
Mentoring strategies to 
boost work based learning 
in the tourism sector. 

  Το εταιρικό σχήμα του «B-Mentor» θα δημιουργήσει: 

Συντονιστής Εταίρος: 

   Λοιποί Εταίροι: 

 

       
 

 

 

• Να παρακινήσει και να διευκολύνει την καινοτομία, 

την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και την 

κινητικότητα των εργαζομένων στον τομέα του 

τουρισμού. 

• Να βελτιώσει προγράμματα σπουδών συνεχιζόμενης 

ΕΕΚ στον τουριστικό τομέα αντιστοιχώντας την 

παροχή κατάρτισης με τις εργασιακές ανάγκες. 

• Να διευκολύνει την ευέλικτη, βιωματική και βασισμένη στην 

εργασία μάθηση, διευκολύνοντας παράλληλα ευκαιρίες 

δικτύωσης και επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ των 

ενοποιημένων επαγγελματιών και των 

νεοεισερχομένων στον τουρισμό. 

• Να αυξήσει τα κίνητρα και τις δεξιότητες του 

εργατικού δυναμικού στον τουρισμό και να 

διευκολύνει την επαγγελματική τους ανάπτυξη, 

απασχολησιμότητα και κινητικότητα. 

• Να αυξήσει τις ευκαιρίες εκπαίδευσης σε ολόκληρο 

τον τομέα, σε μία διάσταση διά βίου μάθησης, με 

ιδιαίτερη προσοχή στα χαρακτηριστικά των μαθητών 

συνεχιζόμενης ΕΕΚ. 

 
• Το "Επαγγελματικό Μοντέλο B-MENTOR": 

μεθοδολογικό πλαίσιο για την εφαρμογή των 

μοντέλων του προγράμματος στα διάφορα 

συστήματα ΕΕΚ. 

• Το "Εκπαιδευτικό Εργαλείο B-MENTOR": σύνολο 

πηγών και εργαλείων για την εκπαίδευση 

νεοεισερχομένων ως επιχειρηματιών του τομέα και 

μάνατζερ και ενδιάμεσων ηγετών από τουριστικές 

επιχειρήσεις, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία αποκτώντας το ρόλο των 

μεντόρων. 

 

B-Mentor: 
Στρατηγικές Mentoring με σκοπό την ενίσχυση της 

βασισμένης στην εργασία μάθησης στον τουριστικό 

τομέα. 

Διάρκεια: 
1

η
 Σεπτεμβρίου 2017 – 31

η
 Αυγούστου 2019. 

Πρόγραμμα: Erasmus + 

Δράση: K2 – Συνεργασία για την καινοτομία και την 

ανταλλαγή ορθών πρακτικών. 

Συμμετέχουσες χώρες: 

Ισπανία, Ελλάδα, Πολωνία, Ιταλία και Τουρκία. 

Διαδίκτυο: www.b-mentor.eu 

Facebook: @bmentorproject 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το B mentor είναι ένα Στρατηγικό Συνεταιριστικό σχέδιο, 

χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 

Προγράμματος ERASMUS +. 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο το συντάκτη της και 

η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτή. 

  Οι κύριοι στόχοι του έργου «B-Mentor» είναι: 

http://www.b-mentor.eu/

