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Πρόγραμμα EMISC  

 

Πρόγραμμα μαθημάτων Train The Trainer 

TTTC 
 

Για παροχή βοήθειας στους εκπαιδευτές για την 

εκπαίδευση των μεντόρων στο πρόγραμμα EMiSC  

 

 

 

 

Πνευματική Παραγωγή 5 

 

 

 

 
Αυτή είναι μια δοκιμαστική έκδοση που προέρχεται από ένα αρχικό 

πρόγραμμα το οποίο παράχθηκε και ακολουθήθηκε στην πρώτη 

εκδήλωση διδασκαλίας, εκπαίδευσης και μάθησης του EMISC, στη 

Σίντρα το Μάρτιο του 2016. Αυτό θα αναθεωρηθεί, αφού ολοκληρωθεί η 

πρώτη πιλοτική καθοδήγηση από τον εταίρο και εφόσον δοκιμαστεί η 

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών υλικών.   

 

 

Μια αναθεωρημένη επίσημη έκδοση του TTTC θα ολοκληρωθεί έγκαιρα 

για τη δεύτερη εκδήλωση TTL, ενσωματώνοντας τυχόν αλλαγές που 

προκύπτουν από την πρώτη πιλοτική καθοδήγηση.  
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EMiSC Train the Trainer Course. 
 

 

Εισαγωγή  

 
Καλωσορίσατε στο πακέτο της σειράς μαθημάτων Train the Trainer 

(TTTC) του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Καθοδήγησης στην 

Κοινωνική Φροντίδα (EMiSC). Αυτό το εκπαιδευτικό πακέτο περιλαμβάνει 

όλα όσα θα χρειαστείτε ως εκπαιδευτής ώστε να εκπαιδεύσετε τον 

μελλοντικό σας εκπαιδευτή μεντόρων.  

   

 

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό το πακέτο με τους εκπαιδευτές σας 

και μαζί με τα πιο κάτω υλικά:  

 

 Οδηγίες Εκπαιδευτών του μαθήματος Εκπαίδευσης Μεντόρων 

EMISC  

 Σημειώσεις του μαθήματος Εκπαίδευσης Μεντόρων EMISC  

 Παρουσίαση σε Powerpoint του μαθήματος Εκπαίδευσης 

Μεντόρων EMISC  

 Αρχείο βαθμολόγησης για ομάδες ΜΑΤ (κενό) 

 Αρχείο βαθμολόγησης MAT (παράδειγμα) 

 Δήλωση Συμμετεχόντων του προγράμματος EMISC (κενή) 

 

Επίσης, τα ακόλουθα ίσως σας χρησιμεύσουν (αν και δημιουργήθηκαν 

ειδικά για την εκδήλωση στη Σίντρα) για να εξηγήσετε στους εκπαιδευτές 

με ποιο τρόπο όλα ταιριάζουν μεταξύ τους   

 Αλληλουχία – Δέντρο μεντόρων και εκπαίδευσης (powerpoint) 

 Επισκόπηση του προγράμματος EMiSC (powerpoint) 

 

 

 

Άλλα προκαταρκτικά ζητήματα για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών  

 

Ας αποσαφηνίσουμε τι εννοούμε με τον όρο «καθοδήγηση» και με ποιο 

τρόπο θα πρέπει να επιλέγουμε άτομα να είναι μέντορες και εκπαιδευτές 

μεντόρων (ονομάζονται επίσης «ανώτεροι μέντορες»). 
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1. Τι εννοούμε με τον όρο «καθοδήγηση»;  
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα Καθοδήγησης: ιδέες/αρχές που διέπουν την ανάπτυξη  
 

 Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτές να κατανοούν με κοινό και συνεπή τρόπο 

τον όρο «μέντορας». Αυτό έχει περιγραφεί με σαφήνεια στον τομέα του 

EMISC με την ονομασία «Κατανοήστε το ρόλο του Μέντορα». Στο σημείο 

εκείνο έχουν λεχθεί πολλά για τη διαφορά ανάμεσα στις έννοιες 

«προπόνηση» και «καθοδήγηση». Οι δύο όροι μερικές φορές 

χρησιμοποιούνται εναλλακτικά – ΑΛΛΑ είμαστε σε θέση να 

χρησιμοποιήσουμε το δικό μας ειδικό ορισμό για τον όρο «μέντορα» για 

το σκοπό αυτού του προγράμματος!  Ο ορισμός είναι:  

«Ο μέντορας είναι ένας έμπειρος και έμπιστος σύμβουλος, ο οποίος βοηθά 

εκείνους που είναι λιγότερο έμπειροι να αναπτύξουν τη γνώση τους, την 

κατανόησή τους και τη βάση αξιών τους».   

  Η «Καθοδήγηση» είναι προσανατολισμένη στη σχέση και όχι σε εκτέλεση 

έργου/απόδοσης και συνήθως θεωρείται ότι είναι πιο μακροπρόθεσμη από 

την «προπόνηση». Αυτή η εστίαση στη σχέση ως εργαλείο για την ενίσχυση 

της ανάπτυξης είναι βοηθητικό για εμάς, στο πλαίσιο ενθάρρυνσης στάσεων 

και αξιών που υποστηρίζουν μια προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα 

δικαιώματα στην κοινωνική φροντίδα, κάτι που είναι κεντρικής σημασίας για 

αυτό το πρόγραμμα του EMISC.  

 Η Καθοδήγηση έχει συνήθως μια «φάση σχεδιασμού» κατά την οποία ο 

Μέντορας και ο καθοδηγούμενος αποφασίζουν και συμφωνούν σχετικά με 

τον συγκεκριμένο σκοπό και έκτασή της, προτού προχωρήσουν και οι δύο 

στην πραγματική «φάση καθοδήγησης». Αυτό συναντάται στον τομέα του 

EMISC σχετικά με τη ρύθμιση και τη συμφωνία του συμβολαίου.      

 Το BESCLO περιέχει 8 κύριους τομείς και μαθησιακά αποτελέσματα (LOs) 

που επισυνάπτονται σε καθένα τομέα.  Τα μαθησιακά αποτελέσματα του 

EMISC ακολουθούν ένα παρόμοιο μοτίβο αλλά περιλαμβάνουν κριτήρια 

αξιολόγησης (Βλ. I/O 1).  

 Ο αριθμός τομέων του EMISC και τα μαθησιακά αποτελέσματα που 

επισυνάπτονται σε αυτούς είναι αρκετά μεγάλος ώστε να καλύψει όλη την 

απαραίτητη γνώση, αλλά αρκετά μικρός για να μπορεί να διαχειριστεί στο 

πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Οι λεπτομέρειες είναι αρκετές για την 

ανάπτυξη του μαθήματος καθοδήγησης, όχι όμως σε σημείο που οι 

Μέντορες απαιτείται να πάρουν μια μακροπρόθεσμη σειρά μαθημάτων 

εκπαίδευσης ή να περιορίσει τους τύπους μάθησης που περιέχει.  

 Τα μαθησιακά αποτελέσματα του EMISC δεν θα είναι γενικά, αλλά θα 

επικεντρωθούν ειδικότερα στην καθοδήγηση σε σχέση με το BESCLO, στη 

χρήση του MAT για αξιολόγηση της προόδου και στο πρόγραμμα αυτό. Θα 

δοθεί έμφαση επίσης στις αξίες και στάσεις που διέπουν μια προσέγγιση 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην κοινωνική φροντίδα.  
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 Οι εκπαιδευτές πρέπει να κατανοήσουν ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα 

του EMISC βασίζονται τόσο σε δεξιότητες όσο και σε γνώσεις. Τα ρήματα 

που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το στοιχείο της γνώσης θα 

περιλαμβάνουν: καταλαβαίνω, γνωρίζω πως, αναγνωρίζω, είμαι ενήμερος.  

Εκείνα που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή του στοιχείου των 

δεξιοτήτων θα είναι συγκεκριμένα για μια δραστηριότητα, π.χ. «δώσε 

εποικοδομητική ανατροφοδότηση στον καθοδηγούμενο».   

 Η αξιολόγηση της προόδου του καθοδηγούμενου ως προς την κατανόηση 

του BESCLO από τον Μέντορα, θα πρέπει να περιλαμβάνει την αξιολόγηση 

της γνώσης και τη βάση αξιών, όπως αυτές προκύπτουν μέσω της πρακτικής 

και συζήτησης/προβληματισμού.  

 
 

2. Πώς επιλέγουμε εκπαιδευτές (ανώτερους μέντορες) και μέντορες; 
Ανώτεροι μέντορες: 
Ανώτεροι μέντορες είναι άτομα τα οποία:  

 πληρούν όλα τα κριτήρια για καθοδήγηση (βλ. κάτω) 

 έχουν την ικανότητα να εξηγούν με σαφήνεια  

 έχουν την αυτοπεποίθηση να ηγούνται.   

Παλιότερες εμπειρίες επίσημης διδασκαλίας ή εκπαίδευσης σε οποιονδήποτε 
ρόλο δεν είναι αναγκαίες, θα ήταν όμως χρήσιμες. Αυτή η σειρά μαθημάτων 
Train the Trainer έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει και να αναπτύξει 
ανώτερους μέντορες. Καθώς το πρόγραμμα εξελίσσεται, αυτοί που έχουν 
εκπαιδευτεί ως μέντορες και έχουν αποκτήσει εμπειρία καθοδήγησης, ίσως 
επιθυμούν να εκπαιδευτούν περαιτέρω στο ρόλο του ανώτερου μέντορα.  
 

Μέντορες: 
Ο μέντορας είναι: «ένα έμπειρο άτομο που χρησιμοποιεί μια έμπιστη και θετική 
σχέση για να βοηθήσει εκείνους που είναι λιγότερο έμπειροι ώστε να αναπτύξουν 
τη γνώση, την κατανόηση και τη βάση αξιών τους στην καθημερινή τους 
πρακτική».       
Κατά την επιλογή πιθανών μεντόρων, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη κατά πόσο 
το άτομο έχει:  

 μια θετική στάση απέναντι στην εργασία  

 ανθεκτικότητα (δεν τα παρατάει εύκολα)  

 την ικανότητα να είναι καλά οργανωμένο και να είναι αξιόπιστο  

 ευελιξία/προσαρμοστικότητα 

 δεξιότητες επικοινωνίας και ακρόασης  

 κατανόηση του BESCLO όπως αποδεικνύεται μέσα από την εργασία τους   

 περάσει την εξέταση ECC  

 την ικανότητα να εκπληρώνει το ρόλο και τις υπευθυνότητες του μέντορα, οι 

οποίες είναι:   

 να καταστήσει δυνατή τη μάθηση και την ανάπτυξη   
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 να καταστήσει τους καθοδηγούμενους ικανούς να αναγνωρίζουν 

και να μεγιστοποιούν τις δυνατότητές τους μέσω ενθάρρυνσης, 

κινήτρων και οικοδόμησης εμπιστοσύνης  

 να βοηθήσει τους καθοδηγούμενους να αναπτύξουν τη γνώση και 

τις δεξιότητές τους σχετικά με το BESCLO 

 να βοηθήσει τους καθοδηγούμενους να αναπτύξουν τις αξίες και 

στάσεις που υποστηρίζουν μια προσέγγιση ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στην κοινωνική φροντίδα    

 να βοηθήσει τους καθοδηγούμενους να βελτιώσουν την απόδοσή 

τους στην εργασία  

 να καταστήσει τους καθοδηγούμενους ικανούς να αναγνωρίζουν 

εμπόδια προς τη βελτίωση και να εργάζονται ως προς την 

αποφυγή τους   

 να αξιολογεί την πρόοδο του καθοδηγούμενου ως προς το 

BESCLO 

 να πραγματοποιήσει μετασχηματιστική αλλαγή ως μέρος μιας 

ευρύτερης διαδικασίας αλλαγής   

 

 την ικανότητα να επιδεικνύει τις βασικές αξίες και αρχές που 

αντικατοπτρίζουν μια προσέγγιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 

καθοδήγηση, πράγμα που σημαίνει ότι ο μέντορας:    

 ηγείται με παράδειγμα , π.χ. εργάζεται προς το BESCLO 

επιδεικνύοντας μια προσέγγιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων   

 επιδεικνύει ενσυναίσθηση, ευαισθησία, συμπόνια και σεβασμό για 

τον καθοδηγούμενο 

 λειτουργεί με μη επικριτικό, ανοικτό, ειλικρινή και ηθικό τρόπο και 

συμφωνεί  αυτή τη δεοντολογία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη  

 επιδεικνύει αυτογνωσία και προθυμία να αμφισβητήσει την 

κατανόηση, τις παραδοχές, τις πεποιθήσεις και τις αξίες του/της  

 αναγνωρίζει τη δυνατότητα όλων των ατόμων να μάθουν και να 

αναπτυχθούν  

 εκτιμά την ποικιλομορφία σε όλες τις μορφές της: αυτό περιλαμβάνει 

την ηλικία, το φύλο, την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, τον 

σεξουαλικό προσανατολισμό, το υπόβαθρο και την εμπειρία  

 ενεργεί με τρόπο που δεν κάνει κατάχρηση της εξουσίας που είναι 

συνυφασμένη με το ρόλο της καθοδήγησης   

Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η πιο πάνω λίστα περιγράφει τον τέλειο 
υποψήφιο μέντορα. Στην πραγματικότητα, θα υπάρχουν πιθανώς περιθώρια 
βελτίωσης σε ορισμένους τομείς και η σειρά μαθημάτων εκπαίδευσης του μέντορα 
θα σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίξει και να αναπτύξει εκείνους με δυνατότητες.   
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Το πακέτο TTTC καλύπτει τα ακόλουθα Μαθησιακά Αποτελέσματα τα 

οποία οι εκπαιδευτές σας θα πρέπει να παραδώσουν όταν εκπαιδεύουν 

μέντορες:    

 

1. Κατανόηση του ρόλου του μέντορα στο πρόγραμμα EMiSC  

2. Ρύθμιση του προγράμματος καθοδήγησης  

3. Παροχή καθοδηγητικής υποστήριξης   

4. Αξιολόγηση της προόδου του καθοδηγούμενου  

5. Αναστοχασμός της δικής σας επίδοσης ως μέντορας 

6. Εισαγωγή στο Εργαλείο Αξιολόγησης Καθοδήγησης (MAT) και 

πώς να το χρησιμοποιήσουν με τους καθοδηγούμενούς τους   

 

Αυτό το εκπαιδευτικό πακέτο, μαζί με το MTC, έχει γραφεί και σχεδιαστεί 

με σαφή και απλή γλώσσα και με μορφή που είναι εύκολη στη χρήση. 

Περιλαμβάνει:  

 

• Σχέδια Μαθήματος/Ωρολόγια προγράμματα   

 

• Εξοπλισμό που απαιτείται  

 

• Σαφείς οδηγίες του εκπαιδευτή  

 

• Σημειώσεις   

 

• Διαφάνειες  

 

Το πακέτο TTTC έχει σχεδιαστεί ώστε να εξηγήσει με ποιο τρόπο οι 

εκπαιδευτές θα βοηθήσουν τους μαθητευόμενους να πετύχουν τα 5 

Μαθησιακά Αποτελέσματα και να χρησιμοποιούν το Εργαλείο 

Αξιολόγησης Καθοδήγησης (MAT), χτίζοντας στη γνώση και κατανόηση 

των μαθητευόμενων καθώς έρχονται σε επαφή με τα υλικά.   

 

Υπάρχουν δραστηριότητες, σενάρια, ομαδική εργασία, εργασία σε 

ζευγάρια και ατομική εργασία τα οποία είναι σχεδιασμένα ώστε να 

βοηθήσουν τον μαθητευόμενο να συσχετίσει αυτά που μαθαίνει με τον 

χώρο εργασίας του και τις δικές του εμπειρίες. Το πακέτο σχεδιάστηκε 

επίσης για να διασφαλίσει ότι τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ όλων των 

τύπων μαθητευομένων καλύπτονται, δίνοντας σε όλους τους 

μαθητευόμενους την ευκαιρία να προοδεύσουν και να μάθουν, καθώς 

προχωρούν μέσα από αυτό το πρόγραμμα εκπαίδευσης.  

 

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το πακέτο TTTC  

 

Κάθε συνεδρία του MTC έχει λεπτομερείς οδηγίες και σημειώσεις του 
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εκπαιδευτή, διαφάνειες στο PowerPoint, συνοδευτικά φυλλάδια και 

φύλλα δραστηριοτήτων που μπορούν να φωτοτυπηθούν. Το πακέτο 

δίνει στους εκπαιδευτές όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστούν ώστε 

να πραγματοποιήσουν τις συνεδρίες και να καλύψουν τα 5 Μαθησιακά 

Αποτελέσματα Καθοδήγησης καθώς και να χρησιμοποιήσουν το MAT.  

 

Οι οδηγίες και οι δραστηριότητες του εκπαιδευτή καλύπτουν όλη τη 

γνώση για να εξασφαλιστεί ότι κάθε Μαθησιακό Αποτέλεσμα καλύπτεται 

λεπτομερώς. Παρόλ’ αυτά, θα πρέπει να εξηγήσετε ότι ο έμπειρος 

εκπαιδευτής μπορεί εύκολα να προσθέσει δικά του παραδείγματα, 

δραστηριότητες και ανεπίσημες ιστορίες για να ενισχύσει την εμπειρία 

μάθησης για τους μαθητευόμενους και να κάνει πιο ισχυρή την 

κατανόησή τους για την καθοδήγηση και τον ρόλο της καθοδήγησης.  
 

Πρέπει να εξηγήσετε στους εκπαιδευτές ότι η χρονική διάρκεια στο MTC 

έχει υπολογιστεί σε ένα μέσο όρο ομάδας μεγέθους 8 με 10 ατόμων, γι’ 

αυτό και συνιστάται στους εκπαιδευτές η ομάδα των μαθητευόμενων να 

μην υπερβαίνει τα 12 άτομα. Μια ομάδα με λιγότερα από τέσσερα άτομα 

πιθανώς να περιορίσει τη συζήτηση και την αλληλεπίδραση.  

 

Είναι πιθανόν οι εκπαιδευτές να προσαρμόσουν το χρονοδιάγραμμα 

του προγράμματος για να εξυπηρετήσουν μικρότερες ή μεγαλύτερες 

ομάδες. Μπορεί επίσης να υπάρξουν συγκεκριμένα παραδείγματα τα 

οποία ο εκπαιδευτής ίσως επιθυμεί να χρησιμοποιήσει, όντας κατάλληλα 

για το πλαίσιο ή τον εργασιακό χώρο αυτών που συμμετέχουν στη 

σειρά μαθημάτων. Τα παραδείγματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

αλλά ο εκπαιδευτής πρέπει να διασφαλίσει ότι καλύπτονται όλα τα 

Μαθησιακά  Αποτελέσματα της σειράς μαθημάτων. 
 

Υπενθύμιση:  

 

 Οποιοσδήποτε επιθυμεί να συμπληρώσει αυτό το Μάθημα 

Καθοδήγησης και να γίνει Μέντορας ως μέρος του 

προγράμματος EMiSC, πρέπει να επιτύχει στην εξέταση ECC.   

 

 Το TTTC, το μάθημα Εκπαίδευσης Μεντόρων και το Ευρωπαϊκό 

Πιστοποιητικό Φροντίδας, τα οποία οι καθοδηγούμενοι θα 

συμπληρώσουν, αποτελούν τις αρχές προσέγγισης ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων δουλεύοντας με άτομα με αναπηρίες καθώς και τις 

ιδέες που περιέχονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Είναι σημαντικό οι αρχές 

αυτές να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εκπαίδευσης που 

παρέχουν οι εκπαιδευτές. Αυτό καθιστά πολύ σημαντικό το 

γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια του TTTC, εξακριβώνετε ότι οι 

εκπαιδευτές όντως  κατανοούν ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 

ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΟΥΣ, όταν αυτοί με τη σειρά τους 

παραδώσουν το MTC.  

 

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης MTC, θα πρέπει να ελέγξετε τις 

γνώσεις του εκπαιδευόμενού σας για τα ακόλουθα:   

 

 Έχουμε ξεκινήσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης με ένα παιχνίδι 

γνωριμίας. Τα παιχνίδια γνωριμίας είναι σύντομες δραστηριότητες 

τις οποίες οι εκπαιδευτές χρησιμοποιούν συχνά για να βοηθήσουν 

να «σπάσει ο πάγος» ή να σπάσουν την ένταση που μερικές 

φορές δημιουργείται, όταν σε ένα δωμάτιο βρεθούν πολλά άτομα 

που πιθανώς να μην γνωρίζονται μεταξύ τους. Το παιχνίδι 

γνωριμίας είναι ένας τρόπος για να μιλήσουν οι άνθρωποι μεταξύ 

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

το περιβάλλον και την κατάσταση.  

Τα παιχνίδια γνωριμίας είναι σύντομες και εύκολες δραστηριότητες 

σχεδιασμένες έτσι ώστε και οι πιο ντροπαλοί άνθρωποι να 

μπορούν να συμμετέχουν με ευκολία. Είναι σημαντικό να υπάρχει 

μια δραστηριότητα που να μην προκαλεί σ’ ένα άτομο την 

αίσθηση ότι όλα επικεντρώνονται πάνω του ή κρίνεται με 

οποιονδήποτε τρόπο. Γι’ αυτό συχνά πρόκειται για 

δραστηριότητες όπου τα άτομα συστήνονται στον διπλανό τους 

και ανταλλάζουν βασικές πληροφορίες, όπως το όνομα, χώρο 

εργασίας, τίτλο εργασίας ή πως έφτασαν στην εκδήλωση εκείνη 

τη μέρα. Συστήνουν ο ένας τον άλλον σε όλη την ομάδα. Τα 

παιχνίδια γνωριμίας μπορούν να σχεδιαστούν για να συνδεθούν 

με το θέμα της εκπαίδευσης. Παραδείγματος χάριν, αν η 

εκπαίδευση έχει ως θέμα την επικοινωνία, το παιχνίδι γνωριμίας 

μπορεί να είναι να μιλήσουν με τον διπλανό τους λέγοντας το 

όνομά τους και με ποιον έχουν επικοινωνήσει τελευταία φορά και 

με ποιο τρόπο. Μερικές φορές οι δραστηριότητες 

χρησιμοποιούνται προσπαθώντας να ενθαρρύνουν τα άτομα να 

μιλήσουν σε περισσότερους και όχι μόνο σε αυτούς που κάθονται 

δίπλα τους.  

  

Για παράδειγμα: σε κάθε άτομο στο δωμάτιο δίνεται ένα κομμάτι 

χαρτί με κάποιον αριθμό ή μια λέξη που συνδέεται με κάποιο άλλο 

πάνω στο χαρτί, π.χ. ψωμί και βούτυρο, μαύρο και άσπρο ή 2x2= 

και 4 ή δύο σύνολα ίδιων αριθμών. Στη συνέχεια, όλοι πρέπει να 

σηκωθούν και να περπατήσουν στο δωμάτιο μιλώντας μεταξύ 

τους, συστήνοντας τον εαυτό τους και ανακαλύπτοντας ποιος 

έχει τη συνδετική λέξη, τον αριθμό/εξίσωση ή τον αριθμό που 

ταιριάζει. Αυτό βοηθά τα άτομα να μιλούν με περισσότερο κόσμο 

και να αρχίζουν να νιώθουν χαλαρά και πιο άνετα.  

 

Υπάρχει ένα παράδειγμα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα 
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εκπαίδευσης αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο παιχνίδι 

γνωριμίας δικής σας επιλογής ή κάποιο στο οποίο έχετε 

συμμετάσχει.  

 

Θυμηθείτε ότι το παιχνίδι γνωριμίας δεν θα πρέπει να επιβαρύνει 

το άγχος των συμμετεχόντων, αλλά να τους κάνει να αισθανθούν 

χαλαρά και πιο άνετα.  

 

 Συχνά είναι χρήσιμο να δίνετε στους εκπαιδευόμενους του 

προγράμματος τη δυνατότητα να εκφράσουν τυχόν φόβους, 

ανησυχίες και προσδοκίες που έχουν σχετικά με το πρόγραμμα. 

Μπορείτε να τα καταγράψετε σε κατάλογο και να καθησυχάσετε 

τυχόν φόβους ή ανησυχίες λέγοντάς τους ποια καλύπτονται στην 

εκπαίδευση. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να διαχειριστείτε τις 

προσδοκίες τους. Είναι πολύ χρήσιμο να αναφερθείτε στον 

κατάλογο στο τέλος της εκπαίδευσης για να ελέγξετε ότι όλες οι 

ανησυχίες τους έχουν καλυφθεί κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος. Εντούτοις, όταν κάνετε τον αρχικό κατάλογο και 

ένα άτομο έχει μια παράλογη προσδοκία, πρέπει να επισημάνετε 

ότι αυτή η προσδοκία δεν είναι εφικτή. Θα πρέπει να το συζητήσετε 

αυτό και να εξηγήσετε γιατί δεν είναι εφικτή. Μπορείτε επίσης να το 

συμπεριλάβετε ως μέρος του παιχνιδιού γνωριμίας.  

 

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραδείγματα ή σενάρια από τη 

δική σας εμπειρία για να υποστηρίξετε τα άτομα στη μάθησή 

τους. Παραδείγματα από τον τομέα και τη χώρα σας θα 

βοηθήσουν τα άτομα να κατανοήσουν καλύτερα.   

 

 Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής συνεδρίας, είναι σημαντικό να 

υποστηρίξετε τους μαθητευόμενους να εδραιώσουν τη μάθησή 

τους. Αυτό μπορεί να γίνει:  

Με ερωτήσεις και απαντήσεις στην έναρξη της επόμενης 

συνεδρίας, οι οποίες καλύπτουν όλη τη γνώση και 

κατανόηση από την προηγούμενη συνεδρία  

 

Με ανάθεση εργασίας στους μαθητευόμενους για να τη 

συμπληρώσουν στο δικό τους χρόνο.  

 

Έχουμε ετοιμάσει ορισμένες προτεινόμενες δραστηριότητες στο 

τέλος των οδηγιών του εκπαιδευτή. Αυτές μπορούν να δοθούν 

στους μαθητευόμενους όταν κρίνετε ότι είναι κατάλληλο, π.χ. στο 

τέλος κάθε μαθησιακού αποτελέσματος, στο τέλος κάθε 

εκπαιδευτικής συνεδρίας ή στην αρχή της δεύτερης εκπαιδευτικής 

συνεδρίας , ανακεφαλαιώνοντας την προηγούμενη μάθηση. 

Ωστόσο, πρέπει να θυμάστε να υπολογίσετε τον «χρόνο 

ανατροφοδότησης» στην επιπρόσθετη εργασία κατά την επόμενη 
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εκπαιδευτική σας συνεδρία, εφόσον δεν τον έχουμε συμπεριλάβει 

στα χρονοδιαγράμματα.  

   

 Στο τέλος κάθε συνεδρίας, υπενθυμίστε στους μαθητευόμενους 

σχετικά με το τι χρειάζονται για την επόμενη συνεδρία.  

 

 Οι μαθητευόμενοί σας θα είναι καινούριοι στην Καθοδήγηση και 

γι’ αυτό θα βρίσκονται σε μια απότομη καμπύλη εκμάθησης, έτσι 

να είστε υπομονετικοί και υποστηρικτικοί ώστε να αποκομίσετε 

από αυτούς τα καλύτερα και να αποκομίσουν και αυτοί από εσάς 

τα καλύτερα!  

 

 Ενθαρρύνετε τους μαθητευόμενους να ανακεφαλαιώσουν τι 

έχουν μάθει μετά από κάθε συνεδρία και να μελετήσουν τις 

σημειώσεις τους όταν επιστρέψουν στον χώρο εργασίας τους.    

 

 Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το πακέτο, εσείς και οι εμπλεκόμενοι 

μέντορες και καθοδηγούμενοι θα πρέπει να είστε ενήμεροι για την 

ανάγκη τους να έχουν πρόσβαση στους «τρόπους εργασίας» του 

εργοδότη τους (κάποτε γνωστοί και ως «πολιτικές και διαδικασίες») 

σχετικά με όλους τους τομείς θεμάτων που καλύπτονται στο 

μάθημα καθοδήγησης και το BESCLO – για παράδειγμα, οι τρόποι 

εργασίας του εργοδότη (πολιτικές και διαδικασίες) που καλύπτουν 

την εμπιστευτικότητα, την ενημέρωση για κακοποίηση, την υγεία 

και την ασφάλεια κλπ.  

 

 Κατά την παράδοση αυτής της σειράς μαθημάτων, είναι 

σημαντικό να είστε ευέλικτοι και προσιτοί, να χρησιμοποιείτε 

ερωτήσεις καλωσορίσματος και να διασφαλίσετε ότι 

προσαρμόζεστε στις ανάγκες της ομάδας.  

 

 Πολλές από τις συνεδρίες θα μπορούσαν επίσης να 

χρησιμεύσουν ως εκπαιδευτικές ενημερώσεις για το υπάρχον 

προσωπικό.   

 

 Είναι σημαντικό να εκτιμάτε και να σέβεστε τους μαθητευόμενούς 

σας. Επειδή δεν κατανοούν ή δεν συμφωνούν με αυτά που λέτε, 

δεν σημαίνει ότι μπορείτε να είστε αγενείς, απότομοι ή ασεβείς 

προς τους μαθητευόμενούς σας. Το σημείο αυτό θα καλυφθεί πιο 

λεπτομερώς στο μάθημα εκπαίδευσης.  
 

 

 

Εξοπλισμός τον οποίο οι εκπαιδευτές σας θα χρειαστούν για να 

παραδώσουν το μάθημα εκπαίδευσης μεντόρων (MTC)  
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Για να παραδώσουν το MTC, όλοι οι εκπαιδευτές σας θα πρέπει να 

κατανοήσουν ότι θα υπάρχει απαραίτητος εξοπλισμός. Επιπρόσθετα, 

θα πρέπει επίσης να εξηγήσουν στους εκπαιδευτές ότι πρέπει να 

προετοιμαστούν για τις δραστηριότητες του MTC, οι οποίες 

περιλαμβάνουν φωτοτυπίες, κόψιμο καρτών, κλπ. 

 

Ο εξοπλισμός που συνιστάται είναι:  

 

•  Πίνακας χαρτογράφησης και μαρκαδόροι  

 

•  Ψηφιακός προβολέας/PowerPoint  

 

• Αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων  

 

 Πένες ή μολύβια για να παίρνουν σημειώσεις και να συμμετέχουν στις 

δραστηριότητες οι μαθητευόμενοι   

 

•  Λευκό χαρτί για εκτύπωση σημειώσεων ή για χρήση στις 

δραστηριότητες.  

 

 

Αξιολόγηση  

 

Οι Μέντορες θα χρησιμοποιούν δύο τύπους αξιολόγησης και είναι 

σημαντικό οι εκπαιδευτές σας να κατανοήσουν και να μπορούν να 

εξηγήσουν με σαφήνεια τη διαφορά μεταξύ τους:   

 

 Η Διαμορφωτική αξιολόγηση είναι όταν αξιολογείτε καθώς 

προχωράτε ώστε να είστε σίγουροι ότι το άτομο κατανοεί και 

αποκτά τη γνώση. Αυτό γίνεται με τη χρήση παρατήρησης, 

ερωτήσεων και απαντήσεων και συζητήσεων κλπ  

 Η Τελική αξιολόγηση συνήθως συμπληρώνεται στο τέλος και 

περιλαμβάνει διαγωνίσματα, εξετάσεις και εργασίες που ελέγχουν 

ότι το άτομο έχει κατανοήσει και αποκτήσει τη γνώση.   

 

Ενώ παραδίνετε την εκπαίδευση ως εκπαιδευτής, θα χρειαστεί να 

χρησιμοποιήσετε τις δεξιότητές σας στη Διαμορφωτική Αξιολόγηση για 

να αξιολογείτε συνεχώς κατά πόσον τα άτομα κατανοούν τους τομείς 

που καλύπτονται.    

 

Έχουμε αναπτύξει επίσης ένα σύστημα Τελικής Αξιολόγησης με τη 

μορφή ενός «Εργαλείου Αξιολόγησης Καθοδήγησης» (MAT) το οποίο οι 

μέντορες θα μπορούν να χρησιμοποιούν με τους καθοδηγούμενούς 

τους. Υπάρχει ένα πλήρες τμήμα σε αυτή την εκπαίδευση που δίνει τη 

δυνατότητα στους μέντορες να γνωρίσουν το MAT και να εξασκηθούν 

χρησιμοποιώντας το εργαλείο.   
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Πως οι εκπαιδευτές σας μπορούν να παραδώσουν την εκπαίδευση του 

MTC  

 

 

Πρέπει να εξηγήσετε και να συζητήσετε με τους εκπαιδευτές τις διάφορες 

πιθανότητες για το πώς θα μπορούσαν να παραδώσουν το MTC. Ένας 

τρόπος δεν ταιριάζει σε όλες τις περιστάσεις και κάθε προσέγγιση 

διαθέτει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Πρέπει να συζητήσετε αυτά με 

τους εκπαιδευτές σας ώστε αυτοί με τη σειρά τους να μπορούν να 

συμβουλεύσουν τους εκπαιδευόμενους μέντορες τους.  

 

Μπορείτε να παραδώσετε το μάθημα αυτό στους μαθητευόμενούς σας 

με ποικίλους τρόπους:  

 

 Μπορεί να αποφασίσετε να παραδώσετε ένα μαθησιακό 

αποτέλεσμα τη φορά. Ωστόσο, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι 

ορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα είναι πιο μακροπρόθεσμα και 

πιο περίπλοκα από άλλα.  

 

 Ίσως να αποφασίσετε να παραδώσετε το μάθημα σε 

περισσότερο από μια σειρά συνεδριών. Υπολογίζουμε ότι ο μέσος 

χρόνος για το μάθημα αυτό κυμαίνεται μεταξύ μιας ολόκληρης  

και μιας ενάμισι μέρας. Παρόλ’ αυτά θα δείτε ότι αυτό θα 

εξαρτηθεί από τη γνώση και εμπειρία των μαθητευομένων σας 

καθώς και από τον αριθμό των μαθητευομένων στην ομάδα σας.   

 

 Θα πρέπει να επιλέξετε ποιο είναι το καλύτερο σχέδιο παράδοσης 

για τα άτομα με τα οποία εργάζεστε.  

 

 Θυμηθείτε να συμπεριλάβετε ορισμένες από τις «επιπρόσθετες 

εργασίες» για να κάνουν οι μαθητευόμενοι στο δικό τους χρόνο, 

προσθέτοντας στην ανατροφοδότηση από αυτό μέσα στην 

εκπαίδευση.  
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Οι εκπαιδευτές πρέπει επίσης να κατανοήσουν ότι η ομαδική συζήτηση 

μπορεί να αποδειχτεί ένα ισχυρό εργαλείο μάθησης, αλλά πρέπει να 

χειρίζεται με προσοχή.  

 

Εισηγήσεις για ομαδική συζήτηση   

 

Μερικοί από τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι 

μαθητευόμενοι μπορούν να χωριστούν σε ομάδες συζήτησης είναι:   

 

 Ζητήστε από τους μαθητευόμενους να δουλέψουν σε ζευγάρια με 

τον διπλανό τους.  

 Μετακινηθείτε στο δωμάτιο δίνοντας στον καθένα ένα αριθμό, ο 

οποίος είναι ο αριθμός της ομάδας του.   

 Ζητήστε από τους μαθητευόμενους να βρουν ένα συγκεκριμένο 

αριθμό ατόμων που δεν γνωρίζουν.  

 Ζητήστε από τους μαθητευόμενους να πάρουν σημειώσεις από 

μόνοι τους.  

 Δώστε στους μαθητευόμενους ένα καθορισμένο χρονικό 

διάστημα για να πάνε και να αναζητήσουν απόψεις άλλων εντός 

ή εκτός της υπηρεσίας στην οποία εργάζονται.  

 

 Εισηγήσεις για λήψη ανατροφοδότησης  

  

Ορισμένοι διαφορετικοί τρόποι λήψης ανατροφοδότησης είναι:  

 

 Οι ομάδες γράφουν και / ή σχεδιάζουν εικόνες για να 

συνοψίσουν τη συζήτησή τους σε μεγάλο μέγεθος χαρτιού, το 

οποίο στη συνέχεια καρφώνεται στον τοίχο. Έπειτα, η ομάδα 

απαντά ερωτήσεις σχετικά με το τι έχουν γράψει ή σχεδιάσει.   

 

 Οι ομάδες ή τα άτομα γράφουν κάθε ιδέα σε ένα αυτοκόλλητο 

χαρτάκι ή μια λωρίδα χαρτιού, τα οποία στη συνέχεια μπορούν 

να κολληθούν σε ένα μεγαλύτερο χάρτινο διάγραμμα στον 

τοίχο ή στο πάτωμα. Η μέθοδος αυτή επίσης επιτρέπει στις 

ιδέες να κοινοποιηθούν και να ομαδοποιηθούν εύκολα.  

 

 Τα άτομα μπορούν να μετακινηθούν σε διάφορα μέρη του 

δωματίου ή σε μια συνεχή γραμμή για να δείξουν την 

υποστήριξή τους για μια ιδέα ή πρόταση (π.χ. αν συμφωνείτε 

απόλυτα με μια ιδέα, σταθείτε στο ένα άκρο και αν διαφωνείτε 

πλήρως, σταθείτε στο άλλο άκρο).    

 

 Ζητήστε από την ομάδα να προτείνει ένα ή δύο άτομα για να 

σχολιάσουν τις συζητήσεις τους σε όλη την ομάδα. Αυτό 

απαιτεί προσεκτική επιτήρηση ώστε να εξασφαλιστεί ότι καμιά 
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ομάδα ή άτομο δεν μονοπωλεί τον χρόνο που διατίθεται. Όταν 

η ανατροφοδότηση από κάθε ομάδα είναι παρόμοια ή 

επαναλαμβανόμενη, θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να 

διακόψετε και να προχωρήσετε.  
 
 

 

 

Ξεκινώντας με την εκπαίδευση των εκπαιδευτών  

 

Τώρα που έχετε διαβάσει το TTTC, σας συνιστούμε όπως αφιερώσετε 

λίγο χρόνο προτού παραδώσετε αυτή την εκπαίδευση σε άλλους 

εκπαιδευτές.  

 

Θα πρέπει να μελετήσετε τα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του MTC, 

διασφαλίζοντας ότι κατανοείτε ποια είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα 

για κάθε ενότητα και δραστηριότητα. Δεν πρέπει να αναμένετε από τους 

εκπαιδευτές να σας πιστέψουν, εάν δεν μπορείτε να τους δείξετε 

ξεκάθαρα ότι κατανοείτε πολύ καλά με ποιο τρόπο λειτουργούν όλα!  

 

Υπάρχουν μερικά τεχνικά σημεία στα υλικά που θα πρέπει να τους 

επισημάνετε.   

 

 

Καθώς μελετάτε τα υλικά, θα παρατηρήσετε ότι, όπου το κείμενο 

εμφανίζεται με έντονα γράμματα, αντιπροσωπεύει το κείμενο που 

βρίσκεται στη διαφάνεια.   

 

Όταν το κείμενο είναι με πλάγια γράμματα, τότε αυτό αναφέρεται σε μια 

Δραστηριότητα.   

 

Έχουμε συμπεριλάβει τις προτεινόμενες φάσεις για να διανεμηθούν οι 

σημειώσεις, εντούτοις έχουμε συγκεντρώσει τις σημειώσεις μαζί με τις 

ενότητες των μαθησιακών αποτελεσμάτων, έτσι ώστε, εάν επιθυμείτε, να 

τις διανέμετε μαζί όποτε αισθάνεστε ότι είναι κατάλληλο.  

 

Όσο περισσότερο εξοικειωμένοι είστε με τα υλικά, τόσο καλύτερα 

προετοιμασμένοι θα είστε για να παραδώσετε την εκπαίδευση.  

 

Το πιο σημαντικό είναι να έχετε αυτοπεποίθηση και να διασκεδάσετε! 

Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να διασφαλίσετε ότι οι μαθητευόμενοί σας, 

δεν απολαμβάνουν μόνο την εκπαίδευσή τους, αλλά θυμούνται επίσης 

όλες τις γνώσεις που τους βοηθήσατε να αποκτήσουν. 
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Στην επόμενη σελίδα, θα βρείτε ένα προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα  

για ένα MTC, το οποίο οι εκπαιδευτές σας ίσως θέλουν να  

χρησιμοποιήσουν. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι διαφορετικές 

ομάδες με διαφορετικά επίπεδα γνώσεων θα χρειαστούν πολύ 

διαφορετική χρονική διάρκεια για να καλύψουν όλο αυτό. Οι εκπαιδευτές 

σας θα πρέπει να το κατανοήσουν και να είναι προετοιμασμένοι να 

έχουν ευελιξία. Το τελικό αποτέλεσμα έχει σημασία και όχι τα μέσα με τα 

οποία αυτό έχει επιτευχθεί! 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΝΤΟΡΩΝ  

 

Ενότητα που καλύπτεται   Χρονοδιαγράμματα Σελίδες  

Εισαγωγή 

Παιχνίδι γνωριμίας  

Μαθησιακά Αποτελέσματα   

60 λεπτά 1-2 

 

ΜΑ 1: Κατανόηση του ρόλου του 

Μέντορα στο πρόγραμμα EMiSC. 

Περιλαμβανόμενες Δραστηριότητες 1 

ως 4  

2 ώρες 10 λεπτά 2 -7 

 

ΜΑ 2: Ρύθμιση του Προγράμματος 

Καθοδήγησης  

Περιλαμβανόμενες Δραστηριότητες 5 

ως 7 

1ώρα 20 λεπτά 7 -11 

 

ΜΑ 3: Παροχή καθοδηγητικής 

υποστήριξης   

Περιλαμβανόμενες Δραστηριότητες 8 

ως 13 

3 ώρες 30 λεπτά 12 -20 

 

ΜΑ 4: Αξιολόγηση προόδου του 

καθοδηγουμένου  

Περιλαμβανόμενες Δραστηριότητες 

14 ως 19 

3 ώρες 15 λεπτά 21-31 

 

ΜΑ 5: Αναστοχασμός της επίδοσής 

σας ως μέντορας  

 

35 λεπτά 32 

 

Περίληψη 20 λεπτά 33 

 

Συνολικός χρόνος  10 ώρες 10 λεπτά 

 

 

 

 
 



Για υπηρεσιακή χρήση  Εταίρος οργανισμός στον πρόγραμμα EMISC LCEducational ……………………………………. 
   

ΑΜΛΕ;  επιλέξτε το κατάλληλο:   ναι ☐        όχι ☐    Χώρα εργασίας: ……………………… 

                                                                            
                                

Έντυπο συμμετοχής στο πρόγραμμα EMiSC  
 
Σας ευχαριστούμε που συμφωνήσατε να λάβετε μέρος στο πρόγραμμα EMiSC. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει να συλλέξει κάποια βασικά στοιχεία για όλους τους συμμετέχοντες. 
Τα δεδομένα αυτά τα οποία συλλέγονται κυρίως μέσω αυτής της φόρμας και (ανάλογα με 
την περίπτωση) μέσω του εργαλείου αξιολόγησης μεντόρων (ΜΑΤ) και της διαδικασίας των 
εξετάσεων ECC θα αναλυθούν και θα διατεθούν στο προσωπικό του EMiSC, 
συμπεριλαμβανομένων και των Ευρωπαίων Εταίρων και χρηματοδοτών και θα 
χρησιμοποιηθούν (σε ανώνυμη φόρμα) στην έκθεση αποτελεσμάτων του Έργου η οποία θα 
σταλεί στον Βέλγικο Εθνικό Οργανισμό Erasmus+ (ο οποίος χρηματοδοτεί το Έργο).  
Παρακαλώ συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα τα παρακάτω και επιλέξτε κουτιά όπως 
απαιτείται.   
 
ΕΠΙΘΕΤΟ               ……………………………………………………………………………….. 
 
ΟΝΟΜΑ             ……………………………………………………………………………….. 
 
Συμμετέχω στο πρόγραμμα EMiSC εώς  (επιλέξτε το κατάλληλο) 
 Ανώτερος 

εκπαιδευτής  ☐ 

 Μέντορας ☐ 

 Εργαζόμενος ο οποίος λαμβάνει εκπαίδευση και καθοδήγηση 
(‘καθοδηγούμενος’) ☐ 

 Εργαζόμενος ο οποίος λαμβάνει εκπαίδευση χωρίς καθοδήγηση
☐

   
Είμαι:    Γυναίκα ☐   Άντρας ☐   Προτιμώ να μην πω ☐ 

Ηλικία:   16 – 20 ☐   50 – 65 ☐ 

   20 – 35 ☐   πάνω από 65 ☐ 

   35 – 50☐   προτιμώ να μην πω ☐ 

 
Εκπαίδευση και κατάρτιση μέχρι σήμερα (παρακαλώ επιλέξτε ( ) όλα όσα ισχύουν) 
 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέχρι τα 16 ☐ 
 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση/λύκειο 16-18 
☐ 

 Κάτοχος master/διδακτορικού                  ☐ 
 Παρακολούθησα ολοκληρωμένη σειρά 

μαθημάτων σε κολλέγιο/πανεπιστήμιο 
για πάνω από 1 έτος                                      ☐ 

 Κάτοχος 1ου πτυχίου  ☐ 
 Έχω τεχνικά προσόντα ☐ 
 Έχω επαγγελματικά προσόντα ☐ 
 

 

 
Εργασιακή πείρα          Πόση εμπειρία έχετε στον τομέα της φροντίδας; 
 
Λιγότερο από 1 χρόνο   ☐   1-3 χρόνια                             ☐ 
3-10 χρόνια                  ☐   Περισσότερα από 10 χρόνια ☐ 
 
 



Για υπηρεσιακή χρήση  Εταίρος οργανισμός στον πρόγραμμα EMISC LCEducational ……………………………………. 
   

ΑΜΛΕ;  επιλέξτε το κατάλληλο:   ναι ☐        όχι ☐    Χώρα εργασίας: ……………………… 

Συγκατάθεση για τη συλλογή δεδομένων 
Με την υπογραφή αυτής της φόρμας κατανοώ και συμφωνώ ότι οι πληροφορίες που παρέχω εδώ και αλλού 
κατά τη διάρκεια του έργου θα χρησιμοποιηθούν από τον Εταίρο του Έργου (που κατονομάζεται πιο κάτω) 
και θα μοιραστούν μόνο με άλλους εταίρους σε σχέση με την αξιολόγηση του έργου. 

 
Υπογραφή……………………………………………………………………     ημερομηνία……………………………………. 
 
Παρακαλώ επιστρέψτε όλες τις συμπληρωμένες φόρμες στο: Lceducational, Λυκούργου 3, 3012 
Λεμεσός.  

================================================================================= 


