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Θες να κάνεις τη διαφορά; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΙΝΕ ΜΕΝΤΟΡΑΣ! 
 

Τί είναι το Mentoring;  

«Το Mentoring είναι μια σχέση συνεργασίας 
μεταξύ δύο ατόμων, η οποία επιτρέπει την 
ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων, πληροφοριών 
και πρακτικών συμβουλών για ένα συγκεκριμένο 
τομέα απασχόλησης ή δραστηριότητας.  Είναι 
μια σχέση που ενδυναμώνει και αναπτύσσει το 
συναίσθημα της αυτοπεποίθησης, ενισχύοντας 
τις επαγγελματικές και προσωπικές δεξιότητες 
και των δύο μερών.» 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  (2021) 

 
Το DREAMM στοχεύει να αναπτύξει μια 
μεθοδολογία Mentoring για την εφαρμογή ενός 
μοντέλου αμφίδρομης ενσωμάτωσης των 
νεοαφιχθέντων υπηκόων τρίτων χωρών και των 
τοπικών κοινοτήτων λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαπολιτισμικές διαστάσεις. 

Επιθυμείς να γίνεις Μέντορας στο DREAMM 
Project; 
Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος που θέλει να 
βοηθήσει στη διαδικασία ένταξης των 
νεοαφιχθέντων μεταναστών μπορεί να δηλώσει 
συμμετοχή. Δίνεται προτεραιότητα συμμετοχής 
σε φοιτητές και απόφοιτους Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών Επιστημών, επαγγελματίες που 
εργάζονται με πρόσφυγες και μετανάστες αλλά 
και άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο που 
επιθυμούν να συμβάλλουν στο έργο. 
 
Μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχοντες 
θα: 

- Αναπτύξουν  ικανότητες  συμπεριληπτικής  
επικοινωνίας και Mentoring 

- Αποκτήσουν διαπολιτισμική εμπειρία 

- Ενισχύσουν το γνωσιακό δυναμικό τους  
από τις εμπειρίες των άλλων 

- Επωφεληθούν μέσω της έκθεσης σε νέες 
ιδέες και προσεγγίσεις

 

Ξεκίνα με μια σύντομη εκπαίδευση 
Οι εκπαιδευτές του DREAMM θα παρέχουν ένα 
σύντομο εκπαιδευτικό σεμινάριο για όσους 
ενδιαφέρονται να γίνουν Μέντορες του 
προγράμματος. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα 
παρέχει βασικές γνώσεις για το μεταναστευτικό 
ζήτημα, τις πολιτιστικές, ψυχολογικές και 
ανθρωπολογικές πτυχές της μετανάστευσης. Οι 
συμμετέχοντες, μετά το πέρας του 
προγράμματος, θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν 
ορθές πρακτικές διαπολιτισμικής επικοινωνίας, 
να χαρτογραφούν το σύστημα των κοινωνικο-
υγειονομικών υπηρεσιών της χώρας  καθώς και 
να συντονίζουν ομάδες αιτούντων ασύλου, 
προσφύγων και άλλων ατόμων με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο που βρίσκονται σε 
ρίσκο κοινωνικού αποκλεισμού. 

 
 

Θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης. 
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www.dreamm-project.eu - info@dreamm-project.eu 

 

 
This project is funded by 

the European Union’s Asylum, 

Migration and Integration Fund 

ΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ! 

Αυτή η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης 
αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και είναι αποκλειστική ευθύνη 
τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση των 
πληροφοριών που περιέχει. 
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