
Εφαρμογή του 

μοντέλου πιστοποίησης 

για μέντορες/

συμβούλους στον 

τομέα της οικολογικής 

βιομηχανίας 

 Έμπειροι εργαζόμενοι των επιχει-

ρήσεων της οικολογικής βιομηχα-

νίας, υπεύθυνοι για την καθοδήγη-

ση άλλων εργαζομένων, εκπαιδευ-

όμενων ή φοιτητών 

 Εργαζόμενοι που φιλοδοξούν να 

γίνουν μέντορες/σύμβουλοι  

 Εκπαιδευτικοί οργανισμοί και φο-

ρείς εκπαίδευσης 

 Οργανισμοί πιστοποίησης 

μεντόρων/ συμβούλων της οικολο-

γικής βιομηχανίας  

 Ενώσεις εργαζομένων στον τομέα 

της οικολογικής βιομηχανίας  

 Εργαζόμενοι στην οικολογική βιο-

μηχανία 

 

Συνεργάτες 
 

 

Institute of Environmental Protection - 

National Research Institute (IOŚ-PIB), 

Πολωνία 

 

  

Institute for Sustainable Technologies – 
National Research Institute (ITeE-PIB), 

Πολωνία 

 

 

 

SINERGIE, Ιταλία 

 

  

International Centre for the 
Environment, Resource Management & 

Sustainability Limited (ICERMS), 

Ηνωμένο Βασίλειο 

  

 

Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ , 

Ελλάδα 

 

Οι ομάδες-στόχοι για τα 
αποτελέσματα του προγράμματος 

θα είναι οι: 

Διάρκεια: 01/11/2016 – 31/10/2018  

Αριθμός έγκρισης:  2016-1-PL01-KA202-026809  

Website: http://www.ecomentor.ios.edu.pl   

Facebook: Ecomentor 

E-mail: euprojects@dimitra.gr 

Το πρόγραμμα EcoMentor χρηματοδοτήθηκε με την υποστήρι-

ξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το EcoMentor αντικατοπτρίζει 

την απόψη από τον συντάκτη του και δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη η Επιτροπή για οποιαδήποτε χρήση των πληροφορι-

ών που περιέχονται σε αυτό. 



 Ανάπτυξη του προτύπου επαγγελματικής επάρκει-

ας των μεντόρων στον τομέα της οικολογικής βιο-

μηχανίας 

 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος 

 Σχεδίαση, ανάπτυξη και δοκιμή επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) μικτής μάθη-

σης, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μά-

θησης (e-learning) 

 Ανάπτυξη, εφαρμογή και έλεγχος  του συστήμα-

τος πιστοποίησης των ικανοτήτων των μεντόρων 

στην οικολογική βιομηχανία 

Ένας από τους κύριους άξονες της παροχής υψηλής 

ποιότητας καθοδήγησης στο χώρο εργασίας είναι οι 

δεξιότητες των εκπαιδευτών, των ανθρώπων που 

αναλαμβάνουν την υλοποίηση και το συντονισμό εκ-

παιδευτικών δραστηριοτήτων στο χώρο εργασίας. 

Ένα από τα πιο σημαντικά μέρη στο σύστημα επαγ-

γελματικής καθοδήγησης είναι ο μέντορας.  

Οι μέντορες είναι έμπειροι εργαζόμενοι, οι οποίοι 

έχουν επιλεγεί από την εταιρεία τους για να βοηθούν 

τους υπαλλήλους (νεοεισερχόμενους ή υπάρχοντες) 

να αναπτυχθούν επιτυχώς, αξιοποιώντας τα επαγγελ-

ματικά τους προσόντα, προκειμένου να ανταποκρι-

θούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας 

τους. Ο μέντορας επιβλέπει, εκπαιδεύει και υποστη-

ρίζει τον εκάστοτε καθοδηγούμενο καθ’ όλη τη διάρ-

κεια της διαδικασίας εκμάθησης των νέων του καθη-

κόντων. Επίσης, μπορεί να καθοδηγήσει εκπαιδευό-

μενους από πρακτική άσκηση ή επίσημη μαθητεία 

εντός της εταιρείας.  

Τα αποτελέσματα του έργου θα αφορούν σε υπαλλή-

λους μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων των ακόλου-

θων τομέων της οικολογικής βιομηχανίας: διαχείρι-

σης αποβλήτων, ανακύκλωσης υλικών και ανανεώσι-

μων πηγών ενέργειας.  

Τα κύρια αποτελέσματα του προγράμματος θα είναι η 

ανάπτυξη ενός σχήματος πιστοποίησης των 

ικανοτήτων των μεντόρων στον τομέα της οικολογικής 

βιομηχανίας, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα ΕΕΚ και 

το πρόγραμμα ΕΕΚ μικτής μάθησης για τους μέντορες 

στην οικολογική βιομηχανία. 

Η εφαρμογή τους θα δώσει τη δυνατότητα: 

 Ενίσχυσης των εξειδικευμένων και έμπειρων 

επαγγελματιών στην οικολογική βιομηχανία με 

ικανότητες καθοδήγησης 

 Αναβάθμισης των δεξιοτήτων των επαγγελματιών 

στην οικολογική βιομηχανία 

 Αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

(τυπικών και άτυπων) των επαγγελματιών που έχουν 

ρόλο μέντορα 

 Εφαρμογής των ενοτήτων των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων βάσει του Εθνικού Πλαισίου 

Προσόντων (ΕΠΠ) 

 Έγκρισης προγράμματος ΕΕΚ και σειράς μαθημάτων 

στις δραστηριότητες ΕΕΚ των συμμετεχόντων 

φορέων.  

Στόχοι του προγράμματος 

Αποτελέσματα προγράμματος Σχετικά με το πρόγραμμα Ecomentor 
 
Το πρόγραμμα EcoMentor επικεντρώνεται στη μάθη-

ση  βασισμένη στην  εργασία (WBL) στον επαγγελματι-

κό τομέα της οικολογικής βιομηχανίας. Το πρόγραμμα 

στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίη-

σης κατά ISO 17024 των ικανοτήτων  του μέντορα 

στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας. 

Περιεχόμενο του προγράμματος 

Βιωσιμότητα του προγράμματος 
 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα αποτελέσουν 

μέρος μιας προτυποποιημένης προσέγγισης στην 

επαγγελματική εκπαίδευση νέων μεντόρων εντός του 

ΕΠΠ στις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες. 


