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Proje Kapsamında Çeşitlilik Atölyeleri ve Mentor
Eğitimi
DIMENSAAI projesinin ana hedefleri, işyerine entegre ve yeniden entegre olmak ve sosyal
kabul elde etmek için, aktif yaşlılar ile hafif engellileri desteklemek için sağlık ve sosyal
bakım alanında yeni mentorlar geliştirerek, eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve
eğiticilerin yeterlilikleridir.
DIMENSAAI projesi, tüm ortak ülkelerde gerçekleştirilecek, sağlık ve bakım hizmetlerine
özel bir vurgu yapan mentorluk ve çeşitlilik üzerine bir dizi atölyeler (çalıştaylar)
düzenleyerek bu hedeflere ulaşmayı planlar. Bu yaklaşım, özellikle aktif yaşlı insanlar ile
hafif engelli insanların yararına, insanların gerekli bilgi, beceri ve yeterlilikleri
kazanmalarını ve bunları uygulayarak pratik yolları tartışmalarını sağlamayı niyet eder. Bu
şekilde, Avrupa genelinde, sağlık ve bakım hizmetlerinde rapor edilen beceri eksikliklerini
gidermeye başlamak mümkün olabilir.

Atölyelerin (çalıştayların) yapısı, daha önce DIMENSAAI proje ortakları tarafından
geliştirilen, mentorluk sürecinin eşlik eden el kitabı ile mentor ve çeşitlilik danışmanı (DC)
için gerekli yeterlilikler kataloğu ile yönlendirilecektir. Bu klavuz, gerekli bilgi birikimi,
beceri ve yeterlilik ile mentorluk ve çeşitlilik danışmanlığı ile ilgilenen insanları
desteklemek için tasarlanmıştır. Bu klavuzun, gelecekteki öğretmen ve öğrenme planlarını
destekleyeceğini, okuyucuya bir mentor veya DC olmak ve başarılı bir mentorluk ve
çeşitlilik yaklaşımı uygulama ve geliştirmesi için yardım edeceğini umuyoruz.
Kısa, ilk mentor eğitim günlerinin birincil hedefleri, mentor uğraşısını (yükümlülüğünü)
onaylamak, temel program parametrelerini kurmak (oluşturmak), ve onlara işlerinde
verimli olmaları için gerekli bilgi ve araçları vererek mentorları hazırlamaya başlamaktır.
Katalog ve el kitabı, başlangıçta İngilizce olarak geliştirildi ve daha sonra uyarlanarak tüm
ortak ülkerin dillerine çevrilmiştir. Onlar dijital ve basılı şekilde mevcut bulunmaktadır. Bu
iki klavuz tarafından desteklenen atölyeler (çalıştaylar), İrlanda ve Almanya’da
gerçekleştirilmiştir. Gelecekteki olayların haberleri yakında ilan edilecektir.
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İrlanda’da…
Tek bir günde (9 Aralık 2013’te) Mentorluk ve Çeşitlilik eğitiminin sağlanması, hırslı olmasına rağmen, yinede
çok yüksek bir standartta gerçekleştirildi. Çeşitlilik konusu içine çok yumuşak bir geçişle, Mentorluk yöntem
ve ilkeleri üzerine kesin bir vurgu vardı. Bu yaklaşım, çeşitliliğin, mentorluktan farklı olmadığını, ancak
mentorluk ile yakından ilgili olduğunu ve genellikle ince ve biraz yüzeyin altında ilişki kurmanın önemli bir
unsuru olduğunu vurgulamıştır. Cilt renginin, ırk ve görünür fiziksel ve zihinsel yetersizliklerin ötesindedir.
Genellikle sosyo-ekonomik ve kültürel etkileri içerir, ve aksan veya önyargı temelinde yapılan yargılamalara
yol açar. Çeşitliliğin tanınması, sonuçta kucaklanmasında , birisinin düşüncesini değiştirmeye açık olmanın
anahtar kaynak olduğunu gösteren çok güçlü mesaj vardı. Daha çok zamana ihtiyaç duyulmasına rağmen
(belkide birkaç günün üzerinde olumlu olarak alınan), eğitimde yer alan 21 öğrenci, eğitimden memnuniyet
düzeyinin yüksek olduğunu ve konuyla ilgili bilgilerinin en az üç misli arttığını belirmişlerdir. Yapıyı, tasarımı,
öğrenci seçimin ve değerlendirmeyi dikkate alan tam detaylı rapor takip edecektir.

Almanya’da…
Çeşitlilik atölyesi (çalıştayı) ve kısa mentor eğitimi, mentorluk yaklaşımını uygulamak isteyen ve çeşitlilik
konusunu dikkate alan APD ile birlikte 25 Kasımda Gelsenkirchen’de düzenlenmiştir. Atölye çalışmasına, 15
APD çalışanı, 2 APD yöneticisi, IAT’ta DIMENSAAI projesinde çalışan 2 kişi ve BPC isimli Alman ortağın
yöneticisi katılmıştır. Katılımcılar, APD deki çalışmalarını, çeşitlilik ve mentorluk ile ilgilerini sunmuşlar ve
yapılan DIMENSAAI projesi içinde uygulanması niyet edilen çeşitlik ve mentorluk yaklaşımları ve diğer
konularda kısa açıklamalarda bulunmuşlardır. “Demographischer Wandel und die Zukunft der Beschäftigung
in der Pflege” konulu sunum, Avrupada ve yurtdışında sağlık ve bakım sektörleri hakkında tartışma, ve
Almanya’da sağlık ve bakım sektörlerinde çeşitliliği uygulama yolları önerileri takip etmiştir. Öğleden sonra,
mentorlar için kısa bir eğitimi, Alman ortaklar IAT ve BPC ile işbirliği içinde APD deki iyi uygulamalar ve
çözüm yolları takip etmiştir. DIMENSAAI projesi kapsamında geliştirilen mentor eğitimi çerçeve klavuzu tüm
eğitim katılımcılarına dağıtılmış ve kullanılmıştır. IBB2 ve VOCA projelerinden iyi uygulama örneklerinden
bazıları sunulmuştur. APD’nin mentorluk ve çeşitlilik yaklaşımı ile günlük işlerini nasıl geliştirebileceği ve
işgücü sıkıntısını nasıl giderebileceği ile ilgili yapı tartışılmıştır.

Detaylar için lütfen web sitemizi ziyaret edin: http://www.dimensaai.eu

