θα πρέπει να περάσει με 

επιτυχία τις εξετάσεις ECC. 

 Θεμέλια αυτής της Εκπαιδευτικής Σειράς Μαθημάτων Μεντόρων και της 

Πιστοποίησης Ευρωπαϊκής Φροντίδας που οι μαθητευόμενοι θα 

ολοκληρώσουν είναι οι αρχές μιας προσέγγισης βασισμένης στα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα όσον αφορά στην εργασία μας με άτομα με αναπηρίες καθώς 

επίσης οι ιδέες που εμπεριέχονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 

τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Είναι σημαντικό οι αρχές αυτές να 

βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όλων των εκπαιδεύσεων που 

πραγματοποιούνται. 

 

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης: 

 Έχουμε ξεκινήσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης με δραστηριότητες για 

«λιώσιμο του πάγου». Οι δραστηριότητες αυτές είναι σύντομες και οι 

εκπαιδευτές τις χρησιμοποιούν συχνά για να βοηθήσουν στο «λιώσιμο του 

πάγου», ή της έντασης που μερικές φορές υπάρχει σε ένα δωμάτιο γεμάτο με 

ανθρώπους όπου μπορεί να μην γνωρίζει ο ένας τον άλλον, και που για 

πρώτη φορά συναντούνται. Η δραστηριότητα λιωσίματος του πάγου είναι ένας 

τρόπος για να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να μιλήσουν ο ένας στον άλλο, 

να χαλαρώσουν και να νιώσουν πιο άνετα με τους άλλους ανθρώπους, το 

περιβάλλον και την περίσταση. 

Το λιώσιμο του πάγου περιλαμβάνει σύντομες και εύκολες δραστηριότητες 

που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε ακόμα και οι πιο ντροπαλοί συμμετέχοντες 

μπορούν εύκολα να λάβουν μέρος.  Είναι σημαντικό να έχουμε μια 
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δραστηριότητα που δεν κάνει κανένα άτομο να νιώθει ότι βρίσκονται στο 

επίκεντρο ή ότι κρίνεται με τον οποιονδήποτε τρόπο. Έτσι, συχνά πρόκειται 

για δραστηριότητες όπου οι άνθρωποι παρουσιάζουν τον εαυτό τους στο 

πρόσωπο δίπλα τους και να ανταλλάσσουν βασικές πληροφορίες όπως το 

όνομα τους ή το που εργάζονται ή ακόμα το πώς έφτασαν στο εκπαιδευτικό 

σεμινάριο εκείνη την ημέρα. Παρουσιάζουν ο ένας τον άλλο σε ολόκληρη την 

ομάδα. Οι ασκήσεις λιωσίματος του πάγου μπορούν να σχεδιαστούν ώστε να 

συνδεθούν με το θέμα της εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, αν η εκπαίδευση 

αφορά στην επικοινωνία, η δραστηριότητα λιωσίματος του πάγου μπορεί να 

περιλαμβάνει τη συνομιλία των συμμετεχόντων με το πρόσωπο που βρίσκεται  

δίπλα τους, να πουν δηλαδή το όνομά τους, με ποιον έχουν επικοινωνήσει για 

τελευταία φορά και πώς. Μερικές φορές οι δραστηριότητες που 

χρησιμοποιούνται στοχεύουν στο να ενθαρρύνουν τα άτομα να μιλήσουν όχι 

μόνο με το άτομο που κάθεται δίπλα τους αλλά με περισσότερα άτομα.  

Για παράδειγμα: σε κάθε άτομο στο δωμάτιο δίνεται ένα κομμάτι χαρτί με έναν 

αριθμό ή λέξη που συνδέεται με ένα άλλο, δηλαδή ψωμί και το βούτυρο, μαύρο και 

άσπρο ή 2x2 = και 4, ή δύο σύνολα με πανομοιότυπους αριθμούς. Στη συνέχεια, 

ο καθένας πρέπει να σηκωθεί και να περπατήσει μέσα στο δωμάτιο μιλώντας ο 

ένας στον άλλο, παρουσιάζοντας τον εαυτό τους και προσπαθούν να βρουν ποιος 

έχει την αντίστοιχη λέξη σύνδεση, αριθμό ή εξίσωση. Αυτό βοηθά τους 

ανθρώπους να μιλούν σε πολύ περισσότερους ανθρώπους και με τη σειρά τους 

αρχίζουν να αισθάνονται χαλαροί και πιο άνετοι. 

 

Μια αντίστοιχη δραστηριότητα λιωσίματος του πάγου περιλαμβάνεται στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλά μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια δική σας 

δραστηριότητα ή ακόμα κάποια δραστηριότητα στην οποία έχετε συμμετάσχει. Να 

θυμάστε ότι η δραστηριότητα δεν πρέπει να προσθέτει άγχος στους 
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συμμετέχοντες αλλά θα πρέπει να τους κάνει να είναι χαλαροί και να αισθάνονται 

πιο άνετα. 

  

 Είναι συχνά χρήσιμο να δώσετε στους μαθητές σας την ευκαιρία να 

εκφράσουν τους φόβους, τις ανησυχίες και τις προσδοκίες που έχουν για 

το σεμινάριο. Μπορείτε να τα καταγράψετε σε μια μεγάλη κόλλα-χαρτί, και 

να καθησυχάσετε τους φόβους ή ανησυχίες τους λέγοντάς τους τι 

καλύπτεται στην εκπαίδευση. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να 

διαχειριστείτε τις προσδοκίες τους. Μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο να 

εξετάσετε πάλι τη λίστα στο τέλος της εκπαίδευσης και να  ελέξετε ότι  

όλες τους οι ανησυχίες καλύφθηκαν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. 

Ωστόσο, όταν κάνετε την αρχική λίστα, εάν ένα άτομο δημιουργεί μια 

παράλογη προσδοκία θα πρέπει να επισημάνεται ότι αυτή η προσδοκία δεν 

είναι εφικτή. Θα πρέπει να το συζητήσετε και να εξηγήσετε το γιατί. 

Μπορείτε επίσης να το συμπεριλάβετε ως μέρος της δραστηριότητας 

λιωσίματος του πάγου. 

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραδείγματα ή σενάρια από τη δική σας 

εμπειρία για την στήριξη των ατόμων στη μάθηση τους. Παραδείγματα 

από τον τομέα σας και τη χώρα σας θα βοηθήσει τα άτομα να 

κατανοήσουν καλύτερα. 

 Στο τέλος της κάθε περιόδου άσκησης είναι σημαντικό να στηρίξεται τους 

μαθητευόμενους ώστε να εδραιώσουν τη μάθησή τους. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί:  

Αφιερώνοντας λίγο χρόνο για ερωτήσεις – απαντήσεις με την έναρξη της 

επόμενης συνάντησης, οι οποίες καλύπτουν όλα όσα καλύφθηκαν στην 

προηγούμενη συνάντηση. 

 

Με την ανάθεση εργασιών στους μαθητευόμενους για να ολοκληρώσουν 
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στο δικό τους χρόνο. 

 

Έχουμε ετοιμάσει κάποιες προτεινόμενες δραστηριότητες οι οποίες 

περιλαμβάνονται στο πίσω μέρος του Οδηγού Εκπαιδευτή. Αυτά μπορούν 

να δοθούν στους μαθητευόμενους όταν θεωρείς ότι είναι η πλέον 

κατάλληλη στιγμή, δηλαδή με την ολοκλήρωση κάθε μαθησιακής ενότητας, 

στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής συνάντησης, ή κατά την έναρξη της 

δεύτερης εκπαιδευτικής συνάντησης με ανακεφαλαίωση της αποκτηθείσας 

γνώσης. Ωστόσο, πρέπει να θυμάστε τον χρόνο ανατροφοδότησης 

σχετικά με την πρόσθετη εργασία στην επόμενη εκπαιδευτική σας 

συνάντηση, καθώς αυτό δεν έχει συμπεριληφθεί στο χρονοδιάγραμμα.  

 Στο τέλος της κάθε συνάντησης θυμίστε στους μαθητευόμενους τι 

χρειάζονται για την επόμενη συνάντηση.  

 Οι μαθητευόμενοί σας θα είναι νέοι στην καθοδήγηση και έτσι θα 

βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σημείο μάθησης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να 

είσαι υπομονετικός και υποστηρικτικός απέναντί τους, ώστε να είσαι σε 

θέση να πάρεις το καλύτερο από αυτούς καθώς επίσης και αυτοί θα 

πάρουν το καλύτερο από εσένα!  

 Ενθαρρύνετε τους μαθητές να ανακεφαλαιώσουν αυτά που έχουν μάθει 

μετά από κάθε συνάντηση και να μελετήσουν τις σημειώσεις όταν 

επιστρέψουν στο χώρο εργασίας τους. 

 Όταν χρησιμοποιείς αυτό το πακέτο μαζί με τους μέντορες και τους 

καθοδηγούμενους, θα πρέπει να έχεις υπόψη σου τη δική τους ανάγκη  να 

προσεγγίσεις τον τρόπο εργασίας του εργοδότη τους (μερικές φορές 

γνωστό ως «πολιτικές και διαδικασίες») σχετικά με όλα τα θέματα που 

καλύπτονται στο σεμινάριο καθοδήγησης και το BESCLO- για παράδειγμα 

τρόπους εργασίας του εργοδότη (πολιτικές και διαδικασίες) που αφορούν 
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σε θέματα εμπιστευτικότητας, κατάχρησης ενημέρωσης, υγείας και 

Ασφάλειας κ.λπ. 

 Κατά την παράδοση αυτού του μαθήματος είναι σημαντικό να είσαι 

ευέλικτος/η και προσιτός/ή, καλωσορίζοντας ερωτήσεις και 

προσαρμόζοντας τον εαυτό σας στις ανάγκες της ομάδας. 

 Πολλές από τις συναντήσεις θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως χρήσιμο 

υλικό ενημέρωσης και για το υπάρχον προσωπικό. 

 Είναι σημαντικό να εκτιμάς και να σέβεσαι τους μαθητές σου. Επειδή 

τυχόν δεν καταλαβαίνουν ή δεν συμφωνούν με αυτά που λες δεν σημαίνει 

ότι μπορείς να είσαι αγενής και απότομος προς τους μαθητές σου. Αυτό 

το σημείο θα καλυφθεί με περισσότερες λεπτομέριες κατά τη διάρκεια της 

κατάρτισης. 

Εξοπλισμός που απαιτείται για την παράδοση αυτού του μαθήματος 

 

Για την παράδοση αυτού του πακέτου κατάρτισης θα χρειαστεί κάποιος εξοπλισμός 

καθώς επίσης προετοιμασία των δραστηριοτήτων όπως φωτοτυπίες, κοπή καρτών 

κ.λπ. Ο εξοπλισμός που χρειάζεται είναι: 

 

 Πίνακας Χαρτογράφησης και μαρκαδόροι 

 Προτζέκτορας 

 Αυτοκόλλητες σημειώσεις 

 Στυλό ή μολύβια για τους μαθητές για να κρατήσουν σημειώσεις και να 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες 

 Λευκό χαρτί για την εκτύπωση φυλλαδίων ή για χρήση στις δραστηριότητες. 

 

Αξιολόγηση 

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται δύο τύποι αξιολόγησης: 
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Διαμορφωτική, αυτό είναι όταν αξιολογείς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθώς 

έτσι θα μπορείς να είσαι σίγουρος ότι ο συμμετέχοντας κατανοεί και κερδίζει γνώση. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση παρατήρησης, ερώτησης και απάντησης, 

συζητήσεων κ.λπ. 

Αθροιστική, αυτή συνήθως ολοκληρώνεται στο τέλος και περιλαμβάνει δοκιμές, 

εξετάσεις και εργασίες που ελέγχουν αν το άτομο έχει κατανοήσει και αποκτήσει την 

απαιτούμενη γνώση. 

Ενώ κάνεις παράδοση ως εκπαιδευτής θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις δεξιότητες  

διαμορφωτικής αξιολόγησης για να αξιολογείς συνεχώς κατά πόσον τα άτομα 

κατανοούν τα πεδία που καλύπτονται. 

Έχουμε αναπτύξει επίσης ένα σύστημα αθροιστικής αξιολόγησης, με τη μορφή ενός 

«Εργαλείου Αξιολόγησης Καθοδήγησης» (ΜΑΤ) που οι μέντορες θα είναι σε θέση να 

χρησιμοποιούν με τους καθοδηγούμενους. Υπάρχει ένα πλήρες τμήμα μέσα στην 

εκπαίδευση που καθοδηγεί τους μέντορες μέσω του ΜΑΤ και τους δίνει την ευκαιρία 

να εξασκήσουν τη χρήση του εργαλείου. 

Πώς μπορείς να παραδώσεις αυτή την εκπαίδευση. 

Μπορείς να παραδώσεις αυτό το σεμινάριο στους μαθητευόμενούς σου με μια 

ποικιλία τρόπων: 

 Μπορείς να αποφασίσεις να παραδώσεις ένα μαθησιακό αποτέλεσμα σε μια 

δεδομένη στιγμή. Ωστόσο, θα πρέπει να λάβεις υπόψη ότι ορισμένα 

μαθησιακά αποτελέσματα είναι μακρύτερα και πιο σύνθετα από άλλα 

 Μπορείς να αποφασίσεις να παραδώσεις την εκπαίδευση με βάση ένα 

καθορισμένο αριθμό συναντήσεων. Εκτιμούμε ότι ο μέσος χρόνος για αυτό το 

σεμινάριο είναι μεταξύ μίας με ενάμιση ημέρας. Ωστόσο, θα δεις ότι αυτό θα 

εξαρτηθεί από την γνώση και την εμπειρία των μαθητών σου και τον αριθμό 

των εκπαιδευομένων στην ομάδα σου. 

 Θα πρέπει να επιλέξεις ποιο είναι το καλύτερο σχέδιο παράδοσης για τα 

άτομα με τα οποία εργάζεστε.  
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 Θυμήσου να συμπεριλάβεις μερικές από τις «επιπρόσθετες εργασίες» για 

τους μαθητές ώστε να τις κάνουν στο δικό τους χρόνο και να εμπλουτίσετε 

από την ανατροφοδότηση αυτή την κατάρτιση. 

 

Προτάσεις για ομαδικές συζητήσεις 

Μερικοί διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους οι μαθητές μπορούν να χωριστούν σε 

ομάδες συζήτησης είναι: 

Ζήτησε από τους μαθητές να εργαστούν σε ζεύγη με το πρόσωπο που βρίσκεται 

δίπλα τους. 

Περπάτησε στο δωμάτιο δίνοντας σε κάθε πρόσωπο με τη σειρά του έναν αριθμό, ο 

οποίος γίνεται ο αριθμός της ομάδας τους. 

Ζήτησε από τους μαθητές να βρουν ένα συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων που δεν 

ξέρουν. 

Ζήτησε από τους μαθητές να κάνουν σημειώσεις από μόνοι τους. 

Δώσε στους μαθητές ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να πάνε και να 

ζητήσουν απόψεις από άλλους εντός ή εκτός της υπηρεσίας όπου εργάζονται. 

 

 Προτάσεις για λήψη ανατροφοδότησης 

 Μερικοί διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να ληφθεί ανατροφοδότηση 

είναι: 

 Ομάδες γράψει και / ή να σχεδιάσετε εικόνες για να συνοψίσει τη συζήτησή 

τους για μεγάλο χαρτί μεγέθους αφίσας, το οποίο στη συνέχεια καρφώθηκε 

στον τοίχο. Η ομάδα απαντά στη συνέχεια ερώτηση σχετικά με το τι έχουν 

γράψει ή να έλκονται. 

 Ομάδες ή άτομα γράφετε κάθε ιδέα για ένα «κολλώδες μαξιλάρι» ή ολίσθηση 

του χαρτιού, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να κολλήσει στο χαρτί γραφήματος 

μεγαλύτερο κτύπημα στον τοίχο ή στο πάτωμα. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει 

επίσης ιδέες για να κινηθεί γύρω και να ομαδοποιηθούν εύκολα. 
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 Τα άτομα μπορεί να κινηθεί φυσικά σε διάφορα μέρη του δωματίου ή σε ένα 

συνεχές γραμμή για να δείξουν την υποστήριξή τους για μια ιδέα ή πρόταση 

(π.χ. αν συμφωνείτε απόλυτα με μια ιδέα, να σταθεί στο ένα άκρο και αν 

διαφωνείτε απόλυτα σταθεί στο άλλο άκρο). 

 Ζητήστε από την ομάδα να ορίσει ένα ή δύο άτομα για παροχή 

ανατροφοδότησης σε ολόκληρη την ομάδα για τις συζητήσεις τους. Αυτό 

απαιτεί προσεκτική παρακολούθηση για να εξασφαλιστεί ότι καμία ομάδα και 

κανέναν πρόσωπο δεν μονοπωλεί το χρόνο που διατίθεται. Όταν η 

ανατροφοδότηση από κάθε ομάδα είναι παρόμοια ή επαναλαμβανόμενη θα 

πρέπει να είσαι έτοιμος/η να διακόψεις και να πας παρακάτω. 

 

Ξεκινώντας με την εκπαίδευση !! 

Τώρα που έχεις διαβάσει την εισαγωγή, σου συνιστούμε να πάρεις κάποιο χρόνο 

προτού αρχίσεις την εκπαίδευση για να ρίξεις μια ματιά στο υλικό και να 

σιγουρευτείς ότι έχεις κατανοήσει τα μαθησιακά αποτελέσματα της κάθε ενότητας 

και δραστηριότητας.  

Όπως μπορείς να διακρίνεις μέσα στο υλικό που έχει δοθεί, όταν το κείμενο είναι με 

έντονα σκιασμένα γράμματα, τότε το κείμενο αυτό βρίσκεται και στη διαφάνεια.  

Στις περιπτώσεις που το κείμενο είναι με πλάγια γράμματα αυτό αναφέρεται σε μια 

δραστηριότητα. 

Έχουμε συμπεριλάβει προτεινόμενα φυλλάδια για να διανεμηθούν, ωστόσο έχουμε 

συγκεντρωμένα τα φυλλάδια μαζί στις διδακτικές ενότητες. Έτσι, μπορείς να 

διανέμεις το υλικό αυτό όποτε αισθάνεσαι ότι είναι η πλεον κατάλληλη στιγμή.  

Όσο πιο εξοικειωμένοι είστε με το υλικό, τόσο πιο ομαλά θα γίνεται η παράδοση. 

Πάνω απ 'όλα να έχεις αυτοπεποίθηση και να το διασκεδάσεις! Με αυτό τον τρόπο 

θα μπορείς να εξασφαλίσεις ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να διασκεδάσουν όχι μόνο 

με την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και να συγκρατήσουν στη μνήμη τους όλη τη 

γνώση και τις πληροφορίες που τους στήριξες μέσα από το πρόγραμμα να μάθουν.  
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Handouts για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μεντόρων του προγράμματος 

EMiSC  

Handout 1 

 

 

Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει 5 Μαθησιακά Αποτελέσματα και την Εισαγωγή 

στο Εργαλείο Αξιολόγησης Μεντόρων (ΜΑΤ), καθώς επίσης και ένα απλό 

οδηγό σχετικά με τον τρόπο που θα το χρησιμοποιηθεί με τους 

καθοδηγούμενους.  

 

Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα είναι: 

 

1. Κατανόηση του ρόλου του μέντορα στο Πρόγραμμα ΕMiSC  

1.1.  Κατανόηση των στόχων του προγράμματος EMiSC 

1.2.  Κατανόηση των βασικών αξιών και αρχών της καθοδήγησης στο 

πρόγραμμα EMiSC  

1.3.  Κατανόηση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του μέντορα στο πρόγραμμα 

EMiSC 

1.4. Αναγνώριση των ορίων της καθοδήγησης στο πρόγραμμα EMiSC 

1.5. Κατανόηση του BESCLO 

 

2. Δημιουργία του προγράμματος καθοδήγησης  

2.1. Εξερεύνηση των στόχων του προγράμματος EMiSC με τον καθοδηγούμενο  

2.2. Ετοιμασία ενός σχεδίου καθοδήγησης   

2.3. Συμφωνία για τη σύμβαση μάθησης με τον καθοδηγούμενο 

χρησιμοποιώντας τυποποιημένη μορφή  

2.4. Αναγνώριση πιθανών εμποδίων στην πρόοδο και πιθανών λύσεων 

3. Παροχή καθοδήγησης  

3.1. Εξέταση του πως άλλα άτομα μπορεί να επηρεαστούν από τη διαδικασία 

καθοδήγησης  

3.2. Χρήση μιας ποικιλίας τρόπων μάθησης 

3.3. Χρήση ενός φάσματος δεξιοτήτων επικοινωνίας  

3.4. Στήριξη στον καθοδηγούμενο να ανταποκριθεί στο BESCLO στον χώρο 

εργασίας 

3.5. Παροχή εποικοδομητικής ανατροφοδότησης στον καθοδηγούμενο   

 

4. Αξιολόγηση της προόδου του καθοδηγούμενου 

4.1. Κατανόηση της χρήσης του MAT  

4.2. Αξιολόγηση της προόδου του καθοδηγούμενου χρησιμοποιώντας μια 

ποικιλία μεθόδων  

4.3. Παροχή ανατροφοδότησης στον καθοδηγούμενο σχετικά με την πρόοδο ως 

προς το BESCLO  

4.4. Προτάσεις για τη βελτίωση της επίδοσης και της προόδου 

4.5. Καταγραφή των συνεδριών καθοδήγησης  
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5. Αναστοχασμός της επίδοσής σας ως μέντορας  

5.1. Αναστοχασμός της πρακτικής σας ως μέντορας  

 

Εισαγωγή στο Εργαλείο Αξιολόγησης Μεντόρων και πως να το 

χρησιμοποιήσουν με τους καθοδηγούμενούς τους    
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Handout 2 

 

Οι στόχοι του προγράμματος EMiSC είναι: 

 

 Να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες στις 

υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε ολόκληρη την ΕΕ 

  

 Να πραγματοποιηθεί αλλαγή νοοτροπίας στο εργατικό δυναμικό κοινωνικής 

φροντίδας των κρατών μελών τα οποία θα υποστηρίζουν την παροχή 

υπηρεσιών που βασίζονται στις αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών 

για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (UNCRPD) 

 

 Να παρέχει τα εργαλεία για εξάλειψη του παλιού ιατρικού μοντέλου 

αναπηρίας και την προώθηση ενός κοινωνικού μοντέλου μέσω της 

εκπαίδευσης και της καθοδήγησης του εργατικού δυναμικού σε καθημερινή 

βάση (η εκπαίδευση από μόνη της είναι ανεπαρκής, δεδομένης της κλίμακας 

των αλλαγών που απαιτούνται) 

 

 Να εγκαθιδρύσει  την ικανότητα και δυνατότητα στα κράτη - εταίρους να 

προσφέρουν καθοδήγηση στο εργατικό τους δυναμικό στον τομέα 

κοινωνικής φροντίδας  

 

 Να υπάρχει καθοδήγηση για τη στήριξη του εργατικού δυναμικού ώστε η 

εργασία τους να επιτελείται με επίκεντρο τον άνθρωπο, μέσω επεξήγησης, 

καθοδήγησης και επίδειξης  
 

 

 

 Να προωθήσει το BESCLO και ECC σε όλη την ΕΕ 
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Handout 3 

 

Ο Σκοπός της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών είναι: 

 

Να προωθήσει, να προστατέψει και να διασφαλίσει την πλήρη και 

ισότιμη απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα άτομα με αναπηρίες και να 

προωθήσει σεβασμό για την έμφυτη αξιοπρέπειά τους.   

 

 

Υπάρχουν οκτώ κατευθυντήριες αρχές στη Σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών:  

 

1. Σεβασμός της έμφυτης αξιοπρέπειας, ατομικής αυτονομίας 

συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας να κάνει κάποιος τις δικές 

του επιλογές, καθώς επίσης και της ανεξαρτησίας των ατόμων με 

αναπηρίες    

 

2. Να μην υπάρχουν διακρίσεις  

 

3. Πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην 

κοινωνία  

 

4. Σεβασμός της διαφορετικότητας και αποδοχή των ατόμων με 

αναπηρίες ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και της 

ανθρωπότητας  

 

6. Ισότητα ευκαιριών 

 

6. Προσβασιμότητα  

 

7. Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών  

 

8. Σεβασμός των αναπτυσσόμενων ικανοτήτων των παιδιών με 

αναπηρίες και σεβασμός του δικαιώματος των παιδιών με 

αναπηρίες να διατηρούν τις ταυτότητές τους   

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Accessibility
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Handout 4 

 
Δραστηριότητα 2. Σε μικρές ομάδες των 3 - 4.  

 

Κάθε άτομο στην ομάδα θα πρέπει να φανταστεί ότι αρχίζει μια νέα δουλειά 

και την πρώτη μέρα της εργασίας του, του έχει ανατεθεί ένας «μέντορας» για 

την υποστήριξή του στο νέο του ρόλο . Του αρέσει ο «μέντορας» του, ο 

οποίος είναι προφανώς γνώστης του αντικειμένου, αφού εργάζεται στη θέση 

αυτή για περισσότερο από 5 χρόνια. Ωστόσο, στην αποψινή βάρδια, ο 

μέντορας φαίνεται ότι βρίσκεται σε υπερένταση και κάθε φορά που τον 

πλησιάζει, φαίνεται απρόθυμος να απαντήσει στις ερωτήσεις λόγω του ότι 

είναι πολύ απασχολημένος με τα δικά του καθήκοντα . 

Νωρίτερα την ίδια ημέρα ο Αναπληρωτής Διευθυντής έδειξε σε σένα, το νέο 

εργαζόμενο, πως να εισάγεις δεδομένα σε ένα άτομο χρησιμοποιώντας τον 

ατομικό φάκελο της υπηρεσίας, δηλώνοντας ότι αυτό θα πρέπει να 

συμπληρώνεται δύο φορές την ημέρα, στο τέλος της πρωινής βάρδιας και 

στο τέλος της απογευματινής / βραδινής βάρδιας. Αυτό γίνεται για να 

διασφαλιστεί ότι τα αρχεία διατηρούνται ενημερωμένα ανά πάσα στιγμή . 

Στο τέλος της βραδιάς καλείς τον «μέντορα» σου για βοήθεια, καθώς δεν 

μπορείς να θυμηθείς που βρίσκονται οι ατομικοί φάκελοι. Ο «μέντορας» 

δηλώνει ότι ο Αναπληρωτής Διευθυντής ήταν υπερβολικός  και πάντα το κάνει 

αυτό με το νέο προσωπικό και η πραγματικότητα είναι ότι εφ 'όσον τα αρχεία 

ενημερώνονται κάθε δύο μέρες ή ακόμα και μέχρι το τέλος κάθε εβδομάδας 

θα είναι εντάξει. 

 

Στις ομάδες σας, συζητήστε τι νομίζετε για το πως συμπεριφέρεται ο 

«μέντορας» στο πιο πάνω σενάριο. 

 

α) Είναι εντάξει αυτό;  

 

β) Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να αλλάξετε, αν ήσασταν ο μέντορας;  

 

γ) Κάντε μια λίστα με τουλάχιστον 3 βασικές αξίες και αρχές τις οποίες θα 

κρατούσατε αν γινόσασταν «μέντορας».    

 

δ) Υπάρχουν οποιεσδήποτε επιπρόσθετες αξίες/αρχές για τις οποίες 

αισθάνεστε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν, δεδομένου ότι αποτελούν 

μέρος του προγράμματος EMiSC; 

 
Αναθέστε σε ένα μέλος κάθε ομάδας να δώσει ανατροφοδότηση σε 

ολόκληρη την ομάδα.  
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Handout 5 

 

Ρόλοι και Αρμοδιότητες του Μέντορα στο Πρόγραμμα EMiSC  

 
 

Ο ορισμός του μέντορα που χρησιμοποιείται σε αυτό το πρόγραμμα είναι: 

«Ένα έμπειρο πρόσωπο που χρησιμοποιεί μια θετική σχέση εμπιστοσύνης 

για να βοηθήσει αυτούς που είναι λιγότερο έμπειροι να αναπτύξουν τις 

γνώσεις, την κατανόηση και τις αξίες τους με βάση την καθημερινή τους 

πρακτική». 

 
Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του μέντορα στο πρόγραμμα EMiSC είναι: 

 

 Να καθιστά δυνατή τη μάθηση και την ανάπτυξη του καθοδηγούμενου 

 

 Να υποστηρίζει τον καθοδηγούμενο ώστε να αναγνωρίζει και να μεγιστοποιεί 

τις δυνατότητές του  

 

 Να δίνει κίνητρα, να ενθαρρύνει και να οικοδομεί εμπιστοσύνη με τον 

καθοδηγούμενό του 

 

 Να βοηθά τον καθοδηγούμενο να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους τομείς 

ανάπτυξης  

 

 Να υποστηρίζει τον καθοδηγούμενο ώστε να κατανοήσει τις αξίες που 

στηρίζουν μια προσέγγιση κοινωνικής φροντίδας βασισμένη στα ανθρώπινα 

δικαιώματα  

 

 Να υποστηρίζει τον καθοδηγούμενο να αυξήσει τη γνώση και κατανόηση του 

BESCLO 

  

 Να ενθαρρύνει τον καθοδηγούμενο να αναπτύξει και να εργαστεί με τις αξίες 

και στάσεις που στηρίζουν τις προσεγγίσεις βασισμένες στο BESCLO και σε 

ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στο χώρο εργασίας του  

 

 Να υποστηρίξει τους καθοδηγούμενους να εντοπίσουν τυχόν προβληματικές 

περιοχές ή δυσκολίες στην εργασία τους και να βρουν τρόπους επίλυσής 

τους, βελτιώνοντας έτσι τη συνολική κατανόηση και απόδοση στην εργασία 

τους   

 

 Να μπορεί να χρησιμοποιεί το Εργαλείο Αξιολόγησης Μεντόρων (ΜΑΤ) και 

άλλες στρατηγικές αξιολόγησης ώστε να διασφαλίσει ότι ο καθοδηγούμενος 
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προοδεύει προς την επίτευξη του Πιστοποιητικού ECC  

  

 Να υποστηρίξει και να πραγματοποιήσει μια ευρύτερη αλλαγή στον χώρο 

εργασίας προς τις προσεγγίσεις που είναι βασισμένες στα ανθρώπινα 

δικαιώματα  
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Handout 6 

 

Όρια του ρόλου του Μέντορα  
 
Εδώ θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι μαθητευόμενοι έχουν επίγνωση των ορίων 

σχετικά με το ρόλο τους ως Μέντορες και να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα σημεία: 

 

o Η σχέση Μέντορα – Καθοδηγούμενου είναι περιορισμένη σε χρόνο για την ύπαρξη 

του προγράμματος EMiSC. Μόλις ο καθοδηγούμενος συμπληρώσει την εξέταση  

ECC, η σχέση τελειώνει. 

 

o Η σχέση Μέντορα – Καθοδηγούμενου βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στην 

ολοκλήρωση του BESCLO και προετοιμασία για την εξέταση ECC. 

 

o Ο ρόλος του Μέντορα μπορεί να είναι περιορισμένος σε χρόνο αφού μπορεί να έχει 

να συμπληρώσει τα δικά του καθήκοντα, ενώ αναλαμβάνει το ρόλο του Μέντορα.   

 

o Οι απαιτήσεις από τον Καθοδηγούμενο ή τον Μέντορα δεν θα πρέπει να είναι 

υπερβολικές.  

 

o Ο ρόλος του είναι αυτός του Μέντορα και δεν πρέπει να περιλαμβάνει την 

ολοκλήρωση εργασιών, την έρευνα ή μελέτη για τον Καθοδηγούμενο, αλλά 

καλύτερα να υποστηρίζει και να επιτρέπει τον Καθοδηγούμενο να κάνει αυτά για τον 

εαυτό του.  

 

o Ο ρόλος του Μέντορα σχετίζεται μόνο με την εργασία του Καθοδηγούμενου και δεν 

περιλαμβάνει την προσωπική τους ζωή, σχέσεις κλπ.   

 

o Ο ρόλος Μέντορα – Καθοδηγούμενου δεν θα πρέπει να γίνει βίαιος ή καταχρηστικός.  

 

 

o Ο Μέντορας ή ο Καθοδηγούμενος δεν θα πρέπει να δέχονται ακριβά δώρα ο ένας 

από τον άλλο.   

 

o Τα όρια θα είναι παρόμοια με οποιαδήποτε από τα συνήθη όρια στις σχέσεις 

εργαζομένων, π.χ. να μην κάνουν κάτι που να θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό τους ή 

άλλους ή κάτι που είναι παράνομο ή δυνητικά επιβλαβές ή επιζήμιο για τα δύο μέρη ή 

για άλλους. Τα κανονικά όρια της εμπιστευτικότητας πρέπει επίσης να εφαρμόζονται, 

π.χ. η ανάγκη να σπάσει το απόρρητο όταν γίνονται κακές πρακτικές και/ή υπάρχει 

κίνδυνος σχετικά με την ασφάλεια και/ή την ευημερία. 
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Handout 7 
 
Πρότυπο Σύμβασης Μάθησης για την Ευρωπαϊκή Καθοδήγηση για την Κοινωνική 
Φροντίδα (EMISC)  
 
Το ακόλουθο έγγραφο, μετά την υπογραφή, αποτελεί μια σύμβαση μάθησης μεταξύ του 
μέντορα και του καθοδηγούμενου. Περιγράφει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του 
καθενός στο πλαίσιο των στόχων του προγράμματος. Η σύμβαση θα βρίσκεται στη 
διάθεση του προσωπικού του προγράμματος EMISC, συμπεριλαμβανομένων των 
Ευρωπαϊκών Εταίρων καθώς και του προϊστάμενου του μέντορα και του 
καθοδηγούμενου, εντός του οργανισμού. Έξω από αυτόν, η εμπιστευτικότητα θα 
ελέγχεται, εκτός αν παρατηρείται κακή/επικίνδυνη πρακτική, η οποία θα μπορούσε να 
θέσει σε κίνδυνο τον μέντορα, τον καθοδηγούμενο ή άλλους. 
Σημαντική σημείωση: Οποιαδήποτε αναφορά σε κάθε πελάτη σε αυτό το έγγραφο, πρέπει να 
παραμένει ανώνυμη (π.χ. Κος Α, Κα Β), έτσι ώστε αυτός/ή να μην μπορεί να αναγνωριστεί με 
οποιονδήποτε τρόπο. Η προστασία του απορρήτου για τους ανθρώπους με τους οποίους 
εργαζόμαστε και υποστηρίζουμε (και τις οικογένειες και τους φίλους τους), αποτελεί ουσιαστικό 
μέρος αυτού του προγράμματος.   

Οργανισμός:  

Σύμβαση μεταξύ: 
Μέντορας: 
 
Καθοδηγούμενος: 

 
Ρόλος εργασίας: 
 
Ρόλος εργασίας: 

Στόχοι: 
Οι στόχοι του προγράμματος καθοδήγησης είναι οι ακόλουθοι: 

 Να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες στις υπηρεσίες 
κοινωνικής φροντίδας    

 Να βοηθήσει τους καθοδηγούμενους να επιτύχουν οποιαδήποτε αλλαγή νοοτροπίας που 
απαιτείται για την υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών που βασίζονται στις αρχές της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (UNCRPD)   

 Να υποστηρίξει τους καθοδηγούμενους να βελτιώσουν τους τρόπους εργασίας τους 

χρησιμοποιώντας το κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας  

 Να υποστηρίξει τον καθοδηγούμενο να επιτελεί την εργασία με επίκεντρο τον άνθρωπο μέσω της 

επεξήγησης, καθοδήγησης και επίδειξης  

 Να προωθήσει το BESCLO και το ECC  
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Οι ρόλοι και αρμοδιότητες του μέντορα είναι: 

 Να επιτρέψει στον καθοδηγούμενο να μάθει και να αναπτυχθεί μέσω της παροχής πληροφοριών, 
συμβουλών και καθοδήγησης  

 Να επιτρέψει στον καθοδηγούμενο να αναγνωρίσει και να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητές του   

 Να βοηθήσει τον καθοδηγούμενο να αναπτύξει γνώση και δεξιότητες σχετικά με το  BESCLO 

 Να βοηθήσει τον καθοδηγούμενο να αναπτύξει τις αξίες και στάσεις που υποστηρίζουν μια 
προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα στην κοινωνική φροντίδα 

 Να υποστηρίξει τον καθοδηγούμενο να βελτιώσει την επίδοσή του στην εργασία  

 Να επιτρέψει στον καθοδηγούμενο να αναγνωρίσει τυχόν εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίσει 
και να εργαστεί για την υπέρβασή τους  

 Να αξιολογήσει την πρόοδο του καθοδηγούμενου ως προς το BESCLO χρησιμοποιώντας το MAT 
και τις κατευθυντήριες γραμμές του MAT  

 Να τηρεί το απόρρητο εντός συμφωνημένων ορίων  

 Να είναι διαθέσιμος για συνεδρίες καθοδήγησης όπως έχει συμφωνηθεί   

 Να καταγράφει και να υπογράφει κάθε συνεδρία καθοδήγησης χρησιμοποιώντας το 
τυποποιημένο πρότυπο καταγραφής  
 
 

Οι ρόλοι και αρμοδιότητες του καθοδηγούμενου είναι: 

 Να είναι διαθέσιμος για συνεδρίες καθοδήγησης και αξιολόγησης όπως έχει συμφωνηθεί    

 Να εργαστεί προς την επίτευξη του BESCLO και να βελτιώσει την επίδοση στην εργασία  

 Να ακούσει και να ακολουθήσει τις συμβουλές και τις κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται 
από τον μέντορα  

 Να ζητήσει συμβουλές ή διευκρινίσεις όταν χρειάζεται  

 Να εργαστεί προς την υπέρβαση τυχόν εμποδίων στη μάθηση  

 Να είναι υπεύθυνος για τη δική του μάθηση και επίδοση  

 Να καταγράφει τα σχόλιά του και να υπογράφει κάθε συνεδρία καθοδήγησης χρησιμοποιώντας 
τον προβλεπόμενο χώρο στο τυποποιημένο πρότυπο καταγραφής  
 

 Ημερομηνία έναρξης καθοδήγησης: Ημερομηνία λήξης καθοδήγησης: 
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Σχέδιο Καθοδήγησης: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ημερομηνίες συνεδριών καθοδήγησης:  
 
 
 
 
 
 
 

Ημερομηνία πρώτης 
αξιολόγησης: 

Ημερομηνία δεύτερης 
αξιολόγησης: 

Ημερομηνία Εξέτασης ECC: 

Υπογραφή μέντορα: 
 
Ημερομηνία: 

Υπογραφή καθοδηγούμενου: 
 
Ημερομηνία:  

Υπογραφή διευθυντή: 
 
Ημερομηνία: 
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Handout 9 - 16 

Οι Τομείς BESCLO  
Περιεχόμενο Οδηγού – Ο φοιτητής έχει επιτύχει αυτό το μαθησιακό αποτέλεσμα γιατί 

αυτός/ή μπορεί: 

 

1. Οι Αξίες της Κοινωνικής Φροντίδας  

 

1.1 Κατανόηση της ανάγκης να προωθούνται οι ακόλουθες αξίες ανά πάσα στιγμή: 

ατομικότητα, δικαιώματα, επιλογή, ιδιωτική ζωή, ανεξαρτησία, αξιοπρέπεια, σεβασμός και 

συνεταιρισμός  

Περιγράψτε τι σημαίνει καθένας από τους παρακάτω όρους στην υποστήριξη ατόμων 

 Ατομικότητα  

 Δικαιώματα  

 Επιλογή  

 Ιδιωτική ζωή 

 Ανεξαρτησία  

 Αξιοπρέπεια  

 Σεβασμός  

 Συνεταιρισμός  

 Αυτοπροσδιορισμός  

 Συμμετοχή  

 Ένταξη  

Εξηγήστε γιατί είναι σημαντικό να προωθούνται αυτές οι αξίες στην καθημερινή εργασία, 

συνδέστε αυτές τις αξίες με την τρέχουσα πολιτική και τα νομικά τους πλαίσια (π.χ. η 

σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες) και δώστε 

παραδείγματα με ποιους τρόπους θα μπορούσε (και θα έπρεπε) να γίνει   

 

1.2 Κατανόηση της ανάγκης να προωθούνται ίσες ευκαιρίες για τα άτομα που τυγχάνουν 

υποστήριξης.    

Περιγράψτε τη σημασία των ίσων ευκαιριών σε σχέση με τα άτομα που αυτός/ή υποστηρίζει. 

Εξηγήστε γιατί είναι σημαντικό να προωθούνται ίσες ευκαιρίες στην καθημερινή εργασία και 

δώστε παραδείγματα πως αυτό θα μπορούσε να γίνει.  

Επεξηγηματικό σημείωμα: το περιεχόμενο μάθησης θα πρέπει να εξηγεί με ποιο τρόπο η 

τεχνολογία μπορεί να διευκολύνει την ισότητα ευκαιριών. Π.χ. άνθρωποι που χρησιμοποιούν 

υπολογιστές και ειδικό λογισμικό για μάθηση, εργασία, επικοινωνία, αναπηρικά αμαξίδια και 

σκούτερ για να μετακινούνται στην κοινότητα.    

 

 1.3. Κατανόηση της ανάγκης για υποστήριξη και σεβασμό της ποικιλομορφίας και των 

διαφορετικών πολιτισμών      

Εξηγήστε την ανάγκη για υποστήριξη και σεβασμό της ποικιλομορφίας, περιλαμβανομένων:  

 Πτυχές της καθημερινής ζωής οι οποίες μπορούν να προσεγγιστούν με διαφορετικό τρόπο 

από ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο.  

 Γιατί είναι σημαντικό οι άνθρωποι να στηρίζονται με τρόπους τέτοιους που  σέβονται τις 

διαφορές αυτές.   

 Παραδείγματα με πρακτικούς τρόπους ώστε να δείξουμε στους ανθρώπους ότι ο πολιτισμός 

και οι αξίες τους, τυγχάνουν σεβασμού.    

 

1.4 Κατανόηση της σημασίας της εμπιστευτικότητας.   

Περιγράψτε τα ακόλουθα: 

 Γιατί η εμπιστευτικότητα είναι σημαντική στην υποστήριξη ατόμων 

 Καλές πρακτικές για εμπιστευτικότητα τις οποίες αυτός/ή μπορεί να χρησιμοποιήσει 

στην καθημερινή εργασία  
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Επεξηγηματικό σημείωμα: π.χ. πως τα «νέα μέσα» (όπως το Twitter, Facebook κλπ) μειώνουν 

τα εμπόδια στην επικοινωνία, αλλά αυξάνουν τις πιθανότητες να «σπάσει» η εμπιστευτικότητα. 

Π. χ. Ένας εργαζόμενος κοινωνικής φροντίδας που δημοσιεύει φωτογραφίες χρηστών της 

υπηρεσίας στη σελίδα τους στο Facebook χωρίς συγκατάθεση.  

 

1.5 Κατανόηση των ορίων της εμπιστευτικότητας.  

Περιγράψτε γιατί και πότε οι εμπιστευτικές πληροφορίες, ορισμένες φορές ίσως να χρειάζεται 

να δίνονται παρακάτω, δίνοντας παραδείγματα.   

 

2 Προώθηση της ποιότητας ζωής για τα άτομα που στηρίζετε  

 

 

2.1 Κατανόηση της σημασίας να ανακαλύψετε την ιστορία, τις προτιμήσεις, τις επιθυμίες, τις 

ανάγκες και τις ικανότητες των ατόμων που στηρίζετε.   

Εξηγήστε γιατί είναι σημαντικό να ανακαλύψετε την ιστορία, τις προτιμήσεις, τις επιθυμίες και 

τις ανάγκες των ατόμων που αυτός/ή στηρίζει.     

 

2.2 Κατανόηση της ανάγκης να βεβαιωθείς ότι όλα όσα κάνεις στηρίζονται γύρω από τα 

άτομα που υποστηρίζεις.  

Εξηγήστε γιατί τα άτομα που αυτός/ή υποστηρίζει πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο όλων 

των αποφάσεων και των ενεργειών που γίνονται. Εξηγήστε γιατί είναι σημαντικό να 

χρησιμοποιούνται οι αξίες της κοινωνικής φροντίδας για την προώθηση των δικαιωμάτων 

των ατόμων που υποστηρίζετε. Εξηγήστε γιατί οι αποφάσεις και οι ενέργειες που γίνονται, δεν 

είναι κατάλληλο να ωφελούν τον οργανισμό ή τον εργαζόμενο, αλλά τα άτομα που 

υποστηρίζονται.   

 

2.3 Κατανόηση της ανάγκης να επιτρέπεται στα άτομα που στηρίζετε να ελέγχουν τη ζωή 

τους και να κάνουν συνειδητές επιλογές σχετικά με τις υπηρεσίες που λαμβάνουν.  

Εξηγήστε γιατί είναι σημαντικό να ενδυναμωθούν τα άτομα που αυτός/ή υποστηρίζει ώστε να 

αναλάβουν τον έλεγχο της ζωής τους και  πως αυτό συνδέεται με την προσέγγιση βασισμένη 

στα δικαιώματα της Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρίες και συναφή έγγραφα  

Επεξηγηματικό σημείωμα: π.χ. το Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-20 

Δώστε παραδείγματα πως αυτός/ή στην καθημερινή ζωή μπορεί να ενδυναμώσει τα άτομα 

που υποστηρίζει ώστε να αναλάβουν τον έλεγχο της ζωής τους  

Εξηγήστε τη σημασία της συνειδητής επιλογής   

Περιγράψτε τρόπους με τους οποίους να υποστηρίζετε τα άτομα που αυτός/ή υποστηρίζει 

ώστε να κάνουν συνειδητές επιλογές σχετικά με τις υπηρεσίες που λαμβάνουν  

 

2.4. Να είστε ενήμεροι για την επίπτωση των βοηθητικών συσκευών στην ποιότητα ζωής και 

στη συμμετοχή των ατόμων που στηρίζετε.   

Εξηγήστε τα οφέλη των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και των 

περιβαλλοντικών προσαρμογών για τη χειραφέτηση, ένταξη και συμμετοχή των ατόμων που 

στηρίζετε, καθώς επίσης και τις συνέπειες του ακατάλληλου, δυσλειτουργικού ή σπασμένου 

προσωπικού εξοπλισμού, π.χ. σκούτερ κίνησης, αναπηρικής καρέκλας, ακουστικό 

βαρηκοϊας, ηλεκτρονικού υπολογιστή, κλπ.   

Εξηγήστε τα δικαιώματα των ατόμων που στηρίζετε ώστε να έχουν πρόσβαση στον 

εξοπλισμό τους.  

 

3 Δουλεύοντας με Ρίσκο  
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3.1 Αναγνωρίστε ότι τα άτομα που στηρίζετε έχουν το δικαίωμα να παίρνουν ρίσκα. 

Εξηγήστε την έννοια του όρου ρίσκο.  

Εξηγήστε γιατί οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να παίρνουν ρίσκα, συμπεριλαμβανομένων: 

 Τις αρνητικές επιπτώσεις σε ένα άτομο εάν ποτέ δεν υπάρχει η ευκαιρία να πάρει το ρίσκο 

 Γιατί οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν υπηρεσίες δεν τους επιτρέπεται ή δεν ενθαρρύνονται 

συχνά να παίρνουν ρίσκα  

Περιγράψτε μια κατάσταση όπου η ανάληψη ρίσκου έχει αποφέρει οφέλη σε ένα άτομο. 

 

3.2. Αναγνωρίστε τις βασικές αρχές που εμπλέκονται στην αξιολόγηση κινδύνου.    

Γράψτε και εξηγήστε τις βασικές αρχές της αξιολόγησης κινδύνου.  

 

3.3. Να είστε ενήμεροι για το δίλημμα μεταξύ του να επιτρέπεται στους χρήστες της 

υπηρεσίας να παίρνουν ρίσκα και του «καθήκοντος φροντίδας».  

Εξηγήστε την έννοια του όρου «καθήκον φροντίδας» (συμπεριλαμβανομένου του 

καθήκοντος να προστατεύετε άλλους).  

Περιγράψτε πως το καθήκον φροντίδας μπορεί να έρθει σε σύγκρουση με τα δικαιώματα των 

χρηστών της υπηρεσίας ώστε να πάρουν ρίσκα.    

 

3.4. Κατανοήστε τις δικές σας ευθύνες σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου. 

Περιγράψτε τις δικές σας ευθύνες σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου, π.χ. η ανάγκη του να είστε 

ενήμεροι και να ακολουθείτε τις αξιολογήσεις κινδύνων που έχουν ολοκληρωθεί.    

 

3.5. Να γνωρίζετε πως να ενημερώσετε τους αρμόδιους για κινδύνους που έχουν εντοπιστεί.  

Εξηγήστε πως μπορείτε να αναφέρετε τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί.   

 

4 Κατανοήστε τον ρόλο σας ως εργαζόμενος φροντίδας  

 

 

4.1. Κατανοήστε την αξία και σημασία να συνεργάζεστε με απλήρωτους φροντιστές/ 

υποστηρικτές/ σημαντικούς άλλους.   

Εξηγήστε την αξία και σημασία να συνεργάζεστε με τους ανθρώπους εκείνους που έχουν να 

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις ζωές των ατόμων που αυτός/ή υποστηρίζει.  

Δώστε ένα παράδειγμα μιας κατάστασης όπου θα ήταν σημαντικό να συνεργαστείτε με 

τέτοια άτομα.  

 

4.2. Κατανοήστε τη σημασία της καλής ομαδικής εργασίας.   

Περιγράψτε παράγοντες που συμβάλλουν στην καλή ομαδική εργασία. Εξηγήστε γιατί η καλή 

ομαδική εργασία είναι σημαντική για τους εργαζόμενους της κοινωνικής φροντίδας.  

Δώστε ένα παράδειγμα μιας κατάστασης όπου απαιτείται οι εργαζόμενοι κοινωνικής 

φροντίδας να εργαστούν σαν ομάδα.  

 

4.3. Κατανοήστε γιατί είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις πολιτικές και τις διαδικασίες, τα 

νομικά πλαίσια και τους στόχους και σκοπούς του οργανισμού για τον οποίο εργάζεστε.    

Εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι είναι σημαντικό να ακολουθούν τις 

πολιτικές και διαδικασίες, τα νομικά πλαίσια και τους στόχους και σκοπούς του οργανισμού 

για τον οποίο αυτός/ή εργάζεται.   

 

4.4. Κατανοήστε τις αρμοδιότητες και τα όρια της σχέσης σας με τα άτομα που 

υποστηρίζετε.   

Περιγράψτε τις αρμοδιότητες και τα όρια της σχέσης ενός εργαζόμενου με άτομα που 

αυτός/ή υποστηρίζει, συμπεριλαμβανομένων: 

 Τις κύριες ευθύνες του/της προς τα άτομα που αυτός/ή υποστηρίζει.  

 Τρόπους με τους οποίους η σχέση εργαζόμενου με άτομα που αυτός/ή υποστηρίζει πρέπει 
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να είναι διαφορετική από άλλες σχέσεις.  

 

4.5. Κατανοήστε την ανάγκη να είστε αξιόπιστοι και έμπιστοι.  

Εξηγήστε γιατί είναι σημαντικό να είστε αξιόπιστοι και έμπιστοι. 

Δώστε ένα παράδειγμα μιας κατάστασης όπου θα ήταν σημαντικό ο εργαζόμενος να είναι 

αξιόπιστος και έμπιστος.  

 

5 Ασφάλεια στην εργασία  

 

 

5.1. Γνωρίζετε πως να αποθηκεύετε με ασφάλεια και να απομακρύνετε ουσίες επιβλαβείς για 

την υγεία.   

Κάνετε λίστα με τυχόν επικίνδυνες ουσίες που πιθανόν να βρείτε στο χώρο εργασίας, π.χ. 

σωματικά υγρά, αχρησιμοποίητα φάρμακα, οικιακά υλικά όπως απολυμαντικό.  

Περιγράψτε τους κύριους κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με τις ουσίες αυτές. Κάνετε 

λίστα με μεθόδους ασφαλούς αποθήκευσης και απομάκρυνσης των επικίνδυνων υλικών.  

 

5.2. Γνωρίζετε πως να αξιολογείτε κινδύνους σε σχέση με τη μετακίνηση και τοποθέτηση 

ανθρώπων και/ή αντικειμένων.   

Εξηγήστε με ποιο τρόπο αξιολογείτε κινδύνους που σχετίζονται με τη μετακίνηση και την 

τοποθέτηση.   

 

5.3 Γνωρίζετε τεχνικές ασφαλούς μετακίνησης και τοποθέτησης σε σχέση με ανθρώπους 

και/ή αντικείμενα.  

Εξηγήστε (χωρίς να επιδείξετε) πως να μετακινήσετε και να τοποθετήσετε ανθρώπους και/ή 

αντικείμενα με ασφάλεια, διατηρώντας την αξιοπρέπεια του ατόμου που εμπλέκεται.  

Εξηγήστε τα πλεονεκτήματα από τη χρήση βοηθημάτων για τη μετακίνηση ανθρώπων, όπως 

ανελκυστήρες, ανυψωτήρες, μηχανοκίνητα/ρυθμιζόμενα κρεβάτια, κλπ.   

 

5.4. Γνωρίζετε πως και τι δεν επιτρέπεται να κάνετε σχετικά με τη μετακίνηση και το χειρισμό 

στο στάδιο αυτό της εκπαίδευσής σας.     

Περιγράψτε τα καθήκοντα που σχετίζονται με τη μετακίνηση και τοποθέτηση τα οποία 

αυτός/ή δεν επιτρέπεται να διενεργήσει χωρίς εξειδικευμένη κατάρτιση.  

Παράδειγμα καθοδήγησης: Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εξοπλισμό μετακίνησης και 

χειρισμού μέχρι να έχετε εκπαιδευτεί.   

 

5.5. Κατανοήστε πως να προωθήσετε την πυρασφάλεια στην εργασία σας.   

Περιγράψτε τρόπους προώθησης της πυρασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων: 

 Ενέργειες που αποτρέπουν τις πυρκαγιές να ξεσπάσουν.  

 Ενέργειες που αποτρέπουν τις πυρκαγιές να εξαπλωθούν.  

 Γνωρίζετε πως να εκκενώνετε ένα κτίριο με ασφάλεια.   

 

5.6. Γνωρίζετε τι να κάνετε για την αντιμετώπιση ασθένειας ή ατυχήματος. 

Περιγράψτε πως θα ανταποκριθείτε σε ατυχήματα και ξαφνικές ασθένειες, 

συμπεριλαμβανομένων:  

 Διαφορετικούς τύπους ατυχημάτων και ξαφνικών ασθενειών που μπορεί να προκύψουν στην 

καθημερινή εργασία του/της.  

 Συχνές αιτίες ατυχημάτων σε ένα περιβάλλον υποστήριξης.  

 Πως να ανταποκριθείτε σε ένα μικρό ατύχημα/ασθένεια.  

 Πως να ανταποκριθείτε σε ένα σοβαρό ατύχημα/ασθένεια.  

 

5.7. Κατανοήστε βασικές τεχνικές πρώτων βοηθειών έκτακτης ανάγκης. 

Περιγράψτε (χωρίς να επιδείξετε) τις βασικές τεχνικές πρώτων βοηθειών έκτακτης ανάγκης για 
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τα ακόλουθα: 

 Πως να ελέγχετε την αναπνοή. 

 Πως και πότε να βάλετε κάποιον σε θέση ανάνηψης.  

 Πως να ανταποκριθείτε σε αιμορραγία. 

 Πως να ανταποκριθείτε σε πνιγμό.  

 Πως να ανταποκριθείτε σε μια κρίση.  

 Πως να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.  

 

5.8. Κατανοήστε τι δεν επιτρέπεται να κάνετε σχετικά με την επείγουσα παροχή πρώτων 

βοηθειών σε αυτό το στάδιο της εκπαίδευσής σας.  

Δώστε παραδείγματα καθηκόντων που σχετίζονται με την παροχή πρώτων βοηθειών τα 

οποία αυτός/ή δεν επιτρέπεται να διενεργήσει χωρίς εξειδικευμένη κατάρτιση.   

Παράδειγμα καθοδήγησης: Δεν πρέπει να επιχειρήσεις να αναλάβεις οποιαδήποτε επείγουσα 

παροχή πρώτων βοηθειών για την οποία δεν έχεις εκπαιδευτεί να προσφέρεις.   

 

5.9. Κατανοήστε τις κύριες οδούς της μόλυνσης. 

Περιγράψτε τις κύριες οδούς από τις οποίες μια μόλυνση μπορεί να εισέλθει στο σώμα.  

 

5.10. Γνωρίζετε πως να αποτρέψετε την εξάπλωση της μόλυνσης.   

Εξηγήστε πώς να μειώσετε την εξάπλωση της μόλυνσης, συμπεριλαμβανομένων: 

 Πως να διασφαλιστεί ότι η υγεία ή υγιεινή των άλλων δεν συνιστούν κίνδυνο για τα άτομα 

που αυτός/ή υποστηρίζει.  

 Πως να διασφαλιστεί ότι πτυχές της υγείας ή της υγιεινής του/της δεν συνιστούν κίνδυνο για 

τα άτομα που αυτός/ή υποστηρίζει, ή για άλλα άτομα στο χώρο εργασίας. 

 Παραδείγματα κοινών ειδών προσωπικής προστατευτικής ενδυμασίας και εξοπλισμού και 

πότε να χρησιμοποιούνται.   

 

5.11. Γνωρίζετε πως να πλένετε σωστά τα χέρια.   

Εξηγήστε γιατί είναι σημαντικό να πλένετε τα χέρια σας σχολαστικά και πότε αυτό πρέπει να 

γίνεται. Περιγράψτε τον σχολαστικότερο τρόπο για το πλύσιμο των χεριών.   

 

5.12. Κατανοήστε πως να διατηρείτε ασφαλείς τους χώρους εργασίας.  

Εξηγήστε γιατί είναι σημαντικό να συνεργάζεστε με τα άτομα που αυτός/ή υποστηρίζει για την 

επίτευξη ασφάλειας στο χώρο εργασίας.   

Περιγράψτε μέτρα ασφαλείας στο περιβάλλον εργασίας, συμπεριλαμβανομένων:  

 Πως να ελέγξετε την ταυτότητα οποιουδήποτε ζητά πρόσβαση σε εγκαταστάσεις ή 

πληροφορίες.  

 Τρόπους για να διασφαλίσετε ότι το κτίριο είναι ασφαλές. 

 Πως να ανταποκριθείτε εάν κάποιο πρόσωπο λείπει.   

 Πως να αντιμετωπίσετε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, π.χ. μια απειλή για βόμβα.   

5.13. Αναγνωρίστε πιθανούς κινδύνους για την προσωπική σας ασφάλεια και ευημερία 

στην εργασία σας, καθώς και τα μέτρα που απαιτούνται για να ελαχιστοποιηθούν.  

Περιγράψτε τους πιθανούς κινδύνους για την ασφάλειά του/της στο χώρο εργασίας (π.χ. 

εργάζονται μόνοι τη νύκτα, μεταφέρουν χρήματα, εργάζονται με άτομα των οποίων η 

συμπεριφορά ορισμένες φορές μπορεί να καταστεί επικίνδυνη).  

Εξηγήστε πως να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους σε καθεμιά από τις καταστάσεις που 

αυτός/ή περιγράφει.   

 

 

5.14. Γνωρίστε τις πιο κοινές συσκευές για την ασφάλεια των ανθρώπων που βοηθάτε και 

παρέχετε παραδείγματα της χρήσης και των οφελών τους.   

Κάνετε μια λίστα με τις συσκευές ασφαλείας που χρησιμοποιούνται περισσότερο και 
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περιγράψετε τα οφέλη και τους τομείς εφαρμογής τους.   

Επεξηγηματικό σημείωμα: τα παραδείγματα που επιλέγηκαν από τους υποψήφιους μπορεί να 

αντικατοπτρίζουν καταστάσεις και πρακτικές συγκεκριμένων χωρών (π.χ. δεν υπάρχουν 

πολλά παραδείγματα από ανεξάρτητα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη) 

 

6 Επικοινωνώντας θετικά  

 

 

6.1. Γνωρίστε τι παρακινεί τους ανθρώπους να επικοινωνούν.  

Εντοπίστε παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων:  

 Παραδείγματα γιατί οι άνθρωποι επικοινωνούν.  

 Στοιχεία που ενθαρρύνουν την επικοινωνία.   

 

6.2. Αναγνωρίστε τα κύρια εμπόδια στην επικοινωνία.  

Δώστε παραδείγματα με στοιχεία τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν εμπόδια στην 

επικοινωνία.  

 

6.3. Κατανοήστε με ποιο τρόπο η συμπεριφορά είναι μια μορφή επικοινωνίας.    

Εξηγήστε πως η συμπεριφορά μπορεί να είναι μια μορφή επικοινωνίας, 

συμπεριλαμβανομένων: 

 Καταστάσεις που φανερώνουν με ποιο τρόπο η συμπεριφορά ενός ατόμου μπορεί να είναι 

ένας τρόπος να επικοινωνήσει τις ανάγκες, τα συναισθήματα, τις επιλογές ή τις απόψεις του. 

 Γιατί η συμπεριφορά ενδέχεται να είναι μια σημαντική μορφή επικοινωνίας για ορισμένα 

άτομα.  

Εξηγήστε πως να αναγνωρίσετε ότι η σύγκρουση μπορεί να αναπτύσσεται και πως να 

ανταποκριθείτε κατάλληλα.  

 

6.4. Κατανοήστε τις βασικές μορφές της λεκτικής/ μη λεκτικής και εναλλακτικής 

επικοινωνίας και με ποιο τρόπο να τις χρησιμοποιήσετε στην εργασία σας.   

Περιγράψτε με ποιο τρόπο η λεκτική, μη λεκτική και εναλλακτική επικοινωνία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί  για την προώθηση αποτελεσματικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων:  

 Τι σημαίνει «λεκτική επικοινωνία», δίνοντας παραδείγματα 

 Τι σημαίνει «μη λεκτική επικοινωνία», δίνοντας παραδείγματα 

 Τι σημαίνει «εναλλακτική επικοινωνία», δίνοντας παραδείγματα (π.χ. νοηματική γλώσσα, 

χρήση εικόνων και συμβόλων, έγγραφα που διαβάζονται εύκολα κλπ)  

 Τη χρήση συσκευών «υψηλής» και «χαμηλής» τεχνολογίας για τη διευκόλυνση της 

επικοινωνίας  

 Πτυχές της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας που ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ 

πολιτισμών  

 Πως να χρησιμοποιείτε ενεργητική ακρόαση με αποτελεσματικό τρόπο και κατανοήστε την 

ανάγκη ότι ορισμένα άτομα χρειάζονται περισσότερο χρόνο να επικοινωνήσουν με το δικό 

τους ρυθμό    

Επεξηγηματικό σημείωμα: αναφέρετε ότι τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται βοηθούν τους 

ανθρώπους να περιηγηθούν γύρω από κτίρια, ή εικόνες/ ηλεκτρονικές ταμπλέτες βοηθούν 

τους ανθρώπους να εκφράσουν τις ανάγκες τους  ή να θυμούνται/ προγραμματίζουν 

πράγματα, ή αναφορικές πρακτικές επικοινωνίας (π.χ. το αίσθημα μιας χνουδωτής πετσέτας 

σημαίνει ότι είναι ώρα για μπάνιο)  

 

 

 

6.5. Κατανοήστε με ποιο τρόπο να χρησιμοποιείτε την αφή για να προωθήσετε επικοινωνία.   

Δώστε παραδείγματα πως αυτός/ή θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την αφή για να 

προωθήσει θετική επικοινωνία.  
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6.6. Κατανοήστε πότε η αφή δεν είναι κατάλληλη.   

Δώστε παραδείγματα: 

 Τύπων αφής που ποτέ δεν είναι κατάλληλοι να χρησιμοποιήσει με τα άτομα που αυτός/ή 

υποστηρίζει.  

 Καταστάσεων όπου δεν θα ήταν κατάλληλο να χρησιμοποιήσει την αφή με τα άτομα που 

αυτός/ή υποστηρίζει.  

 

6.7. Γνωρίστε πως να καταγράφετε πληροφορίες που είναι κατανοητές, σχετικές με τον 

σκοπό, σαφείς και συνοπτικές, πραγματικές και ελέγξιμες.  

Εξηγήστε τις αρχές της ορθής τήρησης αρχείων, μεταξύ των οποίων: τη διαφορά ανάμεσα 

σε γεγονός και άποψη, δίνοντας παραδείγματα.   

Γιατί είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι όλα τα αρχεία είναι 

 Πραγματικά 

 Σχετικά με τον σκοπό τους  

 Σαφή, συνοπτικά και κατανοούνται εύκολα 

 Υπογεγραμμένα και με ημερομηνία  

Καθοδήγηση: Οι πληροφορίες που καταγράφονται γραπτώς πρέπει να είναι ευανάγνωστες. 

Οι πληροφορίες που καταγράφονται σε κασέτα πρέπει να είναι ακούγονται.  

 

6.8. Κατανοήστε τη σημασία της τήρησης αρχείων καθώς και τον ρόλο σας στην τήρηση 

αρχείων.   

Εξηγήστε πως η τήρηση αρχείων βοηθά στην υποστήριξη των ατόμων που χρησιμοποιούν 

την υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων: 

 Τη σημασία τήρησης αρχείων όταν η εργασία γίνεται σε ένα περιβάλλον φροντίδας.  

 Γιατί αυτός/ή πρέπει να χρησιμοποιεί και να συμβάλλει στα αρχεία και στις εκθέσεις ώστε να 

βεβαιωθεί ότι ένα άτομο υποστηρίζεται αποτελεσματικά.  

 

7 Αναγνωρίστε και ανταποκριθείτε σε κακοποίηση και παραμέληση  

 

 

7.1 Γνωρίστε τι σημαίνουν οι ακόλουθοι όροι: σωματική κακοποίηση, σεξουαλική 

κακοποίηση, συναισθηματική κακοποίηση, οικονομική κακοποίηση,  θεσμική κακοποίηση, 

παραμέληση εαυτού, παραμέληση από άλλους. 

Περιγράψτε τι σημαίνουν οι ακόλουθοι όροι: 

 Σωματική κακοποίηση 

 Σεξουαλική κακοποίηση  

 Συναισθηματική/ ψυχολογική κακοποίηση  

 Οικονομική κακοποίηση  

 Θεσμική κακοποίηση  

 Παραμέληση εαυτού  

 Παραμέληση από άλλους   

 Κατάχρηση φαρμακευτικής αγωγής  

Επεξηγηματικό σημείωμα: η μάθηση πρέπει να περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με τους 

κινδύνους της κακοποίησης (π.χ. ψυχολογική, σεξουαλική και οικονομική) τα οποία μπορεί να 

προκύψουν στο διαδίκτυο.   

 

7.2. Αναγνωρίστε τα σημάδια και τα συμπτώματα που σχετίζονται με τα ακόλουθα: 

σωματική κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση, συναισθηματική κακοποίηση, οικονομική 

κακοποίηση, θεσμική κακοποίηση, παραμέληση εαυτού ή από άλλους.  

Αναγνωρίστε τα σημάδια και συμπτώματα που σχετίζονται με καθένα από τα είδη 

κακοποίησης που αναφέρονται στο 7.1.  
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7.3. Κατανοήστε την ανάγκη να αναφέρετε τυχόν υποψίες σχετικά με την κακοποίηση ή 

παραμέληση των ατόμων που υποστηρίζετε.   

Εξηγήστε γιατί είναι σημαντικό να αναφέρετε τυχόν υποψίες κακοποίησης ή παραμέλησης 

των ατόμων που αυτός/ή υποστηρίζει. 

 

7.4. Ξέρετε πότε και σε ποιον πρέπει να αναφερθεί η κακοποίηση/ παραμέληση που έχουν 

υποψιαστεί.  

Εξηγήστε σε ποιο σημείο και σε ποιον, αυτός/ή να αναφέρει υποψίες κακοποίησης ή 

παραμέλησης.  

 

7.5. Κατανοήστε πως να ανταποκριθείτε σε μια αποκάλυψη κακοποίησης από ένα άτομο 

που υποστηρίζετε.  

Αναγνωρίστε τα ακόλουθα:  

 Τα βασικά πράγματα τα οποία αυτός/ή πρέπει να κάνει ή να πει εάν ένα άτομο αποκαλύψει 

κακοποίηση.  

 Τα βασικά πράγματα τα οποία αυτός/ή δεν πρέπει να κάνει ή να πει εάν ένα άτομο 

αποκαλύψει κακοποίηση.  

 

7.6. Κατανοήστε ότι η πρώτη σας ευθύνη είναι η ασφάλεια και ευημερία των ατόμων που 

υποστηρίζετε.  

Εξηγήστε γιατί η ευημερία των ατόμων που αυτός/ή υποστηρίζει έχει προτεραιότητα έναντι 

άλλων.   

 

7.7. Γνωρίζετε πως και πότε να αναφέρετε τυχόν δυσκολίες που αφορούν τους πόρους ή τη 

λειτουργία και ενδέχεται να επηρεάσουν την παράδοση της ασφαλούς φροντίδας.   

Παράδειγμα καθοδήγησης: ανεπαρκής κάλυψη προσωπικού.  

Εξηγήστε σε ποιον και σε ποιο σημείο αυτός/ή να αναφέρει τυχόν δυσκολίες στους πόρους 

και τη λειτουργία οι οποίες προκύπτουν στο χώρο εργασίας.   

 

7.8. Γνωρίζετε πως, πότε και ότι είναι καθήκον σας να αναφέρετε πρακτικές συναδέλφων οι 

οποίες ενδέχεται να είναι επισφαλείς. Παράδειγμα καθοδήγησης: να μην ακολουθούνται 

συμφωνημένες διαδικασίες ή ένα σχέδιο φροντίδας.  

Εξηγήστε γιατί θα ήταν απαραίτητο να αναφέρει τυχόν ενέργειες συναδέλφων τις οποίες 

αυτός/ή θεωρεί ότι είναι επισφαλείς.  

 

7.9. Γνωρίζετε τι να κάνετε εάν έχετε ακολουθήσει τις πολιτικές και διαδικασίες του 

οργανισμού σας για να αναφέρετε υποψίες κακοποίησης, παραμέλησης, λειτουργικές 

δυσκολίες ή επισφαλείς πρακτικές και κανένα μέτρο δεν έχει ληφθεί.  

Εξηγήστε τι πρέπει να κάνει εάν αυτός/ή έχει αναφέρει κατάλληλα τις επισφαλείς πρακτικές 

άλλων και δεν έχει γίνει τίποτα σχετικά με αυτό.    

 

8. Ανάπτυξη ως εργαζόμενος  

 

 

8.1. Κατανοήστε την ανάγκη να αποκτήσετε δεξιότητες και γνώση για να υποστηρίξετε και να 

αναβαθμίσετε την εργασία σας.  

Εξηγήστε την ανάγκη συνεχούς ανάπτυξης ως εργαζόμενος, συμπεριλαμβανομένων:  

 Γιατί είναι σημαντικό να αποκτήσει γνώση και δεξιότητες ώστε να υποστηρίξει και να 

αναπτύξει την εργασία του/της.  

 Πως να συνεργαστεί με τον προϊστάμενό του/της ώστε να συμφωνήσει και να ακολουθήσει 

ένα προσωπικό σχέδιο ανάπτυξης.   

8.2. Γνωρίζετε πως να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά την εσωτερική και/ή εξωτερική 
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εποπτεία.  

Εξηγήστε τον σκοπό της εσωτερικής και/ή εξωτερικής εποπτείας.  

Περιγράψτε τρόπους με τους οποίους αυτός/ή μπορεί να συμβάλει στην εσωτερική και/ή 

εξωτερική εποπτεία όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά. 

 

8.3. Γνωρίζετε τα συμπτώματα του άγχους.  

Εξηγήστε την έννοια του άγχους, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων του, τόσο 

θετικών όσο και αρνητικών.  

Περιγράψτε τα συμπτώματα του αρνητικού άγχους.  

 

8.4. Κατανοήστε τρόπους ώστε να αποφύγετε ή να ασχοληθείτε με αρνητικό άγχος στην 

εργασία.  

Περιγράψτε τρόπους με τους οποίους το αρνητικό άγχος μπορεί να δημιουργηθεί σε 

συνθήκες εργασίας.  

Περιγράψτε τρόπους για αποφυγή του αρνητικού άγχους στην εργασία.  

Περιγράψτε τρόπους για μείωση του αρνητικού άγχους στην εργασία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
European Mentoring in Social Care is a project funded by the ERASMUS+ Programme of the European Union 
under Key Action 2: Strategic Partnerships for Adult Education. Project Number: 2015-1-BE02-KA204-012282 

 

Handout 17 

Πιθανά εμπόδια στη διαδικασία καθοδήγησης  
 

 Ο μέντορας ή ο καθοδηγούμενος ενδέχεται να έχουν άλλα θέματα εργασίας 

αποπροσανατολίζοντάς τους από την εργασία αυτή 

 

 Ο καθοδηγούμενος ενδέχεται να έχει προσωπικά ζητήματα τα οποία 

παρεμβάλλονται στην εργασία του  

 

 Ορισμένοι από το προσωπικό ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα εξαιτίας της 

αντιληπτής ευνοιοκρατίας ή ότι ο καθοδηγούμενος δεν ολοκληρώνει τα καθήκοντά 

του  λόγω του ότι ασχολείται με αυτό το πρόγραμμα 

 

 Δυσκολία στη διευθέτηση προτύπων εργασίας έτσι ώστε ο μέντορας και ο 

καθοδηγούμενος να εργάζονται ταυτόχρονα στην ίδια βάρδια  

 

 Έλλειψη υποστήριξης από τον επόπτη με αποτέλεσμα ο χρόνος για το πρόγραμμα 

να είναι περιορισμένος  

 

 Ο καθοδηγούμενος ενδέχεται να είναι απασχολημένος με καθήκοντα που του 

ανατέθηκαν προηγουμένως, έτσι δυσκολεύεται να εργαστεί στους τομείς του 

BESCLO  

 

 Ο καθοδηγούμενος ενδέχεται να εργάζεται στη θέση αυτή για πολλά χρόνια  και να 

νιώθει ότι είναι ένας έμπειρος εργαζόμενος, με αποτέλεσμα να μην ενδιαφέρεται για 

την καινούρια μάθηση  

 

 Ο καθοδηγούμενος ενδέχεται να μην συμφωνεί με τις προσεγγίσεις που είναι 

βασισμένες στα ανθρώπινα δικαιώματα και να είναι προσκολλημένος στο «ιατρικό 

μοντέλο» της αναπηρίας  

 

 Ο καθοδηγούμενος ενδέχεται να παρουσιάζει άλλες δυσκολίες οι οποίες τον 

εμποδίζουν να μάθει, όπως η δυσλεξία ή κάποια άλλη αναπηρία ή βλάβη π.χ. 

δυσκολία στην ανάγνωση και γραφή  

 

 Θέματα υγείας είτε για τον μέντορα ή τον καθοδηγούμενο προκαλώντας τους να 

εγκαταλείψουν  
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Handout 18 

 

Πιθανές λύσεις για τα εμπόδια στη διαδικασία καθοδήγησης.  

 
 Προβλήματα με τους διαχειριστές, άλλα μέλη του προσωπικού, πρόγραμμα για τις βάρδιες 

κλπ μπορούν να επιλυθούν μέσω καλής επικοινωνίας. Λόγω του ότι μέλη του προσωπικού ή 

οι διαχειριστές ενδέχεται να ανησυχούν, είναι σημαντικό ο μέντορας και ο καθοδηγούμενος 

να είναι ανοικτοί για την εργασία που επιτελείται, εξηγώντας τους λόγους γι’ αυτό και 

επιβεβαιώνοντας άλλα άτομα ότι αυτό δεν θα έχει αντίκτυπο σε άλλη εργασία. Σε αντίθετη 

περίπτωση, θα μπορούν να το αναφέρουν. Διαβεβαιώστε ότι ο μέντορας και ο 

καθοδηγούμενος θα συνεχίσουν να εργάζονται σκληρά για να διασφαλίσουν ότι η εργασία 

επιτελείται κλπ. Εξηγήστε επίσης τα τεράστια οφέλη αυτής της εργασίας σε άλλους καθώς και 

την πιθανή θετική επίδραση στα άτομα που υποστηρίζονται, στο υπόλοιπο προσωπικό και 

στον οργανισμό.   

 

 Όσον αφορά τη διαχείριση του χρόνου, είναι σημαντικό τόσο ο μέντορας όσο και ο 

καθοδηγούμενος να διαθέτουν χρόνο και να δεσμεύονται με την εργασία αυτή. Εάν η 

εργασία είναι χωρισμένη σε μικρά κανονικά τμήματα, τότε είναι ευκολότερο να επιτευχθεί 

πρόοδος, παρά από το να πραγματοποιούνται μεγάλα τμήματα εργασίας κάθε φορά. Η 

διαπραγμάτευση με τους επόπτες, το υπόλοιπο προσωπικό κλπ ενδέχεται να βοηθήσει, αλλά 

βάζοντας σε προτεραιότητα αυτή την εργασία έναντι άλλων πραγμάτων για το σύντομο 

χρονικό διάστημα που εκτελείται το πρόγραμμα, είναι μόνο κάτι μικρό, ακόμα και αν αυτό 

σημαίνει 15 ή 30 επιπλέον λεπτά εργασίας στο τέλος της μέρας ή κατά τη διάρκεια του 

μεσημεριανού διαλείμματος.  

 

 Οποιεσδήποτε δυσκολίες αφορούν την προσωπική ζωή/περιστάσεις θα πρέπει να μην 

παρεμβάλλονται στην εργασία και θα πρέπει να επισημανθούν άλλα μέσα υποστήριξης στον 

καθοδηγούμενο. Η υποστήριξη σε θέματα προσωπικής ζωής δεν αποτελεί μέρος του ρόλου 

του μέντορα, ο οποίος θα πρέπει να είναι σαφής σχετικά με αυτό.    

 

 Οι δυσκολίες λόγω αναπηρίας πρέπει να συζητηθούν ανοικτά και να αναζητηθούν λύσεις. 

Παραδείγματος χάριν, εάν ο καθοδηγούμενος έχει δυσλεξία, ίσως να είναι καλύτερα οι 

πληροφορίες BESCLO να εκτυπωθούν σε διαφορετικό χρωματιστό χαρτί ή σε μεγαλύτερη 

εκτύπωση. Επίσης ενδέχεται να επιτρέψετε επιπλέον χρόνο ώστε να ολοκληρωθούν οι 

εργασίες.  

 

 Οι δυσκολίες που προκύπτουν εξαιτίας ενός εργαζόμενου που δεν επιθυμεί να μάθει, να 

αλλάξει ή να αποδεχτεί τους νέους τρόπους εργασίας είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν, 

αλλά μπορεί να γίνει. Ο μέντορας ίσως χρειαστεί να αφήσει περισσότερο χρόνο κατά μέρος 

ώστε να εργαστεί αργά με τον καθοδηγούμενο, παρουσιάζοντας τους νέους τρόπους 

σκέψης σταθερά και με επανάληψη π.χ. καθοδήγηση και συμβουλές. Συχνά, ο πιο 

επιτυχημένος τρόπος για να ξεφύγει κάποιος από παλιές νοοτροπίες είναι να δει την 

κατάσταση όπως αν ήταν ο ίδιος στη θέση αυτών που υποστηρίζονται. Πώς θα 

αισθάνονταν; Συχνά η απάντηση είναι «είναι διαφορετικό», αλλά γιατί είναι διαφορετικό; Έπειτα 

μπορείτε να εργαστείτε ώστε να βοηθήσετε τον εργαζόμενο να δει τα πράγματα διαφορετικά. 

Εντούτοις, αυτό μπορεί να πάρει χρόνο. Είναι βοηθητικό επίσης αν χρησιμοποιηθούν 

αληθινά σενάρια με τα οποία μπορείτε να δείξετε ότι όντως κάνουν τη διαφορά κλπ. Εάν ο 

καθοδηγούμενος εξακολουθεί να είναι μη δεκτικός, η επεξήγηση για την αλλαγή του νόμου, 
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ίσως τον βοηθήσει να αναγνωρίσει ότι (όποιες και αν είναι οι απόψεις του) τα πράγματα θα 

αλλάζουν είτε συμφωνεί ή όχι. Αν όλα τα άλλα αποτύχουν, τότε ο μόνος τρόπος για τη 

συνέχεια είναι οι συζητήσεις με τον προϊστάμενο ή τον διευθυντή του εργαζόμενου, ώστε να 

τεθεί σε εφαρμογή ένα σχέδιο δράσης για να υποστηρίξει τον εργαζόμενο.  
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Handout 19 

LO 3.1 Σκεφτείτε με ποιο τρόπο άλλα άτομα ενδέχεται να επηρεαστούν από τη 

διαδικασία καθοδήγησης   
 

Σενάριο 1 Stephen - 

Sam –  Μέντορας  

Jenny- Καθοδηγούμενος  

Stephen- Άτομο που χρησιμοποιεί την υπηρεσία  

James- Άτομο που χρησιμοποιεί την υπηρεσία  

 

Ο Sam εργάζεται στο ρόλο του Μέντορα για την Jenny. Η Jenny είναι μια νέα 

εργαζόμενη η οποία δεν εργάζεται στον τομέα της φροντίδας για πολύ καιρό. Στο 

παρελθόν εργάστηκε σε ένα πολυάσχολο γραφείο με πιεστικές προθεσμίες όλη την 

ώρα και κάτω από ένα αυταρχικό καθεστώς.  

  

Ο Sam έχει αφιερώσει κάποιο χρόνο μελετώντας τον τομέα 1 του BESCLO με την 

Jenny βοηθώντας την να κατανοήσει τις αρχές της φροντίδας. Στη συγκεκριμένη 

βάρδια, ο Sam και η Jenny εργάζονται μαζί. Η Jenny εργάζεται με τον Stephen ο 

οποίος έχει πολύπλοκες ανάγκες και πολλαπλές αναπηρίες. Ο Stephen έχει 

περιορισμένη ομιλία αλλά δεν καταλαβαίνει ορισμένα μέρη της ομιλίας. Ο  Sam 

παρατηρεί ότι η Jenny μόλις έχει αρχίσει να μετακινεί τον Stephen πάνω στην 

αναπηρική του καρέκλα από το σαλόνι όπου παρακολουθεί τηλεόραση στην 

τραπεζαρία για μεσημεριανό χωρίς να μιλήσει στον Stephen.  

Ο Sam το βλέπει αυτό ως μια ιδανική ευκαιρία καθοδήγησης ώστε να υποδείξει στην 

Jenny μια καλύτερη προσέγγιση με άτομα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους. Ο 

Sam βλέπει κάποιο άλλο άτομο, τον James, ο οποίος επίσης παρακολουθεί 

τηλεόραση, επίσης χρησιμοποιεί αναπηρική καρέκλα και έχει περιορισμένες 

δεξιότητες επικοινωνίας. Ο Sam πηγαίνει προς τον James, γονατίζει στο επίπεδό του, 

τον κοιτάζει στα μάτια και λέει με κάπως δυνατή φωνή (ώστε η Jenny να μπορεί να 

ακούσει) «Με συγχωρείς James, το μεσημεριανό είναι έτοιμο και θα χρειαστεί να σε 

μετακινήσουμε από το σαλόνι όπου παρακολουθείς τηλεόραση στην τραπεζαρία, 

είναι εντάξει αυτό;» Ο Sam αναμένει απάντηση από τον James, ο οποίος φαίνεται 

ελαφρώς μπερδεμένος αλλά γνέφει προς αναγνώριση και ο Sam τον μετακινεί στην 

τραπεζαρία. Ο Sam στη συνέχεια συνέχισε να υποστηρίζει τον James και άλλα 

άτομα με το μεσημεριανό τους στην τραπεζαρία με το υπόλοιπο προσωπικό 

υποστήριξης.  Παράλληλα, ρώτησε την Jenny αν παρατήρησε κάποια διαφορά 

στον τρόπο με τον οποίο αυτός πλησίασε τον James και της προσέγγισής της με 

τον Stephen. Ο Sam συζήτησε αυτό που ένιωσε ότι της είχε ξεφύγει και έκανε θετικές 

εισηγήσεις για τις μελλοντικές της αλληλεπιδράσεις. Η Jenny σκέφτηκε όσα 

ειπώθηκαν και ήταν πραγματικά ευχαριστημένη αφού μπορούσε να δει καθαρά την 

αλλαγή που απαιτείτο. Ο Sam ένιωσε ότι είχε κάνει μια καλή δουλειά στην 

καθοδήγησή του μέσα από παράδειγμα και συζήτηση.  

 

Πιστεύετε ότι ο Sam έκανε καλή δουλειά στην καθοδήγησή του; 

 

Εάν βρισκόσασταν στην ίδια κατάσταση, υπάρχει κάτι που θα κάνατε διαφορετικά;   

Γιατί 
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Handout 20 

 

LO 3.1 Σκεφτείτε με ποιο τρόπο άλλα άτομα ενδέχεται να επηρεαστούν από τη 

διαδικασία καθοδήγησης   

 
Σενάριο 2 Michelle 

Michelle- Μέντορας  

Peter-Καθοδηγούμενος  

David-Άτομο που χρησιμοποιεί την υπηρεσία  

Suzie- Άτομο που χρησιμοποιεί την υπηρεσία 

 

Η Michelle καθοδηγεί τον Peter και εργάζονται στον επάνω όροφο μαζί με δύο άλλα 

μέλη του προσωπικού. Υποστηρίζουν τα άτομα που χρησιμοποιούν την υπηρεσία 

τους ώστε να σηκωθούν για πρωινό.  

 

Ο Peter υποστηρίζει τον David, ο οποίος μπορεί να είναι αρκετά ασταθής στα πόδια 

του, να κάνει ντους και να ντυθεί. Στο σχέδιο φροντίδας του David, δηλώνεται ότι 

μπορεί να κάνει ντους μόνος του, ωστόσο χρειάζεται κάποιον κοντά για να τον 

προσέχει σε περίπτωση που γίνεται ασταθής. Ο Peter στέκεται στο δωμάτιο του 

μπάνιου ενώ ο David κάνει ντους. Ο David αγαπά το ντους του και είναι 

απασχολημένος με το πλύσιμο των μαλλιών του.  

 

Η Michelle υποστηρίζει τη Suzie στο διπλανό μπάνιο. Η Michelle λέει κάτι απαλά στη 

Suzie, βγαίνει από το δωμάτιο του μπάνιου και στέκεται έξω από την πόρτα 

αφήνοντάς την ελαφρώς ανοικτή. Η Michelle στη συνέχεια καλεί τον Peter να έρθει 

έξω από το δωμάτιο του μπάνιου. Ο Peter διστάζει, αφού γνωρίζει ότι υποστηρίζει 

τον David αλλά αισθάνεται ότι πρέπει να ανταποκριθεί στη Michelle δεδομένου ότι 

είναι η μέντορας του, έτσι αφήνει το δωμάτιο του ντους και στέκεται δίπλα από τη 

Michelle έξω από την άλλη πόρτα του μπάνιου.   

 

Η Michelle παίρνει 5 λεπτά να εξηγήσει στον Peter ότι έχει υποστηρίξει τη Suzie στην 

τουαλέτα, έχει σιγουρευτεί ότι η Suzie κάθεται με ασφάλεια και μετά βγήκε από το 

μπάνιο ώστε να δώσει στη Suzie τον ιδιωτικό της χώρο, ενώ χρησιμοποιεί την 

τουαλέτα. Η Michelle αισθάνεται ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του να 

συμπεριφέρεσαι στα άτομα με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Ο Peter αναγνωρίζει τι έχει 

συμβεί, ευχαριστεί τη Michelle που το επισήμανε και ακολούθως επιστρέφει για να 

υποστηρίξει τον David στο ντους.  

 

Πιστεύετε ότι αυτή ήταν μια καλή ευκαιρία καθοδήγησης για τη Michelle; 

 

Εάν βρισκόσασταν στη θέση της Michelle, υπάρχει κάτι που θα κάνατε διαφορετικά 

και γιατί;  
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Handout 21 

 

LO 3.1 Σκεφτείτε με ποιο τρόπο άλλα άτομα ενδέχεται να επηρεαστούν από τη 

διαδικασία καθοδήγησης   
 

Σενάριο 3 Claire 

Tabatha-Μέντορας  

Claire-Καθοδηγούμενος  

 

Η Tabatha εργάζεται ως μέντορας με την Claire, ωστόσο συχνά τοποθετούνται σε 

αντίθετες βάρδιες εκ περιτροπής. Εξαιτίας αυτού, δυσκολεύονται να έχουν 

συναντήσεις καθοδήγησης. Σήμερα η Tabatha είναι σε πρωινή βάρδια και η Claire 

σε απογευματινή. Η Tabatha κανονίζει να μείνει στην εργασία όταν τελειώνει η 

βάρδια της και να συναντήσει την Claire στην έναρξη της βάρδιας της.   

 

Όταν η Claire φθάνει στην εργασία, μιλά με τον προϊστάμενό της και ρωτά αν 

μπορεί να έχει μια συνάντηση 30 λεπτών με την Tabatha. Ο προϊστάμενος δέχεται 

αλλά επισημαίνει ότι δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό έτσι πρέπει να είναι γρήγορη γι’ 

αυτό και την χρειάζονται.  

Η Tabatha και η Claire αρχίζουν τη συνάντηση και έπειτα από 30 λεπτά έχουν 

καλύψει λιγότερο από το μισό της ημερήσιας διάταξής τους. Η Claire αναφέρει στην 

Tabatha ότι το προσωπικό της βάρδιας χρειάζεται βοήθεια και σύντομα πρέπει να 

αποχωρήσει. Η Tabatha ενοχλείται και αμφισβητεί την αφοσίωση της Claire στη 

διαδικασία της καθοδήγησης. Η Claire αισθάνεται πιεσμένη και θέλει να δείξει στην 

Tabatha πόσο αφοσιωμένη είναι στη μάθησή της. Έχοντας υπόψη την Tabatha να 

αναφέρει ότι αυτό είναι προτεραιότητα, η Claire σταματά να ανησυχεί τόσο πολύ για 

το αν ξεκινήσει τη βάρδια της. Η συνάντηση συνεχίζεται για άλλη μία ώρα και όλη η 

ημερήσια διάταξη καλύπτεται. Αισθάνονται και οι δύο ότι η συνάντηση έχει πάει καλά 

και είναι ευχαριστημένες με το αποτέλεσμα.  

 

Όταν η Claire επιστρέφει στη βάρδιά της, έρχεται αντιμέτωπη με κάποια ένταση από 

τον προϊστάμενό της και το υπόλοιπο προσωπικό.  

 

 

Πιστεύετε ότι η Tabatha έκανε καλή δουλειά στην καθοδήγησή της;   

 

Εάν βρισκόσασταν στην ίδια κατάσταση, υπάρχει κάτι που θα κάνατε διαφορετικά; 

Γιατί; 
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Handout 22 

LO 3.2 Χρησιμοποιήστε ποικιλία μαθησιακών στυλ 

 

Σε ποιο μαθησιακό στυλ ανήκετε ως μαθητευόμενος;  

 

1. Αν δυσκολευόσασταν να συλλαβίσετε μια ασυνήθιστη λέξη θα:   

α) Την γράφατε κάτω για να δείτε αν φαίνεται σωστή;  

β) Την συλλαβίζατε δυνατά ή στο κεφάλι σας για να δείτε αν ακούγεται 

σωστά;   

γ) Γράφατε τα γράμματα στον αέρα με το δάκτυλό σας;  

 

2. Αν έχετε μια επικείμενη σημαντική εξέταση ή διαγώνισμα, πώς θα 

προετοιμαζόσασταν: 

α) Θα διαβάζατε το βιβλίο ή τις σημειώσεις και θα κοιτάζατε τις εικόνες και τα 

διαγράμματα; 

β) Θα ζητούσατε από κάποιον να σας κάνει ερωτήσεις που μπορείτε να 

απαντήσετε;  

γ) Θα γράφατε μερικές κάρτες με τα περιεχόμενα για να τις μελετήσετε; 

 

3. Αν έχετε κάτι νέο για να μάθετε να χρησιμοποιείτε, π. χ. να χρησιμοποιήσετε 

ένα πρόγραμμα ή ένα παιχνίδι στον υπολογιστή, πώς θα προτιμούσατε να το 

μάθετε; 

α) Θα ζητούσατε από κάποιον που ήδη το γνωρίζει να σας δείξει τον        

τρόπο;  

β) Θα διαβάζατε το βιβλίο οδηγιών;  

γ) Θα αρχίζατε να χρησιμοποιείτε  και να δοκιμάζατε το πρόγραμμα 

συνεχίζοντας μόνοι σας;  

 

4. Είστε μόνοι σας στην πόλη για ψώνια και περιμένετε στην ουρά να 

πληρώσετε. Τι είναι πιο πιθανό να κάνετε, ενώ περιμένετε:  

α) Κοιτάζετε άλλα ρούχα στο κατάστημα; 

β) Μιλάτε με το άτομο που είναι δίπλα σας; 

γ) Εκνευρίζεστε ή κινείστε εμπρός – πίσω;  

 

5. Αν κάποιος σας έλεγε τη λέξη «σκύλος», τι θα κάνατε πρώτα;  

α) Θα σκεφτόσασταν μια φωτογραφία σκύλου  

β) Θα λέγατε τη λέξη σκύλος στον εαυτό σας   

γ) Θα σκεφτόσασταν ότι είστε με ένα σκύλο (αγγίζοντας ή χαϊδεύοντας 

τον)  

 

6. Αν δίνατε σε κάποιον οδηγίες να έρθει σπίτι ή στο χώρο εργασίας σας,  
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ποιος θα ήταν ο πιο πιθανός τρόπος να του εξηγήσετε; 

α) Περιγράφετε τα κτίρια, καταστήματα και τις περιοχές από τα οποία θα 

περάσει  

β) Του αναφέρετε τα ονόματα των δρόμων/οδών τα οποία θα 

χρησιμοποιήσει    

γ) Του ζητάτε να σας ακολουθήσει αφού είναι πιο εύκολο να του δείξετε  

 

7. Αν πήγατε σε ένα πάρτυ, τι είναι ως επί το πλείστον πιθανό να θυμάστε την 

επόμενη μέρα;   

α) Τα πρόσωπα των ανθρώπων που ήταν εκεί;  

β) Τη μουσική που έπαιζε;  

γ) Τους χορούς που χορέψατε και το φαγητό που φάγατε; 
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8. Όταν βρίσκεστε σε ένα καινούριο χώρο, πώς προσανατολίζεστε;   

α) Ψάχνετε για χάρτη ή κατάλογο της περιοχής; 

β) Ζητάτε από κάποιον να σας δώσει οδηγίες;  

γ) Αρχίζετε απλώς να περπατάτε τριγύρω μέχρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε;   

 

9. Αν μπορούσατε να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα μαθήματα, ποιο θα 

επιλέγατε;  

α)Τέχνη 

β) Μουσική  

γ) Γυμναστική ή μάθημα χορού με γυμναστική   

 

10. Τι είδους βιβλίο/περιοδικό προτιμάτε να διαβάζετε για ευχαρίστηση;  

α) Ένα βιβλίο/περιοδικό με πολλές εικόνες και φωτογραφίες;   

β) Ένα βιβλίο/περιοδικό που είναι κυρίως κείμενο;  

γ) Ένα βιβλίο/περιοδικό με γρίφους, όπως αναζήτηση λέξεων ή σταυρόλεξα;   

 

11. Αν επιλέγατε να παρακολουθήσετε ένα εργαστήριο σε ένα συνέδριο και 

υπήρχαν 3 με παρόμοιο θέμα αλλά διαφημίζονταν με διαφορετικό τρόπο, 

ποιο από τα ακόλουθα θα προτιμούσατε;   

α) Είναι ένα διαδραστικό εργαστήριο για όλους να ασχοληθούν με 

δραστηριότητες και ασκήσεις. 

β) Είναι μια παρουσίαση μέσω διαφανειών στο PowerPoint.  

γ) Είναι μια ομιλία από κάποιον ειδικό στον τομέα.   
 
 

Προσθέστε τη βαθμολογία σας. Πόσα α, β και γ έχετε;  
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Σε ποιο μαθησιακό στυλ ανήκετε ως μαθητευόμενος;  

 
Περισσότερα α = Οπτικοί Τύποι Μαθητευόμενων  

Αν έχετε περισσότερα α, αυτό φανερώνει ότι είστε περισσότερο οπτικός τύπος.  

Ο οπτικός τύπος εκφράζει μια φυσική προτίμηση να μάθει, βλέποντας και 

διαβάζοντας εικόνες και φωτογραφίες. Οι οπτικοί τύποι θα διαπιστώσουν ότι συχνά 

θυμούνται πράγματα μέσω της όρασης και μαθαίνουν καλύτερα χρησιμοποιώντας 

πράγματα που είναι κυρίως οπτικά. Μερικές φορές ενδέχεται να κλείσουν τα μάτια 

τους ώστε να θυμηθούν ή να απεικονίσουν πράγματα. Όταν μαθαίνουν, θέλουν να 

βλέπουν τι πρόκειται να μάθουν πρώτα. Ίσως είναι ευκολότερο να θυμούνται 

πράγματα τα οποία δημιουργούν μια σαφή εικόνα ή φωτογραφία στο μυαλό τους. 

Για να βοηθήσετε τους οπτικούς τύπους μαθητευόμενων, συχνά τους αρέσει να:  

o Μαθαίνουν νέα πράγματα γράφοντάς τα οι ίδιοι, ειδικότερα βασικές ιδέες, φράσεις, 

κλπ.  

o Χρησιμοποιούν φωτογραφίες, εικόνες, διαγράμματα, γραφικές παραστάσεις και 

πίνακες για να υποστηρίξουν αυτό που λένε.   

o Χρησιμοποιούν χρώμα και εικόνες στην εργασία τους.  

o Κάθονται μπροστά στην τάξη αφού θέλουν να βλέπουν τι συμβαίνει.   

o Έχουν τα πράγματα καθαρά και τακτοποιημένα.  

Περισσότερα β = Ακουστικοί Τύποι Μαθητευόμενων 

Οι ακουστικοί τύποι μαθαίνουν ακούγοντας αντί να βλέπουν πράγματα. Συχνά 

θυμούνται πολύ καλύτερα πράγματα που έχουν ακούσει παρά κάτι που έχουν 

διαβάσει. Αν κάποιος τους έλεγε πως να κάνουν κάτι, θα μπορούσαν να το 

θυμηθούν και να το ανακαλέσουν από τον ήχο. Οι ακουστικοί τύποι διαπιστώνουν 

ότι μιλούν στον εαυτό τους.  Μερικές φορές, φαίνεται ότι δεν προσέχουν αλλά 

ακούνε όλα όσα λέγονται.  

Μπορείτε να βοηθήσετε τους ακουστικούς τύπους με τα εξής:  

 

o Αφήνοντάς τους να καθίσουν εκεί που αισθάνονται ότι θα ακούσουν καλύτερα  

o Να έχετε πληροφορίες οι οποίες να διαβάζονται αντί να παραδίδονται στο χαρτί  

o Διαβάζοντας εσείς τις οδηγίες αντί να τους ζητήσετε να διαβάσουν οι ίδιοι  

o Ενθαρρύνοντάς τους να διαβάσουν δυνατά, αν αυτό είναι δυνατό 

o Επιτρέποντάς τους να ακούνε μουσική μέσω της οποίας θυμούνται χρόνους και 

χώρους  

 

Περισσότερα γ = Κιναισθητικοί Τύποι Μαθητευόμενων  

Μερικές φορές, οι κιναισθητικοί τύποι μπορούν να ονομαστούν απτοί τύποι, καθώς 

υπάρχουν ομοιότητες. Ωστόσο, ο απτός τύπος συχνά αναφέρεται στην ανάγκη 

ενός ατόμου να κρατά ή να αγγίζει κάτι όταν μαθαίνει, ενώ οι κιναισθητικοί τύποι 

αρέσκονται στο να κινούνται και να κάνουν πράγματα. Μαθαίνουν πολύ καλύτερα 

όταν πράγματι ολοκληρώνουν τις εργασίες παρά ακούγοντας ή διαβάζοντάς τις. 
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Έτσι τους αρέσει να αγγίζουν, να κινούνται, να κτίζουν, να σχεδιάζουν όταν 

μαθαίνουν. Ορισμένες φορές ίσως δυσκολεύονται να μένουν ακίνητοι. Είναι 

αθλητικοί τύποι και απολαμβάνουν τη σωματική άσκηση, τα παιχνίδια και τα 

αθλήματα.   
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Αν είστε απτός τύπος, μαθαίνετε αγγίζοντας και κάνοντας. Κατανοείτε και θυμάστε 

πράγματα μέσω της σωματικής κίνησης. Είστε μαθητευόμενος που προτιμά την 

πρακτική εξάσκηση καθώς και να αγγίζει, να κινείται, να κτίζει ή να σχεδιάζει αυτό που 

μαθαίνει. Έχετε την τάση να μαθαίνετε καλύτερα όταν εμπλέκεται κάποιο είδος 

σωματικής δραστηριότητας. Χρειάζεστε να είστε ενεργοί, να κάνετε συχνά 

διαλείμματα, συχνά επικοινωνείτε με τα χέρια σας και με χειρονομίες και δυσκολεύεστε 

να μένετε ακίνητοι.   

 

 Μπορείτε να βοηθήσετε τους κιναισθητικούς τύπους με τα ακόλουθα:  

o Έχοντας δραστηριότητες που όντως περιέχουν κίνηση και αφή  

 

o Εργαστήρια που επιτρέπουν την πρακτική εξάσκηση με ενεργά σενάρια και 

παραδείγματα  

 

o Να μπορούν να κινούνται, να στριφογυρίζουν, να κινούν χέρια και πόδια ή να 

κρατούν ένα μολύβι ή στυλό στα χέρια τους για να παίζουν όταν μαθαίνουν  

o Κρατώντας μολύβι ή στυλό τους βοηθά και όταν διαβάζουν   

 

Έχετε υπόψη ότι, παρόλο που ίσως προτιμάτε ένα συγκεκριμένο μαθησιακό 

στυλ, ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε πραγματικά είναι να χρησιμοποιείτε 

ένα μίγμα από όλα τα μαθησιακά στυλ. Πάντα μαθαίνετε καλύτερα όταν 

βλέπετε, ακούτε και κάνετε!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
European Mentoring in Social Care is a project funded by the ERASMUS+ Programme of the European Union 
under Key Action 2: Strategic Partnerships for Adult Education. Project Number: 2015-1-BE02-KA204-012282 
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3.3 Χρησιμοποιήστε ποικιλία δεξιοτήτων επικοινωνίας  

 
Τι είναι λοιπόν η επικοινωνία; 

Επικοινωνία είναι αυτό που κάνουμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αν όχι όλη 

την ώρα. Το Αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης περιγράφει την επικοινωνία ως:  

«Τη μετάδοση ή την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της ομιλίας, της γραφής ή 

χρησιμοποιώντας κάποιο άλλο μέσο».  

 

Δεν είναι μόνο λοιπόν η μετάδοση πληροφοριών από ένα άτομο σε άλλο, αλλά και η 

διασφάλιση ότι το άτομο που λαμβάνει την πληροφορία πράγματι κατανοεί αυτό 

που έχει κοινοποιηθεί. Η επικοινωνία δεν είναι μόνο η παροχή πληροφοριών που θα 

ξεχαστούν. Το άτομο που μεταδίδει τις πληροφορίες είναι επίσης καλός ακροατής. 

Μέσα από τις δεξιότητες ακρόασης, ένα άτομο μπορεί να επικοινωνήσει πολλά 

πράγματα στο άλλο άτομο: ενδιαφέρον, κατανόηση, ενσυναίσθηση ή το αντίθετο 

από αυτά.    

Σκεφτείτε μια περίσταση όπου κουβεντιάζατε με κάποιον, λέγοντάς του τα νέα σας και 

απλά κοιτούσε στο δωμάτιο χωρίς να διατηρεί οπτική επαφή, να κάνει ερωτήσεις ή 

να δίνει ανατροφοδότηση.  Γρήγορα μπορείτε να διαπιστώσετε ότι  δεν ακούει αυτό 

που εσείς προσπαθείτε να επικοινωνήσετε.  

 

Όταν έχετε τον ρόλο του μέντορα, οι επικοινωνιακές σας δεξιότητες μαζί με τις 

δεξιότητες ακρόασης πρέπει να είναι άριστες.    

 

Αναστοχασμός  

Είναι πολύ χρήσιμο να χρησιμοποιήσετε τον αναστοχασμό όταν έχετε το ρόλο του 

μέντορα. Αυτό συμβαίνει όταν ο μέντορας κάνει ερωτήσεις που έχουν σχεδιαστεί 

ώστε να ενθαρρύνουν τον καθοδηγούμενο να συζητήσει και να αναλύσει την 

πρακτική του/της.  

Αυτό βοηθά τον μέντορα να: 

 Ενθαρρύνει τον καθοδηγούμενο στην κριτική σκέψη 

 Ενθαρρύνει τον καθοδηγούμενο να εξερευνήσει τις ιδέες του/της και να «βγάζει 

νόημα» από αυτές   

Αναστοχαστικές ερωτήσεις είναι:  

• Ανοικτού τύπου ερωτήσεις που βασίζονται στο ξεκίνημα της άμεσης εμπειρίας του 

καθοδηγούμενου  

• Ερωτήσεις που απαιτούν περισσότερες πληροφορίες ή βαθύτερη σκέψη  

• Ερωτήσεις που ενθαρρύνουν τον καθοδηγούμενο να ελέγξει την κατανόησή του  

Παραδείγματα αναστοχαστικών ερωτήσεων είναι: 

• Πες μου με ποιο τρόπο θα…;  
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• Πες μου περισσότερα για…;  

• Την τελευταία φορά μου είπες για… έχει αλλάξει κάτι; 

• Τι έμαθες από…;  

Οι αναστοχαστικές ερωτήσεις προορίζονται ώστε να δώσουν προσεγμένες και 

προσωπικές απαντήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους, θα πρέπει να φανερώσουν 

στον μέντορα, το επίπεδο κατανόησης του καθοδηγούμενου.  
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3.5 Παρέχετε εποικοδομητική ανατροφοδότηση στον καθοδηγούμενο  

 
Η εποικοδομητική ανατροφοδότηση είναι απαραίτητη όταν έχετε τον ρόλο του 

μέντορα. Είναι απίθανο ένας καθοδηγούμενος να προοδεύσει και να μάθει, αν η 

μόνη ανατροφοδότηση που λαμβάνει είναι αρνητική. Η αρνητική ανατροφοδότηση 

συχνά προκαλεί αρνητικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα αν αυτή συμβαίνει επανειλημμένα. 

Η εμπιστοσύνη που έχει το άτομο στον εαυτό του μπορεί να μειωθεί,  το άτομο ίσως 

δυσαρεστηθεί ή να μην είναι πλέον δεκτικό στη μάθηση. Εντούτοις, η 

ανατροφοδότηση χρειάζεται να είναι ειλικρινής.  Δεν υπάρχουν πολλά να κερδίσετε 

με το να μην δίνετε  ανατροφοδότηση σε κάποιον που κάνει κάτι λανθασμένα. Πώς 

μπορεί να κάνει κάτι με καλύτερο ή σωστό τρόπο;  

Η εποικοδομητική ανατροφοδότηση αποτελεί έναν τρόπο μέσω του οποίου δίνονται 

ειλικρινή σχόλια τα οποία δεν μειώνουν το άτομο ή την ηθική του.     

Η ανατροφοδότηση περιλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες, εστιάζεται σε θέματα 

και βασίζεται σε παρατηρήσεις. Αποτελείται από δύο μέρη: τον έπαινο και την κριτική. 

Αυτά τα δύο αποφασίζουν σχετικά με την απόδοση ενός ατόμου, δίνοντας έμφαση 

στο τι έχει κάνει, πως το έχει κάνει, τη στάση ή την προσέγγιση του όταν το έκανε, την 

προσπάθειά του και το αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό να θυμάστε και να 

διασφαλίσετε ότι με την εποικοδομητική ανατροφοδότηση παρέχετε πάντα τόσο τον 

έπαινο όσο και την κριτική. Πρέπει να ψάξετε για τα πράγματα τα οποία ένα άτομο 

κάνει καλά, καθώς και τους τομείς που χρειάζονται βελτίωση. Μερικοί προτείνουν ότι 

είναι βοηθητικό, αν προσφέρετε έπαινο, κριτική και ξανά έπαινο στο τέλος, ώστε το 

άτομο να αποχωρήσει με θετική διάθεση. Αν η εποικοδομητική κριτική παρέχεται με 

προσεκτικό τρόπο, σκέψη και διακριτικότητα, τότε ακόμη και η αρνητική 

ανατροφοδότηση λαμβάνεται με καλό τρόπο.  

Όταν παρέχετε εποικοδομητική κριτική, είναι σημαντικό να συμπεριλάβετε επίσης 

λύσεις ή δείκτες για την επίλυση τομέων ή προβλημάτων, ώστε να ενθαρρύνετε το 

άτομο να βελτιώσει ή να αλλάξει την πρακτική του.   

 
BOOST σημαίνει: 

Balanced - Ισορροπημένη: Ο στόχος κατά τη διάρκεια των συνεδριών 

ανατροφοδότησης θα πρέπει να είναι ισορροπημένος και να καλύπτει τους τομείς 

ανάπτυξης και τα δυνατά σημεία του καθοδηγούμενου. Θα πρέπει να επικεντρωθεί 

στο πως τα δυνατά σημεία μπορούν να γίνουν ισχυρότερα.  Όταν δίνετε «αρνητική 

ανατροφοδότηση», βεβαιωθείτε να συμπεριλάβετε επίσης καλά και εποικοδομητικά 

σημεία.  
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Observed - Παρατηρούμενη: Πρέπει πάντα να στηρίζετε την ανατροφοδότησή σας 

σε αυτό που έχετε παρατηρήσει και όχι τι νομίζετε σχετικά με αυτό ή τα συναισθήματά 

σας για ένα ζήτημα.  

 

Objective - Αντικειμενική: Όταν παρέχετε ανατροφοδότηση, μην αναφέρεστε στην 

προσωπικότητα του καθοδηγούμενου αλλά μόνο στις πράξεις και τα αποτελέσματα. 

Προσπαθήστε να είστε περιγραφικοί.  

  

Specific - Συγκεκριμένη: Βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζετε τα σχόλιά σας με συγκεκριμένα 

παραδείγματα των όσων συζητάτε. Δεν βοηθά να είστε ασαφείς.  

Για παράδειγμα, όταν παρέχετε ανατροφοδότηση σε κάποιο συνάδελφο για μια 

δουλειά που έκανε καλά, εξηγήστε ακριβώς τι έκανε καλά αυτός/ή.  

 

Timely - Έγκαιρη: Προσπαθήστε πάντα να παρέχετε την ανατροφοδότησή σας το 

συντομότερο δυνατόν, μετά τη δραστηριότητα. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να 

παρατηρήσετε τις πράξεις με όσο το δυνατόν περισσότερη ακρίβεια.  
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Handout 28 

LO 4 Αξιολογήστε την πρόοδο του καθοδηγούμενου  

LO 4.1 Κατανοήστε πως να χρησιμοποιείτε το MAT 

 

Χρησιμοποιώντας Διαμορφωτική Αξιολόγηση  

Δραστηριότητα 17.  

Παράδειγμα A 

Μέντορας – Εσείς  

Καθοδηγούμενος - 

Joseph and Peter- Άτομα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες   

 

Ο καθοδηγούμενός σας εργάζεται στην υπηρεσία σας περίπου εδώ και 3 

μήνες και έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης ECC και η εξέταση 

του ECC είναι την επόμενη εβδομάδα. Έχετε απολαύσει τη διαδικασία 

καθοδήγησης με πολλές συνεδρίες όπου συζητήσατε λεπτομερώς για 

ορισμένους τομείς. Έχετε οργανώσει σχέδια δράσης και αισθάνεστε ότι ο 

καθοδηγούμενος έχει κατανοήσεις τους τομείς του BESCLO.  

Όταν πηγαίνετε στην εργασία σας, η καθοδηγούμενη ήταν στην 

προηγούμενη βάρδια και στη συνάντηση παράδοσης, συζητά για ένα 

περιστατικό που συνέβηκε το προηγούμενο βράδυ, δηλώνοντας: 

«Α … εν τω μεταξύ, χθες τη νύκτα, ο Joseph και ο Peter είπαν ότι ήθελαν να 

πάνε στο μπαρ της περιοχής για μια μπύρα. Τους ανέφερα όμως ότι δεν 

μπορούσαν να πάνε επειδή δεν είχαμε αρκετό προσωπικό να πάει μαζί τους. 

Θύμωσαν και οι δύο πολύ μαζί μου αλλά τους εξήγησα ότι δεν ήταν δικό μου 

φταίξιμο».     

Επιπρόσθετες πληροφορίες τις οποίες εσείς ως μέντορας γνωρίζετε σχετικά 

με τον Joseph και τον Peter καθώς και για την προηγούμενη βάρδια:   

Αυτή είναι μια υπηρεσία για 5 άτομα. Ο Joseph και ο Peter  έχουν κάποιες 

μαθησιακές δυσκολίες, ωστόσο πάνε μαζί στην πόλη χωρίς υποστήριξη από 

το προσωπικό για να κάνουν τα βασικά ψώνια. Πάνε επίσης στον 

κινηματογράφο, βγαίνουν για φαγητό και πηγαίνουν για μπόουλινγκ. 

Χρειάζονται υποστήριξη στη διαχείριση των χρημάτων τους (Μπορούν να 

διαχειριστούν μικρά χρηματικά ποσά αλλά χρειάζονται βοήθεια στον 

προϋπολογισμό των λογαριασμών κλπ), να διατηρούν τον εαυτό τους και το 

σπίτι καθαρό, να μαγειρεύουν. Οι προτροπές και οι υπενθυμίσεις είναι 

συνήθως αυτό που απαιτείται. Χρειάζονται επίσης βοήθεια ως προς τη λήψη 

αποφάσεων. Τα υπόλοιπα 3 άτομα έχουν επιπρόσθετες ανάγκες ως προς 

την κινητικότητα, την επικοινωνία, την προσωπική τους φροντίδα, να τρώνε 

και να πίνουν.    

Τότε ρωτάτε «Γιατί δεν τους άφησες να πάνε μόνοι τους;»  

Η καθοδηγούμενη απάντησε «Πώς θα μπορούσαν, δεν θα ήταν ασφαλείς!»   

Δηλώνετε «Πηγαίνουν όμως μόνοι τους στην πόλη κατά τη διάρκεια της 

μέρας, ταξιδεύουν ακόμη και στο λεωφορείο μόνοι τους!»  
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Η καθοδηγούμενη αναφέρει «Ναι, αλλά επρόκειτο για το μπαρ, δεν μπορούν 

να πάνε στο μπαρ, συμφωνείτε;»  
Με ποιο τομέα του BESCLO σχετίζεται αυτό;  

Πόσο καλά νομίζετε ότι ανταποκρίνονται στο BESCLO; 

Τι θα μπορούσατε να κάνετε για να τους υποστηρίξετε να βελτιώσουν την 

κατανόησή τους για αυτόν τον τομέα του BESCLO; 
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Handout 29 

LO 4 Αξιολογήστε την πρόοδο του καθοδηγούμενου  

LO 4.1 Κατανοήστε πως να χρησιμοποιείτε το MAT 

Δραστηριότητα 17 

Χρησιμοποιώντας Διαμορφωτική Αξιολόγηση 

Παράδειγμα Β 

 

Εργάζεστε με ένα μέλος του προσωπικού η οποία εργάστηκε στον τομέα της 

φροντίδας πριν μερικά χρόνια και έπειτα έφυγε για να δημιουργήσει 

οικογένεια. Τώρα έχει επιστρέψει για να εργαστεί, αφού τα παιδιά της 

πηγαίνουν στο γυμνάσιο. Στη συνεδρία καθοδήγησης, πλησιάζετε στο τέλος 

του μαθήματος και ελέγχετε αν έχει τυχόν απορίες για οποιουσδήποτε από 

τους τομείς του BESCLO. Η καθοδηγούμενη έχει συμπληρώσει το πρόγραμμα 

εκπαίδευσης ECC και κάνετε μερικές ερωτήσεις για να αξιολογήσετε την 

κατανόησή της σε αυτούς τους τομείς.   

 

Έχετε μια έκθεση από κάποιο άλλο μέλος του προσωπικού, σχετικά με ένα 

περιστατικό που συνέβηκε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η 

καθοδηγούμενη βρισκόταν σε βάρδια.  Τότε ρωτάτε την καθοδηγούμενη: «Τι 

θα έκανες, αν ένα άτομο που χρησιμοποιεί την υπηρεσία μας σου έλεγε ότι 

ένας από τους συναδέλφους σου του είχε βάλει τις φωνές και του είπε ότι θα 

χαστούκιζε τα πόδια του, αν ύβριζε ξανά; (χρησιμοποίησε υβριστικό λόγο) 

 

Η καθοδηγούμενη αποκρίθηκε:  

«Μερικά άτομα που χρησιμοποιούν την υπηρεσία μας πάντα χρησιμοποιούν 

πολλές τέτοιες υβριστικές λέξεις και όσες φορές τους λέμε να μην το κάνουν, 

αυτοί συνεχίζουν! Δεν είναι πολύ ωραίο να ακούς τέτοια όλη τη μέρα. Δεν 

γνωρίζω τι άλλο μπορεί να κάνει το προσωπικό! Έτσι θα έλεγα στο άτομο 

αυτό να βεβαιωθεί ώστε να μην μιλά άσχημα και τότε θα είναι εντάξει.! Είμαι 

σίγουρη ότι το προσωπικό δεν θα χαστούκιζε κανέναν στην πραγματικότητα 

και είπε αυτό απλά για να αποτρέψει την άσχημη γλώσσα».      

 
Με ποιο τομέα του BESCLO σχετίζεται αυτό; 

  

Πόσο καλά νομίζετε ότι ανταποκρίνονται στο BESCLO; 

 

Τι θα μπορούσατε να κάνετε για να τους υποστηρίξετε να βελτιώσουν την 

κατανόησή τους για αυτόν τον τομέα του BESCLO; 
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Handout 30 

LO 4.1 Κατανοήστε πως να χρησιμοποιείτε το MAT 

 

Τι είναι το Εργαλείο Αξιολόγησης Μεντόρων (ΜΑΤ);  

 

Το Εργαλείο Αξιολόγησης Μεντόρων (MAT) έχει αναπτυχθεί ως μέρος του 

προγράμματος της Ευρωπαϊκής Καθοδήγησης για την Κοινωνική Φροντίδα 

(EMISC). Έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθήσει τους μέντορες να  αξιολογήσουν 

τους εργαζόμενους που προετοιμάζονται να παραλάβουν το Ευρωπαϊκό 

Πιστοποιητικό Φροντίδας (ECC). Υπάρχουν δύο αξιολογήσεις με την εμπλοκή 

τουλάχιστον δύο εργαζομένων ανά μέντορα – ένας (ή περισσότεροι) που 

καθοδηγείται και ένας (ή περισσότεροι) που δεν καθοδηγείται. Αυτές είναι οι 

αξιολογήσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν και τα αποτελέσματα που 

πρέπει να καταγραφούν για το πρόγραμμα:   

 

 Η πρώτη αξιολόγηση πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την εκπαίδευση των 

εργαζομένων με βάση το BESCLO 

 Η δεύτερη αξιολόγηση πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά την εκπαίδευση, αλλά 

πριν την εξέταση ECC.  

 

Ο μέντορας θα προσφέρει 12 εβδομάδες υποστήριξη καθοδήγησης στους 

εργαζόμενους που έχουν επιλεγεί για καθοδήγηση, αλλά θα 

πραγματοποιήσει μια δεύτερη αξιολόγηση όλων των εργαζομένων που έχουν 

αναγνωριστεί ως μέρος αυτού του προγράμματος.  Αυτός είναι ένας τρόπος 

για να καταφανεί αν ή όχι η καθοδήγηση μπορεί να βελτιώσει την κατανόηση 

ενός εργαζομένου για την προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα 

δικαιώματα που παρέχει φροντίδα και υποστήριξη καθώς και να αυξήσει το 

ποσοστό επιτυχίας ώστε ο εργαζόμενος να  επιτύχει στην εξέταση ECC. 

 

Οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι που επιθυμούν να αξιολογήσουν τη βάση 

αξιών άλλων εργαζομένων για τους οποίους είναι υπεύθυνοι, μπορούν 

επίσης να χρησιμοποιήσουν το Εργαλείο Αξιολόγησης Μεντόρων (MAT) με 

διαφορετικούς τρόπους.  
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Handout 31 

LO 4.1 Κατανοήστε πως να χρησιμοποιείτε το Εργαλείο Αξιολόγησης 

Μεντόρων (MAT)     

 

Περιεχόμενα του Εργαλείου Αξιολόγησης Μεντόρων  

Το Εργαλείο Αξιολόγησης Μεντόρων (MAT) και αυτός ο οδηγός έχουν 

ετοιμαστεί ώστε να καλύψουν καθένα από τους 8 τομείς του BESCLO.  Το 

Εργαλείο Αξιολόγησης Μεντόρων(MAT) αποτελείται από πέντε φύλλα (ή 

καρτέλες στην Excel) για κάθε τομέα BESCLO. 

 

 1. Φύλλο Ερωτήσεων και Απαντήσεων BESCLO. 

Αυτό το φύλλο προσφέρει ερωτήσεις τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει ο 

μέντορας ώστε να βοηθήσει και να αξιολογήσει την κατανόηση του 

καθοδηγούμενου καθώς και την εφαρμογή των αξιών και στάσεων που 

καλύπτονται από κάθε τομέα του BESCLO. Προσφέρει επίσης συμβουλές 

σχετικά με το τι θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις απαντήσεις του 

καθοδηγούμενου.     

 

 2. Φύλλο Ερώτησης BESCLO. 

Αυτό το φύλλο απαριθμεί τις ερωτήσεις μόνο για κάθε τομέα του BESCLO, 

χωρίς τις απαντήσεις και μπορεί να δοθεί στον καθοδηγούμενο ως ένα 

«φύλλο δοκιμής» για να εξοικονομήσει χρόνο και να διατηρήσει τη διαδικασία 

αξιολόγησης απλή και άμεση. Ο καθοδηγούμενος θα μπορούσε να 

καταγράψει τις απαντήσεις του ώστε να τις ελέγξει ο μέντορας ή να τις δώσει 

προφορικά στο μέντορα. Αν το φύλλο δινόταν στον καθοδηγούμενο, θα 

έπρεπε αυτό να ληφθεί πριν τη λήξη της συνεδρίας, διαφορετικά ο 

καθοδηγούμενος θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει για να βελτιώσει τη 

βαθμολογία του στη δεύτερη αξιολόγηση.  

 

 3. Φύλλο Κριτηρίων Βαθμολόγησης. 

Αυτό το φύλλο έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθήσει τον μέντορα να  

«βαθμολογήσει» τις απαντήσεις του καθοδηγούμενου και να αποφανθεί 

σχετικά με το επίπεδο κατανόησής του και την εφαρμογή των αξιών σε κάθε 

τομέα του BESCLO. Οι «βαθμολογίες» του καθοδηγούμενου θα καταγραφούν 

στο Διάγραμμα Προόδου.  

 

 4. Διάγραμμα αυτόματης βαθμολογίας.  

Αυτό το φύλλο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια οπτική καταγραφή της 

προόδου που σημειώθηκε μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης αξιολόγησης. 

Τα αποτελέσματα για την πρώτη αξιολόγηση εμφανίζονται με σκούρο μπλε 

χρώμα και για τη δεύτερη αξιολόγηση με γαλάζιο χρώμα. Αν οι βαθμολογίες 

έχουν μειωθεί στη δεύτερη αξιολόγηση ή αν η βαθμολογία είναι 0 (=Μηδενική 

γνώση!), τότε εμφανίζεται κόκκινο χρώμα. Οι βαθμολογίες κάθε ερώτησης σε 



 

 
 
European Mentoring in Social Care is a project funded by the ERASMUS+ Programme of the European Union 
under Key Action 2: Strategic Partnerships for Adult Education. Project Number: 2015-1-BE02-KA204-012282 

 

κάθε τομέα του BESCLO εισάγονται στα κίτρινα κουτιά που βρίσκονται 

αριστερά. Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα της Excel στον υπολογιστή, το 

ιστόγραμμα  που βρίσκεται δεξιά θα συμπληρωθεί αυτόματα.  

 

 5. Χειρόγραφο διάγραμμα.  

Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος υπολογιστής, το διάγραμμα στην καρτέλα 5 

μπορεί να εκτυπωθεί και τα κουτιά να συμπληρωθούν στο χέρι. Ορισμένα 

άτομα μπορεί να προτιμούν να χρησιμοποιήσουν μια μη ηλεκτρονική μέθοδο. 

Εντούτοις, τα αποτελέσματα θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά από τον 

μέντορα στον διαχειριστή του προγράμματος για συλλογή και αναθεώρηση, 

γι’ αυτό και είναι σημαντικό να διατηρείτε ένα αρχείο με τις βαθμολογίες.   
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Handout 32 

LO 4.1 Κατανοήστε πως να χρησιμοποιείτε το Εργαλείο Αξιολόγησης 

Μεντόρων (MAT)     
 

Οι οκτώ τομείς BESCLO  

Ο οδηγός θα εξετάσει τώρα κάθε τομέα BESCLO με τη σειρά και θα παρέχει 

ορισμένα παραδείγματα απαντήσεων που πληρούν καθένα από τα κριτήρια 

βαθμολόγησης. Το σύστημα βαθμολόγησης με τα 9 σημεία παρέχει τη 

δυνατότητα και ευελιξία ώστε να αναγνωριστούν μικρά βήματα βελτίωσης. 

Υπάρχει επίσης ένας δέκατος βαθμός με το μηδέν/0 που σημαίνει ότι ο 

υποψήφιος πράγματι δεν έχει ακόμη κατανοήσει το θέμα, δεν μπορεί να το 

συσχετίσει με την εργασία του και/ή βρίσκεται σε σύγχυση σχετικά με αυτό. Οι 

βαθμοί βρίσκονται εκεί για να υποδείξουν πόσο καλή είναι η απάντηση.  

 

Η βαθμολόγηση θα είναι αναπόφευκτα σε κάποιο βαθμό υποκειμενική, λόγω 

του ότι κάποιοι μέντορες θα είναι πιο «γενναιόδωροι» από άλλους, αλλά 

ελπίζουμε να δημιουργήσουμε κάποια συνοχή εντός του εύρου τους. Όπου οι 

απαντήσεις για τις ερωτήσεις είναι αναγκαστικά σύντομες, θα είναι δύσκολο 

να διαφοροποιηθούν σε 9 επίπεδα θετικής απάντησης. Όλα αυτά θα 

ληφθούν υπόψη, όταν τα αποτελέσματα συλλεχθούν για το πρόγραμμα.   

 

Παρακαλούμε όπως κατανοήσετε ότι οι εργαζόμενοι που παρακολουθούν 

ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για ένταξη, όπως «Η Καλύτερη Πρακτική στην 

Κοινωνική Φροντίδα», για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Φροντίδας (ECC), 

αναμένεται μόνο να παρέχουν απαντήσεις οι οποίες εμπίπτουν στα πλαίσια 

των κατηγοριών «Επαρκής» ή «Καλή». Μια «εξαιρετική» απάντηση θα 

αναμενόταν μόνο από έναν πιο έμπειρο εργαζόμενο.    
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Handout 33 

 

LO 4.1 Κατανοήστε πως να χρησιμοποιείτε το Εργαλείο Αξιολόγησης 

Μεντόρων (MAT)     
 

0/μηδέν – Μηδενική - Ο εργαζόμενος: 

•Έχει ασαφή και μη συγκεκριμένη γνώση του θέματος   

•Δίνει παραδείγματα ακατάλληλα με τον χώρο εργασίας  

•Έχει περιορισμένη κατανόηση του θέματος και/ή βρίσκεται σε σύγχυση 

σχετικά με αυτό    

 

1, 2 και 3 - Επαρκής – Ο εργαζόμενος: 

•Επιδεικνύει μια βασική γνώση του θέματος   

•Δίνει τουλάχιστον  ένα παράδειγμα κατάλληλο με τον χώρο εργασίας   

•Επικοινωνεί ιδέες και απόψεις σε βασική μορφή χρησιμοποιώντας σχετική 

ορολογία   

 

4, 5 και 6 – Καλή – Ο εργαζόμενος: 

•Επιδεικνύει καλή γνώση και κατανόηση του θέματος  

•Δίνει μια σειρά με παραδείγματα κατάλληλα με τον χώρο εργασίας  

•Επικοινωνεί ιδέες, ζητήματα και απόψεις με ένα σαφές λογικό τρόπο 

χρησιμοποιώντας κατάλληλη ορολογία  

 

7, 8 και 9 – Εξαιρετική – Ο εργαζόμενος: 

•Επιδεικνύει πλήρη γνώση και κατανόηση του θέματος  

•Δίνει μια σειρά με παραδείγματα κατάλληλα με τον χώρο εργασίας καθώς 

και για άλλα περιβάλλοντα κοινωνικής φροντίδας 

•Κάνει συνδέσεις μεταξύ θεωρίας και πρακτικής  

•Επικοινωνεί αποτελεσματικά ιδέες, ζητήματα και απόψεις με ένα 

οργανωμένο, λογικό και συνεκτικό τρόπο χρησιμοποιώντας κατάλληλη 

ορολογία  
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Handout 34 

 

LO 4.3 Παρέχετε ανατροφοδότηση στον καθοδηγούμενο για την πρόοδο 

σχετικά με το BESCLO  

Δραστηριότητα 18 

Σενάριο 1 

 

Η καθοδηγούμενή σας δεν εργάζεται στον τομέα για πολύ καιρό και  μόλις 

πρόσφατα έχει ξεκινήσει το μάθημα BESCLO. Έχει ολοκληρώσει την 

εκπαίδευση και καθοδήγηση στον τομέα 1 του BESCLO - Οι αξίες της 

κοινωνικής φροντίδας. Όταν συμπληρώσατε το πρώτο Εργαλείο 

Αξιολόγησης Μεντόρων (MAT) και πριν η καθοδηγούμενή σας ξεκινήσει την 

εκπαίδευση, βαθμολογήθηκε με μηδέν στον τομέα αυτό του BESCLO.  

 

Μετά από την εκπαίδευση της καθοδηγούμενης και τις συζητήσεις, 

αισθανθήκατε ότι είχε αντιληφθεί τις αξίες της φροντίδας. Παρόλ’ αυτά, όταν 

εργάζεστε μαζί στην ίδια βάρδια, παρατηρείτε την καθοδηγούμενη να 

αλληλεπιδρά με ένα άτομο που χρησιμοποιεί την υπηρεσία. Βλέπετε την 

καθοδηγούμενη να υποστηρίζει το άτομο ώστε να σηκωθεί, να ντυθεί και να 

ετοιμαστεί για τη  μέρα.  

 

Γνωρίζετε ότι το άτομο που δέχεται υποστήριξη, περηφανεύεται για την 

εμφάνισή της και πάντα το κάνει αυτό. Όταν η καθοδηγούμενη υποστηρίζει το 

άτομο να ντυθεί, αυτή είναι πολύ απορριπτική σχετικά με την επιλογή ρούχων 

για τη μέρα. Ακούγεται να λέει: «Αφού δεν θα βγεις έξω σήμερα, δεν έχει 

σημασία τι θα φορέσεις, συμφωνείς;» Αυτό προκάλεσε κάποια σύγχυση στο 

άτομο που ζήτησε επίσης όπως η εργαζόμενη τη βοηθήσει να φτιάξει τα 

μαλλιά της να φαίνονται ωραία. Ωστόσο, η καθοδηγούμενη απλά της χτένισε 

τα μαλλιά λέγοντας: «είναι μια χαρά!» 

 

Τι ανατροφοδότηση θα παρέχετε στην καθοδηγούμενη και με ποιο τρόπο θα 

την παρέχετε σχετικά με την πρόοδό της στον τομέα 1 του BESCLO ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
European Mentoring in Social Care is a project funded by the ERASMUS+ Programme of the European Union 
under Key Action 2: Strategic Partnerships for Adult Education. Project Number: 2015-1-BE02-KA204-012282 

 

Handout 35 

 

LO 4.3 Παρέχετε ανατροφοδότηση στον καθοδηγούμενο για την πρόοδο 

σχετικά με το BESCLO  

Δραστηριότητα 18 

Σενάριο 2 

 

Η καθοδηγούμενή σας έχει σημειώσει καλή πρόοδο μέχρι τώρα, προχωρεί 

σχετικά γρήγορα μέσα από τους τομείς του BESCLO και τα πηγαίνει καλά, 

παρά το γεγονός ότι έχει λίγη προηγούμενη εμπειρία στον τομέα. Το ένστικτό 

σας σας λέει ότι βιάζεται να κάνει πράγματα  αφού τα ολοκληρώνει με 

διπλάσιο ρυθμό απ’ ότι οι άλλοι.  

 

Η καθοδηγούμενή σας τώρα εργάζεται στον τομέα 5 του BESCLO «Ασφάλεια 

στην εργασία» και έχει συμπληρώσει την εκπαίδευση. Παράλληλα με την 

εργασία που κάνει στους τομείς του BESCLO, η καθοδηγούμενη 

παρακολουθεί επίσης ένα αριθμό μαθημάτων μέσω του εργοδότη σας τα 

οποία είναι απαραίτητα για τον ρόλο. Υπάρχουν δύο μόνο μαθήματα τα 

οποία δεν έχει ακόμη συμπληρώσει. Αυτά είναι «Πρώτες Βοήθειες στον 

εργασιακό χώρο» και «Μετακίνηση και Τοποθέτηση». Αναφέρθηκε στην 

καθοδηγούμενη ότι μέχρι να συμπληρώσει τα δύο αυτά μαθήματα, δεν πρέπει 

να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή να 

προσφέρει οποιαδήποτε Πρώτη Βοήθεια.  

 

Έχετε κανονίσει μια συνάντηση με την καθοδηγούμενη για να συζητήσετε την 

πρόοδο μέχρι τώρα. Όταν ρωτάτε την καθοδηγούμενη σχετικά με τα 

μαθήματα του εργοδότη, αυτή αναφέρει ότι τα αναμένει ακόμη. Ακολουθεί 

όμως γρήγορα το σχόλιο: «Ξέρω ότι δεν έχω παρακολουθήσει την 

εκπαίδευση για τον ανυψωτήρα που βρίσκεται στο μάθημα Μετακίνησης και 

Τοποθέτησης, αλλά ο Thomas μου έχει δείξει πως να χρησιμοποιώ τον 

ανυψωτήρα, έτσι είμαι εντάξει με αυτό τώρα». Στη συνέχεια, γελώντας, 

δηλώνει: «Αλλά σχεδόν να έχανα την Freda το πρωί που σχεδόν έπεσε από 

τον ανυψωτήρα, αλλά ήταν εντάξει στο τέλος. Αν και νομίζω ότι την 

τρόμαξα!»  

Η καθοδηγούμενη σαφώς δεν προβληματίστηκε με αυτό το σχόλιο.  

 

Τι ανατροφοδότηση θα παρέχετε στην καθοδηγούμενη και με ποιο τρόπο θα 

την παρέχετε σχετικά με την πρόοδό της στον τομέα 5 του BESCLO ; 
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LO 4.3 Παρέχετε ανατροφοδότηση στον καθοδηγούμενο για την πρόοδο 

σχετικά με το BESCLO 

Δραστηριότητα 18 

Σενάριο 3 

 

Ο καθοδηγούμενός σας έχει εργαστεί μέσα από τη διαδικασία ένταξης του 

οργανισμού σας και έχει επιπλέον ολοκληρώσει τα μαθήματα Πρώτων 

Βοηθειών και Μετακίνησης και Τοποθέτησης. Ο καθοδηγούμενος πρόκειται 

να ξεκινήσει την εκπαίδευση και καθοδήγηση στον τομέα 4 του BESCLO. 

Πρέπει να αξιολογήσετε την πρόοδο του καθοδηγούμενου στους τομείς 1, 2 

και 3 του BESCLO μέχρι σήμερα. Αποφασίζετε να χρησιμοποιήσετε μια μορφή 

ερωτήσεων – απαντήσεων για να αξιολογήσετε τον καθοδηγούμενο.    

 

Ζητάτε από τον καθοδηγούμενο να σας εξηγήσει ποιες είναι οι αξίες της 

φροντίδας και αυτός δίνει πολύ καλές απαντήσεις, παραθέτοντάς τις με 

σαφήνεια καθώς και τι σημαίνει η κάθε μια. Ο καθοδηγούμενος ξεκινά να 

απαντήσει ερωτήσεις σχετικά με τον τομέα 2 του BESCLO «Προωθήστε την 

ποιότητα ζωής για τα άτομα που υποστηρίζετε». 

 

Ρωτάτε τι νομίζει ο καθοδηγούμενος σχετικά με άτομα που παίρνουν ρίσκα. Ο 

καθοδηγούμενος απαντά: «Οι άνθρωποι που υποστηρίζουμε θα πρέπει να 

είναι ασφαλείς ανά πάσα στιγμή και είναι καθήκον μας να μεριμνούμε ώστε 

να μην αντιμετωπίσουν κάποιον κίνδυνο».   

Ρωτάτε και πάλι: «Τι γίνεται με τα άτομα που παίρνουν ρίσκα;»  

Ο καθοδηγούμενος δηλώνει: «Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στα άτομα να 

παίρνουν ρίσκα σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να τραυματιστούν. Είναι 

ακριβώς το ίδιο με το να εργάζεσαι με παιδιά τα οποία δεν αντιλαμβάνονται 

τον κίνδυνο, γι’ αυτό και οφείλουμε να τα προστατεύσουμε».  

 

 

Τι ανατροφοδότηση θα παρέχετε στον καθοδηγούμενο και με ποιο τρόπο θα 

την παρέχετε σχετικά με την πρόοδό του στον τομέα 3 του BESCLO ; 
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4.5 Καταγράφετε τις συνεδρίες καθοδήγησης 

Πρότυπο καταγραφής για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Καθοδήγησης για την 

Κοινωνική Φροντίδα (EMISC)  

Ο μέντορας που χρησιμοποιεί το παρακάτω πρότυπο θα πρέπει να καταγράφει κάθε 

συνεδρία καθοδήγησης. Ο καθοδηγούμενος θα πρέπει να καταγράφει τις σκέψεις 

και τις παρατηρήσεις του για κάθε συνεδρία στον προβλεπόμενο χώρο. Κάθε φορά, 

θα πρέπει να χρησιμοποιείται καινούριο πρότυπο. Τα αρχεία αυτά θα βρίσκονται στη 

διάθεση του προσωπικού του προγράμματος EMISC, συμπεριλαμβανομένων των 

Ευρωπαϊκών Εταίρων, για χρήση στην αξιολόγηση  του προγράμματος. Θα 

βρίσκονται επίσης στη διάθεση των προϊστάμενων του μέντορα και του 

καθοδηγούμενου για να υποστηρίξουν την προσωπική ανάπτυξη. Οι μέντορες θα 

πρέπει να χρησιμοποιούν τα αρχεία όταν κάνουν αναστοχασμό της πρακτικής 

καθοδήγησής τους.  
Σημαντική σημείωση: Οποιαδήποτε αναφορά σε κάθε πελάτη σε αυτό το έγγραφο, πρέπει να είναι 
ανώνυμη (π.χ. Κος Α, Κα Β) έτσι ώστε αυτός/ή να μην μπορεί να αναγνωριστεί με οποιονδήποτε 
τρόπο. Η προστασία του απορρήτου για τους ανθρώπους με τους οποίους εργαζόμαστε και 
υποστηρίζουμε (και τις οικογένειες και τους φίλους τους), αποτελεί ουσιαστικό μέρος αυτού του 
προγράμματος.   

Οργανισμός:  

Ημερομηνία της 

συνεδρίας 

καθοδήγησης: 

 

Όνομα μέντορα: Ρόλος εργασίας: 

Όνομα καθοδηγούμενου: Ρόλος εργασίας:  

Φύση της συνεδρίας 

(π.χ. η εργασία που 

παρατηρείται, 

θέματα/υλικά που 

συζητήθηκαν, σενάρια 

που χρησιμοποιούνται, 

πληροφορίες που 

παρέχονται) 
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Τομείς του BESCLO που 

καλύπτονται στη 

συνεδρία:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχόλια του μέντορα για 

την πρακτική του 

καθοδηγούμενου: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμβουλές και οδηγίες 

που δίνονται από τον 

μέντορα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχόλια του 

καθοδηγούμενου για τη 

συνεδρία:  
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Ενέργειες που έχουν 

συμφωνηθεί από τη 

συνεδρία:  

Μέντορας: 

 

 

 

 

 

Καθοδηγούμενος: 

 

 

 

 

 

Υπογραφή: 

Μέντορας: 

 

Ημερομηνία: 

 

Καθοδηγούμενος: 

 

Ημερομηνία: 
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LO 4. 5 Καταγράφετε τις συνεδρίες καθοδήγησης  

SMART  
o Specific - Συγκεκριμένη  Στοχεύσετε σε ένα συγκεκριμένο τομέα για 

βελτίωση.  

 

o Measurable – Μετρήσιμη       Για να μπορέσετε να αναγνωρίσετε την 

πρόοδο.  

 

o Attainable - Εφικτή    Βεβαιωθείτε ότι μπορεί να επιτευχθεί.   

 

o Realistic - Ρεαλιστική   Διασφαλίστε ότι είναι ρεαλιστικό και μπορεί 

να επιτευχθεί.  

o Time-related – Σχετική με τον χρόνο   Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμφωνήσει ένα 

χρονοδιάγραμμα για το πότε μπορούν να πραγματοποιούνται οι ενέργειες.  

BOOST 
 

o Balanced – Ισορροπημένη: Ο στόχος κατά τη διάρκεια των συνεδριών 

ανατροφοδότησης θα πρέπει να είναι ισορροπημένος και να καλύπτει τους τομείς 

ανάπτυξης και τα δυνατά σημεία του καθοδηγούμενου. Θα πρέπει να επικεντρωθεί 

στο πως τα δυνατά σημεία μπορούν να γίνουν ισχυρότερα.  Όταν δίνετε «αρνητική 

ανατροφοδότηση», βεβαιωθείτε να συμπεριλάβετε επίσης καλά και εποικοδομητικά 

σημεία.  

 

o Observed – Παρατηρούμενη: Πρέπει πάντα να στηρίζετε την ανατροφοδότησή σας 

σε αυτό που έχετε παρατηρήσει και όχι τι νομίζετε σχετικά με αυτό ή τα συναισθήματά 

σας για ένα ζήτημα.  

 

o Objective – Αντικειμενική: Όταν παρέχετε ανατροφοδότηση, μην αναφέρεστε στην 

προσωπικότητα του καθοδηγούμενου αλλά μόνο στις πράξεις και τα αποτελέσματα. 

Προσπαθήστε να είστε περιγραφικοί.  

 

o Specific – Συγκεκριμένη:  Βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζετε τα σχόλιά σας με 

συγκεκριμένα παραδείγματα των όσων συζητάτε. Δεν βοηθά να είστε ασαφείς. Για 

παράδειγμα, όταν παρέχετε ανατροφοδότηση σε κάποιο συνάδελφο για μια δουλειά 

που έκανε καλά, εξηγήστε ακριβώς τι έκανε καλά αυτός/ή. 

 

o Timely – Έγκαιρη: Προσπαθήστε πάντα να παρέχετε την ανατροφοδότησή σας το 

συντομότερο δυνατόν, μετά τη δραστηριότητα. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να 

παρατηρήσετε τις πράξεις με όσο το δυνατόν περισσότερη ακρίβεια. 
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LO 4. 5 Καταγράφετε τις συνεδρίες καθοδήγησης  

 

Είναι σημαντικό τα αρχεία σας να είναι:  
 

• Σαφή και Συνοπτικά  

Η έκθεση θα πρέπει να διαβάζεται εύκολα, να είναι άμεση και να 

στοχεύει στην ουσία  

 

• Ακριβή 

Όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι ακριβείς   

 

• Ευανάγνωστα  

Αποφύγετε χειρόγραφα αρχεία, όπου είναι δυνατόν, ώστε να μην 

αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην ανάγνωση του γραφικού 

χαρακτήρα ενός άλλου ατόμου  

 

• Κατανοητά σε εύκολη γλώσσα  

Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε συντομογραφίες και 

ακατάληπτη γλώσσα  

 

• Συμφωνημένα  και από τα δύο μέρη  

Τόσο ο μέντορας όσο και ο καθοδηγούμενος θα πρέπει να 

συμφωνήσουν ότι αυτό που είναι γραμμένο, αποτελεί μια σαφή 

καταγραφή της συνεδρίας   

 

• Με ημερομηνία και υπογραφή  

Αυτό βοηθά στο να επισημοποιήσετε τη γραφική εργασία, την 

έκθεση και κάθε σχέδιο δράσης. Βοηθά επίσης, σε μελλοντικές 

συνεδρίες, όταν θέλετε να κάνετε παραπομπές στο παρελθόν 
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LO 5 Κάνετε αναστοχασμό της πρακτικής σας   

  

Αναστοχαστικός Κύκλος (Ref: Gibbs 1988) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι συνέβηκε; 

Τι σκεφτόσασταν ή 
αισθανόσασταν; 

Τι ήταν καλό/κακό 
σχετικά με την 

εμπειρία;

Ποιο νόημα μπορείτε 
να βγάλετε από την 

εμπειρία; 

Τι άλλο θα 
μπορούσατε να έχετε 

κάνει; 

Αν αυτό συνέβαινε 
ξανά, τι θα κάνατε 

διαφορετικά; 



UNIVERSAL

MENTOR TRAINING COURSE

0

EMISC UNIVERSAL MENTOR TRAINING COURSE NON PROJECT



LEARNING OUTCOMES

1. Understand the role of the mentor in the 
Mentoring Curriculum

2. Set up the mentoring programme

3. Give mentoring support

4. Assess mentee progress

5. Reflect upon own performance as a mentor

Introduction to the Mentoring Assessment Tool 
(MAT) and how to use with their mentees

1
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L.O.1 Understand the aims of the EMISC 

project

To promote human rights and 
fundamental freedoms in care services 
across the EU

To effect attitudinal change in the social 
care workforce in member states which 
will support the provision of services 
based on UNCRPD (UN Charter for the 
Rights of Persons with Disabilities) 
principles

2
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L.O.1 Understand the aims of the 
EMISC project

To provide the tools to eradicate the old 
medical model of disability and move 
to a social model through training and 
the mentoring of the workforce on a day 
to day basis (training alone is insufficient 
given the scale of change needed)

To establish the capacity and capability 
in partner states to deliver mentoring to 
its social care workforce

3
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L.O.1 Understand the aims of the 
EMISC project

To use mentoring to support the 

workforce to work in a person 

centred way through explanation, 
guidance and demonstration

To promote the BESCLO and the ECC 
across the EU

4
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The purpose of the UN Convention, is: 

To promote, protect and ensure 

the full and equal enjoyment of 

all human rights and 

fundamental freedoms by all 

persons with disabilities and 

promote respect for their inherent 
dignity. 

5
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The 8 guiding principles of the UN 

convention are:

1. Respect for inherent dignity, individual 
autonomy including the freedom to make 
one's own choices, and the 
independence of persons

2. Non-discrimination

3. Full and effective participation and 
inclusion in society

4. Respect for difference and acceptance 
of persons with disabilities as part of 
human diversity and humanity

6
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The 8 guiding principles of the UN 

convention are:

5. Equality of opportunity

6. Accessibility

7. Equality between men and women

8. Respect for the evolving capacities of 

children with disabilities and respect for 

the right of children with disabilities to 
preserve their identities
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SMART PLANNING

SPECIFIC – Target a specific area for 
improvement.

Measurable – So that you indicate 
progress.

Attainable – Ensuring that an end can be 
achieved.

Realistic – Ensuring that the aims can 
realistically be achieved. 

Time-related – Ensure you agree a 
timeframe for when things can be done

8
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Remember that you although you may learn best by one particular 

way the best way to really learn is by using a mixture of all learning 

styles, you always learn best by seeing, hearing and doing!
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Communication is:

‘The imparting or 
exchanging of information 

by speaking, writing, or 
using some other medium.’

Ref: The Oxford English dictionary 
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Mentors Assessment Tool(MAT)

The Mentors Assessment Tool (MAT) 

was developed as part of the 

European Mentoring in Social Care 

(EMISC) project. It has been designed 

to assist Mentors to assess workers who 

are preparing to undertake the 

European Care Certificate (ECC). 

11
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MAT

The first assessment needs to take 

place before the workers have 

undertaken training based on the 

BESCLO

The second assessment needs to 

take place after the training, but 

before they undertake the ECC 

examination.  

12
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MAT

1. BESCLO Questions and Answers sheet.

This sheet offers questions that the Mentor 

can use to help to assess the mentee’s 

understanding and application of the 

values and attitudes covered by each 

BESCLO area.  It also offers hints about 

what should be included in the mentee’s 

answers.
13
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MAT

2. BESCLO Question sheet.

This sheet lists the questions only for each BESCLO 

area, without the answers, and can be given to the 

mentee as a ‘test sheet’ to save time and keep the 

assessment process simple and straightforward. 

If handed to the mentee, this sheet should be taken 

back before the session ends, or the Mentee may 

simply use it to improve their score at the second 

assessment.

14
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MAT

3. Marking Criteria sheet.

This sheet is designed to help the Mentor 

‘score’ the mentees answers and make a 

judgement about their level of understanding 

and application of the values in each BESCLO 

area. The Mentees ‘scores’ will be recorded on 

the Chart of Progress. 

15
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MAT

4. Autoscore chart.

This sheet is designed to provide a visual record of the 

progress made between the first and the second 

assessment of the workers undertaking the ECC. 

The results for first assessment appear 

colour coded in dark blue 

and for the second assessment in light 

blue. 
16
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MAT

Red appears if the scores have decreased on 

the second assessment or if the score is 0 (= Not 

there yet!) 

The scores for each question in each 

BESCLO are entered into the yellow cells 

on the left. 

When using Excel on a computer the bar chart on the 

right will automatically appear and fill automatically. 

17
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ARNOLD SCHWARZENEGGER KEY Date(s)	of	MAT	assessments

BESCLO 1st assessment

2 2nd assessment

score  1st score 2nd 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

assessment assessment Not there yet!

2.1. finding someone's 

history, preferences, wishes, 

needs & abilities 

1 1

0 2

3 3

2 4

1 5

6

7

ExcellentAdequate 	Good

2.2.  everything is based 

around the individual(s) you 

support 

2.3. enable individual(s) to 

control their lives & make 

informed choices

2.4  impact of assistive 

devices on the quality of life   
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ARNOLD SCHWARZENEGGER KEY Date(s)	of	MAT	assessments

BESCLO 1st assessment

2 2nd assessment

score  1st score 2nd 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

assessment assessment
Not there 

yet!

2.1. finding someone's 

history, preferences, wishes, 

needs & abilities 

1 4 1

0 5 2

3 2 3

2 2 4

1 5 5

6 6

1 7

ExcellentAdequate 	Good

2.2.  everything is based 

around the individual(s) you 

support 

2.3. enable individual(s) to 

control their lives & make 

informed choices

2.4  impact of assistive 

devices on the quality of life   
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MAT

5. Manual chart

If there is no computer available, the chart on 

tab 5 can be printed off and the blocks of 

colour filled in manually. Some people may 

prefer to use a non-electronic method. 

Ultimately, however the results will need to be 

sent electronically by the Mentor to the project 

administrator for compilation and review, so it is 

important to keep a record of the scores.
20
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MAT

The MAT has a 9 point scoring system and an additional 

0/zero score.

21

0/zer

o

NOT THERE YET
•Has only unclear and unspecific knowledge 

of the topic

•Does not give any examples appropriate to 

the workplace

•Has little clear understanding of the topic 

and/or is mixed up and confused about it 
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1

2

3

ADEQUATE

•Demonstrates a basic knowledge of the 

topic

•Gives at least one example appropriate to 

the workplace

•Communicates ideas and opinions in 

basic form using some relevant terminology 

22

MAT
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MAT

4

5

6

GOOD

•Demonstrates sound knowledge and 

understanding of the topic

•Gives a range of examples 

appropriate to the workplace

•Communicates ideas issues and 

opinions in a clear logical way using 

appropriate terminology 
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MAT

7

8

9

EXCELLENT

•Demonstrates a thorough knowledge and 

understanding of the topic

•Gives a range of examples appropriate to the 
work place as well as other social care contexts

•Makes links between theory and practice 

•Effectively communicates ideas, issues and 
opinions in an organised logical and coherent 

manner using appropriate terminology 
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BESCLO 1. 

Ways in which I show that I respect other 
people’s cultures and values are?

Answer: 

I show respect to other cultures and 

values by not being rude to people 
from cultures other than my own. 

25
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BESCLO 2

If others always make decisions for an individual, 
what will the likely effect on them be?

Answer: 

A circle of decline where they lose confidence in 

decision making, their self esteem becomes 

lower, they may withdraw, become angry or 

frustrated, find it hard to make even small 

choices and decisions, the self esteem and 

confidence reduces further and they become 
disempowered and passive.

26
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BESCLO 3

Risk Assessment involves?

Answer: 

Looking at problems that can 

occur and working out how 
dangerous they are. 

27
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BESCLO 4

It is important to work in partnership with 

friends/advocates and significant others 
because?

Answer: 

They may be able to contribute to the 

information the service has about a 

person and be able to provide 
valuable input into the person’s life. 

28
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BESCLO 5

Things people can do that prevent a 
fire from spreading are?

Answer: 

Use a fire extinguisher, have smoke 

alarms in place, have fire alarms in 
place, keep fire doors closed. 

29
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BESCLO 6

Barriers to communication include?

Answer: 

Too noisy, too hot or freezing cold, 

can’t speak the language, no time to 

listen, speak too fast, use too 

complicated language for person, 

others are talking, person 
preoccupied with pain or discomfort. 

30
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BESCLO 7

Institutional abuse means?

Answer: 

Having a strict routine for getting up 

and going to bed and meal times, 

when things are done to make things 

easier for staff and organisation, but 
not for individuals. 

31
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BESCLO 8

Two purposes of supervision are?

Answer: 

For them to check you are doing 

your job properly 

And 

To see if you need any training.

32
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Formative Assessment

Summative Assessment

33

Types of assessment:
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SMART PLANNING

Specific – Target a specific area for 
improvement.

Measurable – So that you indicate 
progress.

Attainable – Ensuring that an end can be 
achieved.

Realistic – Ensuring that the aims can 
realistically be achieved. 

Time-related – Ensure you agree a 
timeframe for when things can be done

34
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BOOST

 Balanced: The focus during feedback sessions should be balanced and 
covering the areas of the mentee’s development and strengths,  and 
concentrating on how the strengths can be further made stronger. When 
giving “negative feedback”, be sure to include good and constructive points 
too.

 Observed: You must always base your feedback on what you have observed, 
rather than on what you think about it or your feelings about an issue.

 Objective: when giving feedback, don’t refer to the personality of the mentee 
but only on the actions and outcomes. Try to be descriptive.

 Specific: Ensure that you back up your comments with examples of the 
specific things you are talking about, being vague doesn’t help. For example, 
when giving a colleague feedback on a job well done by them, explain 
exactly what he/she did well.

 Timely: Always try to give your feedback as soon as possible, after the activity. 
Doing this ensures that you capture the observed action(s) as accurately as 
possible.

35
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Records should be

Clear and Concise

Accurate

Readable 

Understandable in easy language

Agreed by all parties

Dated and Signed

36
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Reflective Cycle 

37

Ref: Gibbs 1988.
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Thank You 

and be 

Good Mentors

38
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