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ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Περίληψη

Ο «Οδηγός Εφαρμογής Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής – Mentoring» 
αποτελεί το βασικό Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο αναφορικά με το περιεχό-
μενο, τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την διεξαγωγή της δράσης Συμ-
βουλευτικής Υποστήριξης Εκπαιδευθέντων – Mentoring. Η δράση αυτή 
αποτελεί τμήμα του Έργου «Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης από 
τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη οριζόντιων και κοινωνι-
κών δεξιοτήτων - ΑΠ 7 και 8» το οποίο υλοποιείται από τους εταίρους 
της σύμπραξης ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕ-
ΝΤΡΟ ΑΔΕΔΥ. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ένας αριθμός εκπαιδευο-
μένων, μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος 
εκπαίδευσης, είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην δράση Συμ-
βουλευτικής Υποστήριξης Εκπαιδευθέντων – Mentoring με σκοπό την 
αύξηση της δυνατότητας εφαρμογής και αποτελεσματικότητας των 
γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του προ-
γράμματος εκπαίδευσης. Σκοπός του «Οδηγού Εφαρμογής Εκπαιδευτι-
κής Συμβουλευτικής – Mentoring» είναι να αποσαφηνίσει σειρά θεμά-
των που σχετίζονται με το θεωρητικό υπόβαθρο της δράσης, τον σκοπό 
και τους στόχους της, την μεθοδολογία υλοποίησης και τα στάδια ανά-
πτυξης της, την αντιμετώπιση δυσκολιών και τη χρήση των αντίστοιχων 
εργαλείων στα διάφορα στάδια της εφαρμογής της. 
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Οδηγός Εφαρμογής Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής - Mentoring

Abstract

The «Guide for Educational Counselling - Mentoring» is the main 
Training Handbook of the action of Counselling for Trainees – Mentoring; 
it refers to its content, design, organisation and conduct. The action is 
part of the project "Life-long learning programs from social partners for 
the development of soft skills - PN 7 and 8" which is implemented from 
the partners of KANEP GSEE (General Confederation of Greek Workers) 
as coordinator, IME GSEVEE (Small Enterprises’ Institute, Hellenic 
Confederation of Professionals, Craftsmen and Merchants), NCHC 
(Hellenic Confederation of Commerce and Entrepreneurship), ADEDY - 
Institute Koinoniko Polykentro collaboration. According to that action, a 
number of trainees, after having completed the educational program, have 
the opportunity to take part in the Counselling for Trainees - Mentoring 
action in order to increase the potential for effectively implementing 
the knowledge and skills acquired during the education program.  The 
“Guide for Educational Counselling – Mentoring” aims to clarify a number 
of topics relating to the action’s theoretical background, its goals and 
purposes, its implementation methodology and development stages as 
well as troubleshooting and use of relevant tools in its different stages of 
implementation.  
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ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ο Οδηγός Εφαρμογής Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής - Mentoring 
αποτελεί τη συνεισφορά του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο σχεδιασμό της οργάνω-
σης και υλοποίησης του υποέργου 1 «Συμβουλευτική Υποστήριξη Εκ-
παιδευθέντων – Mentoring» στο πλαίσιο του Έργου «Προγράμματα διά 
βίου εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη ορι-
ζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων - ΑΠ 7 και 8». Κύριος σκοπός του 
είναι αφενός να σκιαγραφήσει τα βασικά σημεία ανάπτυξης και εφαρ-
μογής του θεσμού της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής - Mentoring από 
τους εταίρους της σύμπραξης (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ/συντονιστής φορέας, ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΑΔΕΔΥ), αφετέρου να αποτε-
λέσει το βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τους υποψήφιους συμβού-
λους/μέντορες.

Οι εταίροι της σύμπραξης, μέσα από την πολυετή εμπειρία τους στα 
ζητήματα της Διά Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, κατέληξαν στη 
διαπίστωση ότι η απόσταση που παρατηρείται μεταξύ του οργανωμέ-
νου πλαισίου μάθησης ενός προγράμματος εκπαίδευσης και του πεδίου 
εφαρμογής των γνώσεων και δεξιοτήτων – ειδικά των οριζοντίων – που 
έχουν αποκτηθεί, όπως είναι ο χώρος εργασίας και το ευρύτερο κοινω-
νικό περιβάλλον των ατόμων (π.χ. οικογένεια, φιλικές σχέσεις), είναι δυ-
νατόν να μικρύνει με την παροχή προς τους εκπαιδευόμενους, μετά την 
ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, μιας εξατομικευμένης/προσωπικής  συμ-
βουλευτικής και υποστήριξης. Η φιλοδοξία ήταν ότι μια δράση ατομικής 
συμβουλευτικής, που στην περίπτωσή μας πήρε τη μορφή της Εκπαι-
δευτικής Συμβουλευτικής – Mentoring, θα οδηγούσε στην αύξηση  της 
αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και θα συνέβαλε στην καλύτερη 
αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν.
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Οδηγός Εφαρμογής Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής - Mentoring

Σε έκθεσή του το CEDEFOP1  αναφέρει ότι το mentoring αποτελεί νε-
ωτεριστική μέθοδο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, η οποία είναι δυνατό να 
συμβάλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων 
Διά Βίου Εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό η παρούσα έκδοση στοχεύει 
αφενός να παρουσιάσει μια παραδειγματική περίπτωση εκπαιδευτικής 
συμβουλευτικής - mentoring ως μια διαδικασία συμβατή και εφαρμόσι-
μη στα προγράμματα εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης και αφετέρου 
να συμβάλει, στον απαραίτητο και στη χώρα μας διάλογο, αναφορικά με 
την  κατανόηση του ρόλου και της σημασίας της εκπαιδευτικής συμβου-
λευτικής για την υποστήριξη της ποιότητας και της ελκυστικότητας της 
Διά Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 

Ακολουθώντας τις παραπάνω διαπιστώσεις, οι εταίροι της σύμπρα-
ξης συμπεριέλαβαν, σε πιλοτικό επίπεδο, ως διακριτή δράση του έργου 
την εκπαιδευτική συμβουλευτική με σκοπό την αύξηση της εφαρμοσι-
μότητας και αποτελεσματικότητας των γνώσεων και δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης. Το ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ, σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες φορείς, σχεδίασε ένα 
Σύστημα Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής που περιελάμβανε το σύνολο 
των αρχών, των ενεργειών, των μεθόδων και των εργαλείων, επιστη-
μονικών και διοικητικών, που διαμορφώνουν το ενιαίο πλαίσιο σχεδι-
ασμού, οργάνωσης και υλοποίησης της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής 
– Mentoring. Το εν λόγω Σύστημα Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής πα-
ρουσιάζεται στην παρούσα έκδοση. 

Η εφαρμογή της δράσης Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής απευθύνθη-
κε σε περίπου  800 συμμετέχοντες που παρακολούθησαν τα  προγράμ-
ματα διά βίου εκπαίδευσης, στις περισσότερες Περιφέρειες της χώρας, 
προσελκύοντας ένα «απροσδόκητο» ενδιαφέρον για καινοτόμο δράση. 

1. CEDEFOP (2013), The Mentor Handbook.A Practical Guide for VET Teacher 
Training, http://www.cedefop.europa.eu/files/MENTORING_HANDBOOK_final_
version.pdf
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ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Παράλληλα, παρείχε μια ξεχωριστή επαγγελματική εμπειρία στους συμ-
βούλους/μέντορες. 

H Εκπαιδευτική Συμβουλευτική – Mentoring είναι μια δράση που εν-
δυναμώνει και αναπτύσσει το συναίσθημα της αυτοαντίληψης, ενισχύ-
οντας με τον τρόπο αυτόν τις εκπαιδευτικές και προσωπικές δεξιότητες 
των συμβουλευόμενων. Αποτέλεσμα, οι πρακτικές συμβουλές να «απο-
μυθοποιούν» τις δυσκολίες και να δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και 
προόδου πολλαπλασιάζοντας τα αποτελέσματα των προγραμμάτων διά 
βίου εκπαίδευσης.

Είναι σαφές ότι ο παρών Οδηγός Εφαρμογής Εκπαιδευτικής Συμβου-
λευτικής – Mentoring, δεν εξαντλεί τον προβληματισμό για τα ζητήματα 
της εισαγωγής του mentoring ως μορφή ατομικής συμβουλευτικής στα 
προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Συμβάλλει όμως 
ουσιαστικά σε αυτόν μέσα από την παρουσίαση ενός μοντέλου προσέγ-
γισης της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής – Mentoring βασισμένο στις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης δράσης και αντανακλά 
του στόχους του Προγράμματος εντός του οποίου αναπτύχθηκε.

Η εκπόνηση του Οδηγού Εφαρμογής Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής 
– Mentoring πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Ελισάβετ Πετρί-
δη, στελέχους του τομέα εκπαίδευσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), εταίρος σύ-
μπραξης φορέων (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΑΔΕ-
ΔΥ), στο πλαίσιο του Έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - ΑΠ 7 και 8», που υλοποιείται μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη 
συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο – Ε.Κ.Τ.)  και εθνικών πόρων, υλοποίησε εκπαιδευτικά προγράμματα 
διά βίου εκπαίδευσης. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αποτελούνταν από 
35 ώρες εκπαίδευσης διά ζώσης εκπαίδευση και από 35 ώρες διδασκαλίας 
εξ’ αποστάσεως (e-learning), καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα 21 θεματικών 
ενοτήτων. 

Η κύρια επιδίωξη του έργου, όπως αναλύεται στα σχέδια υλοποίησης 
με ίδια μέσα (άλλων υποέργων), αφορά στην πραγματοποίηση εξειδικευ-
μένων προγραμμάτων αναβάθμισης γνώσεων και δεξιοτήτων με διττό 
στόχο:

i.  τη συστηματική παροχή γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε 
θέματα εργασιακού, οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέρο-
ντος, και 

ii.  την ανάπτυξη οριζόντιων τεχνικών-επαγγελματικών και κοινω-
νικών δεξιοτήτων («δεξιότητες σταδιοδρομίας») και την ενδυνά-
μωση της προσαρμοστικότητας των ωφελουμένων στο σύνθετο 
και διαρκώς μεταβαλλόμενο διακρατικό εργασιακό περιβάλλον. 

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να καταστούν πιο πρόσφορες οι συν-
θήκες αφενός για την προσαρμογή των εργαζομένων σε επαγγέλματα 
αιχμής και αφετέρου στην ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων. Ταυτόχρονα, 
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η απόκτηση νέων κοινωνικών δεξιοτήτων αποτελεί σημαντικό συγκριτι-
κό πλεονέκτημα για την εδραίωση, την εξέλιξη και τη διάκριση στο χώρο 
της αγοράς εργασίας, αλλά και στη σύγχρονη κοινωνική ζωή γενικότερα. 

Ωστόσο, δεδομένης της διαφοράς μεταξύ του πλαισίου μάθησης (ορ-
γανωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στις δομές των φορέων) και του 
πλαισίου εφαρμογής (χώρος εργασίας, κοινωνικά περιβάλλοντα, όπως 
οικογένεια κλπ), και δεδομένης της δυσκολίας να μεταφερθούν και να 
εφαρμοστούν αποτελεσματικά ειδικά οι οριζόντιες ικανότητες που απο-
κτήθηκαν στην εκπαίδευση, κρίθηκε αναγκαία η διευκόλυνση των εκπαι-
δευθέντων με τη μορφή της εξατομικευμένης/προσωπικής  συμβουλευ-
τικής και υποστήριξης. Η προσδοκία ήταν ότι η ατομική συμβουλευτική 
θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και θα συμβάλλει 
στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν, μετά τη λήξη 
της εκπαίδευσης και σε «πραγματικές συνθήκες» ζωής και εργασίας.

Στο προαναφερθέν πλαίσιο, μέρος των ωφελουμένων/εκπαιδευ-
θέντων, συμμετείχε σε πιλοτική δράση εκπαιδευτικής συμβουλευτικής 
(mentoring) με σκοπό την αύξηση της εφαρμοσιμότητας και αποτελεσμα-
τικότητας των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθη-
καν κατά τη διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης.

Η ατομική συμβουλευτική και υποστήριξη προβλέπεται να παρα-
σχεθεί σε εκπαιδευθέντες/είσες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα 
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κάποιο πρόγραμμα διά βίου εκπαίδευσης σε 
ένα από τα ακόλουθα αντικείμενα :

 � Ζητήματα διακρίσεων και ετερότητας στην εργασία

 � Δεξιότητες εργαζομένων στον γραπτό λόγο και την επικοινωνία 
(προφορική και μη-λεκτική)

 � Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

 � Θέματα οικονομικού και επιχειρησιακού γραμματισμού

 �Μεταγνωστικές ικανότητες
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 � Στοιχεία σύγχρονης εργατικής νομοθεσίας & εργασιακές σχέσεις 

στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον – Εργασιακό περιβάλλον και 

συλλογικές διαπραγματεύσεις στο νέο κοινωνικοοικονομικό πλαί-

σιο

 � Κοινωνική οικονομία και καινοτόμες μορφές επιχειρηματικότητας

 � Ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής ασφάλισης

 � Θέματα οικονομίας και εργασιακός βίος

 � Ξενόγλωσση επιχειρηματική ορολογία (Ρωσική γλώσσα)

 � Τεχνικές παρέμβασης στην λειτουργία της επιχείρησης και αντιμε-

τώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας – Η 

λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης

 � Αγγλική γλώσσα: Προγράμματα γλωσσομάθειας εστιασμένα στο 

χώρο της εργασίας

 � Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία

 � Διοικητικές και Οργανωτικές Ικανότητες

 � Εκπαίδευση εκπαιδευτών και ποιότητα στη Διά Βίου Μάθηση

 � Εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων για ανάπτυξη συνεργατικότητας 

με εφαρμογή εξειδικευμένων, ανά ομάδα στόχο, δεξιοτήτων πληρο-

φορικής και επικοινωνιών

 � Σχέδια αντιμετώπισης καταστροφών

 � Εκπαίδευση στις ανάγκες εκπροσώπησης στο δημόσιο τομέα

Η δράση υλοποιήθηκε από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και θα αφορά ωφελούμε-

νους (εκπαιδευθέντες/είσες) από όλους τους συμμετέχοντες Φορείς. 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΔΉΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΉΣ

Ο Οδηγός Εφαρμογής Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής αποτελεί το 
βασικό Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης για την προετοιμασία των υποψηφίων 
Συμβούλων – Μεντόρων κατά τη φάση Εκπαίδευσής τους, η οποία είναι 
υποχρεωτική προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους στη δρά-
ση. Σκοπός του είναι να διευκολύνει το έργο των Συμβούλων – Μεντόρων 
αποσαφηνίζοντας ένα σύνολο ζητημάτων που σχετίζονται με το θεωρητι-
κό υπόβαθρο της δράσης, τους σκοπούς και τους στόχους της δράσης, την 
μεθοδολογία υλοποίησης και τα στάδια ανάπτυξης της, την αντιμετώπιση 
δυσκολιών και τη χρήση των αντίστοιχων εργαλείων στα διάφορα στάδια 
ανάπτυξης της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής. Κυρίως όμως, εξασφαλί-
ζει μια «κοινή γνώση» για όλους τους συμμετέχοντες σχετικά με τις «πρα-
κτικές» που θα πρέπει να ακολουθηθούν σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της 
Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής.

Συνοπτικά, ο Οδηγός περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 � τους σκοπούς της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής (Mentoring), 

 � τη σχέση του με συναφή επιστημονικά πεδία, 

 � το ρόλο του συμβούλου/μέντορα, 

 � τα πλεονεκτήματα της δράσης της εκπαιδευτικής συμβουλευτικής 
στον τομέα της διά βίου εκπαίδευσης, 

 � την εφαρμογή του στο πλαίσιο των συγκεκριμένων προγραμμάτων 
εκπαίδευσης και την περιγραφή των διαδικασιών υλοποίησής του, 

 � τις βασικές επιστημονικές αρχές ανάπτυξης της δράσης, 

 � το σύστημα εκπαιδευτικής συμβουλευτικής - mentoring που θα 
ακολουθηθεί,

 � τους τρόπους οργάνωσης και διεξαγωγής των ατομικών συναντή-
σεων και στα αντίστοιχα εργαλεία. 
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Βασικό συνοδευτικό εργαλείο του Οδηγού Εφαρμογής Εκπαιδευτικής 
Συμβουλευτικής - Mentoring αποτελεί το Έντυπο Εκπαιδευτικής Συμβου-
λευτικής (αναλυτικά βλ. στο αντίστοιχο κεφάλαιο).

Μια τελευταία επισήμανση αφορά τη χρήση των κυριότερων όρων: 
ειδικότερα, με τον όρο «Εκπαιδευτική Συμβουλευτική – Mentoring» νοεί-
ται η ειδική εφαρμογή mentoring που άπτεται των απαιτήσεων και των 
αναγκών της συγκεκριμένης δράσης. Ακολούθως, ο όρος «σύμβουλος» 
αναφέρεται στον εκπαιδευτή του προγράμματος που γίνεται «μέντορας» 
(«καθοδηγητής»). Καθώς, όμως στην περίπτωση που μας αφορά ο «μέ-
ντορας» έχει πολύ εξειδικευμένους στόχους και προέρχεται από τους εκ-
παιδευτές προτιμάται ο όρος «σύμβουλος» αντί του όρου «καθοδηγητή». 
Κατ’ αντιστοιχία, για τον εκπαιδευόμενο/ωφελούμενο που αποφασίζει να 
συμμετάσχει στη δράση Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής – Mentoring προ-
τιμάται η χρήση του όρου «συμβουλευόμενος».
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ΜΕΡΟΣ Α: MENTORING ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ: 
ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MENTORING: 
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΑΦΉΝΙΣΕΙΣ

Στην ελληνική μυθολογία ο «Μέντωρ», πιστός φίλος του Οδυσσέα, 
αναλαμβάνει, υπό την καθοδήγηση της Αθηνάς, της θεάς της σοφίας, να 
καθοδηγεί, να προσέχει και να συμβουλεύει τον Τηλέμαχο, όσο εκείνος 
θα έλειπε στον πόλεμο. Στον αρχαίο μύθο στο πρόσωπου του Μέντω-
ρα συναντώνται η εμπειρία, η σοφία, η εμπιστοσύνη, το ενδιαφέρον, η 
προσφορά και η καθοδήγηση, συστατικά στοιχεία της διδακτικής πρα-
κτικής.

Στην σύγχρονη εποχή το Mentoring ως καθοδήγηση/συμβουλευτι-
κή βρίσκει την εφαρμογή του σε πολλά πεδία: επιστημονικά, επαγγελ-

«Το να μαθαίνεις να διδάσκεις υπό καθοδήγηση, σημαίνει να 
διαδράς πρόσωπο με πρόσωπο για τις ανάγκες της διδασκαλίας. Σε 
αυτή τη σχέση επίκεντρο είναι η εξέλιξη και ο μετασχηματισμός των 

αντιλήψεων των εμπλεκομένων, μέντορα και ωφελούμενου»

Γιάννης Σαλβαράς , Μεντορική. Παιδαγωγική και Διδακτική 
Καθοδήγηση
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ματικά και εκπαιδευτικά.  Η συμβουλευτική-mentoring αποτελεί μια 
πρακτική που υιοθετείται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, 
προκειμένου να επιτευχθεί η υποστήριξη και η ενίσχυση των ατόμων, 
μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και γνώσεων από έμπειρα σε λιγό-
τερο έμπειρα άτομα.

Σκοπός του Mentoring είναι να βοηθά άτομα ή/και ομάδες να δια-
χειριστούν την προσωπική τους μάθηση ώστε να μεγιστοποιήσουν τις 
προοπτικές και τις δυνατότητες που τους παρέχονται, να αναπτύξουν 
και να εξελίξουν τις δεξιότητές τους και να βελτιώσουν την απόδοσή 
τους. Παρόλο που δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για το 
mentoring φαίνεται ότι όλοι αποδέχονται πως πρόκειται για μια συλ-
λογική διαδικασία όπου τα μέλη βελτιώνονται και αποκτούν οφέλη (σε 
πρακτικό και συμβολικό επίπεδο). Ως mentoring ορίζεται η σχέση ανά-
μεσα σε ένα έμπειρο ή πιο πεπειραμένο πρόσωπο, τον μέντορα/ καθο-
δηγητή, και σε ένα λιγότερο έμπειρο ή λιγότερο πεπειραμένο πρόσωπο 
(συμβουλευόμενος/καθοδηγούμενος) που μέσω της παροχής βοήθειας 
και καθοδήγησης στοχεύει στην προσωπική, εκπαιδευτική και επαγγελ-
ματική εξέλιξη του δεύτερου2. Ουσιαστικά πρόκειται μια για «εκπαιδευ-
τική συνεργασία» ανάμεσα σε κάποιον με μεγάλη εμπειρία και σε κά-
ποιον που θέλει να μάθει από αυτήν. Ο μέντορας, ο οποίος μπορεί σε 
κάποιες περιπτώσεις να είναι ηλικιακά μεγαλύτερος, διακρίνεται για τις 
ειδικές γνώσεις του σε έναν τομέα και την διάθεση του να τις μεταδώσει. 
Σύμφωνα με το λεξικό Cambridge Advanced Learner's Dictionary στον 

2. Αναλυτικά βλ., Judy McKimm, Carol Jollie, and Mark Hatter, Mentoring: 
Theory and Practice (London: NHSE/Imperial College School of Medicine, 
2007), http://www.faculty.londondeanery.ac.uk/e-learning/feedback/
files/Mentoring_Theory_and_Practice.pdf και Sandra Kerka (1998), “New 
Perspectives on Mentoring”, ERIC Digest, no 14, http://www.ericdigests.
org/1998-3/mentoring.html .
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όρο μέντωρ αποδίδεται η ακόλουθη ερμηνεία: «ένας άνθρωπος που πα-
ρέχει  σε έναν άλλον άνθρωπο βοήθεια και καθοδήγηση για μία χρονική 
περίοδο». 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν, το Mentoring είναι μια σχέση συνεργα-
σίας μεταξύ δύο (ή περισσότερων) ατόμων, που μέσω της ανταλλαγής 
εμπειριών, απόψεων, πληροφοριών και πρακτικών συμβουλών για ένα 
συγκεκριμένο τομέα εκπαίδευσης, απασχόλησης ή δραστηριότητας, σε 
ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και σεβασμού, στοχεύει στην ενίσχυση των 
επαγγελματικών, εκπαιδευτικών και προσωπικών δεξιοτήτων των συμ-
μετεχόντων.

Το Mentoring θα λέγαμε ότι είναι μια Πρακτική Επιστήμη που διακρί-
νεται για την διεπιστημονικότητά της, καθώς αντλεί την επιστημονική 
της θεμελίωσης μέσα από τις αρχές και τις μεθόδους των Επιστημών της 
Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής, του Management, της Παιδαγω-
γικής Επιστήμης, της Κοινωνιολογίας και της Κοινωνιογλωσσολογίας. 
Όμως, διακρίνεται από αυτές τόσο ως προς τους στόχους του, όσο και 
ως προς τις μεθόδους επίτευξής του.

Στην εκπαίδευση το Mentoring εφαρμόζεται σε ένα σύνολο από υπο-
πεδία, όπως η εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η καθοδή-
γηση των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η συμβουλευτική 

«Mentoring σημαίνει να υποστηρίζεις και να ενθαρρύνεις τους 
ανθρώπους να διαχειρίζονται τη δική τους μάθηση, ώστε να 

μπορούν να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους, να αναπτύξουν 
τις δεξιότητές τους και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους.»

Eric Parsloe, The Oxford School of Coaching & Mentoring
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σταδιοδρομίας, αλλά και η εκπαιδευτική συμβουλευτική στο πλαίσιο 
της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. ειδικά σε αυτό το τελευταίο, το Mentoring 
φαίνεται ότι μπορεί, να συμβάλει στην αύξηση της αποτελεσματικότη-
τας των προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης, καθώς πρόκειται για μια 
διδακτική και μαθησιακή πρακτική προσανατολισμένη στην διερεύνηση 
των ειδικών απαιτήσεων, στη ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων και 
στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών των ενηλίκων 3. 

1.1.Είδη και μορφές του Mentoring

Τα βασικά είδη και οι μορφές που μπορεί να λάβει το mentoring κα-
θορίζονται σε μεγάλο βαθμό από το περιεχόμενο και τη δομή του. Έτσι, 
οι βασικότερες διακρίσεις που εντοπίζουμε είναι οι ακόλουθες: α) τυπι-
κό και άτυπο mentoring, β) εσωτερικό και εξωτερικό mentoring, γ) ατο-
μικό και ομαδικό, δ) διά ζώσης και διαδικτυακά, ε) βραχείας διάρκειας 
(short term) και μακράς διάρκειας (long term) και στ) μικτό σχήμα που 
περιλαμβάνει συνδυασμό τόσο ως προς το είδος, όσο και ως προς τη 
μορφή4. Αναλυτικότερα, 
Α) Το άτυπο mentoring αναφέρεται σε μη δομημένες και μη αναγνωρι-

σμένες σχέσεις μαθητείας σε έναν οργανισμό που αναπτύσσονται αυ-

3. CEDEFOP (2013), The Mentor Handbook.A Practical Guide for VET Teacher 
Training, http://www.cedefop.europa.eu/files/MENTORING_HANDBOOK_
final_version.pdf. 
4. Buell, C. (2004), “Models of Mentoring in Communication”, Communication 
Education, vol. 53(3), pp. 56-73, Chao, G.T., Walz, P.M., Gardner, P.D. (1992), 
“Formal and informal mentorships: A comparison on mentoring functions 
and contrast with nonmentored counterparts”, Personnel Psychology, vol. 45, 
pp. 620-636, Tepper, B.J. (1995), “Upward maintenance tactics in supervisory 
mentoring and nonmentoring relationships”, Academy of Management Journal, 
vol. 38, pp. 1191-1205, Douglas, D. (1997), Formal mentoring programs in 
organizations. An annotated bibliography, Greenboro: Center for Creative 
Leadership.
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θόρμητα και εξελίσσονται χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις ή την ύπαρ-
ξη συγκεκριμένων υποχρεώσεων. Για παράδειγμα, μπορεί να αφορά 
άτομα που εργάζονται στον ίδιο επαγγελματικό χώρο και ο λιγότερο 
έμπειρος εργαζόμενος αναζητά τη συμβολή/συνδρομή/συμβουλή κά-
ποιου εμπειρότερου εργαζόμενου που μπορεί να του παρέχει αυτήν 
την καθοδήγηση. Από την άλλη, το τυπικό mentoring περιλαμβάνει 
σχέσεις που οργανώνονται, υποστηρίζονται και κατευθύνονται από 
έναν οργανισμό (επιχείρηση, εκπαιδευτικό φορέα) με συγκεκριμένους 
στόχους (π.χ. στην περίπτωση μιας επιχείρησης για την προώθηση της 
εταιρικής κουλτούρας).

Β) Το εσωτερικό mentoring προϋποθέτει την ύπαρξη μεντόρων (ειδικών 
επαγγελματιών ή άτυπων συμβούλων) στον ίδιο τον φορέα που ορ-
γανώνει τη διαδικασία αυτή. Παράλληλα, ο  μέντορας εργάζεται στον 
ίδιο οργανισμό με τον συμβουλευόμενο. Από την άλλη, το εξωτερικό 
mentoring περιλαμβάνει είτε τη συνεργασία με ειδικούς μέντορες που 
ένας οργανισμός προσλαμβάνει γι’ αυτόν το σκοπό είτε τη μεταβίβαση 
συνολικά της δραστηριότητας σε έναν άλλο φορέα (outsourcing). 

Γ) Το ατομικό mentoring περιλαμβάνει την εξατομικευμένη προσέγγιση 
στα ερωτήματα και τους προβληματισμούς του συμβουλευόμενου, 
στην ανασύσταση αυτών και την επανατοποθέτηση των στόχων. Δί-
νει έμφαση στη δυναμική που αναπτύσσεται μεταξύ του μέντορα και 
του συμβουλευόμενου.  Από την άλλη, το ομαδικό mentoring είναι δυ-
νατό να πραγματοποιηθεί σε μια ομάδα ατόμων (3 έως 4) με κοινές 
αναζητήσεις και προβληματισμούς. Παρά ταύτα φαίνεται ότι η ψυχο-
δυναμική που μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ των μελών μιας ομάδας, 
απαιτεί από τον μέντορα να διαθέτει πιο ειδικές γνώσεις σε θέματα 
Ψυχολογίας της Ομάδας.

Δ) Το διαδικτυακό mentoring αφορά την ανάπτυξη μιας δυαδικής σχέσης 
μέσω διαδικτύου. Είναι ιδιαίτερα βοηθητικό όταν μια σειρά παραγό-
ντων (γεωγραφική, κλιματολογική, ατομική π.χ. ασθένεια, αναπηρία 
κλπ) εμποδίζουν τη διά ζώσης επικοινωνία. Και στην περίπτωση του 
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online mentoring ισχύουν οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν και στις διά 
ζώσης συναντήσεις (χρονικός προκαθορισμός, διάρκεια και συχνότη-
τα επικοινωνίας, συμβόλαιο συνεργασίας κλπ).

Ε) Η βραχείας διάρκειας (short term) διαδικασία mentoring περιλαμβά-
νει εφαρμογές του που υλοποιούνται είτε για μικρές χρονικές περιό-
δους είτε είναι πολύ στενά χρονικά προσδιορισμένες. Από την άλλη, το 
mentoring μακράς διάρκειας (long term) αναφέρεται είτε στη μεγάλης 
διάρκειας διεξαγωγή της εφαρμογής είτε προσδιορίζει το συνεχές της 
διαδικασίας (on going) έως ότου εκπληρωθούν οι στόχοι που έχουν 
τεθεί 5.

ΣΤ) Το μεικτό mentoring περιλαμβάνει το συνδυασμό μερικών από τα 
προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. 

1.2. Ο ρόλος του Μέντορα

Ο θεσμός της συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring) φαίνεται 
ότι μπορεί να  συμβάλλει στη βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου, 
με το ρόλο του μέντορα να είναι καθοριστικής σημασίας. Μέσα από τη 
μελέτη της βιβλιογραφίας  διαπιστώνεται ένας μεγάλος κατάλογος από 
τα χαρακτηριστικά που έχουν οι αποτελεσματικοί μέντορες. Οι περισ-
σότερες προσεγγίσεις όμως φαίνεται ότι αποδέχονται πως ο μέντορας 
είναι ένα άτομο «έμπιστο και σοφό» που συμβουλεύει, με διάθεση να 
βοηθήσει ουσιαστικά και να αποτρέψει τα μοιραία λάθη. Ο μέντορας δεν 
είναι ένας επαγγελματίας σύμβουλος, αλλά ένα άτομο με εμπειρία και 
εντιμότητα που διακρίνεται για την προθυμία του να μοιραστεί δεξιό-
τητες και γνώσεις. Γι’ αυτό ο μέντορας οφείλει να εδραιώσει μια σχέση 

5. Αναλυτικά βλ. Harvard Business Review (2014), HBR Guide to Getting the 
Mentoring You Need (HBR Guide Series) και Eby, L.T., Durley, J.R., Evans, S.C., & 
Ragins, B.R. (2006), "The relationship between short-term mentoring benefits 
and long-term mentoring outcomes", Journal of Vocational Behavior, vol. 69, 
pp. 424–444.
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εμπιστοσύνης και συνεργατικότητας αφήνοντας πάντα τον συμβουλευ-
όμενο «να πάρει εκείνος την τελική απόφαση». 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι το mentoring ενσωματώνει 
πολλές λειτουργίες όπως η διδασκαλία, η συμβουλευτική, η εποπτεία, η 
καθοδήγηση. Κυρίως όμως είναι μια διαδικασία μάθησης όπου ο συμ-
βουλευόμενος έχει ενεργητικό ρόλο με τον μέντορα ουσιαστικά να προ-
τείνει μία «διαφορετική οπτική παρατήρησης των προβλημάτων», «να 
επανατοποθετεί τα ζητήματα» και «να προσφέρει μια εποικοδομητική 
ανάδραση». Σε γενικές γραμμές, πάντως τα πρόσωπα που επιλέγονται 
ως μέντορες διακρίνονται για την ακεραιότητα τους, τις επικοινωνια-
κές δεξιότητές τους και τη σημαντική εκπαιδευτική και επαγγελματική 
εμπειρία. Από την άλλη, δε θα πρέπει να παραγνωρίσουμε ότι τα ατο-
μικά κίνητρα και οι προσδοκίες των ίδιων των Συμβούλων/Μεντόρων 
επηρεάζουν την ποιότητα της «μεντορικής σχέσης».

1.3. Mentoring – Coaching – Συμβουλευτική (Υποστήριξη): 
ομοιότητες και διαφορές

Δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των επιστημόνων για τις διαφορές 
μεταξύ mentoring και coaching ενώ παρατηρείται σύγχυση μεταξύ των 
δύο. Παρόλα αυτά, αν και το mentoring και το coaching συχνά ταυτίζο-
νται φαίνεται ότι διατηρούν και ουσιώδεις διαφορές. Σε γενικές γραμμές 
θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην περίπτωση του coaching υπάρχει ένα 
ξεκάθαρο πλαίσιο διατυπωμένων στόχων και σκοπών που ο μαθητευό-
μενος επιθυμεί ή/και πρέπει να επιτύχει. Από την άλλη, στην περίπτωση 
του mentoring ακόμα και οι ίδιοι οι στόχοι είναι υπό διερεύνηση και επα-
ναπροσδιορισμό ενώ η σχέση μέντορα και εκπαιδευόμενου τίθεται στο 
προσκήνιο ως ο καθοριστικός παράγοντας αυτής της αναστοχαστικής 
διαδικασίας. 

Επίσης, ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στη σχέση του Mentoring 
με την Επιστήμη της Ψυχολογίας και τη Συμβουλευτική. Έτσι, θα πρέπει 
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να διευκρινιστεί ότι το Mentoring δεν είναι πρόγραμμα/υπηρεσία συμ-
βουλευτικής υποστήριξης ούτε οι μέντορες είναι κοινωνικοί λειτουργοί.  
Στην περίπτωση της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής ένας ειδικά εκ-
παιδευμένος Θεραπευτής/Σύμβουλος προσπαθεί μέσα από συγκεκριμέ-
νες μεθόδους και ψυχολογικές προσεγγίσεις (συμπεριφοριστική - γνω-
στική προσέγγιση, ψυχαναλυτική προσέγγιση, κ.ο.κ.) να διαγνώσει και 
να βοηθήσει το θεραπευόμενο σε ψυχολογικής φύσεως προβλήματα ή 
δυσλειτουργίες όπως έχουν διαμορφωθεί στο παρελθόν του. 

Το πολυσήμαντο του περιεχομένου του mentoring και η διεπιστημο-
νικότητα που το διέπει παρόλη την αρχική σύγχυση που μπορεί να προ-
καλεί, δεν του στερεί εντούτοις την αυτονομία του τόσο ως προς τους 
στόχους του, όσο και ως προς τις μεθόδους και τα μέσα του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ MENTORING ΩΣ ΜΟΡΦΉ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να εξειδικευτεί το 
Mentoring ως διαδικασία συμβατή και εφαρμόσιμη στα προγράμματα 
εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης. Συγκεκριμένα, το Mentoring απο-
τελεί νεωτεριστική μέθοδος στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, η οποία είναι 
δυνατό να συμβάλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των προ-
γραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης. 

Αναλυτικότερα, η Εκπαιδευτική Συμβουλευτική – Mentoring είναι 
μια δράση που ενδυναμώνει και αναπτύσσει το συναίσθημα της αυτο-
αντίληψης, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτόν τις εκπαιδευτικές και προ-
σωπικές δεξιότητες των συμβουλευόμενων. Αποτέλεσμα, οι πρακτικές 
συμβουλές να «απομυθοποιούν» τις δυσκολίες και να δημιουργούν συν-
θήκες ανάπτυξης και προόδου πολλαπλασιάζοντας κατ’ αυτόν τον τρό-
πο τα αποτελέσματα των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης.
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Αν και το καθοριστικό στοιχείο της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής 
είναι η σχέση Μέντορα και Συμβουλευόμενου, θα πρέπει να επισημανθεί 
ότι επί της ουσίας το Mentoring παραμένει μια μαθησιακή διαδικασία. 
Αυτό σημαίνει ότι, και χωρίς να υπεισέλθουμε σε λεπτομέρειες για το 
σύνολο των Θεωριών Μάθησης, αξίζει να αναφέρουμε ότι το «να μαθαί-
νεις μέσω του mentoring σημαίνει να μαθαίνεις μέσω της σχέσης». Σύμ-
φωνα με την κονστρουκτιβιστική θεωρία μάθησης, η μάθηση είναι πιο 
αποτελεσματική όταν τοποθετείται σε ένα περιβάλλον (context) αλλη-
λεπίδρασης με τους άλλους όπου οι νέες γνώσεις και οι δεξιότητες αξιο-
ποιούνται και τα άτομα διαμορφώνουν νοήματα για τον εαυτό τους6. Αν 
και η μάθηση αφορά την ατομική ερμηνεία των εμπειριών, παρά ταύτα 
λαμβάνει χώρα εντός ενός κοινωνικού πλαισίου. Για το λόγο αυτό η σχέ-
ση μέντορα και συμβουλευόμενου αναγνωρίζεται ως ουσιαστική. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉΣ 
ΕΝΉΛΙΚΩΝ ΣΤΉΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΉΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ - 
MENTORING

Το Mentoring («σοφή καθοδήγηση») είναι μια αναπτυξιακή συ-
νεργασία μέσω της οποίας ένα άτομο μοιράζεται γνώσεις, δεξιότητες, 
πληροφορίες και αντιλήψεις για να ενθαρρύνει την προσωπική, εκπαι-
δευτική και επαγγελματική ανάπτυξη κάποιου άλλου. Η διαδικασία του 
mentoring συνδέει ένα έμπειρο άτομο (μέντορας) με ένα λιγότερο έμπει-
ρο άτομο (mentee ή protégé) με στόχο την προώθηση της επαγγελματι-

6. Kerka, S. (1997), “Constructivism, workplace learning, and vocational 
education”, ERIC Digest, No 181, http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED407573.
pdf. 
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κής ανάπτυξης και εξέλιξης του τελευταίου. Η διαδικασία του mentoring 
προϋποθέτει ότι ο σύμβουλος/μέντορας και ο συμβουλευόμενος εργά-
ζονται μαζί για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και παρέχουν μετα-
ξύ τους επαρκή ανατροφοδότηση προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι 
στόχοι έχουν επιτευχθεί. Είναι μια διαδικασία με την οποία ανοίγεις ένα 
δρόμο στη γνώση μέσω του μοιράσματος ιδεών, αντιλήψεων και πλη-
ροφοριών. 

Επί της ουσίας, το mentoring δεν παύει να είναι μια μαθησιακή διαδι-
κασία και μια διαφορετικής μορφής μέθοδος διδακτικής υποστήριξης. Η 
βασική διαφορά μεταξύ mentoring και εκπαίδευσης/κατάρτισης έγκει-
ται στη φύση της σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσα στα μέρη. Έτσι, 
η σχέση μέντορα και συμβουλευόμενου έχει μεγαλύτερη οικειότητα και 
είναι πιο προσωπική από ότι η σχέση εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου που 
είναι συνήθως πιο απρόσωπη και ενταγμένη σε ένα σύνολο ευρύτερων 
κοινωνικών σχέσεων.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και ακολουθώντας τις διεθνείς 
επιστημονικές και μεθοδολογικές επιταγές σε προγράμματα εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης ενηλίκων, ο εκπαιδευτής ενηλίκων αποτελεί δυνη-
τικά την καλύτερη περίπτωση μέντορα στο πλαίσιο του Έργου «Προ-
γράμματα διά βίου εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς εταίρους για 
την ανάπτυξη οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων», καθώς γνωρίζει 
αρκετά καλά τις ανάγκες των ωφελουμένων που έχουν συμμετάσχει σε 
προγράμματα εκπαίδευσης και μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
αυτές7. Ειδικότερα, είναι κάτοχος σημαντικής διδακτικής εμπειρία στο 
εκπαιδευτικό αντικείμενο που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος και 

7. M. Galbraith (2002 – 2003), “The Adult Education Professor as Mentor: a 
means to enhance teaching and learning, Perspectives: The New York Journal of 
Adult Learning, vol. 1 (1),  pp. 9 – 20, L. M. English (1999), "An Adult Learning 
Approach to Preparing Mentors and Mentees", Mentoring & Tutoring, vol. 7 
(93), pp. 195-202.
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άτομο εγνωσμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους. Παράλ-
ληλα, κατά τη διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης έχει «προδια-
μορφωθεί» μια σχέση μεταξύ εκπαιδευτή και ωφελουμένων που είναι 
δυνατόν να λειτουργήσει ευνοϊκά στη διαμόρφωση της «μεντορικής 
σχέσης». Ως εκ τούτου μπορεί να ανταποκριθεί με άρτιο τρόπο στην προ-
τεινόμενη διαδικασία της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής/Mentoring. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 
ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ;

Η σχέση του μέντορα και του ωφελούμενου, αποτελεί μια εκπαιδευ-
τική σύμπραξη, με στόχο να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα για την 
εκπαιδευτική και την επαγγελματική εξέλιξη του καθοδηγούμενου, που 
μπορεί να διαρκέσει για πολλές εβδομάδες ή μήνες ή ίσως για μία μόνο 
συνεδρίαση. Κυρίως, ο καθοδηγούμενος αντλεί από τις εμπειρίες του 
μέντορα. Έτσι, «είτε το ταξίδι είναι μεγάλο είτε μικρό, ο στόχος είναι ο 
ίδιος: να βοηθήσουν κάποιον να επιτύχει την αλλαγή που εκτιμούν και 
περιμένουν». 

Η βιβλιογραφία σχετικά με το mentoring δείχνει ότι οι αποτελεσμα-
τικοί μέντορες διαθέτουν ως άτομα χαρακτηριστικά που ευνοούν τις δι-
απροσωπικές σχέσεις. Διακρίνονται για την διάθεση προσφοράς τους, 
την ενσυναίσθησή τους, τη θετική τους διάθεση και το χιούμορ, την ευ-
ελιξία τους, την υποστηρικτικότητά τους, την διάθεση τους να ενθαρ-
ρύνουν8. Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο ότι ο ιδανικός μέντορας 
διαθέτει αυξημένη «συναισθηματική νοημοσύνη».

8. Ενδεικτικά βλ., James B Rowley (1999), “The good mentor”, Educational 
Leadership, vol. 56, 8, pp. 20 – 22.
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Τα βασικά χαρακτηριστικά του καλού συμβούλου μπορούν να περι-
γραφούν ως ακολούθως:

 � Διακρίνεται για την προθυμία του να μοιραστεί εμπειρίες, δεξιότη-
τες και γνώσεις. 

 � Επιδεικνύει θετική συμπεριφορά και ενεργεί ως παράδειγμα προς 
μίμηση. 

 �Προσβλέπει στη συνεχή εκμάθηση και βελτίωση των ικανοτήτων 
του παρακινώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και τους άλλους σε αντί-
στοιχες πρακτικές.

 � Κινείται βάσει των αρχών εμπιστοσύνης και σεβασμού.

 � Επιδεικνύει ενθουσιασμό για τη «συνεργατική σχέση καθοδήγησης» 
(«μεντορική σχέση»).

 �Παρέχει καθοδήγηση και εποικοδομητική ανάδραση.

 � Δεν κρίνει, δεν αξιολογεί, δεν εκπαιδεύει.

 � Εκτιμά τις απόψεις και πρωτοβουλίες των υπολοίπων.

 � Ακούει, κατανοεί και προτείνει πρακτικές και ρεαλιστικές λύσεις 
βασισμένες στην εμπειρία του.

4.1. Πλεονεκτήματα του Εκπαιδευτικού Mentoring

Τα πλεονεκτήματα της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής είναι πολλά 
και τις περισσότερες φορές είναι αμφίδρομα, αφορώντας και τους δύο 
συντελεστές της «μεντορικής σχέσης» δηλαδή τόσο τους μέντορες, όσο 
και τους συμβουλευόμενους. Από την άλλη, οφέλη υπάρχουν και για το 
εργασιακό ή κοινωνικό περιβάλλον τους 9.

9. Μανωλοπούλου Αδ. (2011), Αποτελεσματική συμβουλευτική – Συμβου-
λευτική στελεχών στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Η περίπτωση της 
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4.1.1.Οφέλη για το μέντορα  

Τα οφέλη για το σύμβουλο/μέντορα μπορεί να συνοψισθούν στα 
ακόλουθα:

 � αναπτύσσει τις οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητές του, 
 � ανακαλύπτει νέων πεδία προβληματισμού μέσα από την οπτική των 
ωφελουμένων, 
 � αποκτά κι αυτός νέες οπτικές αντίληψης των καταστάσεων (που 
ίσως να οδηγήσει στην επίλυση ιδίων προβλημάτων) μέσα από την 
επικοινωνία με τον συμβουλευόμενο,
 � αυξάνει την αυτοεκτίμησή του και την ικανοποίησή του από τη δου-
λειά του,
 � οδηγεί στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε νέα πεδία, 
 � μοιράζεται τη γνώση και την εμπειρία του,
 � ενισχύει το αίσθημα επιτυχίας καθώς να νιώθει χρήσιμος που βοή-
θησε έναν συνάνθρωπό τους.

4.1.2.Οφέλη για τον συμβουλευόμενο 

Τα οφέλη για τον συμβουλευόμενο μπορεί να συνοψισθούν στα ακό-
λουθα:

 � αποκτά νέες γνώσεις και δεξιότητες,
 � αποσαφηνίζει, προσδιορίζει και ιεραρχεί στόχους και απαιτήσεις,
 � εντοπίζει με ξεκάθαρο τρόπο τα εμπόδια που θα κλιθεί να αντιμε-
τωπίσει,
 � αναπτύσσει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση του ,
 � αναπτύσσει τις επικοινωνιακές και κοινωνικές του δεξιότητες,
 � διερευνά νέες προοπτικές, 
 � διευρύνει τα κοινωνικά δίκτυα του. 

Ελλάδας, Μεταπτυχιακή Εργασία:Πανεπιστήμιο Πατρών http://hdl.handle.
net/10889/4504. 
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Παράλληλα, για τον συμβουλευόμενο το mentoring παρέχει ένα «μη 
απειλητικό περιβάλλον για  μάθηση»10, ένα περιβάλλον για να διερευνή-
σει εκπαιδευτικά και επαγγελματικά ζητήματα που τον αφορούν.

 

10. Brown, J.S., Collins, A., & Duguid, P. (1989), “Situated cognition and the 
culture of learning”, Educational Researcher, vol. 18(1), pp. 32–42, Resnick, L.B. 
(1987), “Learning in school and out”, Educational Researcher, vol. 16(9), pp. 
13–20 και Schunk, D.H. (1991), Learning theories: An educational perspective. 
New York: Macmillan.

ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΜΕΝΤΟΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ:

 � να γνωρίσει τον εκπαιδευόμενο και να προσπαθήσει να κατανο-
ήσει την οπτική του, 

 � να είναι θετικός, υπομονετικός, έντιμος και ειλικρινής, 

 � να είναι συνεπής, αξιόπιστος, εχέμυθος και ευθύς,

 � να προσέρχεται στη συνάντηση προετοιμασμένος, αλλά να δι-
αθέτει και ευελιξία προκειμένου να αντιμετωπίσει μια αλλαγή 
στα σχέδιά του,

 � να είναι ενεργός ακροατής, 

 � να χρησιμοποιεί κατανοητή γλώσσα,

 � να σέβεται το πολιτισμικό background και τη διαφορετικότητα 
του εκπαιδευόμενου, 

 � να είναι ανοιχτός να μάθει και αυτός με τη σειρά του από τον 
εκπαιδευόμενο, 

 � να τηρεί τις δεσμεύσεις του και το «Συμβόλαιο Συνεργασίας»,

 � να ακούει, να κατανοεί, να προτείνει χωρίς να επιβάλλει.
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ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΜΕΝΤΟΡΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ:

 � να νουθετεί, κηρύττει ή/και ηθικολογεί,

 � να λέει τι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευόμενος αντί να ενθαρρύνει, 
να προτείνει και να αναζητά από κοινού μαζί του,

 � να αναφέρεται σε προσωπικά προβλήματα αντί απλώς να μοι-
ράζεται την κατάσταση του (π.χ. κούραση),

 � να δίνει υποσχέσεις που δεν μπορεί να κρατήσει, 

 �φοβάται να παραδεχτεί ότι δεν μπορεί να απαντήσει σε ερώτη-
ση του εκπαιδευόμενου,

 � να δείχνει περισσότερο ενθουσιασμό για την Συνάντηση – Συζή-
τηση από αυτόν που πραγματικά έχει,

 � να εκλαμβάνει την έλλειψη ενδιαφέροντος ή την αδυναμία κα-
τανόησης της διαδικασίας από την πλευρά του εκπαιδευόμενου 
ως απόρριψή του,

 � να προβαίνει σε διαδικασίες ψυχολογικής υποστήριξης του εκ-
παιδευόμενου,

 � να κρίνει, να αξιολογεί, να εκπαιδεύει.
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ΜΕΡΟΣ Β’: ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΉΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ 
- MENTORING ΣΤΑ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉΣ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ 
ΤΉΝ ΑΝΑΠΤΥΞΉ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ» 

Στο ΜΕΡΟΣ Β΄ του Οδηγού Εφαρμογής Εκπαιδευτικής Συμβουλευτι-
κής – Mentoring, γίνεται προσπάθεια να εξειδικευτεί η εφαρμογή της με-
θοδολογίας της δράσης Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής - Mentoring στο 
Έργο «Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς εταί-
ρους για την ανάπτυξη οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων». Έτσι, 
λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρθηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια (θε-
ωρητικές αρχές, προδιαγραφές του Mentoring  κλπ) στο παρόν μέρος θα 
περιγραφεί ο τρόπος εφαρμογής και τα βήματα υλοποίησης της δράσης.  
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ΣΧΗΜΑ 1: ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΥΛΟΠΟΙΉΣΉΣ ΤΟΥ MENTORING

Η κύρια επιδίωξη του Έργου «Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης 
από τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη οριζόντιων και κοινω-
νικών δεξιοτήτων», αφορά την υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμά-
των αναβάθμισης γνώσεων και δεξιοτήτων με διττό στόχο:

Θεωρητικό πλαίσιο Εκπαιδευτικής 
Συμβουλευτικής/Mentoring - Εφαρμογές 

και "καλές πρακτικές"

Βασικές Αρχές 
Διεξαγωγής της 
Εκπαιδευτικής 

Συμβουλευτικής 
- Ο ρόλος του 

Μέντορα

Εργαλεία  
Διεξαγωγής & 

Παρακολούθησης

Σύστημα 
Παρακολούθησης 

και Οργάνωσης 
της 

Εκπαιδευτικής 
Συμβουλευτικής - 

Mentoring

Το "Πρόγραμμα διά βίου 
εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς 

εταίρους για την ανάπτυξη 
οριζόντιων και κοινωνικών 

δεξιοτήτων"
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i. τη συστηματική παροχή γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέμα-
τα εργασιακού, οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, καθώς 
και 

ii. την ανάπτυξη οριζόντιων τεχνικών-επαγγελματικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων («δεξιότητες σταδιοδρομίας») και την ενδυνάμωση της 
προσαρμοστικότητας των ωφελουμένων στο σύνθετο και διαρκώς 
μεταβαλλόμενο διεθνές εργασιακό περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό 
επιδιώκεται να καταστούν πιο πρόσφορες οι συνθήκες για την  προ-
σαρμογή των εργαζομένων σε επαγγέλματα αιχμής και στην ανάπτυ-
ξη καινοτόμων δράσεων. Ταυτόχρονα, η απόκτηση νέων κοινωνικών 
δεξιοτήτων αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την 
εγκατάσταση, την εξέλιξη και τη διάκριση στο χώρο της αγοράς εργα-
σίας, αλλά και στη σύγχρονη κοινωνική ζωή γενικότερα. 

Ωστόσο, δεδομένης της διαφοράς μεταξύ του πλαισίου μάθησης 
(οργανωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στις δομές των φορέων) και 
του πλαισίου εφαρμογής (χώρος εργασίας, κοινωνικά περιβάλλοντα 
όπως οικογένεια κλπ), και δεδομένης της δυσκολίας να μεταφερθούν 
και εφαρμοστούν αποτελεσματικά, ειδικά οι οριζόντιες ικανότητες που 
αποκτήθηκαν στην εκπαίδευση, κρίνεται αναγκαία η διευκόλυνση των 
εκπαιδευθέντων με τη μορφή της εξατομικευμένης / προσωπικής  συμ-
βουλευτικής και υποστήριξης. Η προσδοκία είναι ότι η ατομική συμβου-
λευτική θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και θα 
συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση  των γνώσεων που αποκτήθηκαν, 
μετά τη λήξη της εκπαίδευσης και σε «πραγματικές συνθήκες» ζωής και 
εργασίας.
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Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σε συνεργασία με τους άλλους 
συμμετέχοντες φορείς, σχεδίασε ένα σύστημα (αρχές, μέθοδοι, εργα-
λεία) εκπαιδευτικής συμβουλευτικής για την υλοποίηση συγκεκριμέ-
νου αριθμού ατομικών συναντήσεων εκπαιδευτικής συμβουλευτικής με 
στόχο αυτή να λειτουργεί πολλαπλασιαστικά των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος εκπαίδευσης λόγω της εξατομίκευσης και της εμβάθυν-
σης στα ειδικά αιτήματα των ωφελουμένων. Έτσι, οι ωφελούμενοι, από 
τις πρώτες μέρες διεξαγωγής του προγράμματος εκπαίδευσης, ενημερώ-
νονταν για τις δυνατότητες που τους παρέχονται μέσω της Εκπαιδευτι-
κής Συμβουλευτικής – Mentoring και για τα οφέλη από την ένταξή τους 
σε μια τέτοια ενέργεια. 

MENTORING 

H΄ ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ….. IN ACTE

Απώτερος σκοπός της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής – Mentoring 
είναι ο κριτικός αναστοχασμός των εμπειριών (εκπαιδευτικών και επαγ-
γελματικών), μέσα από τις ατομικές συζητήσεις/συναντήσεις, που μπο-
ρεί να οδηγήσει τον συμβουλευόμενο σε συγκροτημένες αποφάσεις και 
αυτονομία δράσης όσον αφορά τις επαγγελματικές και εκπαιδευτικές του 
επιλογές. 
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Η παρότρυνση των ωφελουμένων με στόχο να αξιοποιήσουν από την 
πλευρά τους το σύνολο των προσφερόμενων δράσεων καθιστούσε το 
ρόλο του εκπαιδευτή και υποψήφιου Συμβούλου/Μέντορα κρίσιμο. Για 
το λόγο αυτό, βασικό κριτήριο για τη επιλογή του μέντορα απετέλεσε η 
διδακτική εμπειρία του στο εκπαιδευτικό αντικείμενο που είχε παρα-
κολουθήσει ο ωφελούμενος, δηλαδή η Εκπαιδευτική Συμβουλευτική – 
Mentoring ουσιαστικά ερχόταν να προστεθεί σε μια ήδη διαμορφωμένη 
εκπαιδευτική σχέση.  

Στο πλαίσιο αυτό, αντικείμενο των εργασιών των Συμβούλων/Με-
ντόρων (Επιστημονικών Συνεργατών) επρόκειτο να είναι η παροχή υπη-
ρεσιών εκπαιδευτικής συμβουλευτικής - mentoring προς τους ωφελού-
μενους του προγράμματος εκπαίδευσης. Η Εκπαιδευτική Συμβουλευτική 
θα διεξαγόταν εντός τεσσάρων εβδομάδων και θα περιελάμβανε τη δι-
ενέργεια δύο (2) ατομικών συναντήσεων κατά τις οποίες ο σύμβουλος/
μέντορας θα επιχειρούσε να συμβάλει στην αύξηση της αποτελεσματι-
κότητας της εκπαίδευσης και στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων 
που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης με αναφορά στις 
«πραγματικές συνθήκες» ζωής και εργασίας. 

 «Κατά τη διάρκεια της Εκπαιδευτικής Συμβουλευ-
τικής – Mentoring ο καθένας και η καθεμία από τους 
ωφελούμενους επιτυγχάνει να πολλαπλασιάσει τα 
οφέλη που αποκόμισε από την παρακολούθηση του 
προγράμματος εκπαίδευσης εξειδικεύοντας είτε σε ζη-
τήματα που αφορούσαν το θεματικό αντικείμενο που 
διδάχθηκε είτε στη διασύνδεση των θεωρητικών θε-
μάτων που αναπτύχθηκαν με τις ανάγκες ή/και τους 
προβληματισμούς του όπως αυτοί προκύπτουν από το 
εκπαιδευτικό και το επαγγελματικό περιβάλλον στο 

οποίο ζει»



42

Οδηγός Εφαρμογής Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής - Mentoring

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

Τέλος, η επιλογή των συμβούλων / μεντόρων, ως εξωτερικών συνερ-
γατών, αποτελεί, αποκλειστική αρμοδιότητα των φορέων της σύμπρα-
ξης και περιλαμβάνει τη διαμόρφωση ενός σχετικού Μητρώου. 

• Πρώτη επικοινωνία συμβούλου - ωφελούμενου 
μέσω αποστολής mail ή/και τηλεφωνική επικοινωνία 

από το σύμβουλο για την αποσαφήνιση στόχων, μέσων 
και διαδικασιών και για το διακανονισμό της πρώτης 

συνάντησης.

• Πιθανές ενέργειες του συμβουλευόμενου, 
όπως επικοινωνία με σύμβουλο μέσω mail ή/και 
τηλεφωνική επικοινωνία για επίλυση πιθανών 

αποριών.

• Πρώτη ατομική συνάντηση συμβούλου – 
συμβουλευόμενου.

• Η συνάντηση περιλαμβάνει συζήτηση και καταγραφή 
από το σύμβουλο των προς αντιμετώπιση θεμάτων και 

διακανονισμό της δεύτερης συνάντησης.

• Δεύτερη ατομική συνάντηση συμβούλου – 
συμβουλευόμενου. 

• Εξέλιξη και ολοκλήρωση της συμβουλευτικής καθώς 
και διατύπωση των πιθανών μελλοντικών δράσεων εκ 

μέρους του ωφελούμενου. 

1η εβδομάδα 
συμβουλευτικής - 

Εργασία 1η

2η εβδομάδα 
συμβουλευτικής - 

Εργασία 2η

3η εβδομάδα 
συμβουλευτικής - 

Εργασία 3η

4η εβδομάδα 
συμβουλευτικής - 

Εργασία 4η
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΉΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ 
ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ - MENTORING 

Στη συνέχεια, θα περιγραφούν οι βασικές αρχές διεξαγωγής των ατο-
μικών συναντήσεων της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής – Mentoring. 
Ειδικότερα, αναφορά θα γίνει στη σημασία της σχέσης συμβούλου/μέ-
ντορα και συμβουλευόμενου, στη σημασία της εκπαίδευσης των μεντό-
ρων/συμβούλων, στο συμβόλαιο συνεργασίας, στην οργάνωση και την 
προετοιμασία των ατομικών συναντήσεων, στη σημασία της ενεργητι-
κής ακρόασης κατά τη διάρκειά τους, στις αρχές διατύπωσης αποτελε-
σματικών ερωτήσεων, στα ζητήματα δεοντολογίας και στους εξωτερι-
κούς παράγοντες και επιδράσεις.

6.1.Η σημασία της σχέσης συμβούλου/μέντορα και 
συμβουλευόμενου 

Ο σύμβουλος και ο συμβουλευόμενος αποτελούν τους βασικούς συ-
ντελεστές της μεντορικής σχέσης. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο, η μεντορι-
κή σχέση να χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια και εμπιστευτικότητα 11. 

 

11. Cohen, N.H. (1995), Mentoring Adult Learners: A Guide for Educators and 
Trainers (Professional Practices in Adult Education and Human Resource 
Development), Malabar, FL: Krieger Publishing Co
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Η σημαντικότητα της «μεντορικής σχέσης» έγκειται στο γεγονός ότι 
προσφέρει προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη όχι μόνο για τον 
συμβουλευόμενο, αλλά και για τον ίδιο τον μέντορα. Το παλαιό μοντέ-
λο σύμφωνα με το οποίο οι μέντορες θεωρούνταν αυθεντίες δεν ισχύ-
ει πλέον. Έτσι, αυτή η αλληλεπίδραση και η αμοιβαιότητα ως προς τα 
οφέλη που προκύπτουν και για τα δύο μέρη της σχέσης είναι δυνατό να 
βοηθήσει την ανάπτυξη της μεντορικής σχέσης12. Συνεπώς, ο μέντορας 
δεν επιλύει προβλήματα, αλλά είναι περισσότερο ένας καλός ακροατής, 
ο οποίος ενθαρρύνει και οδηγεί τις σκέψεις του συμβουλευόμενου προς 
μια «γνωστική αναπλαισίωση».  

12. Rippon, J. and Martin, M. (2003), “Supporting induction: relationships 
count”, Mentoring and Tutoring, vol.  11(2), pp. 211-226.
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6.2.Η σημασία της εκπαίδευσης των συμβούλων/μεντόρων

Η σημασία της ανάπτυξης της «μεντορικής σχέσης» ως θεμελιώδες 
στάδιο της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής - Mentoring φέρνει στο προ-
σκήνιο την αναγκαιότητα για εκπαίδευση και προετοιμασία των μεντό-
ρων. 

Είναι κατανοητό, ότι ακόμη και εξειδικευμένοι και έμπειροι σύμβου-
λοι - μέντορες δεν κατέχουν  αυτόματα τις απαραίτητες δεξιότητες για να 
συμβουλεύσουν τους εκπαιδευόμενους/συμβουλευόμενους όταν η πρα-
κτική αυτή πρέπει να ασκηθεί κάτω από καθορισμένες προδιαγραφές 
και ανάγκες. Έτσι, οι Σύμβουλοι/Μέντορες χρειάζονται εκπαίδευση σχε-
τικά με τους στόχους της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής – Mentoring 
στο πλαίσιο του Έργου «Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης από τους 
κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη οριζόντιων και κοινωνικών δε-
ξιοτήτων», τις απαιτήσεις, τα στάδια ανάπτυξης και τις προϋποθέσεις. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε ο παρών Οδηγός Εφαρμογής Εκπαιδευτικής 
Συμβουλευτικής αποτελεί το βασικό εκπαιδευτικό υλικό προς μελέτη 
για τους υποψήφιους συμβούλους/μέντορες. Με την ολοκλήρωση της 
μελέτης του, οι υποψήφιοι σύμβουλοι/μέντορες θα πρέπει να ολοκλη-
ρώσουν με επιτυχία τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου. Το ερωτη-
ματολόγιο αυτό περιλαμβάνει 12 – 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
και αποτιμά την κατανόηση των προδιαγραφών εφαρμογής και διεξα-

Ο μέντορας παρέχει υποστήριξη σε ζητήματα που θέτει ο 
συμβουλευόμενος και μια ανεξάρτητη θεώρηση των καταστάσεων 

προκειμένου αυτός να  θέσει τα πράγματα υπό νέο πρίσμα. Είναι κάποιος 
που θα τον ενθαρρύνει όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται ομαλά 

και κάποιες φορές ένα πρότυπο για κάποιους από τους προσωπικούς 
στόχους που θέλει να επιτύχει.
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γωγής  της δράσης της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής – Mentoring από 
την πλευρά των υποψηφίων συμβούλων/μεντόρων.

6.3.Το «συμβόλαιο συνεργασίας»  

Το «Συμβόλαιο Συνεργασίας» αποτελεί βασικό στάδιο στην ανά-
πτυξη και την ολοκλήρωσης μιας σχέσης μέντορα – συμβουλευόμενου. 
Περιλαμβάνει την «ηθική δέσμευση» στην συγκεκριμένη διαδικασία ως 
εκούσια συμμετοχή μέσα από τις αρχές της εμπιστευτικότητας, της κα-
τανόησης και της αποδοχής13.

Πέρα από τις οργανωτικές προδιαγραφές, αυτή καθ’ αυτή η διαδι-
κασία της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής - Mentoring διακρίνεται από 
μια ειδική μορφή διεξαγωγής - με αρχή, μέση και τέλος -  και από τη 
σχέση Συμβούλου και Συμβουλευόμενου στο πλαίσιο καθορισμένων 
σκοπών και στόχων. Όπως ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, 
το mentoring είναι μια διεπιστημονική πρακτική της οποίας το είδος και 
η μορφή μπορεί κάθε φορά να παραλλάσσεται με βάση τις απαιτήσεις 
και τις ανάγκες. Αυτό όμως που παραμένει σταθερό σε όλες τις περι-
πτώσεις εφαρμογής του Mentoring είναι ότι αναπτύσσεται ένα συνερ-
γατικό περιβάλλον στο πλαίσιο μια ισότιμης σχέσης μεταξύ μέντορα και 
συμβουλευόμενου προκειμένου να προσδιοριστούν και να επιτευχθούν 
συγκεκριμένοι σκοποί και στόχοι, όπου ο Μέντορας είναι πρόθυμος να 
προσφέρεις τις γνώσεις και τις εμπειρίες στους τομείς της εκπαίδευσης, 
της διά βίου μάθησης και τον κόσμο της εργασίας προκειμένου να βοη-
θήσει τον Συμβουλευόμενο. 

13. Αναλυτικά βλ. Γιάννης Κ. Σαλβαράς (2013), Μεντορική Παιδαγωγική και 
Διδακτική Καθοδήγηση, Αθήνα: Γρηγόρης, σσ.115 - 151. 
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Οι σκοποί της μεντορικής σχέσης θα πρέπει να συζητηθούν και να 
συμφωνηθούν ήδη από την πρώτη συνάντηση. Το «συμβόλαιο συνερ-
γασίας» είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που διαμορφώνει τα όρια της σχέ-
σης και εξασφαλίζει ότι σύμβουλος/μέντορας και συμβουλευόμενος 
έχουν με ξεκάθαρο τρόπο περιγράψει τις προσδοκίες και τους στόχους 
τους για την περίοδο διεξαγωγής της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής - 
Μentoring. Ειδικότερα, το «συμβόλαιο συνεργασίας», ως το πρώτο βήμα 
θεμελίωσης της σχέσης Συμβούλου - Συμβουλευόμενου, περιλαμβάνει 
την περιγραφή της διαδικασίας εφαρμογής της Εκπαιδευτικής Συμβου-
λευτικής και την αποσαφήνιση του επιδιωκόμενου στόχου. Ακόμη, πε-
ριλαμβάνει τον προσδιορισμό των ορίων (προσωπικών και χρονικών) 
προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο το σύμβουλο από το «συναισθημα-
τικό βάρος» και το συμβουλευόμενο από τη σύγχυση λόγω ασάφειας 
των στόχων. Τέλος, περιλαμβάνει την αναφορά στην ολοκλήρωση της 
«μεντορικής σχέσης».

6.4. Η σημασία της «πρώτης συνάντησης» στη διαμόρφωση της 
σχέσης συμβούλου/μέντορα - συμβουλευόμενου

Η πρώτη συνάντηση μεταξύ μέντορα και συμβουλευόμενου είναι κα-
θοριστική για την ανάπτυξη αισθήματος εμπιστοσύνης μεταξύ τους. 

Ειδικότερα, κατά την έναρξη της συνάντησης καλό είναι: 

 � να διευκρινιστούν οι στόχοι της εκπαιδευτικής συμβουλευτικής 
και της μεντορικής σχέσης, 

 � να διατυπωθούν από την πλευρά του συμβουλευόμενου οι προσω-

Το mentoring προϋποθέτει τη θετική διάθεση τόσο από την πλευρά 
του μέντορα, όσο και από την πλευρά του συμβουλευόμενου/ης για 
την ανάπτυξη και την καλλιέργεια μιας σχέσης καλής επικοινωνίας, 

εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού.
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πικοί στόχοι και οι προσδοκίες του που τον οδήγησαν στη συμμε-
τοχή στη δράση της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής – Mentoring, 

 � να προσδιοριστεί το εύρος των ρόλων και ευθυνών που κάθε μέ-
ρος φέρει, καθώς και του χρόνου που θα απαιτηθεί, 

 � να διευκρινιστούν διαδικαστικά ζητήματα και να υπογραμμιστεί η 
σημασία της συνέπειας και για τα δύο μέρη, 

 � να αποσαφηνιστούν ζητήματα εμπιστευτικότητας και προστασίας 
των προσωπικών πληροφοριών και του τρόπου διαχείρισης αυ-
τών, 

 � να περιγραφούν οι τρόποι προσέγγισης των ζητημάτων, αλλά και 
τα πλαίσια εντός των οποίων οι συμβουλές/καθοδήγηση θα πρέ-
πει να γίνει, καθώς και  

 � οτιδήποτε άλλο θεωρηθεί απαραίτητο.

Βάσει όλων των παραπάνω, τα δύο μέρη της «μεντορικής σχέσης» 
γίνονται «συμβαλλόμενοι» σε ηθικό επίπεδο με καθορισμένες αρμοδιό-
τητες και καθήκοντα.

6.5.Οργανώνοντας και προετοιμάζοντας τις ατομικές συναντήσεις

Όπως ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η Εκπαιδευτική 
Συμβουλευτική και το mentoring ευρύτερα ενσωματώνει πολλές λει-
τουργίες όπως είναι η διδασκαλία, η συμβουλευτική και η καθοδήγηση. 
Θεμελιώδες χαρακτηριστικό του mentoring είναι η πεποίθηση ότι όλα 

Χρησιμοποιήστε την εμπειρία, τις επιτυχίες αλλά και τις αποτυχίες σας 
για να βοηθήσετε τον συμβουλευόμενό σας να μάθει.
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τα άτομα έχουν δυνατότητα βελτίωσης, αρκεί το περιβάλλον στο οποίο 
εντάσσονται να διευκολύνει και να ενισχύει τη βελτίωση αυτή. Βασι-
κός στόχος της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής είναι η ενίσχυση των 
δεξιοτήτων προσαρμογής του συμβουλευόμενου, η «ενδυνάμωση» και 
η «ενεργοποίησή» του στα πεδία ενδιαφέροντός του (επαγγελματικός 
χώρος, πεδίο της εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης κλπ). Ο όρος «ενδυ-
νάμωση» περιλαμβάνει τη παροχή βοήθειας προς τα άτομα να συνειδη-
τοποιήσουν τις δυνατότητές τους και τους τρόπους αξιοποίησης αυτών 
των δυνατοτήτων. Από την άλλη, η «ενεργοποίηση» περιλαμβάνει την 
καθοδήγηση των ατόμων προκειμένου να οργανώσουν αποτελεσματι-
κές και ωφέλιμες προσωπικές στρατηγικές στο πλαίσιο των επιλογών 
και των ενδιαφερόντων τους.

6.5.1.Ή σημασία της σωστής οργάνωσης και προετοιμασίας των 
ατομικών συναντήσεων

Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στη σωστή οργάνωση και προετοι-
μασία των ατομικών συναντήσεων (αναλυτικά για την οργάνωση και 
την διεξαγωγή των ατομικών συναντήσεων βλ. Παράρτημα: Έντυπο Εκ-
παιδευτικής Συμβουλευτικής).

6.5.1.1.Πρώτη συνάντηση: αποσαφήνιση αιτήματος και επεξεργασία 
στόχου (τεχνική συνέντευξης)

Η πρώτη συνάντηση, ή αλλιώς «υποδοχή», είναι σημαντική για την 
διαμόρφωση της μεντορικής σχέσης, την ποιότητα και την αποτελεσμα-
τικότητά της. Το «συμβόλαιο συνεργασίας» και ο αμοιβαίος σεβασμός 
(για παράδειγμα, η συνέπεια στην ώρα συνάντησης είναι βασικός στην 
ανάπτυξη του σεβασμού) είναι απαραίτητα στάδια για τη θεμελίωση 
και ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης και εμπιστευτικότητας. Συνε-
πώς, κατά την πρώτη συνάντηση ο Σύμβουλος στοχεύει στη δημιουρ-
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γία κλίματος εμπιστοσύνης, στην οριοθέτηση για το τι μπορεί να συμ-
βεί κατά τη διάρκεια αυτής της συνεργασίας και στη δημιουργία ενός 
άτυπου «συμβολαίου συνεργασίας». Τα παραπάνω ευνοούν την αλληλο-
γνωριμία και τον «εγκλιματισμό» (ice breaker) και για τα δύο μέρη της 
μεντορικής σχέσης.

Στη συνέχεια, η συζήτηση μπορεί να μεταφερθεί στην περιγραφή 
των αναγκών, των προσδοκιών και των στόχων του συμβουλευόμενου 
και τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να συμμετάσχει στη διαδικα-
σία της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής - Mentoring. Στο στάδιο αυτό, το 
οποίο ουσιαστικά αποτελεί τη «διερεύνηση του αιτήματος» του συμβου-
λευόμενου, η συμβουλή του μέντορα βρίσκεται στην διατύπωση διευ-
κρινιστικών ερωτημάτων και στην αποσαφήνιση των αιτημάτων. 

Ενδεικτικά ζητήματα που είναι δυνατό να συζητηθούν κατά τη διάρ-
κεια της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής και να συνδεθούν με το Θεματι-
κό Αντικείμενο που παρακολούθησε ο συμβουλευόμενος:

 �Προβληματισμοί και ερωτήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια 
της παρακολούθησης του Θεματικού Αντικειμένου.

 � Σύνδεση με το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προφίλ – επαγγελ-
ματική πορεία του συμβουλευόμενου.  Διερεύνηση ατομικών δεξιο-
τήτων.

 � Ικανοποίηση από το επαγγελματικό περιβάλλον: αναζητήσεις, 
προσδοκίες και στόχοι. 

 � Διαχείριση συγκρούσεων και δημιουργική υπέρβασή τους – Δια-
πραγμάτευση - Διερεύνηση πιθανών διαδρομών (σενάρια) για την 
επίλυση των προβλημάτων.

 � Επαγγελματικό άγχος και εξουθένωση (burnout). 

 � Οι επιδράσεις της οικονομικής κρίσης στην οικονομική, επαγγελμα-
τική και προσωπική ζωή.
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 � Οικογενειακές ανάγκες και απαιτήσεις που επηρεάζουν την εργασι-
ακή ζωή.

 � Ανάγκες εκπαίδευσης για την αναβάθμιση των προσόντων μέσω 
προγραμμάτων διά βίου μάθησης – Προτάσεις για πηγές πληροφό-
ρησης.

Η διατύπωση με ξεκάθαρο τρόπο, αλλά και η επαναδιατύπωση του 
στόχου αποτελεί κρίσιμο στάδιο στην πρώτη ατομική συνάντηση.  Η 
πρώτη ατομική συνάντηση μέσα από τις διαδραστικές διαδικασίες που 
επιβάλλει, συμβάλλει στη συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων και των 
ενδιαφερόντων τους, στην επίγνωση των κοινωνικών και οικονομικών 
αλλαγών, ειδικά σε περιόδους οικονομικών κρίσεων, στην ανάπτυξη της 
ικανότητας τους να λαμβάνουν αποφάσεις και να επιλύουν τα προβλή-
ματα τους, αλλά και στη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν καταστάσεις 
και να συνεργάζονται αρμονικά με τους άλλους. 

Η ενθάρρυνση και η ενεργοποίηση του συμβουλευόμενου προς τους 
στόχους που προσδιορίστηκαν αποτελούν σημαντικό στάδιο στη διεξα-
γωγή της πρώτης συνάντησης. Η συζήτηση μπορεί να ολοκληρωθεί με 
την προετοιμασία της δεύτερης συνάντησης τόσο σε επίπεδο οργανωτι-
κό, όσο και σε επίπεδο στόχων. 

6.5.1.2.Δεύτερη συνάντηση: διαδικασία ανατροφοδότησης και αποτίμηση 
της διαδικασίας

Η δεύτερη συνάντηση περιλαμβάνει την ανασκόπηση των στόχων 
που αποσαφηνίστηκαν και τέθηκαν, αλλά και τη διατύπωση πιθανώς 

Αν δεν είστε σίγουροι για αυτό που ο συμβουλευόμενος είπε, 
επαναλάβατε με άλλες λέξεις.
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μελλοντικών στόχων. Επίσης, την αναφορά σε δράσεις που έλαβαν χώρα 
από την πλευρά των συμβουλευόμενων μετά την πρώτη συνάντηση.  

Το τέλος της δεύτερης συνάντησης συμπίπτει με τη λήξη της διαδι-
κασίας Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής – Mentoring. Η ολοκλήρωση της 
σχέσης μέντορα και συμβουλευόμενου μπορεί να γίνει με μια σύντομη 
σύνοψη των όσων συζητήθηκαν και επιτεύχθηκαν αλλά και τα πλεονε-
κτήματα και τα οφέλη που και οι δύο μεριές αποκόμισαν. Τέλος, από την 
πλευρά του συμβούλου θα μπορούσαν να δοθούν πληροφορίες για το 
πώς οι συμβουλευόμενοι μπορούν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες 
των προγραμμάτων εκπαίδευσης,  κατάρτισης και διά βίου εκπαίδευσης.

6.6.Η χρονική διάρκεια των συναντήσεων

Οι συναντήσεις προσδιορίζονται με ακρίβεια και εξυπηρετούν και 
τους δύο συμμετέχοντες σε αυτήν, δηλαδή τόσο τους συμβούλους/μέ-
ντορες, όσο και τους συμβουλευόμενους. Η διαχείριση της διάρκειας 
της συνάντησης στο σύνολο της, χρειάζεται λεπτό χειρισμό. Για το λόγο 
αυτό, προτείνεται κατά την έναρξη της πρώτης ατομικής συνάντησης ο 
σύμβουλος/μέντορας να ενημερώνει το συμβουλευόμενο για τους σκο-
πούς και τους όρους των συναντήσεων ανάμεσα στους οποίους είναι και 
η χρονική διάρκεια των συναντήσεων. Ο μέντορας αναφέρει το ελάχι-
στο της διάρκειας της συνάντησης και τη δυνατότητα να διαρκέσει όσο 
απαιτείται από τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. 

Όμως, η συζήτηση μεταξύ μέντορα και συμβουλευόμενου, δεν είναι 
μια «φιλική» συζήτηση που μπορεί να διαρκεί «χωρίς όριο». Ο σωστός 
προσδιορισμός των θεμάτων που θα συζητηθούν, η οριοθέτησή τους, η 
αποσαφήνισή τους και η στοχοθεσία προστατεύουν το χρόνο των συμ-
μετεχόντων. Σε μια διαδικασία Mentoring λανθάνουν συχνά τόσο οι αρ-
χές του Management, όσο και οι αρχές της Επιστήμης της Ψυχολογίας και 
της Συμβουλευτικής. Η «διαχείριση χρόνου» από κοινού με την «εξ αρχής 
διαμόρφωση των όρων και των ορίων» αποτελεί όχι μόνο διαδικασία 
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σωστής οργάνωσης των συναντήσεων, αλλά βοηθά και στην αποσαφή-
νιση των θεμάτων προς συζήτηση και στην αποφυγή των «αδόμητων» 
και «χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο ή εκτός θέματος» συζητήσεων/συ-
ναντήσεων. 

6.7.Η σημασία της «ενεργητικής ακρόασης» κατά τη διάρκεια των 
ατομικών συναντήσεων

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης σημασία έχει η «ενεργητική συμ-
μετοχή» του Μέντορα στις απορίες και τους προβληματισμούς του 
συμβουλευόμενου καθώς «η συμμετοχή είναι προϋπόθεση της κατανό-
ησης»14. Έτσι, η σημασία «του να ακούς» αναδεικνύεται ως η σημαντι-
κότερη αρετή τόσο για την ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ Συμ-
βούλου/Μέντορα – Συμβουλευόμενου, όσο και για τον προσδιορισμό, 
την κατανόηση και την επίλυση των ζητημάτων και των ερωτημάτων 
των ωφελουμένων. 

Όπως γίνεται κατανοητό, η  μεντορική σχέση ξεφεύγει από τις τυπι-
κές σχέσεις στις οποίες οι άνθρωποι απλά ανταλλάσσουν πληροφορίες, 
εμπειρίες και βιώματα∙ σε αυτήν επίκεντρο είναι ο συμβουλευόμενος. 
Έτσι, η ενεργητική ακρόαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην εγκαθί-
δρυση της μεντορικής σχέσης μεταξύ Συμβούλου (mentor) και Συμβου-
λευόμενου (mentee), καθώς βοηθά στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης 

14. Αναλυτικά για τη σημασία της ενεργητικής ακρόασης βλ. Ivey, A.E., 
Gluckstern, M., & Ivey, M.B. (1996), Συμβουλευτική μέθοδος πρακτικής προσέγ-
γισης, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, Δημοπούλου – Λαγωνίκα, Μ. (2011), Μεθο-
δολογία κοινωνικής εργασίας, Μοντέλα παρέμβασης. Από την ατομική στη γενι-
κή – ολιστική προσέγγιση, Αθήνα: Τόπος, Ε. Φραδέλος & Χ. Σταϊκος (2013), «Η 
συμβολή της ενεργητικής ακρόασης στην ανάπτυξη θεραπευτικής σχέσης στη 
νοσηλευτική ψυχικής υγείας», Επιστημονικά Χρονικά, 18 (4), σσ. 213 – 219 και 
Ε. Παπαδάκη – Μιχαηλίδη (2012), Η σιωπηλή γλώσσα των συναισθημάτων. Η 
μη λεκτική επικοινωνία στις διαπροσωπικές σχέσεις, Αθήνα: Πεδίο.
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επιτρέποντας στον συμβουλευόμενο να διαπιστώσει ότι ο Σύμβουλος 

επιδεικνύει γνήσιο ενδιαφέρον. 

Η ενεργητική ακρόαση μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια διαδικασία 

δυναμική και διαδραστική, η οποία περιλαμβάνει ποικίλα στοιχεία επι-

κοινωνίας όπως την προσοχή, την κατανόηση, την ενσυναίσθηση (δηλα-

δή να είναι κάποιος σε θέση να δει την πραγματικότητα από την οπτική 

γωνία του άλλου) και την ταυτόχρονη αξιολόγηση της λεκτικής και μη 

λεκτικής επικοινωνίας. Έτσι, συνιστά ένα απαραίτητο συστατικό και 

δεξιότητα της ορθής και εποικοδομητικής επικοινωνίας.

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η ενεργητική ακρόαση 

εκτείνεται πέρα από την παθητική ακοή. Στρατηγικές με τις οποίες ο 

σύμβουλος δείχνει πως ακούει με ενδιαφέρον και προσοχή τα λεγόμενα 

του συμβουλευόμενου είναι η βλεμματική επαφή, οι εκφράσεις του προ-

σώπου, η επιλογή της κατάλληλης στάσης του σώματος και η κίνηση με 

το κεφάλι ως σημάδι συμφωνίας και αναγνώρισης.

• Η διατήρηση της βλεμματικής επαφής βοηθά, 
ώστε ο συμβουλευόμενος να αντιλαμβάνεται ότι 
διατηρεί τη προσοχή σας.

• Σκόπιμο είναι, κάποιες φορές, να συνοψίζετε 
και να επαναλαμβάνετε τα λεγόμενα του 
συμβουλευόμενου.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 1:

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 2:



55

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

6.8.Αρχές Διατύπωσης Αποτελεσματικών Ερωτήσεων

Η «διατύπωση ερωτημάτων» έχει ιδιαίτερη σημασία στην διαδικα-
σία των ερωτήσεων και των απαντήσεων και αποτελεί καθοριστικό 
στοιχείο στην ανάπτυξη ενός διαλόγου. 

Αναφορικά με τα είδη των ερωτήσεων, η βασική διάκριση είναι αυτή 
που τις διακρίνει σε «κλειστές» και «ανοιχτές», με τις δεύτερες να διευ-
κολύνουν σε μεγαλύτερο βαθμό την επικοινωνία και την ανάπτυξη της 
εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών μια «μεντορικής σχέσης», καθώς απαι-
τούν την ενεργητική παρακολούθηση και συμμετοχή σε όσα λέγονται. 
Από την άλλη, οι κλειστές ερωτήσεις μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις με 
την σαφήνεια των απαντήσεων που απαιτούν να λειτουργήσουν υποβο-
ηθητικά στη διευκρίνιση κρίσιμων ζητημάτων. 

Ερωτήσεις που θα πρέπει να αποφεύγονται

Αν και καλό είναι να υπάρχει ένα σωστός συνδυασμός και από τα δύο 
είδη ερωτήσεων, φαίνεται ότι οι ανοιχτές ερωτήσεις με το διερευνητικό 

Μακροσκελείς και περίπλοκες ερωτήσεις

Ερωτήσεις που απαντώνται με ένα ναι ή με ένα όχι

Κατευθυνόμενες ερωτήσεις 

Ερωτήματα "ποιος", "τι", "που", "πότε", "πως" (εκτός των διευκρινιστικών)
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χαρακτήρα τους δίνουν στη λεκτική επικοινωνία τη δυνατότητα να προ-
χωρήσει πέραν από την αρχική απάντηση. 

6.9.Περιορισμοί και Δεοντολογία 

Το σημείο στο οποίο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι ότι 
οι σύμβουλοι/μέντορες δε θα πρέπει να εμπλακούν σε επαγγελματικά/
εργασιακά ζητήματα. Έτσι, στην περίπτωση που ένας/μια συμβου-
λευόμενος/η αντιμετωπίζει μια δύσκολη επαγγελματική κατάσταση, ο 
σύμβουλος/μέντορας θα πρέπει να καταστήσει σαφές ότι δεν είναι στις 
υποχρεώσεις του να επιλύσει τη συγκεκριμένη δύσκολη κατάσταση.

Σε κάθε περίπτωση, η Εκπαιδευτική Συμβουλευτική - Mentoring 
αντανακλά του στόχους του Έργου «Προγράμματα διά βίου εκπαίδευ-
σης από τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη οριζόντιων και 
κοινωνικών δεξιοτήτων» και το φορέων της σύμπραξης. Αυτό σημαίνει 
ότι οι σύμβουλοι/μέντορες δε θα πρέπει να αναπτύξουν οποιουδήπο-
τε είδους επαγγελματική σχέση με τους συμβουλευόμενους. Από την 
άλλη, οφείλουν να διατηρήσουν το επίπεδο εμπιστευτικότητας που έχει 

 Υπάρχει περίπτωση ο συμβουλευό-
μενος να έχει περισσότερες απορίες και 
αναζητήσεις πάνω σε επαγγελματικά θέ-
ματα, ζητήματα σταδιοδρομίας και επαγ-
γελματικών επιλογών. Στο σημείο αυτό 
καλό θα ήταν ο μέντορας να επιδιώξει  να 
ακούσει το συμβουλευόμενο και να κα-
τανοήσει τον τρόπο που σκέφτεται. Στη 
συνέχεια μπορεί να μοιραστεί την προ-
σωπική του εμπειρία χωρίς όμως να την

                                 επιβάλλει στο συμβουλευόμενο.
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συμφωνηθεί κατά την έναρξη της μεντορικής σχέσης, να σέβονται την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη διαφορετικότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι 
μέντορες δε θα πρέπει να κρίνουν, ακόμα και αν διαφωνούν, την φιλο-
σοφία ζωής, τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές ή πολιτισμικές ιδι-
αιτερότητας ή το σεξουαλικό προσανατολισμό του/της συμβουλευόμε-
νου/ης. Οι επιλογές και οι αποφάσεις των συμβουλευόμενων θα πρέπει 
να αντιμετωπίζονται με σεβασμό. 

Τέλος, θα πρέπει πάντα να ενεργούν στα πλαίσια που ορίζουν οι νό-
μοι και να μην ενθαρρύνουν την παράνομη συμπεριφορά.

6.10.Εξωτερικοί παράγοντες και οι επιδράσεις τους

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής συμβουλευτικής είναι δυνατόν 
να προκύψουν προβλήματα που προέρχονται από εξωγενείς παράγο-
ντες και θα πρέπει οι επιδράσεις τους να λαμβάνονται υπόψη.

Αυτό επιβάλλει την κατανόηση ότι η μεντορική σχέση δεν αναπτύσ-
σεται σε «κοινωνικό και πολιτισμικό κενό», αλλά εντάσσεται σε περι-
βάλλοντα/συγκείμενα (context) τα οποία επιδρούν σε κάθε μέλος ξεχω-
ριστά, αλλά και στην ίδια τη μεντορική σχέση ως σύνολο. Τα ατομικά 
χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, υπόβαθρο, προσωπικότητα, ενδιαφέρο-
ντα κλπ) του συμβούλου και συμβουλευόμενου, οι προδιαγραφές του 
προγράμματος και οι συνθήκες υλοποίησης (χρόνος διεξαγωγής, απαι-
τήσεις οργανωτικού τύπου κλπ), γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερό-
τητες, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό – οικονομικό πλαίσιο ασκούν 
επιδράσεις (περισσότερο ή λιγότερο συνειδητές) που διαμορφώνουν 
είτε εκλεκτικές συγγένειες που ευνοούν και πριμοδοτούν τη διαμόρφω-
ση και την εξέλιξη της «μεντορικής σχέσης» είτε αποκλίσεις και αποστά-
σεις που θέτουν εμπόδια. Έτσι, η επιτυχία ή όχι μιας εφαρμογής Εκπαι-
δευτικής Συμβουλευτικής - Mentoring είναι δυνατόν να εξαρτηθεί και 
από εξωγενείς παράγοντες. 

 



58

Οδηγός Εφαρμογής Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής - Mentoring

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΣΥΣΤΉΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΉ ΚΑΙ 
ΥΛΟΠΟΙΉΣΉ ΤΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ - MENTORING 

Στο παρόν κεφάλαιο εξειδικεύεται η εφαρμογή της συγκεκριμένης 
δράσης Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής - Mentoring, ως παραδειγματι-
κής περίπτωσης, σε ένα Ενιαίο Σύστημα. Με τον όρο Σύστημα Εκπαι-
δευτικής Συμβουλευτικής προσδιορίζεται το σύνολο των ενεργειών, 
των μεθόδων και των εργαλείων, επιστημονικών και διοικητικών, που 
διαμορφώνουν το ενιαίο πλαίσιο σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποί-
ησης της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής - Mentoring στο Έργο «Προ-
γράμματα διά βίου εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς εταίρους για την 
ανάπτυξη οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων», αλλά και της αλλη-
λεξάρτησης και της αλληλεπίδρασης των επιμέρους μερών και των λει-
τουργιών του συνόλου αυτού, όπως το διαμορφώνουν. 

7.1. Φάσεις ανάπτυξης της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής – 
Mentoring.

Από τα παραπάνω διαμορφώνεται με σαφήνεια η φιλοσοφία του 
προτεινόμενου μοντέλου συμβουλευτικής που ολοκληρώνετε εντός μιας 
μηνιαίας συμβουλευτικής καθοδήγησης. Στο πλαίσιο αυτό, ο μέντορας 
έχει συνήθως ρόλο συμβούλου του ωφελούμενου στα εκπαιδευτικά θέ-
ματα που εξετάζονται. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι Φά-
σεις ανάπτυξης της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής – Mentoring.
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ΦΑΣΗ Α’: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

 Ενημέρωση Εκπαιδευτών για τη δράση εκπαιδευτικής 
συμβουλευτικής

Η ενημέρωση του εκπαιδευτή για την δράση της εκπαιδευτικής συμ-
βουλευτικής θα γίνεται από τον Υπεύθυνο Mentoring του κάθε φορέα 
πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι υποψήφιοι σύμ-
βουλοι δηλώνουν τη συμμετοχή τους με την ένταξή τους στο Μητρώο 
Συμβούλων - Μεντόρων. Στο σημείο αυτό κρίνεται σημαντικό να τονι-
στεί η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης των μεντόρων. Έτσι, πέρα από 
την ένταξή τους στο Μητρώο απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποί-
ηση  της εκπαιδευτικής συμβουλευτικής αποτελεί η εκπαίδευση τους 
ως συμβούλων – μεντόρων με βασικό εργαλείο εκπαίδευσης τον Οδηγό 
Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί 
μέσω E – Learning Εφαρμογής. Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του 
Οδηγού, οι υποψήφιοι σύμβουλοι/μέντορες θα πρέπει να συμμετάσχουν 
στην συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο αυτό 
περιλαμβάνει 12 – 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αποτιμά την 
κατανόηση των προδιαγραφών εφαρμογής και διεξαγωγής της δράσης 
της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής – Mentoring από την πλευρά τους.

 Έναρξη και προετοιμασία διαδικασίας εκπαιδευτικής 
συμβουλευτικής.

Παρουσίαση της δράσης της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής - 
Mentoring στην ομάδα αναφοράς/εκπαιδευόμενοι των προγραμμάτων 
διά βίου εκπαίδευσης.  Συγκεκριμένα, τόσο κατά την έναρξη, όσο και 
κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι εκπαιδευτές – 
μέντορες ενημερώνουν και πληροφορούν τους ωφελούμενους για την 
ύπαρξη της δράσης της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής – Mentoring, 
της οποίας η εφαρμογή θα ξεκινά κάθε φορά μετά την ολοκλήρωση του 
προγράμματος εκπαίδευσης. Παράλληλα, συζητούν πιο εστιασμένα σε 
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συγκεκριμένες θεματικές με βάση ορισμένα κριτήρια, π.χ. ενδιαφέροντα, 
ικανότητες και δεξιότητες και καλούνται να σχεδιάσουν, να οργανώ-
σουν. Εδώ, οι μέντορες μπορούν να διευκολύνουν τους ωφελούμενους 
στην αναγνώριση του πεδίου με γνώσεις, πληροφορίες και συμβουλές. 
Παράλληλα, συγκεντρώνονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την 
εκπαιδευτική συμβουλευτική.

ΦΑΣΗ Β’: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

 Υλοποίηση διαδικασίας Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής.

(Μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος):  

Πραγματοποιείται η ανάθεση της εκπαιδευτικής συμβουλευτικής 
στον σύμβουλο – μέντορα με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με 
το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό και τα ονόματα των 
ωφελουμένων με τους οποίος θα συνεργαστεί στη δράση σε ατομικό 
επίπεδο. 

 Πρώτη επικοινωνία συμβούλου με συμβουλευόμενο.

(1η εβδομάδα συμβουλευτικής):

Αποσαφήνιση στόχων, μέσων και διαδικασιών μέσω τηλεφωνικής 
επικοινωνίας ή/και αποστολής email. Ταυτόχρονα, προγραμματίζεται 
και οργανώνεται η πρώτη συνάντηση μεταξύ συμβούλου και συμβου-
λευόμενου.

 1η ατομική συνάντηση συμβούλου – συμβουλευόμενου.

(2η εβδομάδα συμβουλευτικής):

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ατομικής συνάντησης επιχειρείται η 
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οριοθέτηση των προσωπικών στόχων (συνήθως 2-3 στόχοι) και του 
πλαισίου συνεργασίας της συμβουλευτικής καθοδήγησης. Επικουρικά, 
παρέχεται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ το Έντυπο Εκπαιδευτικής Συμβουλευ-
τικής, το οποίο περιλαμβάνει Φόρμα Ερωτηματολογίου/Εισαγωγικές 
Ερωτήσεις, για την διευκόλυνση του Μέντορα. 

Στο στάδιο αυτό ο μέντορας και ο συμβουλευόμενος καθορίζουν από 
κοινού το πλαίσιο της συνεργασίας που θα υλοποιηθεί στο πρόγραμμα 
της συμβουλευτικής και επιλύονται απορίες που αφορούν την ίδια τη 
μεντορεία. Ο μέντορας πραγματοποιεί στοχαστικές, διερευνητικές συ-
ζητήσεις με το συμβουλευόμενο και αναδεικνύει ζητήματα που προέ-
κυψαν από το πρόγραμμα εκπαίδευσης που παρακολούθησε που τυχόν 
τον ενδιαφέρον ιδιαίτερα και θα ήθελε να εμβαθύνει σε αυτά. Η μεθο-
δολογία προσέγγισης εξατομικεύεται στις ανάγκες και απαιτήσεις του 
εκπαιδευόμενου. 

Αναλυτικότερα, ο μέντορας ακούει το συμβουλευόμενο πώς σκέ-
φτεται και τι πληροφορίες θέλει να αποκτήσει σχετικά με το θεματικό 
αντικείμενο που παρακολούθησε κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού 
προγράμματος και διατυπώνει προτάσεις σύμφωνα με την εμπειρία του 
(που δεν είναι δεσμευτικές), ώστε και ο συμβουλευόμενος να προβλημα-
τιστεί πιο συστηματικά, συνδυάζοντας τις θεωρητικές γνώσεις και την 
προσωπική εκπαιδευτική και εργασιακή του εμπειρία.

 Ενέργειες συμβουλευόμενου.

(3η εβδομάδα συμβουλευτικής):

Περιλαμβάνει πιθανές ενέργειες του συμβουλευόμενου, όπως επικοι-
νωνία/ες με τον σύμβουλο μέσω email ή/και τηλεφωνικά. Η πρωτοβου-
λία μιας τέτοιας ενέργειας εξαρτάται αποκλειστικά από το συμβουλευ-
όμενο.
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 2η ατομική συνάντηση συμβούλου – συμβουλευόμενου.

(4η εβδομάδα συμβουλευτικής):

Στη βάση της συμβουλευτικής ανατροφοδότησης από το σύμβουλο 
– μέντορα, οι ωφελούμενοι συζητούν, σχεδιάζουν και ενημερώνονται με 
βάση τη θεματική που έχει επιλεγεί στα πλαίσια της συμβουλευτικής 
εφαρμογής.

Η δεύτερη και τελευταία ατομική συνάντηση χαρακτηρίζεται από το 
«κλείσιμο/ολοκλήρωση» της μεντορικής σχέσης και της συνεργασίας 
που αναπτύχθηκε. 

Παράλληλα, γίνεται συζήτηση πάνω στις παρατηρήσεις που έχει συ-
γκεντρώσει ο συμβουλευόμενος, ενημέρωση/ανατροφοδότηση του μέ-
ντορα των δράσεων που έλαβαν χώρα στο διάστημα μεταξύ των δύο 
συναντήσεων και αποτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που 
τέθηκαν.  Τέλος, εκ μέρους του συμβούλου – μέντορα επιχειρείται η δια-
τύπωση συμβουλών/συμπερασμάτων για τη διεύρυνση των εκπαιδευ-
τικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων του συμβουλευόμενου.  

 Ολοκλήρωση του έργου

(4η εβδομάδα – ολοκλήρωση mentoring): 

Ο μέντορας συντάσσει και υποβάλλει στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ την Τελική 
Αναφορά Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής μαζί με τα Παρουσιολόγια των 
δύο ατομικών συναντήσεων.

Στο Διάγραμμα που ακολουθεί περιγράφεται αναλυτικά το Σύστημα 
Υλοποίησης Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής.
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ΕΝΑΡΞΗ

Φάση 1: Προετοιμασία

Ομαδική 
συνάντηση στο 
πλαίσιο της 
εκπαίδευσης

Ανάθεση 
συμβουλευτικής

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Υπογραφή 
σύμβασης 

συμβούλου με ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ και 

σύνδεση συμβούλου 
- συμβουλευόμενου

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΟΤΕ ΤΟ ΚΑΝΕΙΠΟΙΟΣ ΤΟ ΚΑΝΕΙ

Εκπαιδευτής -
Σύμβουλος

Στην αρχή του 
προγράμματος 
εκπαίδευσης

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Μετά τη λήξη 
της εκπαίδευσης

Σύμβουλος 1η εβδομάδα 
συμβουλευτικής

Σύμβουλος 2η εβδομάδα 
συμβουλευτικής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Ανάλυση των 
στόχων και των 
μέσων της 

εκπαιδευτικής 
συμβουλευτικής 

Φάση 2: Υλοποίηση

Πρώτη 
επικοινωνία

Αποστολή mail ή/και 
τηλεφωνική 
επικοινωνία

[Αποσαφήνιση 
στόχων, μέσων και 

διαδικασιών. 
∆ιακανονισμός 

πρώτης συνάντησης]

1η ατομική  
συνάντηση 
συμβούλου -

συμβουλευόμενου

Συζήτηση και 
καταγραφή από τον 
σύμβουλο των προς 
αντιμετώπιση θεμάτων 
καθώς και των πιθανών 

δράσεων που 
αποφασίστηκαν

Υποβολή αιτήσεων 
συμβουλευτικής στο 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
από Υπεύθυνους 

Mentoring του κάθε 
φορέα 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ

Σύμβαση μεταξύ 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και 

συμβούλου

Παρουσιολόγιο 1ης 
συνάντησης προς το 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Ενέργειες 
συμβουλευόμενου

Συμβουλευόμενος 3η εβδομάδα 
συμβουλευτικής

Πιθανές ενέργειες 
του 

συμβουλευόμενου. 
Επικοινωνία/ες με 
σύμβουλο μέσω 

mail ή/και 
τηλεφωνικά

2η ατομική  
συνάντηση 
συμβούλου -

συμβουλευόμενου

Εξέλιξη και 
ολοκλήρωση της 
συμβουλευτικής 

καθώς και 
διατύπωση των 

πιθανών 
μελλοντικών 

δράσεων εκ μέρους 
του 

συμβουλευόμενου

Παρουσιολόγιο 2ης 
συνάντησης και 
Τελική Αναφορά 

συμβούλου προς το 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Σύμβουλος 4η εβδομάδα 
συμβουλευτικής

ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΝΕΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Φόρμα αίτησης 
συμβουλευόμενων
Συνοδευτική 
επιστολή για 
αποστολή αιτήσεων

Πρακτικό ανάθεσης 
σε σύμβουλο
Σχέδιο σύμβασης

Παρουσιολόγιο 
συνάντησης
Έντυπο 
εκπαιδευτικής 
συμβουλευτικής

Παρουσιολόγιο 
συνάντησης
Τελική αναφορά 
συμβουλευτικής

Ένταξη στο Μητρώο 
Μεντόρων
Οδηγός 
Εκπαιδευτικής 
Συμβουλευτικής 
(Εκπαίδευση 
εκπαιδευτή-μέντορα)
Ερωτηματολόγιο 
Αποτίμησης

Υπεύθυνος 
Mentoring του 
κάθε φορέα

Πριν την έναρξη 
του εκπαιδευτικού 
προγράμματος

Ενημέρωση του 
εκπαιδευτή για τη 

δράση εκπαιδευτικής 
συμβουλευτικής -

mentoring

Εκπαιδευτής -
Σύμβουλος

Κατά τη διάρκεια 
του 

προγράμματος 
εκπαίδευσης

Συγκέντρωση αιτήσεων 
ενδιαφερομένων για 

εκπαιδευτική 
συμβουλευτική από 

υπεύθυνους Mentoring 
του κάθε φορέα
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7.2.Συνθήκες διεξαγωγής των Ατομικών Συναντήσεων

Η δράση της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής, που θα υλοποιηθεί από 
το σύνολο των Φορέων της σύμπραξης στις περισσότερες περιφέρειες 
της χώρας, προβλέπεται να διεξαχθεί, κατά κύριο λόγο, σε χώρο των δο-
μών των φορέων. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι σε καμία περίπτω-
ση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί  συνάντηση στο χώρο εργασίας του 
συμβούλου/μέντορα ή του συμβουλευόμενου, πόσο μάλλον κατά τη δι-
άρκεια της εργασίας του ενός ή του άλλου. 

Οι συναντήσεις προβλέπεται να διαρκούν από 45 – 60 λεπτά και 
θα πρέπει ο σύμβουλος/μέντορας να είναι προετοιμασμένος να αντα-
ποκριθεί χρονικά στις απαιτήσεις της συνάντησης. Όμως, η διαχείριση 
της διάρκειας της συνάντησης στο σύνολο της, η οποία είναι δυνατόν να 
ξεπεράσει κατά πολύ τη μία ώρα, χρειάζεται λεπτό χειρισμό. Για το λόγο 
αυτό, προτείνεται κατά την έναρξη της πρώτης ατομικής συνάντησης ο 
σύμβουλος/μέντορας να ενημερώνει το συμβουλευόμενο για τους σκο-
πούς και τους όρους των συναντήσεων ανάμεσα στους οποίους είναι και 
η χρονική διάρκεια των συναντήσεων.

Η Online Συνάντηση15 είναι δυνατή στην παρούσα δράση εξυπηρε-
τώντας άτομα  που δεν έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στο χώρο 
των συναντήσεων είτε λόγω απόστασης είτε λόγω υποχρεώσεων (επαγ-

15. Φαίνεται ότι μια Online Συνάντηση εμπεριέχει κάποιες ιδιαιτερότητες στις 
οποίες και θα πρέπει να αναφερθούμε. Όπως και στις διά ζώσης συναντήσεις 
έτσι και στην περίπτωση της Online Εκπαιδευτικής Συμβουλευτική προστα-
τεύεται το περιεχόμενο της συζήτησης. Αυτό σημαίνει ότι κατά την διάρκεια 
της Online Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής - Mentoring ο διάλογος μεταξύ του 
μέντορα και του συμβουλευόμενου είναι δυνατόν να περιέχει ευαίσθητα προ-
σωπικά δεδομένα τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου. Συνεπώς, απαγο-
ρεύεται ρητά η μαγνητοσκόπηση/μαγνητοφώνηση/αντιγραφή του υλικού αυ-
τού. (Περισσότερα στοιχεία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
μέσω Skype στο http://www.skype.com/intl/en/security/).



65

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

γελματικών ή/και οικογενειακών), αλλά και λόγω διαφόρων θεμάτων 
υγείας. Βέβαια η Online Συμβουλευτική δεν μπορεί να υποκαταστήσει 
την πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνία. Λεπτομέρειες που άπτονται 
της μη–λεκτικής επικοινωνίας (τόνος φωνής, στάση σώματος, βλέμμα-
τα, κινήσεις κλπ) τα οποία είναι σημαντικά στην επικοινωνία, είναι δυ-
νατόν να χαθούν μέσα από αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας.

Από την άλλη, για μια Online Συνάντηση Εκπαιδευτικής Συμβουλευ-
τικής ισχύει ό, τι έχει περιγραφεί για τις διά ζώσης συναντήσεις. Έτσι, 
μια online Συνάντηση γίνεται σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα της 
οποίας ο προγραμματισμός έχει γίνει τηλεφωνικά ή με email. 

7.3. Διαχείριση Εφαρμογής και Παρακολούθηση

Η διαχείριση της ενέργειας της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής - 
Mentoring στο πλαίσιο του Έργου «Προγράμματα  Διά  Βίου Εκπαίδευ-
σης από τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη οριζόντιων και 
κοινωνικών δεξιοτήτων» αποτελεί σημαντικό στάδιο στην ανάπτυξη 
και την εφαρμογή της. Η επίβλεψη, παρακολούθηση και ο έλεγχος υλο-
ποίησης του αντικειμένου, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο 
πληρότητας και αρτιότητας, ασκείται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, συνεπικου-
ρούμενο από την Ομάδα Παρακολούθησης και Διαχείρισης η οποία απο-
τελείται από στελέχη των Φορέων της σύμπραξης.

7.4. Εκπαίδευση του συμβούλου /μέντορα 

Όπως ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, βασικό στάδιο 
της  προετοιμασίας των Συμβούλων/Μεντόρων αποτελεί η Εκπαίδευση 
τους μέσω του παρόντος Οδηγού Εφαρμογής Εκπαιδευτικής Συμβου-
λευτικής, η οποία περιλαμβάνει την αποσαφήνιση: 

 � των στόχων και των προσδοκιών της ενέργειας του mentoring, 

 � του ρόλου και των αρμοδιοτήτων τους, των ατομικών δεσμεύσεών 
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τους (π.χ. όροι διεξαγωγής, διάρκεια ατομικών συναντήσεων, παρα-
δοτέα, αμοιβή), 

 � του βαθμού ατομικής εμπλοκής στη «μεντορική σχέση»,

 � του χειρισμού προβλημάτων και δυσκολιών. 

7.5. Θέματα προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 

Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει στα θέματα προστασίας προσωπι-
κών δεδομένων καθώς, όπως είναι κατανοητό, τα στοιχεία των συζητή-
σεων μεταξύ του συμβούλου/μέντορα και του συμβουλευόμενου είναι 
προσωπικά και πολλές φορές ευαίσθητα. Για το λόγο αυτό ο σύμβου-
λος – μέντορας θα πρέπει να είναι σε θέση να τα προφυλάξει και να μην 
μεταφέρει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και των 
λοιπών Φορέων της σύμπραξης του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟ-
ΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΑΔΕΔΥ και της ΕΣΕΕ), το περιεχόμενο των συζητήσεων. 
Αυτό σημαίνει ότι ο σύμβουλος/μέντορας οφείλει να τηρεί την αρχή της 
εχεμύθειας, που σημαίνει ότι δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που λέχθη-
καν από το άτομο κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας. 
Ειδικότερα, δε θα πρέπει να υπάρχουν έντυπες αναφορές που άπτονται 
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ακόμα και αν αυτά συζητηθούν 
κατά τη διάρκεια της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής. Επίσης, δεν επι-
τρέπεται η ονομαστική αναφορά σε πρόσωπα ή/και εταιρείες-επιχειρή-
σεις.

Οι παραπάνω όροι προβλέπεται να γνωστοποιούνται στους συμ-
βουλευόμενους οι οποίοι και θα πρέπει ρητώς να αποδέχονται ότι οι 
εργασίες και οι αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συνεργάτη – Μέντορα 
έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα, δεν είναι επιτακτικές ή δεσμευτικές 
για τον Συμβουλευόμενο και ως εκ τούτου τόσο το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, καθώς 
και το σύνολο των φορέων της σύμπραξης (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΑΔΕΔΥ, ΕΣΕΕ), όσο και ο σύμβουλος/μέντο-
ρας δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιοδήποτε προσωπική επιλογή των 
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ωφελουμένων/συμβουλευομένων η οποία θα οδηγούσε ή θα οδηγήσει 
σε θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα. Επίσης, θα πρέπει να γίνει αποδε-
κτό από την πλευρά του ότι οι φορείς της σύμπραξης (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΑΔΕΔΥ, ΕΣΕΕ) δεν φέρουν καμία 
ευθύνη για τις γενικές και ειδικές εκφάνσεις της σχέσης μέντορα – συμ-
βουλευόμενου, όπως και για το περιεχόμενο της Εκπαιδευτικής Συμβου-
λευτικής με ό, τι αυτό συνεπάγεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΤΟ EΝΤΥΠΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ 
(GUIDELINE)

Το Έντυπο Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής (αναλυτικά βλ. Παράρ-
τημα Ι) αποτελεί βοηθητικό εργαλείο προς το μέντορα προκειμένου 
να προετοιμάζει, να οργανώνει και να διεξάγει με επάρκεια το σύνολο 
των απαιτούμενων διαδικασιών της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής – 
Mentoring. Ειδικότερα, παρουσιάζει αναλυτικά τις Φάσεις και τα Στάδια 
ανάπτυξης και εφαρμογής της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής και βοη-
θά τους Συμβούλους – Μέντορες στην αποσαφήνιση σειράς πρακτικών 
ζητημάτων αναφορικά με την οργάνωση και την υλοποίηση της. 

Αν και δε θα πρέπει να παραβλέπεται ότι Εκπαιδευτική Συμβουλευ-
τική - Mentoring είναι μια ζωντανή διαδικασία που στηρίζεται κυρίως 
στην επικοινωνία και την εμπιστοσύνη μεταξύ των συμμετεχόντων, 
ωστόσο η όσο το δυνατό συστηματικότερη αξιοποίηση του Εντύπου Εκ-
παιδευτικής Συμβουλευτικής εξασφαλίζει τον ομοιογενή τρόπο εφαρμο-
γής της συγκεκριμένης μεθόδου στο σύνολο των Φορέων και συνεπώς 
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τέλος, βοηθά πάνω από 
όλα τον ίδιο το σύμβουλο/μέντορα στην ανάπτυξη αυτής της δράσης, 
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τον προφυλάσσει από καταστάσεις δύσκολες στο χειρισμό τους απαλ-
λάσσοντας τον κατ’ αυτό τον τρόπο από περιττό άγχος. 

Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή του Εντύπου Εκπαιδευτικής Συμβου-
λευτικής, με τη στενή έννοια του όρου, δεν είναι υποχρεωτική (π.χ. δεν 
απαιτείται η συμπλήρωση του, δεν αποτελεί Παραδοτέο), αλλά μπορεί 
να βοηθήσει ουσιαστικά τον μέντορα στην οργάνωση και την πραγμα-
τοποίηση του συνόλου των διαδικασιών της Εκπαιδευτικής Συμβουλευ-
τικής. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η συστηματική χρήση του Εντύπου 
Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής από την πλευρά των Συμβούλων - Με-
ντόρων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του Mentoring για την 
αποσαφήνιση επιμέρους ζητημάτων και αποριών. Συνεπώς το Εντύπου 
Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής αποτελεί χρήσιμο Εργαλείο για την ορ-
γάνωση, διεξαγωγή και ολοκλήρωση της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτι-
κής.

Αναφορικά με το περιεχόμενο του Εντύπου Εκπαιδευτικής Συμβου-
λευτικής, αυτό περιλαμβάνει με τη μορφή αξόνων τα βασικά στάδια 
οργάνωσης και ανάπτυξης συνολικά της δράσης Εκπαιδευτικής Συμ-
βουλευτική – Mentoring, αλλά και των Ατομικών Συναντήσεων. Αναλυ-
τικότερα, περιγράφονται με λεπτομέρεια η προετοιμασία (Φάση 1) και 
η υλοποίηση (Φάση 2) της διαδικασίας του Mentoring. Ακόμη, περιλαμ-
βάνονται τα στάδια ανάπτυξης της κάθε Φάσης και τα συνοδευτικά ερ-
γαλεία, καθώς και οι Άξονες Οργάνωσης Ατομικών Συναντήσεων μαζί με 
τα Ερωτηματολογία (Ενδεικτικές/προτεινόμενες ερωτήσεις για την 1η 
και 2η ατομική συνάντηση στην ατομική συμβουλευτική).
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ο παρών Οδηγός αποτελεί το βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο προς 
τους συμβούλους/μέντορες για την εφαρμογή της Εκπαιδευτικής Συμ-
βουλευτικής – Mentoring στο πλαίσιο του Έργου «Προγράμματα διά 
βίου εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη 
οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων». Παρουσιάζει αναλυτικά τις 
επιστημονικές προδιαγραφές, τα όρια και τις προϋποθέσεις σχεδιασμού 
και εφαρμογής μιας δράσης εκπαιδευτικής συμβουλευτικής/mentoring 
στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου. Μάλιστα, οι αρχές, οι μέθοδοι και 
τα εργαλεία υλοποίησης της δράσης που περιλαμβάνει, συναποτελούν 
ένα ενιαίο σύνολο διαμορφώνοντας, με τον τρόπο αυτόν, ένα Σύστημα 
Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής – Mentoring. 

Παράλληλα, σκιαγραφεί τα βασικά σημεία ανάπτυξης και εφαρμο-
γής του θεσμού της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής - Mentoring από 
τους εταίρους της σύμπραξης (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΑΔΕΔΥ), οι οποίοι έχοντας κατανοήσει τη διαφορά 
μεταξύ του πλαισίου μάθησης (οργανωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης 
στις δομές των φορέων) και του πλαισίου εφαρμογής (χώρος εργασίας, 
κοινωνικά περιβάλλοντα, όπως οικογένεια κλπ), και δεδομένης της δυ-
σκολίας να μεταφερθούν και να εφαρμοστούν αποτελεσματικά, ειδικά 
οι οριζόντιες ικανότητες που αποκτήθηκαν στην εκπαίδευση, έκριναν 
αναγκαία τη διευκόλυνση των εκπαιδευθέντων με τη μορφή της εξα-
τομικευμένης/προσωπικής  συμβουλευτικής και υποστήριξης. Μέσω 
αυτής υπάρχει η προσδοκία ότι η ατομική συμβουλευτική θα αυξήσει 
την αποτελεσματικότητα προγραμμάτων εκπαίδευσης και θα συμβάλει 
στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν, μετά τη 
λήξη τους σε «πραγματικές συνθήκες» ζωής και εργασίας.
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Σε κάθε περίπτωση, ο Οδηγός Εφαρμογής και η δράση Εκπαιδευτι-
κής Συμβουλευτικής - Mentoring αντανακλά του στόχους του έργου  και 
των φορέων της σύμπραξης.
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ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ Ι: EΝΤΥΠΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Ο σκοπός του Εντύπου Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής είναι διτ-
τός: αφενός να παρουσιάσει αναλυτικά τις Φάσεις και τα Στάδια ανά-
πτυξης και εφαρμογής της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής, αφετέρου 
να βοηθήσει τους Συμβούλους – Μέντορες σε σειρά πρακτικών ζητη-
μάτων αναφορικά με την οργάνωση και τη διεξαγωγή της. Η εφαρμογή 
του Εντύπου Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής δεν είναι υποχρεωτική, 
αλλά μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά το σύμβουλο/μέντορα στην ορ-
γάνωση και πραγματοποίηση του συνόλου των διαδικασιών της Εκπαι-
δευτικής Συμβουλευτικής-Mentoring. Αν και δεν θα πρέπει να παραβλέ-
πεται ότι η Εκπαιδευτική Συμβουλευτική-Mentoring είναι μια ζωντανή 
διαδικασία που στηρίζεται κυρίως στην επικοινωνία και την εμπιστο-
σύνη μεταξύ των συμμετεχόντων. Η συστηματική αξιοποίηση του Εντύ-
που Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής εξασφαλίζει τόσο την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και τον ομοιογενή τρόπο εφαρμογής της 
συγκεκριμένης μεθόδου μεταξύ των φορέων της σύμπραξης σε όλη τη 
χώρα. Τέλος, βοηθά πάνω από όλα τον ίδιο τον σύμβουλο/μέντορα στην 
υλοποίηση της δράσης, τον προφυλάσσει από καταστάσεις δύσκολες 
στο χειρισμό τους, απαλλάσσοντας τον, κατ’ αυτόν τον τρόπο, από πε-
ριττό άγχος.

Το Έντυπο Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής αποτελεί αναπόσπα-
στο τμήμα του Οδηγού Εφαρμογής Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής, 
ο οποίος είναι το βασικό εκπαιδευτικό υλικό για τον σύμβουλο/μέντο-
ρα. Έτσι, αν και διατηρεί μια αυτονομία ως Εργαλείο, παρά ταύτα απο-
τελεί οργανική συνέχεια του Οδηγού Εφαρμογής. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικά οι σκοποί του Εντύπου 
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Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής, οι Φάσεις ανάπτυξής του καθώς και 
οι τρόποι και οι δυνατότητες εφαρμογής και αξιοποίησης του κατά τη 
διάρκεια της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής – Mentoring.  Ειδικότερα, 
περιγράφονται με λεπτομέρεια η προετοιμασία (Φάση 1) και η υλοποί-
ηση (Φάση 2) της διαδικασίας της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής-
Mentoring, δίνοντας έμφαση τα στάδια ανάπτυξης της κάθε Φάσης, τα 
συνοδευτικά εργαλεία και τους Άξονες Οργάνωσης Ατομικών Συναντή-
σεων μαζί με τις Φόρμες Ερωτηματολογίων. 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΦΑΣΗ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Η Φάση Προετοιμασίας περιλαμβάνει πρώτον την ενημέρωση των 
Εκπαιδευτών για τη δυνατότητα συνεργασίας τους στο υποέργο Εκπαι-
δευτική Συμβουλευτική - Mentoring, δεύτερον την ένταξη των Εκπαι-
δευτών στο Μητρώο Μεντόρων, τρίτον την εκπαίδευσή τους ως σύμ-
βουλοι-μέντορες και τέταρτον την ενημέρωση των ωφελουμένων. 

Αναλυτικότερα:

Πρώτον, η Ενημέρωση των Εκπαιδευτών περιλαμβάνει την πληρο-
φόρησή τους για τη δράση εκπαιδευτικής συμβουλευτικής – mentoring 
από τον Υπεύθυνο Mentoring του κάθε φορέα και τη δυνατότητα έντα-
ξής τους σε αυτήν.

Δεύτερον, ακολουθεί η Ένταξη στο Μητρώο Μεντόρων, το οποίο 
και θα λειτουργήσει ως μια βάση δεδομένων από την οποία αποκλειστι-
κά θα επιλέγονται οι Μέντορες.

Τρίτον, η Εκπαίδευση των υποψηφίων Συμβούλων – Μεντόρων 
μέσω E-Learning και της σχεδιασμένης για το σκοπό αυτόν ειδικής ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας. Στην πλατφόρμα αυτή, ο σύμβουλος–μέντορας 
θα βρει τον Οδηγό Εφαρμογής Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής, ο 
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οποίος αποτελεί το βασικό εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και το Έντυπο 
Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής. Φυσικά, στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα μάθησης θα αναρτάται και το όποιο συμπληρωματικό και χρή-
σιμο υλικό. Επίσης, θα βρεις το ερωτηματολόγιο το οποίο θα πρέπει να 
συμπληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η συμμετοχή στην εκπαιδευτική αυτή διαδικασία είναι υποχρεωτική 
για τους υποψήφιους Συμβούλους. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο Οδη-
γός Εφαρμογής Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής και το Έντυπο Εκπαι-
δευτικής Συμβουλευτικής είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να αποτελούν 
χρήσιμους οδηγούς καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της Εκπαιδευτικής 
Συμβουλευτικής – Mentoring κατά τη διάρκεια της.

Τέταρτον, η ενημέρωση των ωφελουμένων κατά την διάρκεια διε-
ξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος, όπου γίνεται αναφορά στη 
συγκεκριμένη παροχή αλλά και στους στόχους και τα μέσα της Εκπαι-
δευτικής Συμβουλευτικής– Mentoring. Ακολουθεί, η συμπλήρωση από 
την πλευρά τους της Αίτησης Εκπαιδευόμενων για συμμετοχή τους 
στην Εκπαιδευτική Συμβουλευτική– Mentoring.

ΦΑΣΗ 2: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Φάση Υλοποίησης περιλαμβάνει πρώτον την διαδικασία ανάθε-
σης της συμβουλευτικής, δεύτερον την οργάνωση των δύο ατομικών 
συναντήσεων και των επιμέρους ενεργειών τους και τρίτον την ολοκλή-
ρωση του έργου με την υποβολή των Παραδοτέων.

Αναλυτικότερα:

Πρώτον, η Διαδικασία Ανάθεσης Συμβουλευτικής περιλαμβάνει: 
1) Το Πρακτικό Ανάθεσης Συμβούλων – Μεντόρων, 2) Την υπογραφή 
της Σύμβασης του Συμβούλου με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 3) τη σύνδεση Συμ-
βούλου – Εκπαιδευόμενου/Συμβουλευόμενου και λαμβάνει χώρα μετά 
τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.
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Δεύτερον, η Οργάνωση Ατομικών Συναντήσεων (1η & 2η) και 
Επιμέρους Ενεργειών περιλαμβάνει: 1) την αρχική επικοινωνία του 
Συμβούλου με το Συμβουλευόμενο/Εκπαιδευόμενο και τον προσδιο-
ρισμό της πρώτης συνάντησης, 2) την διεξαγωγή της πρώτης και της 
δεύτερης ατομικής συνάντησης, καθώς και τη μεταξύ των δύο συναντή-
σεων επικοινωνίας του Συμβουλευόμενου με το Σύμβουλο - Μέντορα.

Στην συνέχεια γίνεται αναλυτική αναφορά στους Άξονες που περι-
λαμβάνει η Οργάνωση Ατομικών Συναντήσεων και στο περιεχόμενο 
αυτών. 

ΑΞΟΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ/ΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟ/Η

3  Επικοινωνία με πρωτοβουλία του συμβούλου-μέντορα και ενη-
μέρωση (τηλεφωνική ή/και email) του συμβουλευόμενου.

3  Προσδιορισμός πρώτης συνάντησης (χρόνος και τόπος).

3  Προτροπή να κάνει ο εκπαιδευόμενος τη δική του προετοιμα-
σία για τη συνάντηση, χωρίς αυτό να είναι πιεστικό ή δεσμευτι-
κό.

Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ/ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ΕΔΡΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

Ι. Προετοιμασία για την Πρώτη Συνάντηση/Συζήτηση

3  Ποιο είναι το προφίλ του εκπαιδευόμενου (π.χ. εκπαιδευτικό 
επίπεδο, εργασιακή κατάσταση, φύλο, ηλικία);

3  Προσδιορισμός, σε ένα πρώτο επίπεδο, δυνητικών στόχων με 
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βάση το προφίλ και την εκπαιδευτική παρουσία του ωφελούμε-
νου κατά τη διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης.

ΙΙ. Πρώτη Συνάντηση

3  Αναφορά στη διαδικασία της εκπαιδευτικής συμβουλευτικής-
mentoring και των στόχων του.

3  Περιγραφή της Μεθόδου και των Ενεργειών που θα υλοποιη-
θούν – Η Δομή της διαδικασίας.

3  Το «Συμβόλαιο Συνεργασίας» μεταξύ συμβούλου & συμβουλευ-
όμενου. 

3  Η συζήτηση με τον εκπαιδευόμενο: Αναφορά σε ανάγκες, προσ-
δοκίες, στόχους, αλλά και ζητήματα που προέκυψαν κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης.

3  Αναδιατύπωση των όσων συζητήθηκαν και σύνοψη αυτών – 
Διατύπωση διευκρινιστικών ερωτημάτων από τους συμμετέ-
χοντες.

3  Αποσαφήνιση αιτήματος - Επεξεργασία στόχου. 

3  Ο στόχος όπως παρουσιάζεται και προσδιορίζεται από τον εκ-
παιδευόμενο.

3  Επαναδιατύπωση στόχου μετά από συζήτηση – Νέα στοχοθε-
σία – Πώς γίνεται κατανοητός ο στόχος από τον εκπαιδευόμε-
νο; Γίνεται αποδεκτός ως τέτοιος; - Διατύπωση διαφωνιών.

Για την εισαγωγή στην Συζήτηση μπορεί να αξιοποιηθεί η ΦΟΡΜΑ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ/ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ.
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3  Ενθάρρυνση και κινητοποίηση ως προς τους στόχους που συμ-
φωνήθηκαν

3  Οργάνωση της δεύτερης Συνάντησης/Συζήτησης και προσδιο-
ρισμός στόχων.

3  Παρουσιολόγιο Συνάντησης 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝΟΥ

3  Περιλαμβάνει ενέργειες από την πλευρά του συμβουλευόμενου. 

3  Επικοινωνία/ες με το σύμβουλο-μέντορα μέσω email ή/και τη-
λεφωνικώς (εάν το επιθυμεί).

ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟ

3  Επικοινωνία και ενημέρωση (τηλεφωνική ή/και email)

3  Προσδιορισμός δεύτερης συνάντησης (χρόνος και τόπος).

3  Επιβεβαίωση χρόνου και τόπου της δεύτερης συνάντησης.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ/ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Ι. Προετοιμασία για την Δεύτερη Συνάντηση/Συζήτηση

3  Επισκόπηση του φακέλου του συμβουλευόμενου (προφίλ, στό-
χοι, προσδοκίες)

ΙΙ. Δεύτερη Συνάντηση

3  Ανασκόπηση των στόχων. 

3  Αναφορά στις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από την πλευ-
ρά του συμβουλευόμενου μετά την πρώτη συνάντηση.
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3  Διατύπωση πιθανών μελλοντικών στόχων.

3  Αξιολόγηση της διαδικασίας από την πλευρά του ωφελούμενου 
(προφορικά) – Βαθμός ικανοποίηση από την διαδικασία.

3  Ολοκλήρωση της διαδικασίας.

3  Παρουσιολόγιο συνάντησης.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1

(Ενδεικτικές ερωτήσεις εισαγωγικής φύσεως για την 1η 
ατομική συνάντηση)

(Η χρήση του είναι προαιρετική και καλό είναι να χρησιμοποιη-
θεί για τη διευκόλυνση της εισαγωγής στη διαδικασία, η οποία και 
θα πρέπει να αποτελείται κατά κύριο λόγο από ανοικτού τύπου ερω-
τήσεις- Δεν αποτελεί Παραδοτέο).

Ενδεικτικές ερωτήσεις (εισαγωγικές):

1.Τι περιμένεις να αποκομίσεις από τη συμμετοχή σου στην Εκ-
παιδευτική Συμβουλευτική;

2.Έχεις συμμετάσχει στο παρελθόν σε κάποια άλλη αντίστοιχη 
ενέργεια; Αν ναι, που, με ποιον; Πως σου φάνηκε αυτή η εμπειρία; Τα 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

3.Γιατί επέλεξες να παρακολουθήσεις το συγκεκριμένο Θεματι-
κό Αντικείμενο; Ποιοί ήταν οι αρχικοί στόχοι και οι προσδοκίες σου; 
Πώς σκέφτεσαι να αξιοποιήσεις τις γνώσεις που έλαβες στην επαγ-
γελματική, κοινωνική και προσωπική ζωή σου;

4.Μπορείς να εντοπίσεις τρία ενδιαφέροντα για εσένα θέματα 
που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευ-
σης; Πως συνδέονται αυτά με ειδικότερες εκπαιδευτικές και επαγ-
γελματικές σου ανάγκες;

5.Τα τρία αυτά θέματα, θεωρείς ότι αναλύθηκαν επαρκώς; Εντο-
πίζεις σημεία που θα χρειαζόσουν περισσότερη εμβάθυνση; Αν ναι, 
ποια είναι αυτά; 
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6.Ποιο είναι το σημαντικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζεις στην 
παρούσα φάση και με ποιο τρόπο θεωρείς ότι μπορεί ένα πρόγραμ-
μα εκπαίδευσης να ανταποκριθεί σε αυτό;

7.Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολούθησες ανταποκρί-
θηκε/συνέβαλε στην επίλυση ή στην αποσαφήνιση του ζητήματος; 
Αν ναι, με ποιο τρόπο επιτεύχθηκε και σε ποιο βαθμό; Αν όχι, ίσως να 
ήταν καλό να το κάνουμε αυτό από κοινού!!! 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 

(Ενδεικτικές ερωτήσεις ανατροφοδότησης για την 2η ατο-
μική συνάντηση)

(Η χρήση του είναι προαιρετική και καλό είναι να χρησιμοποιη-
θεί για τη διευκόλυνση της εισαγωγής στη διαδικασία, η οποία και 
θα πρέπει να αποτελείται κατά κύριο λόγο από ανοικτού τύπου ερω-
τήσεις- Δεν αποτελεί Παραδοτέο).

Ενδεικτικές ερωτήσεις (εισαγωγικές):

1.Υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται με την πρώτη συνάντησή 
μας και θα πρέπει να αποσαφηνιστούν;

2.Τι αποκόμισες από την πρώτη συνάντηση; Πώς τα αξιοποίησες; 
Ή πώς σκέφτεσαι να τα αξιοποιήσεις; 

3.Μπορείς να δώσεις δύο παραδείγματα για τον τρόπο που αξιο-
ποίησες τα όσα συζητήθηκαν στην πρώτη συνάντηση; 

4.Παρατήρησες κάποια αναστολή ή άλλο προσωπικό εμπόδιο 
που σου επέτρεψε να αξιοποιήσεις πρακτικά αυτά που συζητήθη-
καν; Αν ναι, ποιο ήταν αυτό; Και σε ποιο βαθμό στάθηκε εμπόδιο; Να 
συζητήσουμε λίγο περισσότερο πάνω σε αυτό;

5.Θα συμμετείχες ξανά σε μια αντίστοιχη δράση; Σε ποιο βαθμό 
βοηθήθηκες;
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ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ ΙΙ:  
Συχνές ερωτήσεις

Ποιούς αφορά η δράση της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής – Mentoring;

Αφορά το σύνολο των ωφελουμένων που παρακολούθησαν κάποια 
θεματική ενότητα του Έργου «Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης από 
τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη οριζόντιων και κοινωνι-
κών δεξιοτήτων» και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση Εκπαιδευ-
τικής Συμβουλευτικής – Mentoring. 

Ο σύμβουλος/μέντορας χρειάζεται να έχει εξειδικευμένες γνώσεις στη 
Συμβουλευτική (Υποστήριξη);

Ο σύμβουλος/μέντορας δεν χρειάζεται να έχει εξειδικευμένες γνώ-
σεις Συμβουλευτικής (Υποστήριξης). Οι εκπαιδευτές διαθέτουν σημα-
ντική εκπαιδευτική εμπειρία και επικοινωνιακές δεξιότητες που τους 
βοηθούν στην καθημερινή επαφή τους με τους εκπαιδευόμενους. Αυτά 
μαζί με τις γνώσεις και την επαγγελματική εμπειρία που διαθέτουν 
αποτελούν πολύτιμα προσόντα για την Εκπαιδευτική Συμβουλευτική - 
Mentoring. Όμως, ο εκπαιδευτής και υποψήφιος σύμβουλος/μέντoρας 
οφείλει να παρακολουθήσει την Εκπαιδευτική διαδικασία μέσω E – 
Learning. Αυτή περιλαμβάνει τη μελέτη του Οδηγού Εφαρμογής Εκπαι-
δευτικής Συμβουλευτικής – Mentoring και τη συμπλήρωση ενός σύντο-
μου ερωτηματολογίου. Ο σύμβουλος/μέντορας θα πρέπει να βεβαιωθεί 
ότι έχει κατανοήσει με επάρκεια τις απαιτήσεις της δράσης και τη χρήση 
των αντίστοιχων εργαλείων όπως το Έντυπο Εκπαιδευτικής Συμβου-
λευτικής.
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Η δράση της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής - Mentoring στο παρόν 
πρόγραμμα προϋποθέτει την ψυχολογική υποστήριξη του ωφελούμενου/
συμβουλευόμενου;

Η Εκπαιδευτική Συμβουλευτική-Mentoring δεν είναι πρόγραμμα/
υπηρεσία συμβουλευτικής υποστήριξης ούτε οι σύμβουλοι/μέντορες 
είναι κοινωνικοί λειτουργοί ή θεραπευτές. Οι σύμβουλοι/μέντορες βοη-
θούν στην αποσαφήνιση των αναγκών των συμβουλευόμενων, βοηθούν 
στην επαναδιατύπωση (reframing) των προσωπικών τους στόχων, τους 
κινητοποιούν και τους ενθαρρύνουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ποιά είναι η σχέση της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής - Mentoring με 
την Συμβουλευτική (Υποστήριξη); 

Στην περίπτωση της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής ένας ειδι-
κά εκπαιδευμένος Θεραπευτής/Σύμβουλος προσπαθεί μέσα από συγκε-
κριμένες μεθόδους και προσεγγίσεις (συμπεριφοριστική προσέγγιση, 
γνωστική προσέγγιση, ψυχαναλυτική προσέγγιση, κ.ο.κ.) να διαγνώσει 
και να βοηθήσει τον θεραπευόμενο σε ψυχολογικής φύσεως προβλήμα-
τα ή δυσλειτουργίες όπως αυτά διαμορφώθηκαν στο παρελθόν του και 
επιδρούν στο παρόν του. Αντιθέτως, ο σύμβουλος/μέντορας δεν είναι 
ένας επαγγελματίας σύμβουλος, αλλά ένα άτομο με εμπειρία και εντι-
μότητα που διακρίνεται για την προθυμία του να μοιραστεί δεξιότητες 
και γνώσεις.  Η Εκπαιδευτική Συμβουλευτική-Mentoring είναι μια διαδι-
κασία μάθησης όπου ο συμβουλευόμενος έχει ενεργητικό ρόλο, με τον 
σύμβουλο/μέντορα ουσιαστικά να προτείνει μία «διαφορετική οπτική 
παρατήρησης των προβλημάτων», «να επανατοποθετεί τα ζητήματα» 
και «να προσφέρει μια εποικοδομητική ανάδραση».

Είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του Εντύπου Εκπαιδευτικής 
Συμβουλευτικής;

Ο σκοπός του Εντύπου Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής είναι διττός: 
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αφενός να παρουσιάσει αναλυτικά τις Φάσεις και τα Στάδια ανάπτυξης 
και εφαρμογής της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής - Mentoring, αφετέ-
ρου να βοηθήσει τους συμβούλους/μέντορες σε σειρά πρακτικών ζητη-
μάτων αναφορικά με την οργάνωση και την διεξαγωγή της. Η εφαρμογή 
του Εντύπου Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής δεν είναι υποχρεωτική, 
όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, αλλά μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά 
τον σύμβουλο/μέντορα στην πραγματοποίηση των ατομικών συνα-
ντήσεων. Αν και δεν θα πρέπει να παραβλέπεται ότι η Εκπαιδευτική 
Συμβουλευτική- Mentoring είναι μια ζωντανή διαδικασία που στηρίζε-
ται κυρίως στην επικοινωνία και την εμπιστοσύνη μεταξύ των συμμε-
τεχόντων, ωστόσο η όσο το δυνατόν συστηματικότερη αξιοποίηση του 
Εντύπου Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής εξασφαλίζει την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και τον ομοιογενή τρόπο εφαρμογής της 
συγκεκριμένης μεθόδου στο σύνολο της χώρας. Τέλος, βοηθά πάνω από 
όλα τον ίδιο τον σύμβουλο/μέντορα στην ανάπτυξη αυτής της δράσης, 
τον προφυλάσσει από καταστάσεις δύσκολες στο χειρισμό τους απαλ-
λάσσοντας τον, κατ’ αυτό τον τρόπο, από περιττό άγχος.

Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως διεξαγωγή μιας Συνάντησης;

Η online συνάντηση είναι δυνατή στην παρούσα δράση εξυπηρετώ-
ντας άτομα  που δεν έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στο χώρο των 
συναντήσεων είτε λόγω απόστασης είτε λόγω υποχρεώσεων (επαγγελ-
ματικών ή/και οικογενειακών) αλλά και λόγω διαφόρων θεμάτων υγεί-
ας. Για τις online συναντήσεις ισχύει ό, τι έχει περιγραφεί και για τις διά 
ζώσης συναντήσεις. 

Βέβαια, η online συμβουλευτική δεν μπορεί να υποκαταστήσει την 
πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνία.
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