
Υπάρχει το προφίλ της Laila,  που είναι καθοδηγούμενη και θέλει 
υποστήριξη. 

Είναι μια γυναίκα Κούρδη από τη Συρία. Η μητρική της γλώσσα είναι 
η κουρδική αλλά μιλάει άπταιστα και αραβικά. Είναι μουσουλμάνα 
και η κουλτούρα της είναι η κουρδική. Είναι ένα ήρεμο και χαλαρό 
άτομο που δεν θέλει να κάνει καμία συζήτηση. Στα ενδιαφέροντά 
της ανήκει το ντεκουπάζ και θέλει να συνεχίσει τις σπουδές της. 

Τώρα αρχίζει να γίνεται συναρπαστικό. Γιατί φυσικά δεν είναι εύκολο 
να βρεις τα καλύτερα ζευγάρια για αντιστοίχιση. Η δεξαμενή των 
φίλων και των καθοδηγουμένων δεν είναι ατελείωτη. Δεν 
ταιριάζουν πάντα όλα τέλεια. Παρ 'όλα αυτά, μπορεί να λειτουργήσει 
καλά αν ρίξετε μια προσεκτική ματιά στους ανθρώπους. 

Στην ιδανική περίπτωση, κάποιος πρέπει να αποφασίζει - ακόμη και 
πριν από το ταίριασμα - όχι μόνος, αλλά στο πλαίσιο μιας ομάδας. 

Και τώρα, πώς βρίσκετε το ιδανικό ζευγάρι; 

Ας δούμε αμέσως
ένα παράδειγμα : 

Ποια είναι τα κριτήρια 
αντιστοίχισης; 

Γλώσσα και εθνικότητα

Πολιτισμικό ή/και 
εκπαιδευτικό 

υπόβαθρο 

Προσωπικότητα 
και ενδιαφέροντα

Ηλικία  

Φύλο 

Τι είναι η προ-αντιστοίχιση; 

Η προ-αντιστοίχιση είναι η φάση 
που προηγείται της επίσημης 
αντιστοίχισης, στην οποία τα 
ζευγάρια των μεντόρων και των 
καθοδηγούμενων ταιριάζουν 
επίσημα. Σε αυτή τη φάση, οι 
υποψήφιοι έχουν την ευκαιρία να 
συναντηθούν για πρώτη φορά κατά 
τη διάρκεια μιας άτυπης 
συνάντησης. Ωστόσο, αυτό δεν 
είναι απαραίτητο. 

Προ-αντιστοίχιση των
ζευγαριών καθοδήγησης 

Ενότητα III " Διαδικασία του συστήματος φίλων (buddy)"



Δεδομένου ότι η κοινή γλώσσα είναι απαραίτητη, 
υπάρχουν τρεις πιθανοί μέντορες για αυτήν : 

Ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο της διαδικασίας προ-αντιστοίχισης; 

αρχική αυτό-αξιολόγηση τόσο 
των μεντόρων όσο και των 

καθοδηγούμενων
(Βήμα 3)

εκπαίδευση των μεντόρων και 
ημερίδα ενημέρωσης για τους/τις 

καθοδηγούμενους/ες
(Βήμα 4)

συλλογή όλων των σχετικών 
πληροφοριών για τους/τις 

υποψηφίους/-ες

Εκτός από τη γλώσσα, ποια κριτήρια είναι πιο κατάλληλα, το φύλο ή η ηλικία; Τι γίνεται με τις 
διαφορές στη θρησκεία; Είναι κρίσιμες ή όχι; Τι γίνεται με την προσωπικότητα; Πρέπει να είναι 
παρόμοιοι ή διαφορετικοί χαρακτήρες ή οι ιδιοσυγκρασίες μπορούν επίσης να είναι 
συμπληρωματικές; Πόσο σημαντική είναι η εξειδίκευση; Πιο σημαντική από την προσωπικότητα; 

Ποτέ δεν υπάρχει μόνο μία σωστή λύση ή απόφαση. Πάντα υπάρχει ανάγκη να σταθμιστούν 
τα πράγματα. Θα βρείτε μια λεπτομερή άσκηση σχετικά με αυτό στο πρόγραμμα 
μαθημάτων. Αυτό χρησιμεύει για την αντιμετώπιση των διαφορετικών πτυχών. 

Η Reem, γυναίκα, από την 
Παλαιστίνη, μιλάει αραβικά, 
αγγλικά και γαλλικά, είναι 42 

ετών, άθεη, αυστηρή και πολύ 
αποφασισμένη 

προσωπικότητα, είναι γιατρός, 
της αρέσει το κολύμπι. 

Ο Μουσταφά, άνδρας, από το 
Μαρόκο, μιλάει αραβικά και 

αγγλικά, είναι 23 ετών, 
μουσουλμάνος, εσωστρεφής ως 
ιδιοσυγκρασία, είναι δικηγόρος, 

συμπονετική προσωπικότητα, 
του αρέσει η πεζοπορία.

Λοιπόν, πώς θα ταιριάξετε τον ιδανικό μέντορα για τη Λάιλα; 

Ο Yusef, άνδρας, από την 
Τυνησία, μιλάει αραβικά 
ως μητρική γλώσσα, είναι 
65 ετών, μουσουλμάνος, 
πολύ εξωστρεφής, είναι 
δάσκαλος, του αρέσει η 

ιστορία και το διάβασμα. 



Η διαδικασία προ-αντιστοίχισης 
χωρίζεται σε 4 μέρη: 

Η πρώτη πρόταση αντιστοίχισης 
παρουσιάζεται με βάση τις 

διαθέσιμες πληροφορίες που 
συλλέγονται τόσο για τους μέντορες 

όσο και για τους/ τις 
καθοδηγούμενους/-ες.

Τόσο ο/η μέντορας όσο και ο 
καθοδηγούμενος πρέπει να λάβουν μια 

περιγραφή και κάποιες πληροφορίες 
σχετικά με τον πιθανό ομόλογο. 

Εάν συμφωνούν και ο/η μέντορας και 
ο/η καθοδηγούμενος/-η, 

προγραμματίζεται και πραγματοποιείται 
μια πρώτη άτυπη συνάντηση.

1
2

3
4

Στη συνέχεια, ο/η συντονιστής/-τρια 
του/ της μέντορα έρχεται σε επαφή 
με τους συμμετέχοντες ξεχωριστά, 
προκειμένου να ζητήσει τη γνώμη 
τους σχετικά με τη συνάντηση και 

την επιλογή τους.


