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Η στρατηγική που παρουσιάζεται είναι πρωτίστως ένα εγχειρίδιο για τον τρόπο δημιουργίας, οργάνωσης,
διατήρησης και προώθησης ενός αυτοσυντηρούμενου δικτύου συμβούλων για τους μετανάστες. Παρέχει επίσης
βασικές πληροφορίες σχετικά με ένα εργαλείο που υποστηρίζει τη δικτύωση, δηλαδή την εφαρμογή mentorNET.
Είναι το αποτέλεσμα του καινοτόμου έργου mentorNET - Mentoring από εκτεταμένα δίκτυα για την οργάνωση
εθελοντικών πόρων που πραγματοποιούνται από ευρωπαϊκή κοινοπραξία υπό την ηγεσία του Ηνωμένου
Βασιλείου με εταίρους από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Κύπρο στο πλαίσιο του προγράμματος
Erasmus Plus και βασίζεται σε έρευνα ορθής πρακτικής που διεξάγεται από τους εταίρους του έργου.
Η ουσία της στρατηγικής εκφράζεται στις πρακτικές της αξίες, το καλύτερο παράδειγμα των οποίων είναι η
περιγραφή του εργαλείου δικτύωσης που αναπτύχθηκε από την ομάδα που συμμετείχε στην υλοποίηση του
έργου, δηλαδή η εφαρμογή mentorNET café , καθώς και πρακτικές συμβουλές για τον τρόπο δημιουργίας,
υποστήριξης και προώθησης δικτύων. Το προσάρτημα (annex), το οποίο απαριθμεί τις οργανώσεις και τα δίκτυα
που εμπλέκονται στην υποστήριξη των μεταναστών, είναι επίσης σημαντικό. Χάρη σε αυτό, είναι εύκολο να
βρεθεί ένας οργανισμός με τον οποίο μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή. Η κρίαιμη στιγμή για την ίδρυση του
δικτύου είναι η απόφαση του οργανισμού να οργανώσει μια εκπαιδευτική εμπειρία μέσω του εκπαιδευτικού
προγράμματος ΜentorNET (MOOC). Όταν ολοκληρώσουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι απόφοιτοι
του MOOC καλούνται να έχουν πρόσβαση στην Εφαρμογή για να αποτελέσουν τη βάση ενός δικτύου που
βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και τους καθορισμένους στόχους που θα προσπαθήσουν να επιτύχουν
οι συμμετέχοντες στο δίκτυο.Στην οργανωτική φάση, είναι σημαντικό να επισημοποιηθούν οι ρόλοι εντός του
δικτύου, ιδίως αυτός του Meta-Mentor. Σε αυτό το στάδιο, θα είναι επίσης σημαντικό να καθοριστούν οι κανόνες
επικοινωνίας εντός του δικτύου και η πιθανή δημιουργία ενός γραφείου δικτύωσης και η σύναψη συμφωνίας
μεταξύ των μελών του δικτύου. Η εφαρμογή mentorNET θα είναι το εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ των μελών
του δικτύου, ξεκινώντας από τη φάση έναρξης του δικτύου. Εκτός από τους απόφοιτους του MOOC και τον
οργανισμό που ξεκινά τη δημιουργία του δικτύου, ο οποίος θα υποδεικνύει το Meta-Mentor, το δίκτυο μπορεί
να συμπεριλάβει με ανθρώπους και φορείς που έχουν εμπειρία ως μέντορες. Η πραγματική πρόκληση είναι
το δίκτυο να καθιερωθεί και να παραμείνει λειτουργικό για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να
καταστεί αυτοσυντηρούμενο. Αυτό απαιτεί από τα μέλη του δικτύου, μεταξύ άλλων, να επικοινωνούν μεταξύ
τους σε τακτική βάση, να αλληλοϋποστηρίζονται όπου είναι απαραίτητο στους επιμέρους ρόλους καθοδήγησης
και να εργάζονται για την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων που καθοδηγούν τη δημιουργία του δικτύου.
Το δίκτυο είναι μια συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ μεμονωμένων μέντορων (αρχαρίων και έμπειρων) και του
υποστηρικτικού οργανισμού, γι ‘αυτό και η ροή πληροφοριών μεταξύ των μελών του δικτύου, η ανταλλαγή
ιδεών και εμπειριών και η ανάπτυξη κοινών πόρων είναι τόσο σημαντικές. Στη βάση όλων όλου αυτού είναι η
εφαρμογή mentorNET που παρέχει την πλατφόρμα δικτύωσης και επικοινωνίας. επόμενη φάση σχετίζεται με την
“εξωστρέφεια”, δηλαδή την προώθηση και την ανάπτυξη του δικτύου. Η προώθηση του δικτύου θα είναι ένας
τρόπος για την ενδεχόμενη επέκτασή του με την ένταξη άλλων οργανώσεων καθοδήγησης ή οργανώσεων που
βοηθούν τους μετανάστες, που ενδιαφέρονται να διευθύνουν το δικό τους MOOC και να στήουν είτε το δικό τους
δίκτυο είτε να ενταχθούν στο υπάρχον δίκτυο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ενός μεγάλου δικτύου
ή στη δημιουργία πολλών, μικρότερων δικτύων. Η στρατηγική mentorNET μπορεί να συνοψιστεί με τη μορφή
του χάρτη πορείας που δίνεται παρακάτω, ο οποίος παρουσιάζει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του οργανισμού
που δημιουργεί το δίκτυο, των μεμονωμένων συμβούλων που είναι απόφοιτοι του mentorNET MOOC και των
δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη δημιουργία και τη διατήρηση του δικτύου.
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