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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από τον Οκτώβριο του 2018, οι εθελοντικές δραστηριότητες που οργανώνονται στο πλαίσιο του
προγράμματος Erasmus+ μεταβιβάστηκαν στις «Ευρωπαϊκές Δυνάμεις Αλληλεγγύης» (European
Solidarity Corps) ενθαρρύνοντας τους νέους να γίνουν ενεργοί πολίτες και πρωταγωνιστές στην
αλληλεγγύη και τις θετικές αλλαγές για τις κοινωνίες όπου ζουν.

Αυτό το πρόγραμμα επιτρέπει στους νέους να διενεργούν αποστολές γενικού ενδιαφέροντος σε άλλες
χώρες, ν’ανακαλύψουν μιαν άλλη κουλτούρα και ν’αναπτύξουν χρήσιμες δεξιότητες για την
κοινωνικο-επαγγελματική ένταξή τους. Οι ΜΚΟ ενίοτε δεν διαθέτουν στρατηγική για την κατάρτιση
και την προετοιμασία των νέων για τις αποστολές τους, κάτι που δημιουργεί προβλήματα
προσαρμογής στους εθελοντές νέων και θα επηρεάσει τα κίνητρα και την προσωπική ανάπτυξή τους.
Επιπλέον οι νέοι με ειδικές ανάγκες συνεχίζουν να έχουν ανάγκη εξατομικευμένη κατάρτιση για να
αναπτύξουν χρήσιμες δεξιότητες για την επαγγελματική και κοινωνική ένταξή τους. Επί μακρόν
χρόνο, οι συμπράττοντες σ’ αυτό το πρόγραμμα καλοσώριζαν εθελοντές νέους και αντιμετώπιζαν
ποικίλες δυσχερείς καταστάσεις όπως χαμηλό πνεύμα πρωτοβουλιών από μερικούς εθελοντές στην
δρομολόγηση δράσεων, η έλλειψη ειδικών δεξιοτήτων προς εκτέλεση ορισμένων δραστηριοτήτων, η
ανικανότητα να επιλυθούν συγκρούσεις κατά την υπηρεσία τους ή να ξεπερασθούν στρεσογόνες
καταστάσεις σε σχέση με την αβεβαιότητα που θ’ακολουθήσει την περίοδο της εθελοντικής υπηρεσία
τους.

Προς το παρόν, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξελίχθηκε σε ένα ιδεώδες εργαλείο διάδοση των
γνώσεων αποτελεσματικά και με τρόπο πουν προάγει την οικουμενική και κοινωνικά
«κατασκευασμένη» κατανόηση. Η διαδικτυακή εκπαίδευση βοηθεί να εξασφαλίσουμε ίσες ευκαιρίες
για τους εθελοντές νέους και να αναπτύσσουμε τις δεξιότητές τους καθ’όλη την ενεργοποίησή τους
στο πλαίσιο του ESC. Επίσης εξυπηρετεί στο να τους εμπλέξουμε σε μια προσιτή διαδικασία
συνεχούς μάθησης ώστε να βελτιστοποιήσουν το ρόλο τους εντός μιας φιλοξενούσας κοινότητας και
να βρουν μια διέξοδο σταδιοδρομίας. Περαιτέρω, η διαδικτυακή εκπαίδευση μπορεί να’ναι ένα
αειφόρο μορφωτικό εργαλείο που στηρίζει του μέντορες και καθοδηγητές εθελοντών. Έτσι, η
e-εκπαίδευση αναδύεται ως αποδοτικός και οικονομικός τρόπος προσφοράς κατάρτισης και
προσαρμοσμένης αρωγής στους εθελοντές.

Γι’αυτούς τους λόγους, το 2018 δημιουργήσαμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα στο πλαίσιο του ΚΑ1
Erasmus +(3 κινητικότητες για εκπαιδευτές νέων). Η πλατφόρμα είλξε το ενδιαφέρον πλέον των 400
εθελοντών, που ωφελήθηκαν από το μέσο αυτό. Ωστόσο για να συνεχίσουμε να καλύπτουμε τις
ανάγκες των εθελοντών νέων με διαφορετικές, ικανότητες από πλευράς κατάρτισης, e-καθοδήγησης
και δικτύωσης, αλλά και τις προετοιμασίες του νέου προγράμματος της ESC, και δεδομένου ότι η
παλιά πλατφόρμα έχει ξεπερασθεί, επιθυμούμε να αναδομήσουμε και να εκσυγχρονίσουμε την
e-κατάρτιση, δημιουργώντας μιαν πλατφόρμα Moodle (https://moodle.amsed.fr/), όπου θα
συγκλίνουν 20 επικαιροποιημένα διαδικτυακά σεμινάρια κατάρτισης και 10 ολοκαίνουργια
διαδικτυακά σεμινάρια που δημιουργήθηκαν βάσει των αναγκών και προσδοκιών των εθελοντών και
των οργανώσεων που τους φιλοξενούν.

Αυτό το στρατηγικό πρόγραμμα καθιστά εφικτό να προσαρμόσουμε και να δομήσουμε το
περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της πλατφόρμας, να εκσυγχρονίσουμε και ν’απλουστεύσουμε τις
μαθησιακές μεθόδους και να διευκολύνουμε τη δικτύωση των εθελοντών νέων. Η πρόσβαση σε
δυναμική on-line κατάρτιση θα διευκολυνθεί με την ανάμιξη συνεργατών έμπειρων στις εθελοντικές
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δράσεις και τη δημιουργία εργαλείων για εθελοντές νέους. Η ομάδα μας είναι κατ’ εξοχήν εθελοντές
νέοι της ESC από συνεργαζόμενες χώρες, και άλλα άτομα που φιλοδοξούν να γίνουν τέτοιοι
εθελοντές. Δεύτερον, το πρόγραμμα στόχευε σε εργαζόμενου με την νεολαία, με σκοπό ν’ αναπτύξουν
τις δεξιότητές τους ως προς την υποστήριξη των εθελοντών και την εκτέλεση του εκάστοτε
προγράμματος. Κύριος σκοπός του προγράμματός μας είναι να συντηρήσει την υιοθέτηση
καινοτόμων πρακτικών από μέρους των εργαζόμενων με την νεολαία που σχετίζονται με εθελοντές
νέους στο πλαίσιο της ESC και αυτό μεσ’από την ανάπτυξη συνεργατικών και προσβάσιμων
επιμορφωτικών/μαθησιακών προσεγγίσεων για όλους τους νέους που ωφελούνται από τα
προγράμματα της ESC.

Το πρόγραμμα ESC-2-Learn (n° 2020-1-FR02-KA205-017477) βασίζεται σε ποικίλες στοχεύσεις:

❖ Να βελτιώσει την δομή, να προσαρμόσει, να εκσυγχρονίσει και να αναβαθμίσει το
περιεχόμενο της πλατφόρμας μας e-esc.eu καθώς και να επιτύχει την αειφορία της, έτσι ώστε
ν’ανταποκρίνεται καλύτερα στις εξελισσόμενες ανάγκες των ωφελούμενων (Ευρωπαίων και
ντόπιων εθελοντών και οργανώσεων υποδοχής). Ακόμη, να διευκολύνει την πρόσβαση των
νέων στην κινητικότητα και την άτυπη εκπαίδευση.

❖ Να αναπτύξει τις ψηφιακές, τεχνολογικές και παιδαγωγικές δεξιότητες των 15 e-μεντόρων
που υποστηρίζουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Ευρωπαίων και μη εθελοντών, και ατόμων
που ωφελούνται από την πλατφόρμα μας (συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν λιγότερες
ευκαιρίες). r opportunities.

❖ Ν’αναπτύξει και ν’αναγνωρίσει τις δεξιότητες των Ευρωπαίων και μη εθελοντών,
συμπεριλαμβανομένων αυτών με λιγότερες ευκαιρίες, ώστε να εξασφαλίσει υψηλή ποιότητα
στα προγράμματα της ESC και να ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες τους ως πολιτών.

❖ Να προαγάγει τον διάλογο των εθελοντών με του συνομηλίκους τους, με τους εκπαιδευτές
νέων και με τις οργανώσεις υποδοχής (και άλλα πρόσωπα αναφοράς) από ποικίλες χώρες,
ώστε να βελτιωθούν οι πρωτοβουλίες εθελοντισμού, ο αντίκτυπος και η προβολή τους.

❖ Να κάνουμε ευκολότερη και γονιμότερη την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών
μεταξύ εθελοντών και όσων προωθούν εθελοντικά προγράμματα.

Η σύμπραξή μας έχει δημιουργήσει μια, κοινή δεξαμενή γνώσεων και εμπειριών και κινητοποιήσαμε
το δίκτυο των συνεργατών μας για ν’αναπτύξουμε νέα παιδαγωγικά μέσα (που θα τονώσουν και θ’
αναβαθμίσουν τις ικανότητες ων εθελοντών νέων) αλλά και μεθοδολογικά μέσα χάριν όσων
εργάζονται με ή εκπαιδεύουν νέους. Το πρόγραμμα εναρμονίζεται με τους στόχους του προγράμματος
«Δράση-Κλειδί αρ.2» ως προς τον τομέα της νεολαίας και την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της
απασχολησιμότητας καθώς και την ανάπτυξη κινητικοτήτων εκατέρωθεν των συνόρων.
Αυτό το κείμενο είναι η Διεθνής Αναφορά (Έκθεση ευρημάτων) της ολοκληρωθείσας ερευνητικής
δραστηριότητας: Έρευνες γνώμης(δημοσκοπήσεις) για να ανακαλύψουμε συγκεκριμένες ανάγκες ως
προς την κατάρτιση και υποστήριξη των ωφελούμενων (εθελοντές ESC, μελλοντικοί εθελοντές) και
οργανώσεων υποδοχής. Θα παρουσιαστούν οι κύριες όψεις της έρευνας που διενεργήθηκε σε καθεμία
συμπράττουσα χώρα. Αυτό το πνευματικό προϊόν αντιστοιχεί στις οργανωτικές ανάγκες μας διότι
χρειαζόμαστε απαραίτητα δεδομένα και πληροφορίες για να βελτιώσουμε την πλατφόρμα και τα
σεμινάριά μας. Μαζί με όλους τους συμπράττοντες του προγράμματος, στήσαμε μια μεθοδολογία
έρευνας 2 φάσεων:
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1. Η πρώτη φάση προσδιόρισε τις ανάγκες τόσο των τωρινών ωφελούμενων της
πλατφόρμας όσο και των μελλοντικών ωφελούμενων (ESC) όσον αφορά την κατάρτιση
και την εξ αποστάσεως στήριξη.

2. Η δεύτερη φάση διενεργήθηκε για τις οργανώσεις υποδοχής εθελοντών, με στόχο να
εξακριβώσουμε τις ανάγκες τους όσον αφορά την υποστήριξη, την κατάρτιση, και τη
καθοδήγηση των εθελοντών.

Κατ’αυτόν τον τρόπο, είμαστε σε θέση να ανιχνεύσουμε ακριβώς καινοτόμες μεθόδους που
διευκολύνουν την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και αυξάνουν την ποιότητα και τον
αντίκτυπο των προγραμμάτων εθελοντισμού.

Οι ομάδες πληθυσμού που στόχευε η έρευνά μας ήταν: πρώην Ευρωπαίοι εθελοντές, τωρινοί
εθελοντές του προγράμματος European Solidarity Corps, όσοι είναι τώρα στην φάση προετοιμασίας
για να γίνουν εθελοντές, ώστε να διεξαχθεί η 1η φάση. Η 2η φάση έγινε με ΜΚΟ που πλαισιώνουν
εθελοντές νέους της ESC στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Αυτό το προϊόν είναι καινοτόμο, καθώς
προσφέρει επισκόπηση των αναγκών των εθελοντών, για να εκτελούν επιτυχώς τις αποστολές τους.
Με τ’αποτελέσματα αυτών των ερευνών συντονίσαμε τις ανάγκες χάριν μιας καλύτερης συνολικής
συνοχής. Η έρευνα ολοκληρώθηκε με την στήριξη των Εθνικών Γραφείων της ESC και του
προγράμματος Civic Service και των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην ESC που
καταγράφονται στην βάση δεδομένων των διαπιστευμένων δομών/φορέων και που έχουν «ετικέτα
ποιότητας».

Η έρευνα είχε 2 μορφές:  ερωτηματολόγια και βιντεο-συνεντεύξεις.

Η έρευνά μας βασίστηκε επίσης σε στατιστικές πληροφορίες από τοπικές συνεντεύξεις με τις ομάδες
στόχευσης του παρόντος προγράμματος σε 3 συμπράττουσες χώρες (35 εθελοντές και 181 ΜΚΟ
συνεντευξιάσθησαν). Σκοπός της έρευνάς μας ήταν να δοθεί μια επισκόπηση της τωρινής κατάστασης
της πλατφόρμας και των αναγκών των εθελοντών για διαδικτυακή κατάρτιση. Τα αποτελέσματα της
έρευνάς μας δίδονται υπό μορφή Αναφοράς, γραφημάτων/ ιστογραμμάτων και αριθμών-κλειδιά, με
επιστημονική ανάλυση και ερμηνεία των πληροφοριών για να διευκολυνθεί η ανάγνωση και
αξιοποίησή τους. Επίσης, ανέβηκαν σε ψηφιακή μορφή στην ιντερνετική πλατφόρμα μας και στους
ισοτόπους των μελών της παρούσας σύμπραξης.
Διανεμήθηκαν επίσης με  e-mail στους δρώντες της ESC που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις.

Αυτή η Αναφορά θα παρουσιάσει τ’αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία των
ερωτηματολογίων και έπειτα τ’αποτελέσματα που προέκυψαν από τις βιντεο-συνεντεύξεις. Στο τέλος
τα αποτελέσματα θα συνοψισθούν ώστε να αναδειχθούν οι συγκεκριμένες ανάγκες που θα μπορούσαν
να ικανοποιηθούν μέσω της αναδιοργάνωσης και αναδόμησης των 20 υφιστάμενων διαδικτυακών
μαθημάτων για εθελοντές και τη δημιουργία 10 νέων διαδικτυακών σεμιναρίων.
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I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ

1. Αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια των εθελοντών

Γενικές Πληροφορίες

Ένα σύνολο από 265 Ευρωπαίους εθελοντές απάντησαν σ’αυτά τα διαδικτυακά ερωτηματολόγια,
διαθέσιμα στα Γαλλικά, Αγγλικά, Ελληνικά και Ρουμανικά. Πρώτα απ’όλα μπορούμε να δούμε ότι οι
εθελοντές που απάντησαν στα ερωτηματολόγια αυτά είναι νέοι μεταξύ 18 και 29 χρονών, και η
πλειοψηφία έχει ήδη χρησιμοποιήσει μεθόδους διαδικτυακής επιμόρφωσης.

Εκ των ευρημάτων των ερωτηματολογίων διαπιστώνετε ότι ο 43,77% των εθελοντών είναι ηλικίας 18
– 23 ετών, 40,93% είναι  μεταξύ 24 – 29 ετών και 15,27% είναι από 30 ετών και άνω.

Σύμφωνα με τα συνολικά ευρήματα, το 68% όσων απήντησαν είναι γυναίκες και το 31% είναι άνδρες.
Το 1% δεν απήντησαν στο ερωτηματολόγιο αυτό. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο, το 19% των
εθελοντών που απάντησαν είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 81% έχουν πανεπιστημιακό
πτυχίο. Αυτοί είναι ως επί το πλείστον ΝΕΕΤ’s (δηλαδή δεν βρίσκονται σε απασχόληση ούτε σε
εκπαίδευση ή κατάρτιση) και έχουν ανάγκη εξατομικευμένης υποστήριξης για να επανενταχθούν στην
εργασιακή αγορά και το εκπαιδευτικό σύστημα και να αξιοποιήσουν στο έπακρο την εθελοντική
εμπειρία κατά την επιστροφή τους σε κάποια εργασιακή θέση. Συγκεκριμένα, αυτή η κατηγορία
διαιρείται σε 2 υπο-ομάδες: αφ’ενός νέοι πτυχιούχοι που ψάχνουν για εργασία, προσωρινά έξω από
την εργασιακή αγορά, έκθετοι σε κίνδυνο μακράς ανεργίας (είναι το 81% των εθελοντών που
απάντησαν στην έρευνά μας), αφ’ετέρου νέοι που βρήκαν πρόωρα από το εκπαιδευτικό σύστημα και
αδυνατούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας (=19% των συμμετεχόντων στην έρευνά μας). Αυτοί οι
NEET’s είναι πάρα πολύ ευάλωτη κατάσταση λόγω της παρούσας οικονομικής κρίσης και τα πακέτα
διαδικτυακών σεμιναρίων μας είναι σε θέση να τους προσφέρουν όπως και στους νέους με λιγότερες
ανάγκες, διέξοδο επιμόρφωσης και κατάρτισης που θα του φέρουν πολύ κοντά στην εργασιακή αγορά.

Ο εθελοντής και ο καθοδηγητής (μέντωρ)

Οι χώρες όπου εργάστηκαν οι εθελοντές που ερωτήθηκαν, εντοπίζονται κυρίως στην Ευρώπη. Τα
πεδία εθελοντικής δράσης τους σχετίζονται ιδιαίτερα με την εκπαίδευση, την πολιτισμική ποικιλία,
την κοινωνική υπηρεσία, την ένταξη ή το περιβάλλον.

Το ακροατήριο-στόχος των εθελοντικών δράσεων αφορούσαν κυρίως την νεολαία ή τα παιδιά με
λιγότερες ευκαιρες. Επίσης, μέσω αυτών των αριθμών που ανακεφαλαιώνουν όλα τ’ αποτελέσματα
των ερωτηματολογίων, βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των εθελοντών ασχολήθηκε με τα πεδία:

❖ Εκπαίδευσης
❖ Πολιτισμικής ποικιλίας
❖ Κοινωνικών υπηρεσιών
❖ Υγείας και ευεξίας
❖ Περιβάλλοντος
❖ Κοινωνικής ένταξης

6



Εν τέλει, το ακροατήριο-στόχος των εθελοντικών δράσεων ποικίλλει, αλλά σε τελική ανάλυση,
ανάγονται σε:

❖ Παιδιά
❖ Νέους ανθρώπους
❖ Ενηλίκους
❖ Hλικιωμένους

Η πλειονότης των εθελοντών ήθελε να τύχει υποστήριξης από έναν e-μέντορα, ο οποίος θα προσέφερε
ανάδραση και αξιολόγηση στους εθελοντές κα θα συνέβαλε στη αναγνώριση των δεξιοτήτων που
αποκτήθηκαν μέσω της πλατφόρμας e-learning. Μια σχετική εναλλακτική επιθυμία των εθελοντών
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είναι να λάβουν ένα επίσημο έγγραφο που θα πιστοποιεί τις δεξιότητες/ ικανότητες που έχουν
αναπτύξει. Όλοι οι ερωτώμενοι θα σκέφτονται σοβαρά ένα συνδυασμό ποικίλων λύσεων (π.χ.
αυτοκατευθυνόμενη έρευνα, επίβλεψη από συνομηλίκους και αξιολόγηση, επίσημο έγγραφο
πιστοποίησης, ανάδραση και αξιολόγηση από ένα μέντορα).

1.1 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Για ν’αναπτύξουν δεξιότητες κατά την εθελοντική υπηρεσία τους οι εθελοντές βασίζονται κυρίως σε
ιστοσελίδες, σε κοινωνικά δίκτυα και το You Tube. Μερικοί επίσης βασίζονταν σε μαθησιακές
πλατφόρμες e-learning. Οι εθελοντές ανέφεραν ότι αυτό το είδος e-learning είναι ωφέλιμο διότι δίνει
πληθώρα επιλογών για σεμινάρια, επιτρέπει προσαρμογή στα ειδικά έργα και δεξιότητες που
χρειάζονται στον εθελοντισμό, τέλος επιτρέπει στον εθελοντή να μαθαίνει με τους δικούς του ρυθμούς
και να συναντηθεί με άλλους εθελοντές.

Μεταξύ όλων των απαντήσεων πολύ δημοφιλής ήταν και η προτίμηση για οπτικό τρόπο μάθησης (να
βλέπεις, να διαβάζεις) αν και αρκετά δημοφιλής ήταν και ο κιναισθητικός τρόπος (με αφή και πράξη).
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Στο μαθησιακό πλαίσιο, οι εθελοντές θα προτιμούσαν να ωφελούνται από μια πιο πολύ εις βάθος

στήριξη γύρω από τις μεθόδους μάθησης και τους στόχους που σχετίζονται με τον εθελοντισμό, τα
θέματα που κυρίως επιζητούν οι εθελοντές, το πρόγραμμα, την προσφερόμενη στήριξη και την
κατάρτιση. Ιδίως θα προτιμούσαν έναν μέντορα που θα συμβάλλει στο να εκφράζονται καλύτερα
προφορικά και να κερδίζουν σε αυτοπεποίθηση, να μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά και να
οργανώνουν καλύτερα οι ίδιοι τις ιδέες τους και γενικώς από πρακτική-υλική άποψη με σκοπό
ν’αναπτύξουν τις διαπολιτισμικές, διαπροσωπικές, κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
(διαπροσωπικές δεξιότητες, φιλικότητα, δυναμισμός, ευελιξία, ομαδική δουλειά, επίλυση
συγκρούσεων, επένδυση, κατάλληλη επικοινωνία, πληροφόρηση για τρέχουσες εκδηλώσεις,
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συμμετοχή στη ζωή της κοινότητας, ικανότητα να συνεκτιμάνε διαφορετικές γνώμες, ιδέες για
χτίσιμο).

Τα θέματα ενδιαφέροντος που αφορούν τα e-σεμινάρια κατάρτισης εστιάζουν κυρίως στα εξής(κατά
σειρά προτιμήσεως).

1. Γλώσσες
2. Επικοινωνία
3. Ο πολιτισμός και η ιστορία της χώρας υποδοχής
4. Εκπαίδευση
5. Επιχειρηματικότητα
6. Επίλυση συγκρούσεων
7. Το Περιβάλλον
8. Κοινωνική ένταξη και αλληλεγγύη
9. Πρώτες βοήθειες / Υγεία
10. Τέχνη
11. Τεχνολογία Πληροφοριών (IT)
12. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης / Σχεδιασμός ιστοσελίδων
13. Διαχείριση του άγχους
14. Διαχείριση χρημάτων

2. Αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια που απευθύνονται σε ΜΚΟ που υποδέχονται ή
στέλνουν εθελοντές

2.1 Γενικές Πληροφορίες
Ένα σύνολο από 91 ΜΚΟ απήντησαν στα ερωτηματολόγια

Αυτές οι οργανώσεις υποδέχονται η στέλνουν εθελοντές
με προέλευση την Ευρώπη, άλλες χώρες ή στο εσωτερικό
των χωρών τους. Εν γένει διαθέτουν εμπειρία μεταξύ 0 –
5 ετών, οι λοιπές έχουν από 10 έτη και άνω.

2.2 Ο εθελοντής και ο μέντορας
Η τεράστια πλειονότης όσων ερωτήθηκαν απήντησαν ότι
διετέλεσαν μέντορες, μερικοί είπαν ότι είχαν λάβει
εκπαίδευση για να λειτουργούν ως μέντορες, άλλοι όχι. Το
γεγονός ότι διετέλεσαν κάποτε εθελοντές ή ανέλαβαν κάποιες
ευθύνες εντός κάποιας ΜΚΟ ή ότι δούλεψαν με νέους
τροφοδοτεί την τωρινή δράση τους ως μεντόρων. Οι χώρες
που υποδέχονται ή αποστέλλουν εθελοντές βρίσκονται κυρίως
στην Ευρώπη.

Η πλειονότης των μεντόρων δηλώνουν ικανοποιημένοι σε
σχέση που έχουν με τους εθελοντές εντός των ΜΚΟ, και ότι
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δεν συνάντησαν ιδιαιτέρες δυσκολίες, πλην σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση και την αναζήτηση
κάποιας οργάνωσης αποστολής.

Επίσης, όσοι μέντορες συνάντησαν δυσκολίες, διευκρίνισαν ότι αυτές σχετίζονταν με την
ενεργοποίηση, τα κίνητρα και τις προσδοκίες των εθελοντών, κατά την προσφορά της εθελοντικής
υπηρεσίας τους, δηλαδή για στοιχεία πολύ ουσιώδη για την υποστήριξη και πληροφόρηση των
εθελοντών, σε ό,τι αφορά τις καλές πρακτικές π.χ. μαγείρεμα, καθαριότητα, αυτονομία κ.ά., και τις
μεθόδους υποστήριξης των εθελοντών, την οργάνωση, την καθιέρωση σχέσεως εμπιστοσύνης, την
ακρίβεια, τα δικαιώματα και τα καθήκοντα ενός εθελοντή, την παροχή ορθής πληροφόρησης για το τι
να περιμένουμε από έναν εθελοντή. Προπαντός ο παράγων κουλτούρα/πολιτισμός θα μπορούσε να
οδηγήσει σε παρεξηγήσεις σε ορισμένες συνθήκες. Οι μέντορες δήλωναν επίσης ότι ενίοτε
συνάντησαν δυσκολίες στα να διατηρούν τακτικές σχέσεις με τους εθελοντές, ιδίως διότι οι χρόνοι
διαθεσιμότητάς τους δεν συμπίπτουν κατ’ανάγκη. Τονίζουν ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικότεροι
στην επιλογή των εθελοντών.

Για τις ΜΚΟ που απάντησαν, ένας μέντορας είναι σε θέση να προσφέρει και ατομική δυναμική στον
εθελοντή και συλλογική δυναμική σε μια ομάδα. Είναι παρόντες στην επίλυση προβλημάτων, εάν
χρειάζεται να προωθήσουν τις δεξιότητες των εθελοντών σε σχέση με έναν πραγματικό, αντικειμενικό
στόχο, καθώς και να πλαισιώνουν και να ενημερώνουν τον εθελοντή κατά την πορεία της εθελοντικής
υπηρεσίας τους.

Οι ίδιες οργανώσεις δηλώνουν ότι προσφέρουν ευκαιρίες εθελοντισμού ιδιαίτερα στoν τομέα της
εκπαίδευσης, της πολιτισμικής ποικιλότητας, της κοινωνικής ένταξης, του φυσικού περιβάλλοντος,
των κοινωνικών υπηρεσιών και της υγείας. Επιπρόσθετα, η πλειονότητα των εθελοντών σχετίζεται με
ανθρώπους με λιγότερες ευκαιρίες ή κοινωνικά, εκπαιδευτικά, οικονομικά, γεωγραφικά, πολιτισμικά
προβλήματα ή προβλήματα υγείας, ή ακόμα με αναπηρίες, πρόσφυγες ή απομονωμένα
(περιθωριοποιημένα) άτομα.
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Οι ομάδες που στοχεύουν οι ΜΚΟ για τον εθελοντισμό είναι ιδίως νεαροί/-ές.

2.3 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση- κατάρτιση

Πάρα πολλοί εθελοντές έχουν παρακολουθήσει ένα ή περισσότερα σεμινάρια κατάρτισης, κατά την
περίοδο που συνεργάζονταν με μια ΜΚΟ. Πράγματι, οι ερωτηθείσες ΜΚΟ υποδεικνύουν ότι
προσφέρουν κατάρτιση για τους εθελοντές αλλά και για τα μέλη-στελέχη των ΜΚΟ. Η πλειονότητα
προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό γι’αυτά τα σεμινάρια (ιδιαιτέρα στην εκπαίδευση, την κοινωνία
πολιτών, την διαπολιτισμικότητα, την επιχειρηματικότητα, τις τέχνες, τα σπορ, την παιδαγωγική, τη
αυτοπεποίθηση, την υγεία, την ευεξία, την κοινωνική ένταξη, την απασχόληση, την αλληλεγγύη και
την κοινωνική συνοχή, τα ΜΜΕ κ.τ.ό.. Οι αποδέκτες είναι και οι νέοι, νέοι εργαζόμενοι, δάσκαλοι,
εκπαιδευτές, διαχειριστές και συντονιστές προγραμμάτων, μέντορες και εθελοντές, κοινωνικοί
λειτουργοί και τοπικοί άρχοντες.

Για να προετοιμάσουν εξ αποστάσεως τον/την εθελοντή/-ντρια για την αποστολή του/της οι
ερωτηθείσες ΜΚΟ που απήντησαν στα ερωτηματολόγια βασίζονται σε πόρους όπως κοινωνικά
δίκτυα, ιστοσελίδες, forums, πλατφόρμες διαδικτυακής εκπαίδευσης ή ακόμα και στο You tube.
Αξιοποιούν ως επί το πλείστον, ένα μικτό μαθησιακό στυλ (on-line και off-line), και σε ένα άνευ
κοινωνικο-συνεργατικό μαθησιακό στυλ όπου διευκολύνονται οι εθελοντές ν’αλληλεπιδρούν
κοινωνικά με άλλους μεσω chat ή μέσω άμεσου μηνύματος. Επιπλέον, οι ΜΚΟ βασίζονται σε ένα
εξατομικευμένο είδος μάθησης που προσφέρει ποικιλία διαδικτυακής επιμόρφωσης ανάλογα με τις
ανάγκες καθενός.

Για την μέθοδο τη μάθησης, οι ΜΚΟ βασίζονται περισσότερο στην κιναισθητική μέθοδο (αφή και
πράξη).

Οι ίδιες οι ΜΚΟ έχουν επωφεληθεί από την διαδικτυακή επιμόρφωση σε πλατφόρμες τύπου Moodle.
Δεν συναντούν αξιοσημείωτες δυσκολίες, πέραν από κάποιες δυσκολίες σύνδεσης και, μερικές φορές,
έλλειψη εξοπλισμού. Οι ΜΚΟ νιώθουν την ανάγκη να εκπαιδεύουν και να υποστηρίζουν εθελοντές
στα πεδία του εθελοντισμού, στην απόκτηση σημαντικών δεξιοτήτων κατά την εθελοντική
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υπηρεσία τους (ανοιχτό μυαλό, προσαρμοστικότητα, κίνητρα, αυτοεκτίμηση, επικοινωνία χωρίς
βία, ευθύνη, δέσμευση/αφοσίωση, οργανωτικότητα, ομαδική εργασία, διαχείριση χρόνου και
άγχους)αλλά και στην διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων, επιχειρηματικότητας,
διαδικτυακής επικοινωνίας, τέχνης, πολιτισμού, κοινωνικής ένταξης και αλληλεγγύης,
ψηφιακών δεξιοτήτων, ξένων γλωσσών, και πρώτων βοηθειών.

Τα διαδικτυακά σεμινάρια είναι επωφελή γιατί επιτρέπουν στους διδασκόμενους να μαθαίνουν με τον
δικό τους ρυθμό, σ’ένα μέρος της επιλογής τους (σπίτι, βιβλιοθήκη, εργασία, κολέγιο, κέντρα
κοινότητας κλπ.) και να έχουν πολλές επιλογές μαθημάτων για την ανάπτυξη συγκεκριμένων
δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον εθελοντή. Οι καταρτίσεις αυτές επιτρέπουν επίσης στους
εθελοντές να συναντιόνται και να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.

Ωστόσο, μπορεί πάντοτε να προκύψουν κάποιες δυσκολίες οι οποίες κάποιες φορές εμποδίζουν
τις ΜΚΟ  να εκμεταλλευθούν τις ηλεκτρονικές καταρτίσεις, συμπεριλαμβανομένων:

❖ Έλλειψη εξοπλισμού και δεξιοτήτων υπολογιστών
❖ Προβλήματα σύνδεσης
❖ Έλλειψη γνώσεων σχετικά με την ηλεκτρονική μάθηση και την επιλογή μαθημάτων
❖ Διαφορετικά στυλ μάθησης· μερικές φορές δεν προσαρμόζονται στην χρήση της

ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και στις περιστασιακά αρνητικές στάσεις των
εκπαιδευομένων.

Τέλος, ως μέρος της αναγνώρισης των δεξιοτήτων των εθελοντών που αναπτύχθηκαν μέσω της
ηλεκτρονικής μάθησης, οι ΜΚΟ προτείνουν ανάδραση και αξιολόγηση από τον καθοδηγητή,
αναθεώρηση και αξιολόγηση από τους συνομηλίκους, και την έκδοση επίσημου εγγράφου που
πιστοποιεί την αναγνώριση των αποκτηθεισών δεξιοτήτων.

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΑΠΟ  ΤΙΣ  ΒΙΝΤΕΟ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
1. Αποτελέσματα από τις βίντεο-συνεντεύξεις των εθελοντών
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1.1 Γενικές πληροφορίες
Τα αποτελέσματα βασίζονται σε συνεντεύξεις με 90 εθελοντές, το 58% των οποίων έχουν ήδη
ωφεληθεί από διαδικτυακή κατάρτιση.

1.2 Ο εθελοντής και ο μέντορας

Για την πλειονότητα των εθελοντών, η ιδανική υποστήριξη απαιτεί επικοινωνία με τον μέντορα
και τη ΜΚΟ, καθώς και διαθεσιμότητα και παρακολούθηση από τον μέντορα. Στη συνέχεια, η
δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του μέντορα και του εθελοντή είναι σημαντική για
πολλούς. Ο εκπαιδευτής πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμος για τον εθελοντή ώστε ο τελευταίος να
έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που απαιτούνται.
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1.3 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Όσον αφορά τις μεθόδους μάθησης, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι κιναισθητική και
επομένως προτιμούν να αγγίζουν για να μαθαίνουν.

Το προτιμώμενο εργαλείο για την ηλεκτρονική μάθηση είναι το τηλέφωνο καθώς είναι πιο βολικό
για πολλούς, αλλά ορισμένοι εθελοντές προτιμούν τη χρήση του υπολογιστή, ειδικά όταν
απαιτείται μεγαλύτερη οθόνη.

Για την πλειονότητα των ερωτηθέντων, οι δεξιότητες που κρίθηκαν απαραίτητες για έναν
εθελοντή είναι η επικοινωνία, η ευρύτητα πνεύματος, η προσαρμοστικότητα, η
αυτοπεποίθηση, ο αλτρουισμός/η καλοσύνη, τα κίνητρα και η περιέργεια.

Τα εκπαιδευτικά θέματα που αναζητούν οι εθελοντές είναι κυρίως (κατά σειρά προτίμησης):

1. Η κουλτούρα και η ιστορία της χώρας υποδοχής
2. Το περιβάλλον
3. Γλώσσα
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4. Εκπαίδευση
5. Επιχειρηματικότητα
6. Πρώτες βοήθειες και υγεία
7. Επικοινωνία
8. Τέχνη
9. Κοινωνική ένταξη
10. Επίλυση συγκρούσεων
11. Πρώτες βοήθειες

2. Αποτελέσματα από τις βιντεο-συνεντεύξεις των ΜΚΟ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
T’αποτελέσματα βασίζονται στις συνεντεύξεις με 30 MKO. Η εθελοντική εργασία που διοργανώθηκε
από τις συνεντευξιασθείσες ΜΚΟ  ήταν κυρίως στην Ευρώπη και διεθνώς.
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2.2 Ο εθελοντής και ο μέντορας
Ο προτιμώμενος τύπος διδασκαλίας είναι η ενισχυμένη διδασκαλία. Οι περισσότεροι από τους
εκπαιδευτές οργανώνουν τακτικές συναντήσεις με τους εθελοντές για να επιτρέψουν την
παρακολούθηση. Καθιστούν τους εαυτούς τους διαθέσιμους για τους εθελοντές. Αυτό είναι το
κύριο εργαλείο που χρησιμοποιείται για την καθοδήγηση.

Οι δεξιότητες που αναζητήθηκαν από τις ΜΚΟ για τους εθελοντές είναι κυρίως τα κίνητρα, η
οργάνωση, η κατανόηση, η δέσμευση/αφοσίωση, η υπευθυνότητα, η προσαρμοστικότητα, η
ευρύτητα πνεύματος και το ομαδικό πνεύμα.

Οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι ΜΚΟ με τους εθελοντές ήταν κυρίως προσαρμοστικές,
διοικητικές, γλωσσικές και πολιτισμικές δυσκολίες.
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2.3 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Η συντριπτική πλειονότητα των ΜΚΟ έχουν ήδη κάνει ηλεκτρονική καθοδήγηση. Η πλειοψηφία
αυτών επωφελήθηκε επίσης από την
ηλεκτρονική εκπαίδευση.

III. ΤΕΛΙΚΗ  ΑΝΑΛΥΣΗ  ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΒΙΝΤΕΟ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να παράσχει μια επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης
της πλατφόρμας μας και των διαδικτυακών εκπαιδευτικών αναγκών των εθελοντών. Τα
αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται με τη μορφή πληροφοριογραφημάτων και
βασικών αριθμών, καθώς και μιας επιστημονικής ανάλυσης και ερμηνείας των δεδομένων
για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης και εκμετάλλευσης αυτών των δεδομένων. Τα
αποτελέσματα της έρευνας έχουν ανεβεί στο Διαδίκτυο στην πλατφόρμα μας και στους
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ιστότοπους των μελών της κοινοπραξίας, μεταφρασμένες σε 4 γλώσσες (Γαλλικά, Αγγλικά,
Ελληνικά και Ρουμανικά). Διανεμήθηκαν επίσης μέσω e-mail στους συμβούλους της ΟΚΕ.

1. Οι ανάγκες και οι προσδοκίες των εθελοντών
Μέσω των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων και των συνεντεύξεων με τους εθελοντές,
καταλήξαμε σε πολύ σημαντικά ευρήματα.

Πρώτα απ’όλα, η μέθοδος εκμάθησης που προτιμάται από τους εθελοντές είναι η κιναισθητική
(touch and do). Παράλληλα, επισημαίνοντας την ανάγκη για τους στόχους και τις μεθόδους
μάθησης σε σχέση με τον εθελοντισμό, τα θέματα που αναζητούν οι εθελοντές σχετικά με το
πρόγραμμα, την υποστήριξη, και τη παρεχόμενη εκπαίδευση είναι:

Δεύτερον, οι περισσότεροι από τους εθελοντές επιθυμούν να έχουν έναν καθοδηγητή που να
μπορεί να τους δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εθελοντισμό τους και που να είναι
διαθέσιμος και προσεκτικός στις ανάγκες τους. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να δημιουργείται
μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του μέντορα και του εθελοντή, έτσι ώστε ο τελευταίος να
αισθάνεται άνετα και να έχει αυτοπεποίθηση θέτοντας τις κατάλληλες ερωτήσεις για την πρόοδο
του εθελοντισμού του. Η μελέτη αποκάλυψε την ανάγκη υποστήριξης και ενημέρωσης των
εθελοντών σχετικά με την εθελοντική τους υπηρεσία: καλές πρακτικές και μέθοδοι υποστήριξης
εθελοντών, οργάνωση, δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης, αυστηρή και σωστή πληροφόρηση,
σύμφωνα με τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού προγράμματος μάθησης για τη
διαπολιτισμική, διαπροσωπική, κοινωνική και πολιτική επικοινωνία (ομαδική εργασία,
επίλυση συγκρούσεων, επενδύσεις, διαπροσωπικές δεξιότητες, κατάλληλη επικοινωνία...). Η
συμμετοχή και η επένδυση των εθελοντών σε αυτήν τη διαδικασία διδασκαλίας θα εκτιμηθούν
επίσης από τις ΜΚΟ, οι οποίες θα συνοδεύονται από την πλατφόρμα ηλεκτρονικής καθοδήγησης
για καλύτερη πληροφόρηση και αξιολόγηση των εθελοντών.
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Η πλειονότητα των εθελοντών προτιμά να χρησιμοποιεί το τηλέφωνο περισσότερο από τον
υπολογιστή για την ηλεκτρονική κατάρτιση, ενώ χρειάζεται επίσης υποστήριξη στην
ηλεκτρονική εκπαίδευση και την ηλεκτρονική μάθηση (κατανοώντας τις διάφορες πτυχές της
ηλεκτρονικής μάθησης, της διδασκαλίας και της ηλεκτρονικής κατάρτισης).

Σε γενικές γραμμές, τα θέματα εκπαίδευσης που αναζητήθηκαν από τους εθελοντές είναι
περισσότερο:

❖ Ο πολιτισμός και η ιστορία της χώρας υποδοχής: πολιτιστικοί κώδικες, έθιμα, κουζίνα,
θρησκεία, παράδοση... Για να μάθετε περισσότερα για τη χώρα, να αναπτύξετε ανοιχτό μυαλό
και να αποφύγετε παρεξηγήσεις.

❖ Τέχνη: μουσική, χορός, τραγούδι, σχέδιο, ζωγραφική... Ειδικά για εθελοντές που σχεδιάζουν
να λάβουν εκπαίδευση/κατάρτιση κατά τη διάρκεια της εθελοντικής υπηρεσίας τους.

❖ Γλώσσες: Αγγλικά αλλά και βασικές έννοιες της γλώσσας της χώρας υποδοχής.
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❖ Περιβάλλον: Αειφόρος ανάπτυξη, περιβάλλον, προστασία του περιβάλλοντος, ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, προστασία των ζώων, βιοποικιλότητα.

❖ Επιχειρηματικότητα: σχεδιασμός και διαχείριση προγραμμάτων, νεανική
επιχειρηματικότητα.

❖ Εκπαίδευση: το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής, πως λειτουργεί, μέθοδοι
διδασκαλίας, συνοδεία παιδιών, παιδαγωγικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά εργαστήρια
για παιδιά.

❖ Υγεία και πρώτες βοήθειες: απαιτούμενα εμβόλια για τη χώρα υποδοχής, υγιεινή, περίθαλψη
και υγεία επί τόπου, εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες.

❖ Επικοινωνία: μη-βίαιη επικοινωνία μεταξύ εθελοντών, με την ΜΚΟ ή τον μέντορα αλλά
επίσης με εθελοντές και ντόπιους.

❖ Κοινωνική ένταξη και αλληλεγγύη: απέναντι σε άτομα με αναπηρίες, πρόσφυγες ή
μετανάστες, ηλικιωμένους, άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές, κοινωνικές δυσκολίες
και/ή προβλήματα υγείας, απομονωμένα άτομα, ευάλωτα παιδιά, ή που έχουν εγκαταλείψει το
σχολείο, διεθνής αλληλεγγύη.

Αυτά τα θέματα μπορούν να ενσωματωθούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των εθελοντών,
συμπεριλαμβανομένων ασκήσεων, εργαστηρίων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με αυτό για
την προετοιμασία της εθελοντικής εργασίας ή κατά τη διάρκεια της εθελοντικής εργασίας

Οι βασικές αποκτηθείσες εθελοντικές δεξιότητες, κατά σειρά προτίμησης:

2. Επικοινωνία: έκφραση, αλληλεπίδραση, κατανόηση από άλλους και κατανόηση των
ιδεών άλλων.

3. Ευρύτητα πνεύματος: απέναντι στη χώρα υποδοχής, τους ντόπιους πολίτες και εθελοντές,
τον πολιτισμό τους, τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής τους.
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4. Αλτρουισμός και καλοσύνη απέναντι στους άλλους: εθελοντές, τοπικοί εθελοντές, και
ντόπιοι,  partners... Για να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αμοιβαίας βοήθειας.

5. Αυτοπεποίθηση: ανακαλύπτοντας τα όρια, τις δυνάμεις και τις αδυναμίες κάποιου.
6. Προσαρμογή: γρήγορη αντιμετώπιση νέων προκλήσεων, επίλυση προβλημάτων και λήψη

υγιών αποφάσεων, προσαρμογή σε νέα προγράμματα.
7. Κίνητρα: για το πρόγραμμα, τις προτεινόμενες δραστηριότητες, και την ανακάλυψη της

χώρας και του πολιτισμού της.
8. Περιέργεια: σχετικά με τη χώρα, τους ανθρώπους, την αρχιτεκτονική, το περιβάλλον, τον

πολιτισμό και την παράδοση… Περιέργεια σχετικά με το τι μπορεί να προσφέρει ο
εθελοντισμός, ενώ παράλληλα θα δείχνουν ότι φέρονται με σεβασμό.

Τα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης θα επιτρέψουν την ανάπτυξη και εμπέδωση βασικών
δεξιοτήτων για τον εθελοντισμό, ιδίως την επικοινωνία, την διαχείριση εργαλείων
επικοινωνίας(ιδίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), για να αποκτήσουν(οι εθελοντές)
αυτοπεποίθηση, να είναι σε θέση να προσαρμοστούν στα συγκεκριμένα καθήκοντα του
εθελοντισμού και της χώρας στην οποία λαμβάνει χώρα ο εθελοντισμός, να εκφραστούν
καλύτερα προφορικά και να οργανωθούν καλύτερα (να οργανώνεις τις ιδέες σου και να
οργανώνεσαι από πρακτική άποψη).   

9. Οι ανάγκες και οι προσδοκίες των ΜΚΟ που υποδέχονται ή στέλνουν εθελοντές
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Η πλειονότητα των μεντόρων είναι ικανοποιημένοι με τη σχέση που έχουν με τους εθελοντές.
Ωστόσο, κάποιες δυσκολίες επαναλαμβάνονται για τις ΜΚΟ, ιδιαίτερα στις προσδοκίες, την θέση
και την προσαρμογή των εθελοντών. Επιπλέον, ο πολιτισμός και η ιστορία της χώρας
υποδοχής και/ή αποστολής μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις και
παρερμηνείες. Τέλος, κάποιες φορές μπορεί οι διοικητικές διαδικασίες να αποτελέσουν εμπόδιο
για τη συνοδεία. Η διατήρηση τακτικών επαφών μπορεί μερικές φορές να είναι περίπλοκη, ειδικά
επειδή οι εθελοντές και οι μέντορες δεν έχουν πάντα την ίδια διαθεσιμότητα.

Για τις περισσότερες ΜΚΟ, Για τις περισσότερες ΜΚΟ, η καθοδήγηση θεωρείται απαραίτητη για
τη σωστή συνοδεία εθελοντών. Καθοδηγητική εκπαίδευση θα μπορούσε να προσφερθεί σε
μέλη των ΜΚΟ, στο προσωπικό και στους μέντορες προκειμένου να παρέχουν την κατάλληλη
υποστήριξη στους εθελοντές. Η διαθεσιμότητα και η οργάνωση μεταξύ μεντόρων και εθελοντών
φαίνεται μερικές φορές περίπλοκη, οπότε θα ήταν σημαντικό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση
σχετικά μ’αυτό στα εκπαιδευτικά προγράμματα, ειδικά προτείνοντας εργαλεία πάνω σε αυτό.
Αυτό το στοιχείο θεωρείται επίσης απαραίτητο από τους εθελοντές, προκειμένου να
επωφεληθούν από τις απαραίτητες πληροφορίες, την παρακολούθηση. Έτσι ώστε στη συνέχεια να
δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των ΜΚΟ και των μεντόρων.
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Ως εκ τουτου, τα μαθήματα ηλεκτρονικής κατάρτισης για ΜΚΟ θα μπορούσαν να προσφέρουν
εργαστήρια για :

❖ Συνοδεία και ενημέρωση των εθελοντών: σχετικά με την ορθές πρακτικές και τις μεθόδους
συνοδείας εθελοντών, την οργάνωση, την εδραίωση σχέσης εμπιστοσύνης, την αυστηρή
και σωστή πληροφόρηση.

❖ Μαθησιακούς στόχους και μεθόδους: σε σχέση με τον εθελοντισμό, με τα θέματα που
αναζητούν οι εθελοντές, με το πρόγραμμα, με τη συνοδεία, και την εκπαίδευση που
παρέχεται.

❖ Μη βίαιη επικοινωνία: προκειμένου να πετύχουν μια αμοιβαία κατανόηση, τη θετική
πρόοδο του έργου, την επίλυση των συγκρούσεων και να μεταδώσουν τεχνικές καλής
επικοινωνίας μεταξύ των εθελοντών με τους συντρόφους καθώς και μεταξύ των
εθελοντών και των εθελοντών ή / και ντόπιων κατοίκων.

❖ Επίλυση συγκρούσεων: μεταξύ εθελοντών, μεταξύ εθελοντών και/ή ντόπιων.
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Και τα τέσσερα στοιχεία αναγνωρίστηκαν από τις ΜΚΟ ως πολύ σημαντικά στην καθοδήγηση.

10. Ανάλυση των αποτελεσμάτων σχετικά με τη δημιουργία των νέων μαθημάτων
ηλεκτρονικής κατάρτισης

Με βάση όλα τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα ερωτηματολόγια και τις τηλεοπτικές
συνεντεύξεις με εθελοντές και ΜΚΟ, μπορούμε να προτείνουμε διάφορα στοιχεία για τη
δημιουργία μαθημάτων ηλεκτρονικής κατάρτισης.

Πρώτα απ’όλα, οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες θα μπορούσαν να προσφέρουν εκπαίδευση
προσαρμοσμένη στο κινητό τηλέφωνο, καθώς οι περισσότεροι εθελοντές προτιμούν αυτό το
εργαλείο, αλλά θα μπορούσαν επίσης να προσαρμοστούν στον υπολογιστή, καθώς αυτό το
εργαλείο εκτιμάται επίσης από εθελοντές για ορισμένες ασκήσεις (ειδικά ως οθόνη είναι
μεγαλύτερο).

Επιπλέον, οι διαδικτυακές δραστηριότητες θα μπορούσαν να βασίζονται περισσότερο σε μια
μέθοδο κιναισθητικής μάθησης (αγγίξτε για να μαθαίνετε), αφού σύμφωνα με τα αποτελέσματα,
αυτή είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος μάθησης. Ωστόσο, η οπτική μέθοδος μάθησης (ανάγνωση
και γραφή για μάθηση) ήταν επίσης σημαντική μεταξύ των εθελοντών. Επιπλέον, παρόλο που η
ακουστική μέθοδος μάθησης (ακρόαση και ομιλία για μάθηση) είναι λιγότερο δημοφιλής,
εξακολουθεί να υπάρχει. Επομένως, θα ήταν σκόπιμο να παρέχονται δραστηριότητες
χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους και θέματα κατάρτισης.

Επιπλέον, οι προσφερόμενες εκπαιδεύσεις θα μπορούσαν να είναι διαδικτυακές και μη
διαδικτυακές, η μικτή μάθηση είναι μια καλή επιλογή για τους περισσότερους εθελοντές.
Φαίνεται επίσης ότι πολλές ΜΚΟ και μέντορες συνιστούν φυσικές επαφές. Εκτός των άλλων,
αναφέρεται επίσης τακτικά η κοινωνική και συνεργατική μάθηση, επιτρέποντας την επαφή με
άλλους εθελοντές μέσω άμεσων μηνυμάτων, συνομιλιών κ.λπ., τα οποία θα προστεθούν στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα προκειμένου να υπάρχει άμεση επαφή με τον e-μέντορα και αυτό θα
επέτρεπε τη συνάντηση με άλλους εθελοντές. Αυτό αναφέρθηκε από τους εθελοντές και
πραγματοποιήθηκε ως μέρος των διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που μπορεί να
είχαν κάνει πριν. Αυτός ο τύπος μάθησης επέτρεψε την αμοιβαία υποστήριξη, τη γνωριμία μεταξύ
τους και την ανταλλαγή με εθελοντές.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια παρατήρηση από μια παραπομπή μεταξύ των απαντήσεων
των εθελοντών και των ΜΚΟ. Πράγματι, μπορούμε να δούμε ότι οι ΜΚΟ προσφέρουν κυρίως
εθελοντισμό στον τομέα της εκπαίδευσης, της πολιτιστικής πολυμορφίας, της κοινωνικής
ένταξης, του περιβάλλοντος, των κοινωνικών υπηρεσιών και της υγείας, τομείς που φαίνεται να
ενδιαφέρουν τους εθελοντές σύμφωνα με τα αποτελέσματα. Επομένως, τα μαθήματα
ηλεκτρονικής κατάρτισης θα μπορούσαν να εστιάσουν τα θέματά τους σε αυτούς τους τομείς.
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Έτσι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης IO1 (ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις), τα
διάφορα θέματα εκπαίδευσης που προκύπτουν από τα στατιστικά στοιχεία της έκθεσης
αντιστοιχούν εν μέρει στα υπάρχοντα εκπαιδευτικά μαθήματα που χρίζουν βελτίωσης σύμφωνα
με τα δεδομένα, αλλά μας επιτρέπουν επίσης να εντοπίσουμε 10 νέα θέματα κατάρτισης που θα
δημιουργηθούν (βλ. Παράρτημα 1):

1. Ο πολιτισμός και η ιστορία της χώρας υποδοχής: πολιτισμικοί κώδικες, ήθη και έθιμα,
κουζίνα, θρησκεία, παράδοση… Για να μάθετε περισσότερα για τη χώρα, αναπτύξτε ένα
ευρύ μυαλό και αποφύγετε τις παρεξηγήσεις.

2. Επιχειρηματικότητα: σχεδιασμός και διαχείριση προγράμματος, νεανική
επιχειρηματικότητα.

3. Διαπολιτισμική, διαπροσωπική, κοινωνική και πολιτική επικοινωνία: διαπροσωπικές
δεξιότητες, φιλικότητα, δυναμισμός, ευελιξία, ομαδική δουλειά, επίλυση συγκρούσεων,
επένδυση, σωστή επικοινωνία, δυνατότητα ενημέρωσης για τα τρέχοντα γεγονότα,
συμμετοχή στην ζωή των πολιτών, ικανότητα εργασίας σε ομάδα, λαμβάνοντας υπ’όψιν
τις διαφορετικές γνώμες.

4. Ένταξη και αλληλεγγύη: προς άτομα με ειδικές ανάγκες, πρόσφυγες ή μετανάστες,
ηλικιωμένους, άτομα με οικονομικά, κοινωνικά προβλήματα και/ή προβλήματα υγείας,
απομονωμένα άτομα, ευάλωτα παιδιά ή παιδιά που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο,
διεθνής αλληλεγγύη.

5. Στόχοι και μέθοδοι εκμάθησης: σε σχέση με την εθελοντική εργασία, τα θέματα που
αναζητούν οι εθελοντές, το πρόγραμμα, τη συνοδεία, την παρεχόμενη εκπαίδευση.

6. Μη-βίαιη επικοινωνία: προκειμένου να διαχειριστούν την καλή κατανόηση, την καλή
πρόοδο του προγράμματος, την επίλυση των συγκρούσεων και να μεταδώσουν τεχνικές
σωστής επικοινωνίας μεταξύ των εθελοντών, με τους καθοδηγητές καθώς και μεταξύ των
εθελοντών και των εθελοντών ή / και ντόπιων κατοίκων.

7. Βασικές δεξιότητες: θεωρούνται απαραίτητες για να πετύχουν οι εθελοντές και οι ΜΚΟ
στην εθελοντική υπηρεσία τους, την διαφάνεια, την προσαρμογή, τα κίνητρα, την
αυτοπεποίθηση, την επικοινωνία, υπευθυνότητα την αφοσίωση, και την οργάνωση.

8. ΜΚΟ καθοδήγηση και ηλεκτρονική καθοδήγηση: ανάδραση και αξιολόγηση στους
εθελοντές για την αναγνώριση των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν μέσω της πλατφόρμας
ηλεκτρονικής μάθησης.

9. Διαδικτυακή επικοινωνία: έλεγχος της διαδικτυακής σας επικοινωνίας, δημιουργία
εργαλείων για την προώθηση της διαδικτυακής σας εμπειρίας.

10. Ηλεκτρονική εκπαίδευση και ηλεκτρονική μάθηση: κατανόηση των διαφορετικών
πτυχών της e-εκπαίδευσης, της e-κατάρτισης, και της διαδικτυακής μάθησης.

Όπως αναφέρεται στον στόχο του προγράμματος ESC-2-Learn, αυτά τα μαθήματα ηλεκτρονικής
κατάρτισης δεν θα αναπτύξουν μόνο δεξιότητες και γνώσεις. Ακόμα κι αν μερικοί άνθρωποι
προτιμούν την πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση ή τις συναντήσεις, πολλοί αναφέρουν ότι αυτά
τα μαθήματα ηλεκτρονικής κατάρτισης είναι και θα είναι επωφελή και υποστηρικτικά για τον
εθελοντισμό ή την καθοδήγηση, ειδικά μετά την κρίση της υγείας από τον Covid-19.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΠΡΟΣ  ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Γενικό θέμα για την ηλεκτρονική κατάρτιση βάσει
της έκθεσης IO1

Υπεύθυνος
συνεργατης Υφιστάμενη ηλεκτρονική

κατάρτιση

Πρόταση συνεργάτη
από την ανάλυση IO1

Τέχνη: μουσική, χορός, τραγούδι, σχέδιο, ζωγραφική….
Ειδικά για εθελοντές που σχεδιάζουν να λάβουν
εκπαίδευση/κατάρτιση κατά την εθελοντική υπηρεσία
τους.

ST Δουλεύοντας με παιδιά
προσχολικής ηλικίας μέσω της
τέχνης

Να βελτιωθεί σύμφωνα
με το IO1 data

Γλώσσες: αγγλικά, αλλά και βασικές γνώσεις για τη
γλώσσα της χώρας υποδοχής

ST Πώς να βελτιώσετε τις
δεξιότητες ξένων γλωσσών

Να βελτιωθεί σύμφωνα
με το IO1 data

ST Ενημερωθείτε για την EVS Να βελτιωθεί σύμφωνα
με το IO1 data

ATA Κατάρτιση στην αγγλόφωνη
επικοινωνία

Να βελτιωθεί σύμφωνα
με το IO1 data

ST Μάθημα για εθελοντές της
ΕVS

Να βελτιωθεί σύμφωνα
με το IO1 data

Περιβάλλον: αειφόρος ανάπτυξη, φύση, προστασία του
περιβάλλοντος, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προστασία
των ζώων, βιοποικιλότητα

ST Η σημασία των οικολογικών
& εκπαιδευτικών παιχνιδιών

Να βελτιωθεί σύμφωνα
με το IO1 data

ST Αειφορία και οικολογία Να βελτιωθεί σύμφωνα
με το IO1

ST Η σημασία των οικολογικών
& εκπαιδευτικών παιχνιδιών

Να βελτιωθεί σύμφωνα
με το IO1 data

ATA Ζώντας φιλικά προς το
περιβάλλον!

Να βελτιωθεί σύμφωνα
με το IO1 data

Εκπαίδευση: το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας
υποδοχής, πως λειτουργεί, οι μέθοδοι διδασκαλίας,
συνοδεία και εμψύχωση για παιδιά, προσαρμοσμένα και
ηχητικά παιχνίδια.

ST Πώς να προετοιμάσετε μια
κατασκήνωση μέσα στην
πόλη

Άθληση/Σπορ

ST Μέθοδοι και δραστηριότητες
Άτυπης Εκπαίδευσης

Να βελτιωθεί σύμφωνα
με το IO1 data

Υγεία και πρώτες βοήθειες: απαραίτητα εμβόλια για τη
χώρα υποδοχής, υγιεινή, περίθαλψη και υγεία επί τόπου,
εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες.

ST Σώστε τη ζωή των άλλων Ο Covid ως πηγή
έμπνευσης

Συνοδεύοντας και ενημερώνοντας τους εθελοντές: στις
καλές πρακτικές και μεθόδους συνοδείας εθελοντών,
οργάνωση, και στο πώς να δημιουργείτε μια σχέση
εμπιστοσύνης, να είστε αυστηροί και να αποκτάτε τις
σωστές πληροφορίες.

AMSED Γίνε ένας εθελοντής - Κουζίνα &
Καθαριότητα
-Τι να μην προσδοκάτε
από ένα πρόγραμμα της
ESC
- Αυτογνωσία για την
καλύτερη κατανόηση του
ρόλου μου μέσα από την
εθελοντική ομάδα και το
προσωπικό.

ST Σχέδια για το μέλλον
ST Ακολουθώντας την

μαθησιακή σας πορεία κατά
τη διάρκεια της EVS

ST ΣOΣ  Συνεδρία κατάρτισης
κατά την άφιξη

AMSED Πάρτε τον έλεγχο της
εμπειρίας σας με την EVS

ATA Πώς να είστε επιτυχής στην
εύρεση χρηματοδοτών
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Διαχείριση συγκρούσεων: μεταξύ εθελοντών και μεταξύ
εθελοντών και/ή ντόπιων

ST Η Τέχνη της Διαχείρισης των
Συγκρούσεων

Διαχείριση και επίλυση
συγκρούσεων

Ένταξη και αλληλεγγύη: προς άτομα με ειδικές ανάγκες,
πρόσφυγες ή μετανάστες, ηλικιωμένους, άτομα με
οικονομικά, κοινωνικά προβλήματα και/ή προβλήματα
υγείας, απομονωμένα άτομα, ευάλωτα παιδιά ή παιδιά
που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο, διεθνής αλληλεγγύη.

ATA Όλα όσα θέλετε να μάθετε για
την αναπηρία αλλά φοβάστε
να ρωτήσετε.

Μιλώντας με τα χέρια
σας- Νοηματική γλώσσα

Ψηφιακή γνώση AMSED Εκπαίδευση ψηφιακών
δεξιοτήτων για  την EVS

Να βελτιωθεί σύμφωνα
με το IO1 data

Πολυπολιτισμική επικοινωνία AMSED Χτίζοντας γέφυρες με την
ΕVS

Να βελτιωθεί σύμφωνα
με το IO1 data

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Υπεύθυνος
συνεργάτης

Θέμα για την ηλεκτρονική κατάρτιση βάσει της έκθεσης IO1 Πρόταση συνεργάτη από την
ανάλυση IO1

ST Ο πολιτισμός και η ιστορία της χώρας υποδοχής:  πολιτιστικοί κώδικες,
ήθη και έθιμα, κουζίνα, θρησκεία, παράδοση… Για να μάθετε
περισσότερα για τη χώρα, αναπτύξτε ένα ευρύ μυαλό και αποφύγετε τις
παρεξηγήσεις.

ST Επιχειρηματικότητα: σχεδιασμός και διαχείριση προγραμμάτων,
επιχειρηματικότητα για νέους.

ST Διαπολιτισμική, διαπροσωπική, κοινωνική και πολιτική επικοινωνία:
διαπροσωπικές δεξιότητες, φιλικότητα, δυναμισμός, ευελιξία, ομαδική
εργασία, επίλυση συγκρούσεων, επενδύσεις, διαπροσωπικές δεξιότητες,
κατάλληλη επικοινωνία, ενημέρωση σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα,
συμμετοχή σε πολιτική ζωή, ικανότητα εργασίας σε μια ομάδα,
λαμβάνοντας υπ’όψιν διαφορετικές απόψεις.

Διαχείριση συναισθημάτων

ST Κοινωνική ένταξη και αλληλεγγύη: απέναντι σε άτομα με αναπηρίες,
πρόσφυγες ή μετανάστες, ηλικιωμένους, άτομα που αντιμετωπίζουν
οικονομικές, κοινωνικές δυσκολίες και/ή προβλήματα υγείας,
απομονωμένα άτομα, ευάλωτα παιδιά, ή που έχουν εγκαταλείψει το
σχολείο, διεθνής αλληλεγγύη.

ATA Μαθησιακοί στόχοι και μέθοδοι: σε σχέση με τον εθελοντισμό, τα θέματα
που αναζητούν οι εθελοντές, το πρόγραμμα, την υποστήριξη, την
εκπαίδευση.

Ταξίδι Ηρώων
Κατασκευή ιδεών

ATA Μη βίαιη επικοινωνία: προκειμένου να διαχειριστεί την καλή κατανόηση,
την καλή πρόοδο του έργου, την επίλυση των συγκρούσεων και να
μεταδώσει τεχνικές καλής επικοινωνίας μεταξύ των εθελοντών, με τους
καθοδηγητές καθώς και μεταξύ των εθελοντών και των εθελοντών και/ή
των ντόπιων κατοίκων.

Ανάλυση συναλλαγών

ST Βασικές ικανότητες: θεωρούνται απαραίτητες για την επιτυχία των
εθελοντών και των ΜΚΟ στο CES, ανοιχτό μυαλό, προσαρμοστικότητα,
κίνητρα, αυτοπεποίθηση, επικοινωνία, ευθύνη, δέσμευση/αφοσίωση,
οργάνωση

-Ασκήσεις γέλιου για ευεξία
-Δεξιότητες-Κλειδιά: Πώς να
γράψετε
-Διαχείριση χρόνου, χρήματος και
πόρων
-Πώς να καταστρώσετε ένα πλάνο,
να θέτετε στόχους, να
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χρησιμοποιήσετε ένα ημερολόγιο ή
ατζέντα ώστε να παραμείνετε
επικεντρωμένοι στους στόχους σας
-Πώς να δώσετε προτεραιότητα σε
μια ισορροπημένη ESC και ζωή;

AMSED Εκμάθηση και ηλεκτρονική καθοδήγηση ΜΚΟ: ανάδραση και
αξιολόγηση σε εθελοντές για αναγνώριση των δεξιοτήτων που
αναπτύχθηκαν μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης.

AMSED Διαδικτυακή επικοινωνία: έλεγχος της διαδικτυακής σας επικοινωνίας,
δημιουργία εργαλείων για την προώθηση της διαδικτυακής σας εμπειρίας.

Ψηφιακή Αφήγηση

ST Ηλεκτρονική εκπαίδευση και κατάρτιση: κατανόηση των διαφόρων
πτυχών της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, της καθοδήγησης και της
διαδικτυακής μάθησης.

Πώς να σχεδιάσετε τη δική σας
εκπαίδευση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΓΙΑ  ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ESC – 2- LEARN

Ανακαλύπτοντας τις συγκεκριμένες ανάγκες ως προς την επιμόρφωση και την στήριξη των
ωφελούμενων (εθελοντών του προγράμματος «Ευρωπαϊκές Δυνάμεις Αληλλεγγύης»)

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

355 εθελοντές: Κυρίως γυναίκες, απάντησαν σε ποικίλες ερωτήσεις διαδικτυακώς και με
συνεντεύξεις, στην γαλλική, αγγλική, ελληνική και στη ρουμανική γλώσσα.

Τύπος Εθελοντισμού: Τοπικός – Ευρωπαϊκός – Διεθνής

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Μέθοδος εκμάθησης: Ανάγνωση – Γράψιμο – Αγγίζω/Πράττω

Ιδανική συνοδεία /Πλαισίωση: Πληροφορίες – Επικοινωνία – Παρακολούθηση – Διαθεσιμότητα
– Σχέση εμπιστοσύνης – Επιμόρφωση

Οι σημαντικότερες ικανότητες: Αυτοεκτίμηση/αυτοπεποίθηση - Αλτρουισμός/καλοσύνη -
Ανοιχτό πνεύμα - Προσαρμοστικότητα - Επικοινωνία - Κίνητρα - Οργανωτικότητα - Ομαδική
εργασία - Θέληση ν’ακούς τον άλλο- Περιέργεια

Για την πλειονότητα, η ιδεώδης πλαισίωση απαιτεί επικοινωνία με τον μέντορα και την ΜΚΟ,
καθώς και την διαθεσιμότητα και την παρακολούθηση εκ μέρους του μέντορα.
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Οι ικανότητες που θεωρούνται ευκταίο να έχουν οι εθελοντές είναι κατά σειρά προτίμησης:

1.Επικοινωνία: να εκφράζεσαι, ν’αλληλεπιδράς, να καταλαβαίνεις τους άλλους και τις ιδέες
τους.

2.Ανοιχτό πνεύμα: έναντι της χώρας υποδοχής, των κατοίκων της και των επιχώριων
εθελοντών, του πολιτισμού τους και των ηθών και εθίμων τους κλπ.

3.Αλτρουισμός και καλοσύνη προς τους άλλους: δηλ. τους εθελοντές, τους συμπράττοντες,
τους κατοίκους, τους συνεργάτες κ.ά., με σκοπό να υπάρξει κλίμα εμπιστοσύνης και
αλληλοβοήθειας.

4.Αυτοπεποίθηση: Ανακαλύπτεις τα όριά σου, τα πλεονεκτήματά σου, τις αδυναμίες σου.

5.Προσαρμοστικότητα: ανακαλύπτεις τις νέες προκλήσεις, επιλύεις προβλήματα και παίρνεις
ορθές αποφάσεις προσαρμόζεσαι σε νέα προγράμματα.

6.Κίνητρα: σχετικά με το πρόγραμμα, τι προτεινόμενες δραστηριότητες, την ανακάλυψη της
χώρας υποδοχής και του πολιτισμού της.

Η ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα εργαλεία(μέσα) που προτιμούνται:  Ηλεκτρονικός υπολογιστής – Τηλέφωνο

Οι κύριες θεματικές που ενδιαφέρουν περισσότερο τους επιμορφούμενους: Γλώσσα -
Πολιτισμός & Ιστορία - Εκπαίδευση - Περιβάλλον- Κοινωνική Ένταξη - Επιχειρηματικότητα-
Πρώτες βοήθειες & Υγεία - Μουσική - Τέχνη - Επίλυση συγκρούσεων - Επικοινωνία -
Διαχείριση προγραμμάτων - Νεανική επιχειρηματικότητα

Εν γένει τα θέματα επιμόρφωσης που έχουν μέγιστη ζήτηση είναι κατά σειρά τα εξής:

1.Πολιτισμός & Ιστορία της χώρα υποδοχής: οι πολιτισμικοί κώδικες, ήθη και έθιμα, κουζίνα,
θρησκεία, παράδοση. Μαθαίνοντας περισσότερα για τη χώρα ευνοείται η ευρύτητα του
πνεύματος, αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις

2.Τέχνη: μουσική, χορός, τραγούδι, σχέδιο, ζωγραφική(αφορά κυρίως εθελοντές που
συμμετέχουν σε προγράμματα εμψυχωτών).

3.Γλώσσες: αγγλικά· επίσης βασικές γνώσεις για την γλωσσά του τόπου υποδοχής

4.Περιβάλλον: η αειφόρος ανάπτυξη, η φύση, η προστασία της, οι ΑΠΕ, η προστασία των
ζώων, παιχνίδια και σπορ προσαρμοσμένα στο περιβάλλον.

5.Επιχειρηματικότητα: η σύλληψη και διαχείριση ενός προγράμματος· Νεανική
επιχειρηματικότητα.

6.Εκπαίδευση: εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής, πως λειτουργεί, διδακτικές
μέθοδοι, συνοδεία και εμψύχωση για παιδιά.

7.Υγεια & Πρώτες βοήθειες: απαραίτητα εμβόλια για την χώρα υποδοχής, υγιεινή, φροντίδα
και επέμβαση για πρώτες βοήθειες σε θέματα υγείας (εκμάθηση βασικού χειρισμών).

8.Επικοινωνία: μη βίαιη επικοινωνία μεταξύ των εθελοντών, μεταξύ αυτών και της ΜΚΟ και
των μεντόρων αλλά και προς τους συνεργάτες και τους ντόπιους.

30



9.Ένταξη και Αλληλεγγύη: βοήθεια προς άτομα με υστέρηση/αναπηρία, πρόσφυγες,
μετανάστες, ηλικιωμένους και άτομα που έχουν οικονομικές, κοινωνικές δυσκολίες και
προβλήματα υγείας. Επίσης προς άτομα απομονωμένα, ευάλωτα παιδιά, παιδιά με διακοπή
σχολικής φοίτησης. Τέλος, διεθνής αλληλεγγύη.

----------

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΓΙΑ  ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ESC – 2- LEARN - ΓΑΛΛΙΑ

Ανακαλύπτοντας τις συγκεκριμένες ανάγκες ως προς την επιμόρφωση και την στήριξη των
ωφελούμενων (εθελοντών του προγράμματος «Ευρωπαϊκές Δυνάμεις Αληλλεγγύης»)

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

127 εθελοντές: (Κυρίως γυναίκες) απάντησαν σε ποικίλα διαδικτυακά ερωτηματολόγια και σε
συνεντεύξεις (βιντεοσκοπημένα) στην γαλλική και την αγγλική γλώσσα για λογαριασμό της
AMSED.

Τύπος εθελοντισμού: Τοπικός/Εθνικής κλίμακας – Ευρωπαϊκός – Διεθνής

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ  & ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Μέθοδος εκμάθησης: Ανάγνωση - Γράψιμο - Αγγίζω/Πράττω

Ιδανική συνοδεία / Πλαισίωση: Πληροφορίες - Επικοινωνία - Παρακολούθηση - Διαθεσιμότητα -
Σχέση εμπιστοσύνης - Επιμόρφωση

Οι σημαντικότερες ικανότητες: : Αυτοεκτίμηση/αυτοπεποίθηση - Αλτρουισμός/καλοσύνη -
Ανοιχτό πνεύμα - Προσαρμοστικότητα - Επικοινωνία - Κίνητρα - Οργανωτικότητα - Ομαδική
εργασία - Θέληση ν’ακούς τον άλλο - Περιέργεια - Ανοχή - Δημιουργικότητα - Πάθος

Για την πλειονότητα όσων απάντησαν, η ιδεώδης συνοδεία-πλαισίωση απαιτεί παροχή
πληροφοριών και επικοινωνία με τον μέντορα και τη ΜΚΟ, καθώς και συστηματική
παρακολούθηση εκ μέρους του και διαθεσιμότητα. Επίσης, η εγκαθίδρυση μιας σχέσης
εμπιστοσύνης μεταξύ μέντορα και εθελοντή κρίνεται σημαντική από πολλούς ερωτηθέντες.

Οι εθελοντές AMSED έκριναν πιο σημαντικές και επιθυμητές τις εξής ικανότητες (κατά σειρά
προτίμησης):

Αυτοπεποίθηση - Αλτρουισμός και καλοσύνη προς τους άλλους - Επικοινωνία - Ανοιχτό πνεύμα -
Κίνητρα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση – κατάρτιση

Τα μέσα που προτιμώνται: Ηλεκτρονικός Υπολογιστής – Τηλέφωνο

Οι θεματικές για διαδικτυακή εκπαίδευση που προτιμώνται περισσότερο: Γλώσσα- Κουλτούρα &
Ιστορία - Εκπαίδευση – Περιβάλλον - Κοινωνική ένταξη - Επιχειρηματικότητα - Πρώτες
βοήθειες & Υγειά - Μουσική - Τέχνη - Επίλυση συγκρούσεων - Επικοινωνία
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Εν γένει, τα θέματα που ζητούνται περισσότερο, για διαδικτυακή εκπαίδευση από τους εθελοντές
είναι τα εξής (με σειρά προτίμησης):

Πολιτισμός & Ιστορία της χώρας υποδοχής - Εκπαίδευση – Γλώσσα - Περιβάλλον -
Επιχειρηματικότητα - Επικοινωνία - Επίλυση συγκρούσεων - Κοινωνική ένταξη - Αλληλεγγύη

Αυτές οι θεματικές μπορούν, λοιπόν, να ενταχθούν στην πορεία επιμόρφωσης των εθελοντών με
εξάσκηση, εργαστήρια ή διαδικτυακές δραστηριότητες, έτσι ώστε να προετοιμάζονται για τη
εθελοντική υπηρεσία τους ή ακόμα και όταν ήδη η εθελοντική υπηρεσία βρίσκεται σε εξέλιξη.

---------

32



33



34



35



36



37



38



39


