
Ενότητα 6. Πώς να γίνεις μέντορας

Περιγραφή της ενότητας

Αυτή η ενότητα στόχο έχει να ενημερώσει τα μέρη που εμπλέκονται στο

Σύστημα Φίλων σχετικά με το ρόλο του/της μέντορα, τους τομείς στους

οποίους οι μέντορες μπορούν να υποστηρίξουν νεοαφιχθέντες/θείσες

μετανάστες/ριες και πώς δομείται μια σχέση καθοδήγησης. Επιπλέον, να

τονίσει τα οφέλη της καθοδήγησης για τους/τις μέντορες, τις προκλήσεις που

μπορεί να αντιμετωπίσουν και τα όρια που θα πρέπει να διατηρήσουν.

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, θα:

● Μάθετε τι (μπορεί) να περιλαμβάνουν οι δραστηριότητες καθοδήγησης

● Κατανοήσετε τα όρια της υποστήριξης από έναν/ μια μέντορα

● Έχετε την ικανότητα να αποκτήσετε/ ενισχύσετε δεξιότητες για μια

αποτελεσματική σχέση καθοδήγησης

● Είστε σε θέση να υποστηρίξετε την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της

ανεξαρτησίας των καθοδηγούμενων και να διευκολύνετε τη διαδικασία

ένταξής τους

● Κατανοήσετε την σημασία της σχέσης καθοδήγησης για τους/τις μέντορες

Θεωρητικό και Εννοιολογικό Υπόβαθρο

Για τους/τις νεοαφιχθέντες/θείσες μετανάστες/ριες ή πρόσφυγες, η

διαδικασία μετακίνησης και εγκατάστασης σε μια νέα χώρα συχνά ενέχει

προκλήσεις και δημιουργεί άγχος. Πρέπει να υποστηριχθούν για να έχουν την

δυνατότητα να ελιχθούν στις κοινωνικές ή νομικές διαδικασίες και εν τέλει να

βρουν εργασία και να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία. Όλα αυτά ενώ

παράλληλα θα πρέπει να μάθουν να εκφράζονται και να επικοινωνούν σε μια

νέα γλώσσα. Η υποστήριξη του/της μέντορα μπορεί διευκολύνει σημαντικά
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αυτή τη μεταβατική περίοδο και να τους βοηθήσει να αποκτήσουν

ανεξαρτησία και εμπιστοσύνη στη νέα τους ζωή.

Ο/η μέντορας είναι ένα άτομο που μπορεί να υποστηρίξει, να συμβουλεύσει

και να καθοδηγήσει. Οι μέντορες αφιερώνουν χρόνο για να γνωρίσουν

τους/τις καθοδηγούμενούς/ες τους, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και

στη συνέχεια χρησιμοποιούν την κατανόηση των ανωτέρω συνθηκών και την

προσωπική τους εμπειρία για να τους βοηθήσουν να τις βελτιώσουν και να

επιτύχουν τους στόχους τους.

Επομένως, ένας/μια μέντορας θα πρέπει να αναπτύξει δεξιότητες για να

διασφαλίσει ότι η καθοδήγηση είναι αποτελεσματική και έχει διαρκή

αποτελέσματα. Πιο αναλυτικά, οι μέντορες θα πρέπει να είναι:

● Καλοί/ες ακροατές/ριες και να αποπνέουν σταθερότητα

● Ευέλικτοι/ες

● Να διαθέτουν γνώσεις

● Μη επικριτικοί/ες

● Ικανοί/ες να παρέχουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση

● Ειλικρινείς και ευθείς

● Να έχουν δυνατότητα δικτύωσης και εύρεσης πόρων

● Πρόθυμοι-ες/ικανοί-ές να αφιερώσουν χρόνο στην βελτίωση άλλων

ανθρώπων

● Πρόθυμοι/ες να μάθουν

● Να δίνουν σημασία στην ποικιλομορφία προοπτικών

Παράλληλα, η σχέση καθοδήγησης έχει οφέλη για τους/τις μέντορες. Δομεί/

ενισχύει τις επικοινωνιακές και ηγετικές τους δεξιότητες, την πολιτισμική

συνείδηση και κοινωνικές δεξιότητες όπως η υπομονή, η ανεκτικότητα, ο

σεβασμός και η ενσυναίσθηση, ενώ τους/ τις δίνει την αίσθηση εκπλήρωσης

ενός περίπλοκου και ουσιαστικού έργου.

Παράλληλα, θα πρέπει να τεθούν όρια εκ των προτέρων για να αποφευχθεί η

παρανόηση των ρόλων και των δυνατοτήτων της καθοδήγησης, οι
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συγκρούσεις και η απογοήτευση προκειμένου να μπορεί η σχέση

καθοδήγησης να εκπληρώσει τους σκοπούς της χωρίς εμπόδια.

Περιεχόμενο/Θεματικές

Αυτή η ενότητα θα συζητήσει τις ακόλουθες θεματικές:

1. Ο ρόλος του μέντορα σε διάφορους τύπους ένταξης (υποδοχή, εργασία,

εκπαίδευση κ.λπ.)

2. Γιατί να γίνει κάποιος/α μέντορας;

3. Η σχέση καθοδήγησης (βήμα προς βήμα)

4. Όρια της υποστήριξης που μπορούν να παρέχουν οι μέντορες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ/ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ/ΤΕΣΤ

1. Αυτοαξιολόγηση για να γνωρίζουν οι μέντορες τι προσφέρουν στον/

στην καθοδηγούμενο/η σας και τι να περιμένουν από τον εαυτό τους.

●Ποια είναι τα δυνατά μου σημεία ως μέντορας;

● Ποιες είναι οι προκλήσεις που μπορεί να συναντήσω ως μέντορας;

● Με ποιους τρόπους μπορώ να αντισταθμίσω τις αδυναμίες μου στην

καθοδήγηση (π.χ. σχετικά βιβλία, εκπαίδευση, συμβουλές από ένα

θετικό πρότυπο);

Έρευνα Χαρακτηριστικών Μέντορα

Με την ολοκλήρωση της παρακάτω έρευνας οι υποψήφιοι/ες μέντορες

μπορούν να αξιολογήσουν εάν είναι έτοιμοι/ες να γίνουν μέντορες. Οι

μέντορες καλούνται να αξιολογήσουν κάθε χαρακτηριστικό ρωτώντας:

«Είμαι...;» ή «Έχω αυτή την ιδιότητα ...;»

Κυκλώστε τον αριθμό που σας αντιπροσωπεύει χρησιμοποιώντας την

παρακάτω κλίμακα ως οδηγό: 1=Πάντα, 2=Συχνά, 3=Μερικές φορές,

4=Σπάνια, 5=Ποτέ

Αποτελεσματικά Χαρακτηριστικά
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1. Εντοπίζω τις δυνατότητες και πιστεύω στους άλλους 1 2 3 4 5

2. Είμαι ένας/μια δικτυωμένος/η και επινοητικός/η οδηγός 1 2 3 4 5

3. Διαθέτω Υπομονή και Ανοχή 1 2 3 4 5

4. Παρέχω Ενθάρρυνση 1 2 3 4 5

5. Βλέπω τη μεγάλη εικόνα 1 2 3 4 5

Αναποτελεσματικά Χαρακτηριστικά

1. Είμαι υπερβολικά απασχολημένος/η για να αναλάβω θέση μέντορα 1 2 3 4

5

2. Χρησιμοποιώ τον/την καθοδηγούμενο/η ως βοήθεια 1 2 3 4 5

3. Είμαι πολύ επικριτικός/η 1 2 3 4 5

4. Δεν πηγαίνω με την εποχή 1 2 3 4 5

5. Έχω προβλήματα με τον εαυτό μου 1 2 3 4 5

Με βάση αυτή την αξιολόγηση, είστε έτοιμοι/ες να γίνετε μέντορας; Εάν όχι, τι

μπορείτε να διορθώσετε;

1. Ερωτήματα που πρέπει να λάβουν υπόψη οι μέντορες κατά την

έναρξη της σχέσης καθοδήγησης όταν θέτουν όρια:

● Ποιους αριθμούς τηλεφώνου επιθυμώ να δώσω στον/στην

καθοδηγούμενο/η; Ποιες ημέρες και ώρες επιθυμώ να είμαι διαθέσιμος/η για

επικοινωνία;

● Θέλω να πηγαίνω σε μέρη με τον/την καθοδηγούμενο/η μου τα οποία

κοστίζουν; Πόσα χρήματα είμαι διατεθειμένος/η να ξοδεύω την εβδομάδα;

● Πώς θα ανταποκριθώ στο αίτημα ενός/μιας καθοδηγούμενου/ης για

οικονομική βοήθεια;

● Θέλω ο/η καθοδηγούμενος/η να επισκέπτεται το σπίτι μου; Πώς θα

χειριστώ αυτό το ζήτημα;
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● Θα συναντιέμαι με τον/την καθοδηγούμενο/η μου μόνο συγκεκριμένες

φορές κάθε εβδομάδα ή θα έχουμε πιο ευέλικτο πρόγραμμα; Πώς θα

χειριστώ μια κατάσταση όπου ο/η καθοδηγούμενος/η τηλεφωνεί και ζητάει

βοήθεια άμεσα/ αυθημερόν;

● Τι θα κάνω αν αρχίσω να νιώθω άγχος αναφορικά με τη σχέση

καθοδήγησης; (Υπόδειξη: επικοινωνία με τον συντονιστή)

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο/η μέντορας μπορεί πάντα να έχει ως βάση για

την προετοιμασία του τις πληροφορίες που του/της παρέχονται κατά τη

διαδικασίες επιλογής και εκπαίδευσης.

2. Συμβουλές επικοινωνίας για μέντορες (ιδίως σε περίπτωση που

μέντορας και καθοδηγούμενος/η δεν έχουν την ίδια μητρική γλώσσα)

● Μπορείτε να χρησιμοποιείτε χειρονομίες — Αλλά να προσέχετε τις

εκφράσεις σας και ακόμη, να προσπαθείτε να αποπνέετε θετικότητα όταν με

τις λέξεις δεν μπορείτε να εκφραστείτε επιθυμητά.

● Μπορείτε να σχεδιάσετε εικόνες — Αυτός μπορεί να είναι ο τρόπος

επικοινωνίας σας στην αρχή. Για παράδειγμα, μπορεί να σχεδιάσετε έναν

χάρτη με οδηγίες για το μπακάλικο ή ένα μήλο όταν διδάσκετε λεξιλόγιο

τροφίμων κ.λπ.

● Να είστε ενεργός/η ακροατής/ρια και να δείξετε ότι ακούτε, ακόμα κι αν δεν

καταλαβαίνετε απόλυτα.

● Να χρησιμοποιείτε ανοικτή γλώσσα σώματος — Αυτό διαβεβαιώνει τον/την

καθοδηγούμενο/η ότι δίνετε σημασία σε αυτά που μοιράζεται μαζί σας ή αυτά

που προσπαθεί να μοιραστεί.

● Να δίνετε σημασία στον σεβασμό του προσωπικού χώρου — Ένας καλός

εμπειρικός κανόνας είναι να μην αγγίζετε ένα άτομο, ειδικά από το αντίθετο

φύλο. Ακόμα κι αν το άτομο σας δώσει ρητή συγκατάθεση, καλό είναι να
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θυμάστε τις ισορροπίες ισχύος και ότι το άτομο μπορεί να μην αισθάνεται ότι

«δικαιούται» να αρνηθεί.

● Να αποφεύγετε να διακόπτετε τον/την καθοδηγούμενο/η — Ακόμη,

μπορείτε να επαναλαμβάνετε ό, τι ακούτε. Αυτό δείχνει ότι παρακολουθείτε

και ότι σέβεστε αυτό που λέει ο/η καθοδηγούμενος/η.

● Να έχετε υπομονή — Να δίνετε πάντα χρόνο στους/ στις

καθοδηγούμενους/ες να μιλήσουν για τα ζητήματα που τους/ τις

απασχολούν.

● Να ζητάτε επιβεβαίωση — Είναι σημαντικό για τον/ την καθοδηγούμενό/ή

σας να κατανοεί τι λέτε. Για να το πετύχετε αυτό, ζητήστε από τον/ την

καθοδηγούμενο/η να επαναδιατυπώσει ένα σημείο ή ένα σχόλιο ("Θέλω να

βεβαιωθώ ότι αυτό που είπα ήταν ξεκάθαρο. Θα μπορούσατε να μου πείτε τι

καταλάβατε...;")

4. Ανατροφοδότηση

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αυτό το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους/ τις

καθοδηγούμενους/ες να αντιμετωπίσουν τα σχόλια που λαμβάνουν από άλλα

άτομα. Οι άνθρωποι τείνουν να ταξινομούν τις ανατροφοδοτήσεις σε θετικές

και αρνητικές, δηλαδή επικρίσεις ή φιλοφρονήσεις.

Αυτό το μοντέλο προτείνει τέσσερις ταξινομήσεις για την ανατροφοδότηση:

συμβουλή, φιλοφρόνηση, κριτική και πρόταση. Οργανώνοντας τα σχόλια που

έχουν λάβει σε ένα πίνακα, οι καθοδηγούμενοι/ες καλούνται να αναρωτηθούν

«τι πρέπει να κάνω με τα σχόλια που έλαβα;» αντί να τα ταξινομήσουν απλώς

σε θετικά και αρνητικά. Οι μέντορες μπορούν να τους/ τις βοηθήσουν να

καταλάβουν εάν και τι είδους αλλαγή μπορεί να θέλουν να ενεργοποιήσουν με

βάση τις ανατροφοδοτήσεις και να δημιουργήσουν ένα σχέδιο δράσης για να

το πετύχουν.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ:
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ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΣΗ:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ (ΚΡΙΤΙΚΗ):

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Υποστηρικτικό υλικό

Επιπρόσθετη πηγή 1

Τίτλος: Καθοδήγηση μεταναστών/ριών για να

αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Η

Truphena μοιράζεται την εμπειρία της ως

εθελόντρια μέντορας (Αυστραλιανός Ερυθρός

Σταυρός)

Περιγραφή: Βίντεο

Σύνδεσμος για

την πηγή:

Mentoring migrants to reach their full potential |

Australian Red Cross

Επιπρόσθετη πηγή 2

Τίτλος: Βοηθώντας τους/τις πρόσφυγες να βρουν θέσεις εργασίας που

ταιριάζουν με τις δεξιότητες και την εμπειρία τους μέσω

καθοδήγησης (UNHCR Canada)

Περιγρ

αφή:

Βίντεο

Σύνδεσ

μος για

την

πηγή:

Helping refugees find jobs that match their skills through

mentorship (unhcr.ca)

Προκλήσεις και συμβουλές για επαγγελματίες/μέντορες

Ως μέντορας, μπορεί να αντιμετωπίσετε μία ή περισσότερες από τις

παρακάτω προκλήσεις όταν ασχολείστε με τον/την καθοδηγούμενό/ή σας:
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● Αξιολόγηση του ιστορικού του/της καθοδηγούμενου/ης (γνώσεις και

δεξιότητες)

● Κατανόηση του πολιτισμικού υπόβαθρου των καθοδηγούμενων και των

επιπτώσεών του στη λήψη των αποφάσεων

●  Προσδιορισμός των κινήτρων του/της καθοδηγούμενου/ης

● Αντιμετώπιση της απειρίας του/της καθοδηγούμενου/ης (γνώσεις και

δεξιότητες)

● Εύλογη στοχοθέτηση

● Διατήρηση αφοσίωσης από μέρους του/της καθοδηγούμενου/ης

● Οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τον /την καθοδηγούμενο/η

● Προώθηση της ανεξαρτησίας του/της καθοδηγούμενου/ης

● Καθορισμός περιορισμών και ορίων για τη σχέση μέντορα/

καθοδηγούμενου-ης

● Παροχή αρνητικής ανατροφοδότησης στον/ στην καθοδηγούμενο/η για

έλλειψη προόδου

● Κατανομή χρόνου

● Διατήρηση υπομονής

Διάρκεια

Η διάρκεια αυτής της ενότητας είναι περίπου 1,5 ώρα.

Κουίζ/Δραστηριότητα αυτό-αξιολόγησης

1. Σε ποιους τομείς μπορούν οι μέντορες να υποστηρίξουν

καθοδηγούμενους/ες με μεταναστευτικό/ προσφυγικό υπόβαθρο;

1. Ενώπιον των δημοσίων αρχών.

2. Στις καθημερινές τους εργασίες (σούπερ μάρκετ, παντοπωλείο,

πληρωμή λογαριασμών)

3. Σε όλες τις πτυχές που σχετίζονται με την διευκόλυνση της ένταξής

τους (δημόσιες υπηρεσίες, καθημερινές εργασίες, εκμάθηση της

γλώσσας, συμμετοχή στην κοινωνική ζωή). [ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
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2. Πώς θα πρέπει οι μέντορες να αντιμετωπίζουν τα λάθη/ ανάρμοστη

συμπεριφορά των καθοδηγούμενων;

α. Οι μέντορες θα πρέπει να βοηθούν τους/ τις καθοδηγούμενους/ες

να συνειδητοποιήσουν τα δικά τους λάθη ή τους τομείς βελτίωσης με

διορατικές ερωτήσεις και να αποφεύγουν να τους/ τις κρίνουν.

[ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]

β. Οι μέντορες δεν πρέπει να λένε στους/ στις καθοδηγούμενους/ες ότι

έχουν κάνει ένα λάθος για να μην τους/ τις αποθαρρύνουν.

γ. Δεν εναπόκειται στον/στην μέντορα να διορθώσει τον/ την

καθοδηγούμενο/η.

3. Επωφελούνται οι μέντορες από τη σχέση καθοδήγησης;

1. Οι μέντορες κερδίζουν χρήματα από την καθοδήγηση.

2. Αποκτούν και ενισχύουν σημαντικές δεξιότητες, όπως δεξιότητες

επικοινωνίας και ηγεσίας, ενώ διευρύνουν τις γνώσεις τους για

διαφορετικούς πολιτισμούς και προοπτικές και συχνά αισθάνονται ότι

η ζωή τους εμπλουτίζεται με την υποστήριξη που παρέχουν. [ΣΩΣΤΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ]

3. Η καθοδήγηση είναι κυρίως επωφελής για τους/ τις

καθοδηγούμενους/ες.

4. Πώς τίθενται τα όρια σε μια σχέση καθοδήγησης;

1. Ο συντονιστής θα θέσει τα όρια στη σχέση καθοδήγησης.

2. Ο/Η μέντορας μπορεί να θέσει όρια με το να είναι προετοιμασμένος/η

και να ενημερώνει τον/ την καθοδηγούμενο/η και να μην φοβάται να

πει όχι. [ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]

3. Τα όρια μπορούν να τεθούν με την υπογραφή σύμβασης με τον/ την

καθοδηγούμενο/η.

Πηγές
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Θεματική 1 – Ο ρόλος του/της μέντορα σε διάφορους τύπους ένταξης

(υποδοχή, εργασία, εκπαίδευση κ.λπ.)

Περιγραφή της θεματικής:

Στην αρχή, οι καθοδηγούμενοι/ες θα χρειαστούν υποστήριξη για να μπορούν

να επικοινωνούν για τις καθημερινές ανάγκες και τα καθήκοντά τους καθώς

και να διευθετούν εργασίες σε τομείς απαραίτητους για την ένταξή τους, όπως

η πρόσβαση σε δημόσιες αρχές, υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης.

Προς ανάγνωση

Για τους/ τις μετανάστες/ριες και τους/τις πρόσφυγες που έχουν ελάχιστες ή

καθόλου πιθανότητες να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους, η έναρξη

μιας νέας ζωής στη χώρα υποδοχής και η ενσωμάτωση στην τοπική

κοινότητα είναι απαραίτητα.

Οι μέντορες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους, τους ακόλουθους στόχους,

καθώς βοηθούν τους/ τις καθοδηγούμενους/ες να επιτύχουν αυτάρκεια μέσω
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του μακροπρόθεσμου αντίκτυπου της καθοδήγησης: (1) Γνώση της τοπικής

γλώσσας, (2) Κοινωνικοποίηση, (3) Ενσωμάτωση στην κοινότητα (4)

Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που συνδέονται με τις ανάγκες της

αγοράς εργασίας.

Οι μέντορες και οι καθοδηγούμενοι/ες θα πρέπει να έχουν ευκαιρίες να

εξασκούνται στην εκμάθηση της γλώσσας. Αυτό μπορεί να γίνει πιο επίσημα

με τη μελέτη λεξιλογίου ή συνομιλώντας κατά τη διάρκεια από κοινού

δραστηριοτήτων.

Κάθε σχέση μέντορα- καθοδηγούμενου/ης διαμορφώνεται συγκεκριμένα

ανάλογα με την κατάσταση. Προτείνεται οι δραστηριότητες να

επικεντρώνονται σε πρακτικές ανάγκες, όπως πώς μπορεί κανείς να

μετακινηθεί, να αγοράσει τρόφιμα ή να πληρώσει τους λογαριασμούς. Μέσα

από αυτές τις καθημερινές δραστηριότητες αντιμετωπίζονται οι ευρύτεροι

στόχοι της εκμάθησης της τοπικής γλώσσας, της κοινωνικοποίησης και της

ένταξης στην κοινότητα.

Οι μέντορες βοηθούν τους/ τις καθοδηγούμενους/ες στην εκμάθηση της

τοπικής γλώσσας, ενώ παράλληλα μπορούν να συζητούν θέματα

πολιτισμικού προσανατολισμού, όπως η στέγαση, η απασχόληση, οι

μεταφορές και η εκπαίδευση. Αυτές οι συζητήσεις βοηθούν τους/ τις

καθοδηγούμενους/ες να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες και να

προσαρμόσουν την ζωή τους στην κοινότητα.

Οι μέντορες θα πρέπει επίσης να βοηθούν τους/ τις καθοδηγούμενους/ ες με

συγκεκριμένα προβλήματα που τους αναφέρουν και τα οποία ενδέχεται να

απαιτούν υποστήριξη ή γνώση των τοπικών κανόνων ή συστημάτων.

Επιπλέον, καθώς οι δραστηριότητες καθοδήγησης χαρακτηρίζονται από

άτυπες σχέσεις, οι μέντορες να συστήσουν τους/ τις καθοδηγούμενους/ες

στην κοινότητα ή σε εκδηλώσεις τοπικών παραδόσεων ή να περάσουν

ελεύθερο χρόνο τους μαζί (για παράδειγμα, να επισκεφθούν μια βιβλιοθήκη ή

ένα μουσείο).
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Θεματική 2 - Γιατί να γίνει κάποιος/α μέντορας;

Περιγραφή της θεματικής

Οι μέντορες αναφέρουν συχνά ότι δίνοντας το χρόνο και την ενέργειά τους για

να δουλέψουν με καθοδηγούμενους/ες, η δική τους ζωή εμπλουτίζεται βαθιά.

Αναπτύσσουν φιλίες δουλεύοντας με ανθρώπους από άλλους πολιτισμούς,

καθώς και γνώσεις για την πλούσια κληρονομιά και τον πολιτισμό των

μεταναστών/ριών.

Προς ανάγνωση

Το να γίνει κάποιος/α μέντορας υπερβαίνει κατά πολύ ένα αίσθημα

ανταμοιβής λόγω προσφοράς. Υπάρχει ένα τεράστιο φάσμα

πλεονεκτημάτων προσωπικής ανάπτυξης που αποκομίζουν οι μέντορες από

την συγκεκριμένη εμπειρία, όπως:

● Αυξημένη αυτοπεποίθηση

● Αυξημένη αυτογνωσία

● Ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας

● Ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας

● Ενεργή ακρόαση

● Έκθεση σε νέες και διαφορετικές προοπτικές

● Ανάπτυξη προσωπικού δικτύου

● Αυξημένη εργασιακή ικανοποίηση

● Μαθαίνοντας από τον Άλλο

Θεματική 3 - Σχέση καθοδήγησης (βήμα προς βήμα)

Περιγραφή της θεματικής:

Η δημιουργία μιας αποτελεσματικής σχέσης καθοδήγησης απαιτεί σωστή

οργάνωση, προθυμία και αφοσίωση χρόνου και προσπάθειας και από τα δύο

μέρη, ενώ κατανοούν τους ρόλους και τα όριά τους.
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Προς ανάγνωση

Μόλις επιβεβαιωθούν τα ζευγάρια καθοδήγησης (αυτό συμβαίνει μετά την

επιλογή, την αρχική αυτοαξιολόγηση, τη διαδικασία προ-αντιστοίχισης και

μερικές φορές μια πρώτη άτυπη συνάντηση) οργανώνεται μια επίσημη

πρώτη συνάντηση. Σε αυτό το σημείο ο/η μέντορας και ο/η

καθοδηγούμενος/η θα αρχίσουν να εργάζονται μαζί για να αναπτύξουν ένα

εξατομικευμένο πρόγραμμα, ανταλλάσσοντας πληροφορίες, προσδοκίες και

επιθυμίες και καθορίζοντας στόχους για την περαιτέρω διαδικασία

καθοδήγησης. Εάν είναι η πρώτη συνάντηση, ο/η μέντορας και ο/η

καθοδηγούμενος/η συστήνονται – οι καθοδηγούμενοι από τον συντονιστή

του μέντορα ο οποίος συντονιστής επίσης συστήνεται στον/στην

καθοδηγούμενο/η, εάν δεν γνωρίζονται ήδη. Οι ανάγκες και οι στόχοι του/της

καθοδηγούμενου/ης αποσαφηνίζονται. Ο/Η μέντορας πρέπει να ενημερώσει

τον/ την καθοδηγούμενο/η για τις δυνατότητες και τα όρια σχετικά με τις

γνώσεις του και την διαθεσιμότητα χρόνου. Ζητείται από τον/ την

καθοδηγούμενο/η να μιλήσει για τις προσδοκίες, τους φόβους και τα όρια

που θέλει να θέσει. Με βάση όλα αυτά, ο/η μέντορας και ο/η

καθοδηγούμενος/η θα πρέπει να συμφωνήσουν για τα επόμενα βήματα: τα

καθήκοντα του/ της μέντορα και του/της καθοδηγούμενου/ης για την επόμενη

συνάντηση, τον τόπο και χρόνο της επόμενης συνάντησης. Οι λεπτομέρειες

που έχουν συμφωνηθεί καταγράφονται (σε έτοιμη φόρμα ή ημερολόγιο) και

παραδίδονται στον/στην καθοδηγούμενο/η. Η συχνότητα των συναντήσεων

πρέπει να συζητείται και να προκαθορίζεται: ανάλογα με τις ανάγκες των

καθοδηγούμενων από εβδομαδιαία έως δεκαπενθήμερη ή μηνιαία - όλα είναι

δυνατά. Για παράδειγμα, μπορούν να συναντώνται κάθε εβδομάδα για

περίπου δύο ώρες, κατά τη διάρκεια περίπου 6 μηνών. Εάν συμφωνούν και οι

δύο, υπογράφεται ένα (προ)σύμφωνο με τα βασικά σημεία. Η μορφή και το

περιεχόμενο των συνεδριών φίλων μπορεί να ποικίλλει. Η διατήρηση

ευελιξίας στην σχέση είναι σημαντική. Ο/Η μέντορας μπορεί να προτείνει
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τους προγραμματισμένους στόχους και να τους συζητήσει με τον/ την

καθοδηγούμενο/η προκειμένου να συγκεντρώσει τις ιδέες και τα σχέδια

του/της καθοδηγούμενου/ης για τα επόμενα βήματα. Οι στόχοι μπορεί να

αλλάξουν καθώς εξελίσσεται η διαδικασία. Η εποπτεία, η αυτοαξιολόγηση και

η παρακολούθηση της προόδου είναι ζωτικής σημασίας για την αξιολόγηση

της αποτελεσματικότητας της σχέσης καθοδήγησης.

Καθώς η σχέση καθοδήγησης εξελίσσεται, οι μέντορες θα πρέπει να

επικεντρωθούν στο να βοηθήσουν τους/ τις καθοδηγούμενους/ες να

προσαρμοστούν στη χώρα και κοινωνία υποδοχής.

Πώς μπορούν οι μέντορες να βοηθήσουν αποτελεσματικά τους/ τις

καθοδηγούμενους/ες;

1. Δώστε προτεραιότητα στην εκμάθηση της τοπικής γλώσσας και

επιτύχετε την εύρεση απασχόλησης. Οι καθοδηγούμενοι/ες θα πρέπει να

γνωρίζουν ότι ο πιο βασικός παράγοντας στην προσαρμογή είναι να μάθουν

να μιλούν μια νέα γλώσσα και ο δεύτερος παράγοντας είναι να βρουν

δουλειά.

2. Ενθαρρύνετε την αυτάρκεια. Οι μέντορες αποτελούν αρχική πηγή

καθοδήγησης για τους/ τις καθοδηγούμενους/ες, ωστόσο τελικά οι

καθοδηγούμενοι/ες πρέπει να μάθουν πώς να χειρίζονται προσωπικά τις

προκλήσεις που ενδέχεται να ανακύψουν.

3. Παρέχετε ειλικρινή ανατροφοδότηση. Οι καλοί μέντορες μπορούν να

βοηθήσουν τους/τις καθοδηγούμενους/ες να συνειδητοποιήσουν τα δικά

τους λάθη ή τους τομείς βελτίωσης με διορατικές ερωτήσεις, αντί να τους λένε

απλώς τι να κάνουν. Αυτό είναι γνωστό ως «Μέθοδος του Σωκράτη» –

δοκιμάστε το κάνοντας ερωτήσεις όπως: «Τι πήγε σωστά;», «Τι θα μπορούσε

να είχε πάει καλύτερα;», «Τι θα μπορούσατε να είχατε κάνει διαφορετικά;»
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4. Θέστε προσδοκίες. Δώστε στον/ στην καθοδηγούμενο/η σας έναν

λεπτομερή προσανατολισμό σχετικά με το τι είναι ρεαλιστικό να περιμένει

κανείς στην κοινότητα υποδοχής.

5. Μελετήστε τους/τις καθοδηγημένους/-ες. Για να είναι κανείς καλός/ή

μέντορας, πρέπει να ακούει, να παρατηρεί, να κάνει ερωτήσεις και μόνο τότε

να δίνει συμβουλές.

6. Μάθετε για την κουλτούρα και την ιστορία του/της

καθοδηγούμενου/ης. Οι νεοαφιχθέντες/θείσες μπορεί να έχουν διαφορετικά

πρότυπα και τρόπους επικοινωνίας. Θα πρέπει να αφιερώσετε χρόνο για να

μάθετε μερικές λέξεις χρησιμοποιώντας ένα δίγλωσσο λεξικό. Αυτό μπορεί να

σας βοηθήσει να παρέχετε ένα πλαίσιο για την ερμηνεία των διαφορών και

την κατανόηση των προοπτικών και των εμπειριών των προσφύγων και

μεταναστών/ριών.

7. Αναγνωρίστε ότι οι καθοδηγούμενοι/-ες χρειάζονται μια κοινότητα

υποστήριξης. Άτομα από την εθνοτική ομάδα του/της καθοδηγούμενου/ης

μπορεί να είναι πολύτιμη πηγή υποστήριξης.

8. Ζητήστε βοήθεια. Σε πολλές περιπτώσεις, οι μέντορες θα πρέπει να

συμβουλεύονται επαγγελματίες για το πώς να αντιμετωπίσουν ορισμένα

ζητήματα. Για παράδειγμα, εάν οι καθοδηγούμενοι/ες υποφέρουν από

ψυχολογικά προβλήματα, κατάθλιψη κ.λπ. που επιδεινώνονται ή/και έχουν

μεγάλη διάρκεια, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με έναν λειτουργό ψυχικής

υγείας.

Για να δημιουργήσετε μια επιτυχημένη σχέση καθοδήγησης, ακολουθούν

μερικές συμβουλές για μέντορες (τι μπορείτε να κάνετε και τι να μην κάνετε):

Τι μπορείτε να κάνετε

1. Ακούστε ενεργά

2. Να είσαι προσιτός/ή
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3. Προωθήστε την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την εμπιστευτικότητα, και για

αντίθετες περιπτώσεις συμβουλευτείτε πρώτα τον συντονιστή σας ή τους

συναδέλφους σας

4. Να διατηρείτε ανοικτούς ορίζοντες και να έχετε επίγνωση τυχόν δικών σας

στάσεων, πεποιθήσεων, στερεοτύπων.

5. Να συμμετέχετε ενεργά και να αφοσιώνεστε στη σχέση μέντορα-

καθοδηγούμενου/ ης (π.χ., μπορείτε να διατηρείτε επαφή πέρα   από τις

συνεδρίες καθοδήγησης)

6. Να κατανοήσετε ότι το να είναι κανείς μέντορας απαιτεί προσωπική

επένδυση και χρόνο

7. Να πηγαίνετε προετοιμασμένοι/ες στις ατομικές συναντήσεις

8. Να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τον χρόνο στις συνεδρίες καθοδήγησης

9. Να είστε ευέλικτοι/ες: μπορείτε να προσαρμόσετε τις συνεδρίες

καθοδήγησης στις ανάγκες και τη διάθεση του/της καθοδηγούμενου/ης σας

10. Να εξετάσετε προσεκτικά το συγκεκριμένο πολιτισμικό υπόβαθρο του/της

καθοδηγούμενου/ης και το μεταναστευτικό καθεστώς

11. Να θέσετε τα όριά σας και να βρείτε την ισορροπία μεταξύ προσωπικής

και επαγγελματικής σχέσης

12. Να αναγνωρίσετε τι μπορείτε και τι δεν μπορείτε να κάνετε

13. Να ενθαρρύνετε την αυτάρκεια και την ανεξαρτησία του/της

καθοδηγούμενου/ης σας

14. Να θυμίζετε στον/ στην καθοδηγούμενό/ή σας τα πράγματα που άπτονται

της δικής του/ της ευθύνης.

Τι να μην κάνετε

1. Μην είστε επικριτικοί/ές σχετικά με τις επιλογές / τις πεποιθήσεις / τον

τρόπο ζωής / την κουλτούρα του/της καθοδηγούμενου/ης σας

2. Μην γίνετε η οικογένεια/ κοινωνικός λειτουργός / θεραπευτής / «μπέιμπι

σίτερ» τους
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3. Μην κηρύττετε τις προσωπικές σας αξίες στον/ στην καθοδηγούμενο/η

4. Μην δανείσετε χρήματα ή πολύτιμα πράγματα στον/ στην

καθοδηγούμενο/η

5. Μην δίνετε υποσχέσεις που δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε

6. Μην περιμένετε επιτακτικά άμεσα αποτελέσματα και βελτιώσεις από τον/

την καθοδηγούμενό/ή σας.

Θεματική 4 - Όρια της υποστήριξης που μπορούν να παρέχουν οι

μέντορες

Περιγραφή της θεματικής:

Ο καθορισμός ορίων είναι απαραίτητος και για τα δύο μέρη. Οι

καθοδηγούμενοι/ες μπορεί να έχουν μη ρεαλιστικές ιδέες για το τι μπορεί και

τι θα κάνει ένας/ μια μέντορας για αυτούς. Οι μέντορες θα πρέπει να εξηγούν

τι είδους βοήθεια μπορούν να παρέχουν και να αντιμετωπίζουν εκ των

προτέρων πιθανά ζητήματα που θα πρέπει να διευθετηθούν και να

συμφωνηθούν.

Προς ανάγνωση

Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η σχέση καθοδήγησης, ο/η μέντορας θα

πρέπει να κάνει ξεκάθαρα τα όρια από νωρίς και να και να τα τηρήσει με

συνέπεια. Κάτι τέτοιο θα βοηθήσει στην αποφυγή προβλημάτων στο μέλλον.

● Να είστε έτοιμοι/ες να ορίσετε ένα γενικό πλαίσιο της σχέσης

καθοδήγησης. Θα πρέπει να είστε έτοιμοι/ες να απαντήσετε σε ερωτήσεις

σχετικά με τις ημέρες και ώρες που θα συναντιέστε με τον/την

καθοδηγούμενο/η ή που μπορεί να σας καλέσει, αν μπορεί να σας επισκεφθεί

στο σπίτι σας, πώς θα απαντήσετε σε αξιώσεις για οικονομική ενίσχυση κ.λπ.

● Μη φοβάστε να πείτε «Όχι». Αυτό μπορεί να είναι πολύ δύσκολο στην

αρχή, αλλά είναι απαραίτητο. Σας ζητά ο/η καθοδηγούμενος/η να κάνετε ένα

τηλεφώνημα ακόμα και όταν οι γλωσσικές του δεξιότητες είναι επαρκείς για
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να το κάνει μόνος/η του/της; Σας ζητά ο/η καθοδηγούμενος/η χρήματα ή

υλικά αγαθά;  Ως μέντορας, έχετε το δικαίωμα να πείτε όχι.

● Τα όρια βοηθούν στην πρόληψη της εξουθένωσης. Η εργασία

εγκατάστασης μεταναστών/ριών και προσφύγων μπορεί να είναι αγχωτική,

ακόμη και για μέντορες. Είναι ένα πεδίο όπου συναντάται συχνά

επαγγελματική εξουθένωση (burnout). Πρωταρχικός τρόπος για να την

αποτρέψετε είναι να φροντίσετε τον εαυτό σας. Οι καλύτεροι βοηθοί ξέρουν

πώς να κρατούν μια ισορροπία μεταξύ των αναγκών τους και των αναγκών

αυτών που εξυπηρετούν. Εάν αρχίσετε να αισθάνεστε ότι εξαντλείστε,

ενημερώστε το προσωπικό του συντονιστή οργανισμού.

● Οι μέντορες θα πρέπει να εκπαιδεύονται ώστε να αναπτύσσουν

«αποστασιοποιημένη συμπόνια». Η αποστασιοποιημένη συμπόνια

σημαίνει να αναπτύξεις έναν τρόπο να μπεις στην κατάσταση του ατόμου που

χρειάζεται υποστήριξη αλλά συνεχίζοντας να λειτουργείτε αποτελεσματικά

στον ρόλο υποστήριξης. Αν και είναι σημαντικό να δημιουργήσετε έναν δεσμό

με τον/την καθοδηγούμενο/η, θα πρέπει να θυμάστε ότι το να αντιμετωπίζετε

τα προβλήματά του/της ως δικά σας μπορεί να βλάψει και τους δύο σας

μακροπρόθεσμα.
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