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DEMETRA 
Ανάπτυξη Κατάρτισης Μεθοδολογίας για τους Εκπαιδευτές 
Εταιρειών που παρέχουν Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εργασίας 
στο Πλαστικό και Σχετικό Βιομηχανικό Τομέα, 
Αριθμός προγράμματος N°: 2017-01-HU01-KA202-035951

 μέντορες,  167  μαθητές  και  37  ενδιαφερόμενους  και  διεξήχθησαν  συνεντεύξεις  ομάδων  εστίασης  με  μέντορες,
 φοιτητές και ενδιαφερόμενους.

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες:

Mentors’ competences are:
Sector specifi c professional knowledge
Interpersonal communica  on capacity
Integrity, prudence and empathy
Pa  ence and ability of giving feedback
Loadability and stress-bearing capacity
Leadership behaviour

Ο ρόλος των μεντόρων είναι:
Να παρουσιάζουν, επιδεικνύουν και εξηγούν στους 
μαθητευόμενους την εργασία
Να παρακολουθούν, να καθοδηγούν και να διορθώνουν το έργο 
που επιτελούν οι εκπαιδευόμενοι.
Να είναι διαμεσολαβητές μεταξύ του σχολείου και της εταιρείας.Mentos’ skills are:
Willingness to share their knowledge and experience 
Ability to explain and repeat explana  ons if necessary 
Ability to monitor the trainees, watch their work, and kindly correct the mistakes

 θα είναι χρήσιμες σε αυτούς ως πτυχιούχοι επαγγελματίες.

Ο ρόλος των μεντόρων είναι:
Να παρουσιάζουν, επιδεικνύουν και εξηγούν στους μαθητευόμενους την εργασία
Να παρακολουθούν, να καθοδηγούν και να διορθώνουν το έργο που επιτελούν οι 
εκπαιδευόμενοι.
Να είναι διαμεσολαβητές μεταξύ του σχολείου και της εταιρείας.
Οι δεξιότητες των μεντόρων είναι:
Η προθυμία να μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους
Η ικανότητα να εξηγούν και να επαναλαμβάνουν τις επεξηγήσεις εάν είναι απαραίτητο
Η δυνατότητα τους να επιβλέπουν τους εκπαιδευόμενους, να παρακολουθούν την 
εργασίας τους, και ευγενικά να διορθώνουν τα λάθη

για τους εταιρικούς συμβούλους/ εκπαιδευτές προκειμένου να τους υποστηρίξουμε ώστε να είναι τεχνικά σε θέση 
να προσαρμοστούν στο ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον σε αυτόν τον βιομηχανικό τομέα.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΑΣ:

 εκπαιδευτές,  φοιτητές  που  υποβάλλονται  σε  διαδικασίες  WBL  και  ενδιαφερόμενα  μέρη  από  τέσσερις  χώρες:  την

Τους τελευταίους μήνες, ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε για την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού πακέτου κατάρτισης

 Ουγγαρία,  την  Ελλάδα,  τη  Ρουμανία  και  τη  Σλοβακία.  Συνολικά  συγκεντρώθηκαν  243  ερωτηματολόγια,  από  39

Λέξεις κλειδιά: 

Αποτελέσματα έρευνας    Εναρμόνιση του ECVET με τη Μάθηση που βασίζεται στην Εργασία    Gamification

Ολοκληρώσαμε  μία  έρευνα  που  κάλυπτε  τρεις  διαφορετικές  ομάδες  στόχους:  εταιρικούς  συμβούλους/

Οι ικανότητες των μεντόρων είναι:
Εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις στον τομέα
Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας
Ακεραιότητα, σύνεση και ενσυναίσθηση
Υπομονή και ικανότητα παροχής σχολίων
Ικανότητα αντοχής σε πίεση και φόρτο εργασίας
Ηγετική συμπεριφορά

Στα  προγράμματα  WBL,  το  σχολείο  και  η  εταιρεία  θα  πρέπει  να  καθορίσουν  μια  κοινή  ατζέντα  και  να 
συμφωνήσουν στο  περιεχόμενο (ένα  σύνολο βασικών θεμάτων και  συγκεκριμένων γνώσεων)  που χρειάζονται  οι 
φοιτητές για μια επιτυχημένη πρακτική άσκηση. Οι κύριες βελτιώσεις που προτείνονται στα προγράμματα από τους
ερωτηθέντες  αναφέρονται  στην  ανάγκη  μεταφοράς  των  γνώσεων  που  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  κατά  τη 
διάρκεια της πραγματικής εργασίας, ώστε οι σπουδαστές να κατανοήσουν πού και πώς οι θεωρητικές γνώσεις τους
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Οι στρατηγικές που συνιστώνται  

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το έργο μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε

Ή επικοινωνήστε με τον τοπικό μας συνεργάτη:

για  την  ανάπτυξη  των  προγραμμάτων 
καθοδήγησης  είναι:  η  χρήση  σύγχρονων 
τεχνολογικών εργαλείων (κινητό τηλέφωνο, 
διαδίκτυο),  η  βελτίωση  του  επιπέδου  της 
θεωρητικής  εκπαίδευσης  και  του 
προγράμματος  σπουδών,  οι  σύγχρονες 
γνώσεις που παραδίδονται στο σχολείο για 
να εισέλθουν στο επάγγελμα, η αύξηση των 
κινήτρων  των  φοιτητών  για  το  επάγγελμά 
τους,  καθιστώντας  την  ελκυστικότερη, 
αυξάνοντας  την  αυτοπεποίθηση  των 
εκπαιδευομένων  βελτιώνοντας  την 
αυτοεκτίμησή  τους,  εκπαιδευτικά 
προγράμματα  για  τους  μέντορες  (να 
επεκτείνουν τις παιδαγωγικές και   

ή τη σελίδα μας στο FB: 
https://www.facebook.com/demetra.project 

Οι μέντορες θα πρέπει να παρέχουν κατάρτιση βασισμένη στην εμπειρία τους με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, να 
έχουν  κινητήριες  δεξιότητες  για  να  κάνουν  τον  εκπαιδευόμενο  να  αγαπάει  το  επάγγελμα,  να  παρέχουν  επικαιροποιημένες 
πληροφορίες και  γνώσεις  με  τη  χρήση  σύγχρονης  τεχνολογίας,  να  επικοινωνούν  εύκολα  και  να  βρίσκουν  κοινά  
σημεία  με τους  μαθητευόμενους,  εάν  χρειάζεται,  να  γνωρίσουν  τα  χαρακτηριστικά  των  γενεών  Y  και  Z  για  να  τα  
χειριστούν  σωστά,  να αποκτήσουν  βασική  παιδαγωγική  κατάρτιση,  να  δώσουν  στους  μαθητές  όραμα  και  εμπιστοσύνη  στο

 την ιστοσελίδα μας:
 www.demetraproject.eu 

μεθοδολογικές τους γνώσεις, να αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά / προσδοκίες των γενεών Y και Z), ο αποκλεισμός των
μαθητών που δεν ταιριάζουν στο επάγγελμα. 

επάγγελμα,  να  έχουν ενσυναίσθηση με τους μαθητές με προσωπικά προβλήματα (οικογενειακές ή οικονομικές δυσκολίες),  να 
είναι  υπομονετικοί  και  ευέλικτοι  με  τους  φοιτητές,  να  είναι  συνεπείς,  να  καθοδηγούν  ως  παράδειγμα  και  να  επιδεικνύουν 
σεβασμό. 

Ana Pantea BBU anapantea@yahoo.com

Γρηγόρης Χατζηαντωνίου          IDEC grigoris@idec.gr

Ένα  από  τα  αποτελέσματα  του  έργου  DEMETRA  είναι  η  εναρμόνιση  του  WBL  με  το  ECVET  για  την  εκπόνηση  
του  εκπαιδευτικού  υλικού  που  θα  υλοποιηθεί  σε  αντανάκλαση  με  αυτήν.  Ως  εκ  τούτου,  η  Idec  παρείχε  ήδη  μια 
κατάρτιση σχετικά με το ECVET στα μέλη της κοινοπραξίας προκειμένου να την εφαρμόσουν στις χώρες τους.

Έτσι,  κατά  τη  διάρκεια  της  Κοινής  Συνάντησης  Προσωπικού  που  διοργάνωσε  η  Idec  AE , από  τον  Ιούλιο,  αναλύσαμε  το
 κοινωνικό πλαίσιο της ΕΕΚ, τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται η εξελισσόμενη αγορά εργασίας από τις μεθόδους κατάρτισης,
 αναλύσαμε  την  απαξίωση  και  την  αναντιστοιχία  των  δεξιοτήτων  και  προσπαθήσαμε  να  βρούμε  μεθόδους  βελτίωσης  της
 επαγγελματική εμπειρίας για τους εκπαιδευτικούς της ΕΕΚ. Είχαμε ένα καταιγισμό ιδεών για τον καθορισμό, την περιγραφή και
 την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στο WBL και τις παιδαγωγικές διαδικασίες που σχετίζονται με τα μαθησιακά
 αποτελέσματα.

Οι συναντήσεις του έργου μας:
• Η δεύτερη διακρατική μας συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Cluj-Napoca (Ρουμανία), μεταξύ 23-24 Απριλίου
  2018.
• Η πρώτη μας συνάντηση προσωπικού πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά (Ελλάδα), μεταξύ 27-29 Ιουνίου 2018.
• Η δεύτερη διακρατική μας συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Μπρατισλάβα (Σλοβακία), μεταξύ 9-10 
  Οκτωβρίου 2018.


