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Οδηγός εφαρμογής 
εκπαιδευτικού mentoring 
για εκπαιδευόμενους ΙΕΚ



Πρόλογος

Ο παρών οδηγός αποτελεί τη συνεισφορά του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της 
πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτη-
σης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416, που συγ-
χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώ-
πινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 – 2020».

Η ως άνω πράξη υλοποιείται από σύμπραξη, συγκεκριμένα από τον ΕΟΠΠΕΠ 
και από επιστημονικούς φορείς εθνικών θεσμικών κοινωνικών εταίρων (ΙΝΕ 
ΓΣΕΕ – συντονιστής, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ) και εποπτεύεται 
από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι-
κού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση.

Με ωφελούμενους αποδέκτες εκπαιδευόμενους Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ), από δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων καθώς και ιδιωτικά ΙΕΚ όλων των περιφερειών της χώρας, οι οποίοι 
έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους, ενώ δεν έχουν 
πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης και ως εκ τούτου δεν 
έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον ΕΟΠΕΠΠ, βασικό αντικείμε-
νο της πράξης είναι: 

 ▪ η παροχή 25ωρης εξ αποστάσεως ασύγχρονης θεωρητικής κατάρτι-
σης σε οριζόντιες και επαγγελματικές δεξιότητες, 

 ▪ η εξεύρεση και η σύζευξη κατάλληλων θέσεων πρακτικής άσκησης για 
έξι (6) μήνες,

 ▪ η ποιοτική και συνεχή παρακολούθηση των εκπαιδευόμενων ΙΕΚ μέσω 
οκτώ (8) συναντήσεων από μέντορες.

Ειδικότερα και αναφορικά με τη δράση ποιοτικής και συνεχούς παρακολού-
θησης των εκπαιδευόμενων ΙΕΚ από μέντορες, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ανέλαβε1, εκ 
μέρους της σύμπραξης, τη μελέτη, περιγραφή, ανάλυση και σκιαγράφηση 
βασικών σημείων ανάπτυξης και εφαρμογής του θεσμού της Εκπαιδευτικής 

1 Υποέργο 13 «Οδηγός Εφαρμογής Mentoring (και συνοδευτικών εργαλείων)  –  Επι-
μόρφωση των μεντόρων στη μεθοδολογία παρακολούθησης και συμβουλευτικής υπο-
στήριξης των καταρτιζομένων των ΙΕΚ».



Συμβουλευτικής, προκειμένου για τη δημιουργία ενός οδηγού εφαρμογής 
εκπαιδευτικού mentoring με έμφαση στις ανάγκες εκπαιδευόμενων ΙΕΚ.

Ο οδηγός αυτός βρίσκεται στα χέρια σας και σκοπός του είναι να διευκολύ-
νει το έργο των μεντόρων που θα αναλάβουν την παρακολούθηση των εκ-
παιδευόμενων ΙΕΚ αποσαφηνίζοντας ένα σύνολο ζητημάτων που σχετίζονται 
με το θεωρητικό υπόβαθρο της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής (Mentoring), 
τους σκοπούς και τους στόχους τους, τη μεθοδολογία υλοποίησης και τα 
στάδια ανάπτυξής της, την αντιμετώπιση δυσκολιών και τη χρήση αντίστοι-
χων εργαλείων στα διάφορα στάδια ανάπτυξής της. 

Κυρίως όμως, εξασφαλίζει μια «κοινή γνώση» για όλους τους εμπλεκόμενους 
σχετικά με τις «πρακτικές» που θα πρέπει να ακολουθηθούν.

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 ακο-
λουθηθεί,

 ▪ τους τρόπους οργάνωσης και διεξαγωγής των ατομικών συναντήσε-
ων και τα αντίστοιχα εργαλεία.

Σημειώνεται, τέλος, ότι ο παρών οδηγός και τα συνοδευτικά υλικά του απο-
τελούν τα βασικά μέσα και εργαλεία για προβλεπόμενη, στο πλαίσιο της 
ως άνω πράξης, διαδικασία 20ωρης ασύγχρονης επιμόρφωσης περίπου 200 
υποψηφίων συνεργατών μεντόρων, η οποία είναι υποχρεωτική, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους σε αυτή και να ανταποκριθούν με πλη-
ρότητα στις ανάγκες της. Για την υλοποίηση της επιμόρφωσης έχει παραχθεί 
από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ξεχωριστός οδηγός υλοποίησης. 

Καλή ανάγνωση!

Η ομάδα έργου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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Περίληψη

Σε μια επίσημη σχέση καθοδήγησης μέντορες (Mentors) και καθοδηγούμενοι 
(Mentees) χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη τους συγκεκριμένα χαρακτηριστι-
κά και στόχους προκειμένου να φτάσουν στο επιθυμητό κοινό αποτέλεσμα. 
Η σχέση παρακολουθείται και καθοδηγείται από συγκεκριμένους ρόλους, ευ-
θύνες και χρονοδιαγράμματα τα οποία θα αναλυθούν με λεπτομέρεια και 
θα περιγραφούν στον παρόντα οδηγό. Η επιτυχία μιας σχέσης μέντορινγκ 
βασίζεται στην κατανόηση των προσδοκιών και στην ουσιαστική συνεργασία 
των δύο μερών. 

Προκειμένου λοιπόν να επιτευχθεί η επιτυχία της μεντορικής σχέσης θα πα-
ρουσιαστούν ο σκοπός και στόχος του Mentoring συνοπτικά, καθώς και ο 
ρόλος, η σημαντικότητα του μέντορα και τα πλεονεκτήματα του Mentoring 
(Μentors και Μentees) στη δια βίου εκπαίδευση και στην πρακτική άσκηση. 
Η θεωρητική συνοπτική παρουσίαση των παραπάνω ενοτήτων θεωρούνται 
σημαντικές, ώστε να μπορεί να γίνει κατανοητό το πλαίσιο μέσα στο οποίο 
χρειάζεται να κινούνται οι μέντορες, καθώς και τα αποτελέσματα που καλού-
νται να φέρουν στην εν λόγω δράση. 

Στην συνέχεια, θα παρουσιαστούν τα βήματα και τα στάδια της επιμόρφω-
σης των μεντόρων, ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη μεντορική τους 
σχέση με συγκεκριμένα αποτελέσματα στο πλαίσιο της θεωρητικής κατάρτι-
σης και της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευομένων ΙΕΚ. 

Επιπλέον, θα παρουσιαστούν αναλυτικά ο τρόπος οργάνωσης και διεξαγω-
γής των ατομικών συναντήσεων μεταξύ μεντόρων και μεντορευόμενων κα-
θώς και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν προκειμένου καταληκτικά να 
καθοδηγήσουν, να εμπνεύσουν και να διευκολύνουν τους καθοδηγούμενους 
σε μια αποτελεσματική πρακτική άσκηση με πλούσια μαθησιακά αποτελέ-
σματα που θα τους βοηθήσουν στη μετέπειτα επαγγελματική τους καριέρα. 
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Abstract

In a formal mentoring relationship, mentors and mentors need to consider 
specific characteristics and common goals in order to achieve the desired 
results for both sides. The relationship is monitored and guided by specific 
roles, responsibilities and schedules which will be analyzed in detail and 
described in this guide. The success of a mentoring relationship is based on 
understanding the expectations and the effective cooperation of the two 
parties. 

In order to achieve the success of the mentoring relationship, the purpose 
and objective of Mentoring will be presented in this guide, as well as the role, 
the importance of the mentor and the advantages of Mentoring (Mentors and 
Mentees) in lifelong learning and internships. The theoretical background of 
the above modules is considered important, so that the context in which the 
mentors need to move, as well as the results they are called to bring to this 
action can be understood. 

Furthermore, the steps and the stages of the mentors’ training will be presented, 
so that they can complete their mentoring relationship with specific results in 
the context of the internship of the trained IEK trainees. 

The way in which the individual meetings between mentors and mentors in 
the context of their internship are organized and conducted will be presented 
in detail, as well as the tools they can use to guide, inspire and facilitate the 
mentors in an effective internship with rich learning outcomes that will assist 
mentors in their later professional careers.
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1 
Σκοπός και στόχοι του mentoring

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο σκοπός και οι στόχοι του mentoring. 

Ένα επίσημο πρόγραμμα καθοδήγησης είναι μια δομημένη σχέση σε έναν ερ-
γασιακό, οργανισμό ή ακαδημαϊκό περιβάλλον. Ένα λειτουργικό πρόγραμμα 
καθοδήγησης απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό και οργάνωση για τη σύνδεση 
ανθρώπων, την αύξηση της γνώσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για μελλο-
ντικούς στόχους και επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων. 
Τα αποτελεσματικά προγράμματα καθοδήγησης εκπαιδεύουν τους μέντορες 
και τους μεντορευόμενους να έχουν παραγωγικές συνομιλίες και συναντή-
σεις, παρέχοντάς τους εργαλεία και πόρους εξέλιξης σταδιοδρομίας για να 
επιτύχουν καθορισμένους στόχους. Όταν γίνεται σωστά, ένα πρόγραμμα κα-
θοδήγησης σε επαγγελματικό περιβάλλον είναι μια ευχάριστη, ανταποδοτική 
εμπειρία για τους οργανισμούς και τους ανθρώπους τους.

Η μεντορεία παραδοσιακά ορίζεται ως μια σειρά σχέσεων που είναι δυναμι-
κές, αμοιβαίες και έχουν διπλό αντίκτυπο τόσο στον μέντορα όσο και στον 
καθοδηγούμενο. Η καθοδήγηση εξυπηρετεί δύο βασικές λειτουργίες: την 
επαγγελματική ανάπτυξη και την ψυχοκοινωνική διάσταση του ατόμου. Οι 
λειτουργίες καριέρας είναι εκείνες οι πτυχές της καθοδήγησης που ενισχύ-
ουν την εκμάθηση και την προετοιμασία του ατόμου για πρόοδο σε έναν ορ-
γανισμό και συνολικά στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. Οι λειτουργίες 
σταδιοδρομίας περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως έκθεση και προβολή, 
καθοδήγηση, προστασία και απαιτητικές αναθέσεις εργασιών. Οι ψυχοκοι-
νωνικές λειτουργίες είναι εκείνες οι πτυχές της σχέσης που ενισχύουν την 
αίσθηση της ικανότητας, τη σαφήνεια της ταυτότητας και την αποτελεσμα-
τικότητα σε έναν επαγγελματικό ρόλο. Οι ψυχοκοινωνικές λειτουργίες περι-
λαμβάνουν δραστηριότητες όπως η διαμόρφωση προτύπων, η αποδοχή και 
η επιβεβαίωση, η συμβουλευτική και η φιλία. Στο πλαίσιο αυτό έχει βρεθεί 
μία σύνδεση μεταξύ της καθοδήγησης και των θετικών ταυτοτήτων στην ερ-
γασία, τόσο σε επίπεδο σταδιοδρομίας, όσο και σε επίπεδο ψυχοκοινωνικών 
λειτουργιών. Επιπλέον, η καθοδήγηση έχει συνδεθεί με πολλά θετικά αποτε-
λέσματα, όπως η βελτίωση της εργασιακής απόδοσης τόσο του μέντορα όσο 
και του μεντορευόμενου, η βοήθεια στην κοινωνικοποίηση των προστατευ-
όμενων, η υποστήριξη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού ανθρώπινου δυναμικού 
και η προώθηση της ανάπτυξης και της υποστήριξης των ηγετών του οργανι-
σμού (Murrell, Blake-Beard & Porter, 2021).

Η μεντορική σχέση διέπεται από ορισμένες αρχές μάθησης ενηλίκων. Σχεδόν 
πριν από έναν αιώνα, ο Dewey τόνισε τη σημασία της ατομικής εμπειρίας 
στη μαθησιακή διαδικασία και την αξία της αλληλεπίδρασης στη δημιουρ-
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γία ενός θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Μεταγενέστεροι θεωρητικοί 
της μάθησης όπως ο Lewin, ο Piaget και ο Vygotsky επέκτειναν τις ιδέες 
του Dewey. Ο Lewin θεώρησε ότι η μάθηση προέρχεται από συγκεκριμένες 
εμπειρίες σε συνδυασμό με βρόχους ανατροφοδότησης. Ο Piaget υποστήρι-
ξε ότι η μάθηση περιλαμβάνει την προσαρμογή των εννοιών στην εμπειρία 
και την αφομοίωση της εμπειρίας σε έννοιες. Ο Vygotsky εισήγαγε την έν-
νοια της «ζώνης της εγγύς ανάπτυξης», η οποία αναφέρεται στη διαφορά 
μεταξύ ενός ατόμου που επιλύει ένα πρόβλημα ανεξάρτητα και ενός ατόμου 
που λύνει ένα πρόβλημα μαζί με έναν συνομήλικο που είναι πιο προχωρημέ-
νος σε γνώσεις ή δεξιότητες (Wong & Premkumar, 2007). 

Εκτός των ανωτέρω, ο Knowles (1980) επινόησε τον όρο ανδραγωγική για να 
αναφερθεί στη διευκόλυνση της μάθησης μεταξύ των ενηλίκων. Η τρέχουσα 
εστίαση της καθοδήγησης ως σχέσης προσανατολισμένης στη διαδικασία 
που περιλαμβάνει απόκτηση γνώσης και στοχαστική πρακτική είναι συνεπής 
με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων που προωθούνται από τον Knowles:

α) Οι ενήλικες έχουν την ανάγκη να αυτοκατευθυνθούν, 

β) Οι ενήλικες μαθαίνουν καλύτερα όταν συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την 
εφαρμογή και την αξιολόγηση της δικής τους μάθησης, 

γ) Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι παρακινούνται από την αμεσότητα της 
εφαρμογής, 

δ) Οι εμπειρίες ζωής ενός ατόμου είναι πρωταρχικοί πόροι μάθησης, 

ε) Οι αλληλεπιδράσεις με άλλα άτομα εμπλουτίζουν τη μαθησιακή διαδι-
κασία,

στ) Ο ρόλος του συντονιστή είναι να προωθεί και να υποστηρίζει τις 
απαραίτητες συνθήκες για να πραγματοποιηθεί η μάθηση (Wong & 
Premkumar, 2007).

Με βάση αυτές τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, μπορούν να γίνουν τρεις 
υποθέσεις σχετικά με τη φύση της μεντορείας (Wong & Premkumar, 2007): 

α) Η καθοδήγηση μπορεί να είναι μια ισχυρή εμπειρία ανάπτυξης τόσο για 
τον μέντορα όσο και για τον καθοδηγούμενο, 
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β) Η καθοδήγηση είναι μια διαδικασία δέσμευσης που είναι πιο επιτυχημέ-
νη όταν γίνεται συλλογικά, 

γ) Η καθοδήγηση είναι μια στοχαστική διαδικασία που απαιτεί προετοιμα-
σία και αφοσίωση.

Σύμφωνα με τον Cronin (2020), η μεντορεία είναι η πράξη ή η διαδικασία 
βοήθειας και καθοδήγησης ενός άλλου ατόμου για να υποστηρίξει την προ-
σωπική του ανάπτυξη. Αυτός ο ορισμός αναφέρεται στην προσωπική ανά-
πτυξη και όχι στην επαγγελματική, διότι αν βελτιωθεί η αυτοπεποίθηση και η 
αυτογνωσία του ατόμου, τότε επωφελείται και ως προς τις επαγγελματικές 
του επιλογές και την επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Ο Reeves (2021) αναφέρει ότι σκοπός της καθοδήγησης είναι να αξιοποιή-
σει τις υπάρχουσες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία ατόμων (μεντόρων) με 
προϋπηρεσία, υψηλότερο επίπεδο γνώσεων και επιδόσεων, προκειμένου να 
καθοδηγήσει νεότερα σε ηλικία άτομα / νεοεισερχόμενους σε έναν συγκε-
κριμένο εργασιακό χώρο. Υπό αυτό το πρίσμα, ο σκοπός της καθοδήγησης 
είναι να συνδέσει ένα άτομο που έχει πολλές γνώσεις και εμπειρία με κά-
ποιον που δεν έχει αποκτήσει την ίδια γνώση ή εμπειρία, με απώτερο στόχο 
τη (συνεχή) ανάπτυξη και εξέλιξη του μεντορευόμενου, αλλά και του ιδίου 
του μέντορα.

Η μεντορική σχέση μπορεί να διαρκέσει ισοβίως, ή ένα συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, έως ότου επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί σε αυτή τη σχέση 
(Cronin, 2020). Ορισμένες σχέσεις καθοδήγησης αποτελούν μέρος δομημέ-
νων προγραμμάτων που έχουν συγκεκριμένες προσδοκίες και κατευθυντήρι-
ες γραμμές, ενώ άλλες είναι πιο ανεπίσημες (DO-IT, University of Washington, 
2021). Τα στοιχεία αυτά απορρέουν από το γεγονός ότι υπάρχουν διάφο-
ρες μορφές μεντορείας και πιο συγκεκριμένα (MENTOR/ National Mentoring 
Partnership, 2005):

1. Ατομική παραδοσιακή καθοδήγηση: Στην καθοδήγηση one-to-one, 
όπου υπάρχει ένας μέντορας και ένας μεντορευόμενος, οι καθοδη-
γούμενοι πρέπει να γνωρίζουν από την αρχή πόσο καιρό θα διαρκέσει 
η σχέση, ώστε να μπορούν να προσαρμόσουν ανάλογα τις προσδοκί-
ες τους.

2. Ομαδική καθοδήγηση: Η ομαδική καθοδήγηση περιλαμβάνει έναν 
ενήλικα μέντορα που δημιουργεί σχέση με μια ομάδα έως και τεσ-
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σάρων μεντορευόμενων. Ο μέντορας αναλαμβάνει το ρόλο του ηγέ-
τη και δεσμεύεται να συναντιέται τακτικά με την ομάδα για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Οι περισσότερες αλληλεπιδράσεις καθοδηγούνται 
από τη δομή της συνεδρίας, η οποία περιλαμβάνει προσωπικό χρό-
νο για τα μέλη. Το πρόγραμμα καθοδήγησης μπορεί να προσδιορίζει 
ορισμένες δραστηριότητες στις οποίες πρέπει να συμμετέχει η ομάδα 
ή σε ορισμένες περιπτώσεις ο μέντορας μπορεί να επιλέξει ή να σχε-
διάσει κατάλληλες δραστηριότητες. 

3. Καθοδήγηση από ομότιμους: Η καθοδήγηση από συνομηλίκους πα-
ρέχει μια ευκαιρία σε έναν μεντορευόμενο να αναπτύξει μια καθοδη-
γητική, διδακτική σχέση με έναν άλλον μεντορευόμενο. Συνήθως το 
πρόγραμμα καθοδήγησης καθορίζει δραστηριότητες που βασίζονται 
σε πρόγραμμα σπουδών. Αυτοί οι μέντορες χρησιμεύουν ως θετικά 
πρότυπα. Απαιτούν συνεχή υποστήριξη και στενή επίβλεψη.

4. Ηλεκτρονική καθοδήγηση (διαδικτυακή καθοδήγηση ή τηλεκαθοδήγη-
ση): Τα δύο μέρη αλληλεπιδρούν μέσω Διαδικτύου. Συχνά ο μέντορας 
χρησιμεύει ως οδηγός ή σύμβουλος σε τομείς που σχετίζονται με την 
εκπαιδευτική ή επαγγελματική σταδιοδρομία του μεντορευόμενου. 

Σε παρόμοιο πλαίσιο, το εγχειρίδιο του UCL (2019) αναφέρει ότι η μεντορεία 
είναι ουσιαστικά μια υποστηρικτική μορφή προσωπικής και / ή επαγγελμα-
τικής ανάπτυξης και σε αντίθεση με το coaching δε δίνεται έμφαση αποκλει-
στικά στην απόδοση της εργασίας. Μπορεί η επικοινωνία μεταξύ μέντορα και 
μεντορευόμενου να είναι επίσημη ή ανεπίσημη και οι συναντήσεις μπορούν 
να πραγματοποιούνται όταν το άτομο που καθοδηγείται χρειάζεται κάποια 
καθοδήγηση ή/και υποστήριξη. Η ατζέντα καθορίζεται από τον καθοδηγού-
μενο με τον μέντορα να παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση για την προε-
τοιμασία για μελλοντικούς ρόλους.

Ουσιαστικά, η μεντορεία είναι η γέφυρα μεταξύ μάθησης και ανάπτυξης 
μέσω διευκόλυνσης, καθοδήγησης, ενίσχυσης, μοντελοποίησης. Είναι μια 
αμφίδρομη διαδικασία αμοιβαίας ανταλλαγής και μάθησης μεταξύ του μέ-
ντορα και του μεντορευόμενου που διευκολύνει την ανάπτυξη γνώσεων και 
δεξιοτήτων. Επομένως, δεν είναι απλώς μια μακροχρόνια σχέση για την ολι-
στική ανάπτυξη ενός ατόμου, αλλά περιλαμβάνει την εκμάθηση για την οικο-
δόμηση της προσωπικότητας, του χαρακτήρα, της ικανότητας και των δεξιο-
τήτων του καθοδηγούμενου αξιοποιώντας τη δια βίου μάθηση, στη βάση του 
ότι έχει μια βιώσιμη επίδραση σε ένα άτομο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 
του (Meng, Ismail, Krauss & Arshad, 2020).
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Σχέδιο 
δράσηςΣχ

έσ
η Μέντορας

ΑποτελέσματαΣτόχοι
Εκπαιδευόμενος

Σχήμα 1.1: Η μεντορική σχέση 

Πηγή: http://www.treasury.gov.za/publications/other/scm/Annexure%20
C-Mentorship%20Manual/Annexure%20C_%20Mentorship%20Maual%20
for%20the%20Mentor%20and%20Mentee.pdf

Συνολικά, μια σχέση μεντορείας είναι μια σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων 
ατόμων (είτε είναι επίσημη είτε όχι), η οποία έχει συγκεκριμένο σκοπό. Η 
σχέση είναι αμφίδρομη και ωφελούνται και τα δύο μέρη, αν και με διαφορε-
τικούς τρόπους. Η σχέση μέντορα-καθοδηγούμενου είναι δυναμική με διαφο-
ρετικά στάδια ή φάσεις. Κάθε σχέση μέντορα-καθοδηγούμενου είναι μοναδι-
κή, αν και μπορεί να υπάρχουν ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά σε όλες τις 
σχέσεις μέντορα-καθοδηγούμενου. Αυτή η σχέση υπερβαίνει το καθήκον και 
την υποχρέωση και συχνά περιλαμβάνει καθοδήγηση, δικτύωση, υποστήριξη 
και συμβουλευτική σταδιοδρομίας (Meyer & Fourie, 2006).

Σύμφωνα με τον Steinmann (2006) και τους Meyer και Fourie (2006), οι στόχοι 
της μεντορείας είναι οι κάτωθι:

 ▪ Προώθηση της υψηλής απόδοσης εντός ενός οργανισμού. Αυτό βασί-
ζεται στη διασφάλιση ότι δημιουργείται ένα περιβάλλον μάθησης, το 
οποίο οδηγεί σε μια κουλτούρα υψηλών επιδόσεων και σε ένα κλίμα 
υποστήριξης.

 ▪ Προώθηση της μεταφοράς δεξιοτήτων και γνώσης, στη βάση του ότι 
η δημιουργία της ικανότητας για επικάλυψη γνώσεων και δεξιοτήτων 
είναι πρωταρχικής σημασίας για τη βιωσιμότητα ενός οργανισμού 
και για αυτό θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής σκέψης 
του.
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 ▪ Ενίσχυση των ηγετικών ικανοτήτων, υφιστάμενων και πιθανών ηγετών.

 ▪ Ενσωμάτωση μετασχηματισμού που ενθαρρύνει ένα ποικιλόμορφο 
εργατικό δυναμικό, δηλαδή που ενθαρρύνει την αποδοχή της διαφο-
ρετικότητας, προάγοντας παράλληλα την προσωπική ανάπτυξη των 
μεντορευόμενων.

 ▪ Ενίσχυση της μάθησης και της ανάπτυξης, καθώς η μεντορεία αυξάνει 
την εφαρμογή της γνώσης και των δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας.

 ▪ Οργανωσιακή αλλαγή, δεδομένου ότι ένα πρόγραμμα μεντορείας 
μπορεί να προωθήσει την ομαδική εργασία και τις υγιείς σχέσεις στο 
εργασιακό περιβάλλον.
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2 
Ο ρόλος και η σημαντικότητα 
του μέντορα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ρόλοι και η σημαντικότητα του 
μέντορα. 

Η οικοδόμηση μιας μεντορικής σχέσης σε σταθερές βάσεις αποτελεί την κυ-
ριότερη πρόκληση στα προγράμματα καθοδήγησης. 

Ο μέντορας είναι ένα άτομο που μπορεί να υποστηρίξει, να συμβουλεύσει 
και να καθοδηγήσει τους μεντορευόμενους. Ο σκοπός ενός μέντορα είναι 
να βοηθήσει τον μεντορευόμενο να εξελιχθεί ως άτομο, να αποκτήσει αυτο-
γνωσία και αυτοπεποίθηση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει βοήθεια για την 
επίτευξη προσωπικών και / ή επαγγελματικών στόχων, αμφισβήτηση υφι-
στάμενων υποθέσεων και παραδοχών, μετασχηματισμό σκέψης, ανταλλαγή 
ιδεών και εμπειριών (Cronin, 2020). 

Ο ρόλος του μέντορα είναι να μοιράζεται εμπειρίες, ιδέες και σχόλια που 
θα καθοδηγήσουν τον μεντορευόμενο στην επίτευξη των μαθησιακών του 
στόχων (Brown Brothers Harriman, 2006). Σύμφωνα με έναν άλλον ορισμό, ο 
μέντορας είναι το άτομο εκείνο που βοηθά τον μεντορευόμενο να αναπτύξει 
τις δεξιότητές του, να πάρει καλύτερες αποφάσεις και να αποκτήσει νέες 
προοπτικές για τη ζωή και την καριέρα του. Ο μέντορας θα αξιοποιήσει την 
εμπειρία του για να παράσχει την κατάλληλη καθοδήγηση και κατεύθυνση 
σχετικά με την καριέρα ή τη ζωή του μεντορευόμενου τόσο στο παρόν, όσο 
και στο μέλλον, λειτουργώντας και ως πρότυπο / παράδειγμα (Reeves, 2021).

Η γνώση, οι συμβουλές και οι πόροι που μοιράζεται ένας μέντορας εξαρ-
τώνται από τη μορφή και τους στόχους μιας συγκεκριμένης σχέσης καθοδή-
γησης. Ένας μέντορας μπορεί να μοιραστεί με έναν καθοδηγούμενο πληρο-
φορίες σχετικά με τη δική του επαγγελματική πορεία, καθώς και να παρέχει 
καθοδήγηση, κίνητρα, συναισθηματική υποστήριξη και παράδειγμα προς μί-
μηση. Ένας μέντορας μπορεί να βοηθήσει στην εξερεύνηση σταδιοδρομίας, 
στον καθορισμό στόχων, στην ανάπτυξη επαφών και στον εντοπισμό πόρων. 
Ο ρόλος του μέντορα μπορεί να μεταβληθεί, καθώς μεταβάλλονται οι ανά-
γκες του καθοδηγούμενου (DO-IT, University of Washington, 2021).

Σύμφωνα με την American Psychological Association (2006) ο μέντορας: 

1. Λειτουργεί ως πρότυπο, 

2. Παρέχει αποδοχή, ενθάρρυνση και ηθική υποστήριξη, 
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3. Παρέχει σοφία, συμβουλές, καθοδήγηση, 

4. Υποστηρίζει τις προσπάθειες δικτύωσης, 

5. Βοηθά στην πλοήγηση σε επαγγελματικά περιβάλλοντα, ιδρύματα, 
δομές και πολιτική, 

6. Διευκολύνει την επαγγελματική εξέλιξη των μεντορευόμενων, 

7. Προκαλεί και ενθαρρύνει κατάλληλα, ώστε να διευκολύνει την ανά-
πτυξη, 

8. Παρέχει φροντίδα, 

9. Ενσωματώνει την επαγγελματική υποστήριξη με άλλους τομείς, όπως 
η πίστη, η οικογένεια και η κοινότητα, 

10. Δέχεται βοήθεια από τον καθοδηγούμενο στις επαγγελματικές ευθύ-
νες του μέντορα εντός των κατάλληλων ορίων, 

11. Απολαμβάνει την ευκαιρία να μεταδώσει τη σοφία και τις γνώσεις 
του.

Η σημασία του ρόλου του μέντορα αναδεικνύεται μέσα από το ότι βοηθά τον 
μεντορευόμενο να κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες ενός χώρου εργασίας, να 
μετατρέψει θεωρητικές γνώσεις σε πρακτικές δεξιότητες, να προσαρμόζε-
ται και να εργάζεται αποτελεσματικά σε διάφορες θεσμικές και οργανωτικές 
κουλτούρες, να λαμβάνει ανατροφοδότηση με απώτερο στόχο τη συνεχή του 
βελτίωση (Cedefop, 2013). Κατά συνέπεια, συνήθως οι μέντορες αφιερώνουν 
χρόνο για να γνωρίσουν τους μεντορευόμενους και τις προκλήσεις που αντι-
μετωπίζουν και στη συνέχεια χρησιμοποιούν την κατανόηση, την ενσυναί-
σθηση και την προσωπική τους εμπειρία για να βοηθήσουν τους μεντορευό-
μενους να βελτιωθούν (Cronin, 2020). 

Η Phillips-Jones (2003) παρουσιάζει ένα μοντέλο ικανοτήτων μεντορείας, το 
οποίο αποτελείται από τις βασικές δεξιότητες, τις ικανότητες που αφορούν 
τον μεντορευόμενο και τις ικανότητες που αφορούν τον μέντορα (Σχήμα 2.1). 
Οι βασικές δεξιότητες είναι κοινές για τον μεντορευόμενο και τον μέντορα 
και περιλαμβάνουν τις εξής: 
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α) ενεργός ακρόαση, 

β) δημιουργία εμπιστοσύνης, 

γ) παροχή ενθάρρυνσης, 

δ) προσδιορισμός στόχων. 

Οι δεξιότητες για τους μέντορες περιλαμβάνουν τις εξής: 

α) καθοδήγηση/ανάπτυξη δυνατοτήτων, 

β) έμπνευση, 

γ) παροχή ανατροφοδότησης, 

δ) διαχείριση κινδύνων, 

ε) παροχή ευκαιριών δικτύωσης. 

Σχήμα 2.1 Το μοντέλο ικανοτήτων μεντορείας

Πηγή: Phillips-Jones, 2003.

Απόκτηση μέντορα

Γρήγορη μάθηση

Ένδειξη πρωτοβουλίας

Συμφωνία με τις παρεχόμενες 
οδηγίες

Διαχείριση της σχέσης

Ικανότητα 
ακρόασης

Εμπιστοσύνη

Αναγνώριση 
πραγματικότας 

και στόχων

Ανάπτυξη δεξιοτήτων

Έμπνευση

Παροχή παραγωγικής ανα-
τροφοδότησης 

Διαχείριση ρίσκων

Προτάσεις νέων ευκαιριών

Ειδικές ικανότητες Εκπαιδευόμενων Ειδικές ικανότητες Μεντόρων
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Στη βάση των όσων αναφέρουν οι Steinmann (2006) και Meyer και Fourie 
(2006), αναγνωρίζονται συνολικά 14 ρόλοι για τους μέντορες, οι οποίοι ανα-
φέρονται αμέσως παρακάτω:

 ▪ Πατέρας – Ο ρόλος του μέντορα εντοπίζεται στα ακόλουθα:

α) δημιουργία ενός ασφαλούς και άνετου χώρου στον οποίο ο καθοδηγού-
μενος νιώθει ελεύθερος να αναπτυχθεί, 

β) εξουσιοδοτεί τον καθοδηγούμενο να λαμβάνει αποφάσεις,

γ) παρέχει κατεύθυνση και εστίαση σε όλες τις αλληλεπιδράσεις με τον 
καθοδηγούμενο, 

δ) μοιράζεται μαθήματα ζωής με τον μεντορευόμενο, 

ε) δείχνει στους καθοδηγούμενους πώς να κάνουν πράγματα,

στ) κατευθύνει τον καθοδηγούμενο προς τους στόχους του/της σε περί-
πτωση παρεκκλίσεων, 

ζ) οικοδομεί την αυτοπεποίθηση του καθοδηγούμενου.

 ▪ Μητέρα – Ο ρόλος του μέντορα εντοπίζεται στα ακόλουθα: 

α) δημιουργεί και διατηρεί αμοιβαία συναισθήματα σεβασμού, 

β) δημιουργεί και διατηρεί αμοιβαία συναισθήματα εμπιστοσύνης, 

γ) δημιουργεί και διατηρεί αμοιβαία συναισθήματα εκτίμησης και ευγνω-
μοσύνης, 

δ) παρέχει πόρους στους καθοδηγούμενους, 

ε) μοιράζεται προσωπικές αξίες και άλλες πτυχές της σχέσης, 

στ) παρέχει στοργή, 

ζ) επιδεικνύει αυθεντική φροντίδα για την ευημερία του καθοδηγούμενου 
του ως ανθρώπινο ον, 
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η) ενθαρρύνει τους καθοδηγούμενους σε περιόδους υψηλού άγχους και 
δυσκολιών, 

θ) παρέχει τροφή για σκέψη.

 ▪ Sounding Board – Ο ρόλος του μέντορα εντοπίζεται στα ακόλουθα: 

α) να είναι ανοιχτός στην εκπλήρωση αυτού του ρόλου, όταν το ζητά ο 
καθοδηγούμενος, 

β) να ακούει προσεκτικά τι έχει να πει ο καθοδηγούμενος πριν εκφράσει τη 
δική του γνώμη, 

γ) να σκεφτεί τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης ιδέας του καθοδηγούμε-
νου, 

δ) να ενθαρρύνει τον καθοδηγούμενο να σκέφτεται συστημικά εξετάζο-
ντας ένα θέμα ή πρόβλημα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, 

ε) να ενθαρρύνει τον καθοδηγούμενο να είναι δημιουργικός και να εξετά-
ζει διαφορετικές εναλλακτικές προτού λάβει μια απόφαση, 

στ) να βοηθήσει τον καθοδηγούμενο να βρει μια αποτελεσματική λύση στο 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει, 

ζ) να αναγνωρίζει τις καλές ιδέες του καθοδηγούμενου.

 ▪ Σύμβουλος – Ο ρόλος του μέντορα εντοπίζεται στα ακόλουθα:

α) παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση, όταν το χρειάζεται ο καθοδηγού-
μενος, 

β) επικοινωνεί την άτυπη και επίσημη πραγματικότητα της προόδου στον 
οργανισμό,

γ) βοηθά τον καθοδηγούμενο να λάβει τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις, 

δ) βοηθά τον καθοδηγούμενο με ιδέες για την εκτέλεση ενός συγκεκριμέ-
νου έργου ή εργασίας και προτείνει κατάλληλες στρατηγικές για επαγ-
γελματική κατεύθυνση και ανέλιξη, 
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ε) βοηθά τον καθοδηγούμενο να εφαρμόσει ενέργειες από τα διδάγματα 
που αντλήθηκαν, 

στ) επανεξετάζει το σχέδιο ανάπτυξης σε τακτική βάση, 

ζ) βοηθά τον καθοδηγούμενο να εντοπίσει τα εμπόδια στην επίτευξη του 
στόχου και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και να λάβει τα κατάλληλα 
μέτρα.

 ▪ Εμπνευστής – Ο ρόλος του μέντορα εντοπίζεται στα ακόλουθα: 

α) προκαλεί τον καθοδηγούμενο να θέσει σκοπούς και στόχους που θα τον 
ενθαρρύνουν να μεταβεί εκτός των ορίων του,

β) να παρακινεί τον καθοδηγούμενο να επιτύχει και να υπερβεί τους στό-
χους που έχουν τεθεί, 

γ) να παρέχει ενθάρρυνση σε δύσκολες καταστάσεις, 

δ) να μιλά για τους καθορισμένους στόχους και την ικανότητα του καθοδη-
γούμενου να τους επιτύχει στο φάσμα των δυνατοτήτων του, 

ε) να επαινεί τον καθοδηγούμενο για την καλή δουλειά του, 

στ) να ενθαρρύνει τον καθοδηγούμενο να εστιάζει στο παρόν και σε αυτό 
που μπορεί να κάνει διαφορετικά, 

ζ) να εστιάζει τον καθοδηγούμενο σε σημαντικά θέματα, 

η) να είναι θετικός και ενθουσιώδης, 

θ) να μιλάει για τα μαθησιακά κενά ως μια ευκαιρία να αναπτυχθεί και όχι 
ως εμπόδια που πρέπει να φοβάται ο καθοδηγούμενος.

 ▪ Προγραμματιστής – Ο ρόλος του μέντορα εντοπίζεται στα ακόλουθα: 

α) να εντοπίζει ευκαιρίες ανάπτυξης του καθοδηγούμενου, 

β) να επιτρέπει στον καθοδηγούμενο την ελευθερία να κάνει λάθη χωρίς 
φόβο σοβαρών επιπτώσεων, 
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γ) να απαιτεί υψηλά πρότυπα απόδοσης και να ενθαρρύνει τον καθοδη-
γούμενο να έχει υψηλές προσδοκίες από τον εαυτό του, 

δ) να ενθαρρύνει τον καθοδηγούμενο να αναγνωρίσει τις δυνάμεις, τις 
ικανότητες, τα ταλέντα του και να προωθήσει το αίσθημα ικανότητας 
και αυτοεκτίμησής του, 

ε) να βοηθά τον καθοδηγούμενο να αντιμετωπίσει και να επεξεργαστεί τις 
αδυναμίες του, 

στ) να ενθαρρύνει και να καθοδηγεί τον καθοδηγούμενο, 

ζ) να συντάξει ένα ημερολόγιο για να καταγράψει όλες τις αναπτυξιακές 
παρεμβάσεις, 

η) να συνεργαστεί με τον καθοδηγούμενο σε ένα έργο στο χώρο εργασίας, 

θ) να εξετάσει την ανάπτυξη του καθοδηγούμενου σε τακτική βάση.

 ▪ Πρότυπο ρόλου – Ο ρόλος του μέντορα εντοπίζεται στα ακόλουθα: 

α) είναι ανοιχτός και μοιράζεται τις αξίες και τις πεποιθήσεις του με τον 
καθοδηγούμενο, 

β) φροντίζει και μοιράζεται τις οργανωτικές αξίες με τον καθοδηγούμενο, 

γ) μοιράζεται τις στρατηγικές που έχουν χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη 
προσωπικών στόχων, 

δ) μοιράζεται τα μαθήματα που έχουν ληφθεί, 

ε) μοντελοποιεί τη συμπεριφορά που προσπαθεί να αναπτύξει στον καθο-
δηγούμενο, 

στ) αντιμετωπίζει πάντα τον καθοδηγούμενο με αξιοπρέπεια και σεβασμό, 

ζ) υπογραμμίζει τη σημασία της προσπάθειας για την επίτευξη αριστείας, 

η) εστιάζει την ενέργειά του στον επαγγελματισμό, την ηρεμία και τη συ-
γκέντρωση, ακόμη και σε δύσκολες καταστάσεις.
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 ▪ Δικτυωτής – Ο ρόλος του μέντορα εντοπίζεται στα ακόλουθα:

α) προσδιορίζει δίκτυα από τα οποία θα μπορούσε να επωφεληθεί ο κα-
θοδηγούμενος, 

β) παρουσιάζει τον καθοδηγούμενο σε άλλους από τους οποίους θεωρεί-
ται ότι μπορεί να ωφεληθεί, 

γ) ενθαρρύνει τον καθοδηγούμενο να ενταχθεί σε άλλες επαγγελματικές 
ενώσεις, 

δ) δημιουργεί δομές υποστήριξης για τον καθοδηγούμενο, 

ε) οργανώνει συναντήσεις ή συζητήσεις με άλλα άτομα, 

στ) συμπεριλαμβάνει τη δικτύωση στη συμφωνία καθοδήγησης με τον κα-
θοδηγούμενο.

 ▪ Πρωταθλητής – Ο ρόλος του μέντορα εντοπίζεται στα ακόλουθα: 

α) δημιουργεί ευκαιρίες για ανάπτυξη και μάθηση, 

β) παρέχει υπεράσπιση του μεντορευόμενου από άδικη μεταχείριση ή από 
άτομα που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ανάπτυξή του, 

γ) βοηθά τον καθοδηγούμενο να αντιμετωπίσει δυσκολίες και αποτυχίες, 

δ) μοιράζεται με άλλους τις επιτυχίες και τα επιτεύγματα των καθοδηγού-
μενων.

 ▪ Μεσίτης γνώσεων – Ο ρόλος του μέντορα εντοπίζεται στα ακόλουθα: 

α) ενημερώνεται για τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα του, 

β) δημιουργεί βιβλιοθήκη, 

γ) χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών στον τομέα του, 

δ) δημιουργεί ένα αρχείο με τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα του, 

ε) δείχνει στους καθοδηγούμενους τις τεχνικές πτυχές της θέσης εργασίας, 
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στ) παρέχει σχόλια, εποικοδομητική κριτική και επαίνους, 

ζ) θέτει υψηλά επαγγελματικά πρότυπα τα οποία ο καθοδηγούμενος εν-
θαρρύνεται να ακολουθεί, 

η) μοιράζεται γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα του οργα-
νισμού, του επαγγέλματος ή της θέσης, 

θ) ενημερώνει τον καθοδηγούμενο πού μπορεί να βρει πληροφορίες, 

ι) παρέχει στον καθοδηγούμενο προκλητικές εργασίες, καθώς θα χρησιμο-
ποιηθούν ως ευκαιρία για τον καθοδηγούμενο να επιδείξει τα ταλέντα 
του και να βελτιώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του.

 ▪ Υπεύθυνος επικοινωνίας – Ο ρόλος του μέντορα εντοπίζεται στα ακό-
λουθα:

α) μιλάει καθαρά, ώστε ο καθοδηγούμενος να μπορεί να καταλάβει, 

β) ελέγχει πάντα, αν ο καθοδηγούμενος έχει πράγματι καταλάβει το μήνυ-
μα της επικοινωνίας, στη βάση του ότι η επικοινωνία είναι μια αμφίδρο-
μη διαδικασία που καθοδηγείται από την ομιλία και την ακρόαση, 

γ) υιοθετεί και ενθαρρύνει τον καθοδηγούμενο να επικοινωνεί, 

δ) θέτει αυστηρά όρια γύρω από το χρόνο και τον χώρο στον οποίο θα 
πραγματοποιηθούν οι συνεδρίες καθοδήγησης, 

ε) ελαχιστοποιεί τις πιθανές διακοπές που μπορούν να μειώσουν την καλή 
επικοινωνία, 

στ) παρέχει ευκαιρίες για ανατροφοδότηση, 

ζ) ενθαρρύνει τον καθοδηγούμενο να αναπτύξει και να εξασκήσει τις επι-
κοινωνιακές του δεξιότητες.

 ▪ Ακροατής – Ο ρόλος του μέντορα εντοπίζεται στα ακόλουθα:

α) συγκεντρώνεται και είναι προσεκτικός, όταν μιλάει ο καθοδηγούμενος, 

β) χρησιμοποιεί μη λεκτική επικοινωνία για να δείξει ότι πραγματικά ακούει 
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τον καθοδηγούμενο, 

γ) δε διακόπτει τον καθοδηγούμενο και του επιτρέπει να ολοκληρώσει 
αυτό που λέει προτού προχωρήσει σε ερωτήσεις και σχόλια, 

δ) ενθαρρύνει τον καθοδηγούμενο να εκφραστεί, ακόμα κι αν δυσκολεύ-
εται, 

ε) επαινεί τον καθοδηγούμενο που εκφράζει τις σκέψεις, τις ιδέες και τα 
συναισθήματά του, ειδικά όταν είναι ανήσυχος, 

στ) σημειώνει τα σημαντικά σημεία που έχει πει ο καθοδηγούμενος, 

ζ) ακούει τη μετα-επικοινωνία, 

η) παρατηρεί τη γλώσσα του σώματος του καθοδηγούμενου, 

θ) είναι ανοικτός στις ιδέες και τις απόψεις του καθοδηγούμενου, 

ι) δεν επικρίνει τις απόψεις του καθοδηγούμενου, ακόμα και αν δε συμφω-
νεί με αυτές, στη βάση της αποδοχής της μοναδικότητας κάθε ατόμου, 

κ) παρέχει στον καθοδηγούμενο ανατροφοδότηση σχετικά με την κατανό-
ηση του μηνύματος. 

 ▪ Αφηγητής – Ο ρόλος του μέντορα εντοπίζεται στα ακόλουθα:

α) προσπαθεί να συσχετίσει συγκεκριμένα προκλητικά γεγονότα στη ζωή 
του καθοδηγούμενου με ένα ιστορικό γεγονός ή ιστορία από την οποία 
μπορεί να μάθει ο καθοδηγούμενος, 

β) μεταφράζει συγκεκριμένες ιστορίες για να διευκρινίσει μαθησιακά ση-
μεία για τον καθοδηγούμενο, 

γ) αφηγείται ιστορίες με τις οποίες ο καθοδηγούμενος μπορεί να σχετίζε-
ται.

 ▪ Δάσκαλος και Προπονητής – Ο ρόλος του μέντορα εντοπίζεται στα 
ακόλουθα:

α) αποσαφηνίζει τους στόχους απόδοσης και τις ανάγκες ανάπτυξης, 
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β) διδάσκει συγκεκριμένες δεξιότητες που θα χρειαστεί ο καθοδηγούμε-
νος, 

γ) εκπαιδεύει τον καθοδηγούμενο για σημαντικές αξίες, αρχές και ζητήμα-
τα, 

δ) δείχνει στον καθοδηγούμενο πώς να εκτελεί την εργασία του, 

ε) παρέχει εκπαίδευση στην εργασία, 

στ) ενισχύει την αποτελεσματική απόδοση στην εργασία, 

ζ) προτείνει συγκεκριμένη συμπεριφορά στην οποία ο καθοδηγούμενος 
χρειάζεται βελτίωση, 

η) αποσαφηνίζει και κοινοποιεί σκοπούς και στόχους, 

θ) παρέχει ανατροφοδότηση σχετικά με την απόδοση.

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως, ο ρόλος του μέντορα δεν είναι 
απλώς να παρέχει καθοδήγηση και συμβουλές σχετικά με το πώς να επιτευ-
χθούν ορισμένα καθήκοντα με δεξιοτεχνία. 

Ο πρωταρχικός ρόλος του μέντορα είναι διπλός: 

1. να παρέχει συμπεριφορές εξέλιξης σταδιοδρομίας, όπως καθοδήγη-
ση, να παρέχει εργασίες-πρόκληση και να ενθαρρύνει την ορατότητα 
του καθοδηγούμενου, 

2. να παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη όπως συμβουλευτική, υποστή-
ριξη και μοντελοποίηση. 

Αντίστοιχα, ο ρόλος του καθοδηγούμενου είναι να αναλαμβάνει την ευθύνη 
για τη δική του ανάπτυξη και να αντιλαμβάνεται την ανατροφοδότηση από 
τον μέντορα ως μια ευκαιρία να αναπτυχθεί και να βελτιώσεί τις δεξιότητές 
του.

Όπως αναφέρουν οι Τσάρπα & Σοφός (2020), σε αυτό το πλαίσιο ο σύμβου-
λος – μέντορας αναλαμβάνει διαφορετικούς ρόλους. Ανάλογα με τις ανά-
γκες του mentoring που πρέπει να εξυπηρετήσει, μπορεί να είναι κλασικός 
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μέντορας, δάσκαλος, σύμβουλος, φροντιστής/προπονητής, πρότυπο ή πα-
ράδειγμα (Μετοχιανάκης, 1999; Μάρκου, 2010). 

Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στους διαφορετικούς ρόλους που καλείται 
να αναλάβει ο μέντορας χρειάζεται να διαθέτει μια σειρά από δεξιότητες 
και ικανότητες (Manchester Metropolitan University, n.d.):

 ▪ Αυτογνωσία: θα πρέπει να υπάρχει καλή κατανόηση των δυνάμεων 
των μεντόρων και των αναπτυξιακών αναγκών τους.

 ▪ Οργανωτική τεχνογνωσία: πρέπει να γνωρίζουν οι μέντορες τις δομές 
και λειτουργίες του κάθε οργανισμού, όπως για παράδειγμα του σχο-
λικού οργανισμού.

 ▪ Αξιοπιστία: θα πρέπει να υπάρχει προσωπική και επαγγελματική αξι-
οπιστία και αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ιδιότητα του μέλους 
σχετικών οργανισμών.

 ▪ Προσβασιμότητα: θα πρέπει οι μέντορες να είναι πρόθυμοι και ικανοί 
να αφιερώσουν αρκετό χρόνο στον μεντορευόμενο για να προσφέρει 
υποστήριξη και καθοδήγηση.

 ▪ Επικοινωνία: χρειάζονται εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και να 
είναι οι μέντορες σε θέση να κατανοήσουν τις ιδέες και τα συναισθή-
ματα των άλλων. Πρέπει επίσης να είναι καλοί ακροατές. 

 ▪ Δυνατότητα εξουσιοδότησης: θα πρέπει οι μέντορες να είναι σε θέση 
να δημιουργήσουν ένα εργασιακό περιβάλλον όπου είναι ασφαλές 
για τα άτομα να δοκιμάσουν διαφορετικά πράγματα, επιτρέποντάς 
τους να συμβάλλουν με διαφορετικούς τρόπους.

 ▪ Επιθυμία να βοηθήσετε τους άλλους να αναπτυχθούν: πρέπει να κα-
τανοήσουν οι μέντορες πώς αναπτύσσονται τα άτομα και να έχουν 
εμπειρία, τυπικά ή ανεπίσημα, για την ανάπτυξη άλλων.

 ▪ Ανακάλυψη: θα πρέπει οι μέντορες να είναι ανοικτοί σε νέους τρό-
πους να κάνουν πράγματα με διαφορετικούς τρόπους εργασίας.

 ▪ Ενσυναίσθηση: θα πρέπει οι μέντορες να διαθέτουν δυνατότητες  συ-
νειδητοποίησης των άλλων.

 ▪ Κατανόηση: πρέπει οι μέντορες να είναι διατεθειμένοι να προσπα-
θήσουν να κατανοήσουν διαφορετικές προοπτικές, προσεγγίσεις και 
ενδεχομένως τα διαφορετικά υπόβαθρα των διαφορετικών ατόμων 
(Τσάρπα, 2020).
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Οι δεξιότητες αυτές είναι απαραίτητες στο σύνολο των μεντόρων. Επίσης, 
είναι απαραίτητες και στη βάση των διαφορετικών ρόλων που καλούνται να 
διαδραματίσουν οι μέντορες και που είναι οι εξής (Manchester Metropolitan 
University, n.d.):

 ▪ Καθοδήγηση (coaching): Αυτός είναι ένας πολύ ενεργός ρόλος του 
μέντορα, όπου θα συνεργαστεί με τον μεντορευόμενο για να τον εν-
θαρρύνει στην ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων και στάσεων για το 
μέλλον. Το επίκεντρο του ρόλου της καθοδήγησης είναι η ικανότητα 
να βοηθηθεί ο μεντορευόμενος να δει πέρα από την τρέχουσα κα-
τάσταση και να προσδιορίσει ποιο μπορεί να είναι το μέλλον και τι 
πρέπει να συμβεί για να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου. 
Αυτό είναι χρήσιμο για τον καθορισμό στόχων και τον εντοπισμό των 
ενεργειών που πρέπει να ακολουθήσει ένα άτομο. Βασικές δεξιότητες 
που απαιτούνται:

 ▫ Ακρόαση με ανοιχτό μυαλό και χωρίς κρίσεις.

 ▫ Να είναι σε θέση να δει το θέμα από μια διαφορετική οπτική 
γωνία, εκείνη του μεντορευόμενου.

 ▫ Προσδιορισμός της συμπεριφοράς που πρέπει να αλλάξει. 

 ▫ Βοήθεια σε άλλα άτομα να αναγνωρίσουν τα δικά τους πλεονε-
κτήματα και τους τομείς αδυναμίας τους.

 ▫ Παροχή εποικοδομητικής ανατροφοδότησης.

 ▫ Καθορισμός έργων που θα οδηγήσουν τον μεντορευόμενο στα 
άκρα των δυνατοτήτων του.

 ▫ Δυνατότητα διευκρίνισης έτσι ώστε και τα δύο μέρη να έχουν 
κοινή κατανόηση.

 ▫ Να είναι σε θέση να αναλάβει έναν μεντορευόμενο, να τον βοη-
θήσει ο μέντορας να αξιολογήσει και να αναγνωρίσει τι θα μπο-
ρούσε να γίνει διαφορετικά.
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 ▪ Συμβουλευτική (Counselling): Στη συμβουλευτική ο μέντορας ενεργεί 
ως εξής: επιλύει ένα πρόβλημα ή λαμβάνει μια δύσκολη απόφαση. Ο 
μέντορας βοηθά τον μεντορευόμενο να διασαφηνίσει τα πραγματικά 
προβλήματα και να δει τη μεγαλύτερη εικόνα. Βασικές δεξιότητες που 
απαιτούνται:

 ▫ Ακρόαση χωρίς σχολιασμό, εκτός αν βοηθά τον μεντορευόμενο 
να διευκρινίσει τις σκέψεις του.

 ▫ Εστίαση στις παρατηρούμενες συμπεριφορές και όχι στα χαρα-
κτηριστικά της προσωπικότητας.

 ▫ Ικανότητα να χειρίζεται τις αρνητικές πληροφορίες χωρίς να 
οδηγεί τον mentee σε μια συναισθηματική απόφαση.

 ▫ Αποφυγή ανελαστικών επιχειρημάτων.

 ▫ Βοήθεια στον μεντορευόμενο όσον αφορά στην εποικοδομητική 
λειτουργία επίλυσης προβλημάτων.

 ▫ Να γνωρίζει πότε να καλέσει ειδικούς συμβούλους.

 ▪ Δικτύωση (Networking): Στο ρόλο της δικτύωσης ο μέντορας προειδο-
ποιεί τον mentee για τη χρήση επαφών τόσο επίσημων όσο και ανεπί-
σημων εκτός της επίσημης δομής του τμήματος. Εξηγούν επίσης πώς 
αυτά τα άτομα μπορούν να προσδώσουν αξία στον μεντορευόμενο 
για την επίτευξη των στόχων του. Βασικές δεξιότητες που απαιτού-
νται:

 ▫ Η ικανότητα καθορισμού και κατανόησης δικτύων, τι προσθέτει 
αξία και γιατί. 

 ▫ Κατανόηση σημαντικών περιοχών που θα πρέπει να επηρεάσουν 
και προσδιορισμός των σημαντικών ατόμων.

 ▫ Δημιουργία ευκαιριών για τους μεντορευόμενους να συναντή-
σουν άλλους που θα βοηθήσουν στην παροχή πληροφοριών ή 
ευκαιριών για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη κενών στη γνώση 
του μεντορευόμενου.
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 ▪ Διευκόλυνση (Facilitating): Ο μέντορας ως διευκολυντής αναλαμβά-
νει δράση που θα διευκολύνει έμμεσα τον δρόμο για να συμβεί κάτι 
άλλο. Με τη διευκόλυνση ξεκινά μια διαδικασία που θα βοηθήσει τον 
μεντορευόμενο να επιδιώξει τους στόχους του. Βασικές δεξιότητες 
που απαιτούνται:

 ▫ Να είναι σαφής για το τι πρέπει να συμβεί και γιατί.

 ▫ Αναγνώριση των πιθανών εμποδίων και των αιτιών αυτών.

 ▫ Παροχή συμβουλών και καθοδήγηση σχετικά με τους τρόπους 
αντιμετώπισης των εμποδίων.

 ▫ Η κατανόηση των πολιτικών της διαχείρισης. 

 ▫ Εξομάλυνση των εμποδίων για τον μεντορευόμενο, για παρά-
δειγμα υποστηρίζοντας ιδέες (Τσάρπα, 2020).
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3 
Τα πλεονεκτήματα του 
mentoring για μέντορες και 
μεντορευόμενους στη δια βίου 
εκπαίδευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα του mentoring στη 
δια βίου εκπαίδευση. 

Στην καθοδήγηση εντοπίζονται πληθώρα πλεονεκτημάτων, τα οποία επεκτεί-
νονται και πέραν των ατομικών σχέσεων καθοδήγησης, δημιουργώντας ένα 
θετικό αντίκτυπο στην εμπειρία των καθοδηγούμενων και ένα γενικότερο 
θετικότερο αποτέλεσμα στη συνολική εμπειρία μάθησης του ωφελούμενου 
της πρακτικής άσκησης. Οι σχέσεις καθοδήγησης έχουν αμοιβαία οφέλη για 
τους μέντορες και τους μεντορευόμενους, συμπεριλαμβανομένης της βοή-
θειας στη δημιουργία ομάδων με ισχυρές δεσμεύσεις οι οποίοι βοηθούν ο 
ένας τον άλλον να εξελιχθούν επαγγελματικά και προσωπικά. Στο παρόν κε-
φάλαιο θα αναλυθούν αναλυτικά τα πλεονεκτήματα.

Πλεονεκτήματα της μεντορείας για τους μεντορευόμενους

Σύμφωνα με τον Paek (2004), τα οφέλη για τον μεντορευόμενο έχουν εντο-
πιστεί κυρίως τόσο στους τομείς της σταδιοδρομίας όσο και της ψυχοκοι-
νωνικής ανάπτυξης. Ωστόσο η αύξηση της ατομικής απόδοσης είναι επίσης 
σημαντικό όφελος, κάτι το οποίο μπορεί να συνδεθεί με την οργανωσιακή 
απόδοση. 

Τα οφέλη που σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη ενός μεντορευό-
μενου εντοπίζονται στην αύξηση της μάθησης, την ομαδική εργασία και την 
κινητικότητά του. 

Τα οφέλη από την προοπτική επαγγελματικής απόδοσης του μεντορευόμε-
νου είναι η προαγωγή, η αναγνώριση, η αύξηση του εισοδήματος, η υψη-
λότερη επαγγελματική ικανοποίηση, η επαγγελματική εξέλιξη, η δέσμευση 
σταδιοδρομίας και η παραμονή στην αγορά εργασίας. 

Τα οφέλη που σχετίζονται με την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του μεντορευόμε-
νου είναι η αυτοεκτίμηση, η μεγαλύτερη οικειότητα, η δύναμη του διαπρο-
σωπικού δεσμού, η αυτοπεποίθηση, η ταυτότητα και η κοινωνικοποίηση.

Η μεντορεία έχει πολλά οφέλη για τους μεντορευόμενους και πιο συγκεκρι-
μένα (Tierney, Grossman & Resch, 1995; Jekielek, Moore & Hair, 2002; Herrera, 
Grossman, Kauh, Feldman, McMaken, & Jucovy, 2007; Cavell, DuBois, Karcher, 
Keller & Rhodes, 2009):

 ▪ Αυξημένα ποσοστά αποφοίτησης από την εκπαίδευση,



37

 ▪ Χαμηλότερα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και απου-
σίας από την εκπαιδευτική διαδικασία,

 ▪ Καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις,

 ▪ Πιο υγιείς σχέσεις και επιλογές τρόπου ζωής,

 ▪ Υψηλότερα ποσοστά εγγραφής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και 
υψηλότερες εκπαιδευτικές φιλοδοξίες,

 ▪ Ενισχυμένη αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση,

 ▪ Βελτιωμένη συμπεριφορά, τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο,

 ▪ Ισχυρότερες σχέσεις με γονείς, δασκάλους και συνομηλίκους,

 ▪ Βελτιωμένες διαπροσωπικές δεξιότητες,

 ▪ Μειωμένη πιθανότητα έναρξης χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλ,

 ▪ Μειωμένα επίπεδα βίαιης συμπεριφοράς και ανάμειξης σε εγκληματι-
κές δραστηριότητες,

 ▪ Βελτιωμένη κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη.

Η μεντορεία βοηθά τον μεντορευόμενο εκτός από την προσωπική και επαγ-
γελματική του εξέλιξη, στην ανταλλαγή ιδεών, στην επικοινωνία ανησυχιών, 
στη λήψη υποστήριξης, στη διεύρυνση της οργανωσιακής κουλτούρας παρέ-
χοντας μια ευρύτερη προοπτική για την επιχείρηση, καθώς και στην παροχή 
ενός υποστηρικτικού φόρουμ για την ανάπτυξη ενός εστιασμένου σχεδίου 
επαγγελματικής εξέλιξης που συνδέεται με δεξιότητες, γνώσεις και δράσεις 
(Brown Brothers Harriman, 2006).

Αναφερόμενος στην επαγγελματική εξέλιξη και σταδιοδρομία και συνολικά 
στον εργασιακό χώρο, ο Reeves (2021) επισημαίνει τα εξής οφέλη της μεντο-
ρικής σχέσης για τους μεντορευόμενους:

1. Η μεντορεία βοηθά στην ενίσχυση της οργανωσιακής δέσμευσης. 
Αυτό οφείλεται στο ότι: α) παρέχει περισσότερες ευκαιρίες για εκ-
παίδευση και εξέλιξη αξιοποιώντας τις γνώσεις των εργαζομένων, β) 
παρέχει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα επικοινωνίας με την ηγε-
σία, γ) παρέχει τη δυνατότητα στους μέντορες και στους μεντορευό-
μενους να κάνουν πράξη τα όσα συζητούν σε θεωρητικό επίπεδο, δ) 
δημιουργεί κοινωνικούς δεσμούς που εμποδίζουν τους εργαζόμενους 
να αποθαρρύνονται και ενθαρρύνει μια νοοτροπία ανάπτυξης, ε) κα-
θιστά τους μέντορες και τους καθοδηγούμενους υπεύθυνους για τις 
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δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν ο ένας στον άλλο, κάτι το οποίο καθι-
στά πιο δύσκολη την αναβολή διεκπεραίωσης εργασιών.

2. Προώθηση ενός διαφορετικού και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακού 
χώρου. Η διαφορετικότητα και η ένταξη είναι ζωτικής σημασίας για 
την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα, την κερδοφορία και τη δυναμική 
ενός οργανισμού.

3. Εκμάθηση και κατανόηση της κουλτούρας του εργασιακού χώρου. Η 
μεντορική σχέση μπορεί να βοηθήσει έναν νεοεισερχόμενο στον χώρο 
εργασίας να προσαρμοστεί πιο εύκολα και γρήγορα στην οργανωσι-
ακή κουλτούρα. Οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα 
καθοδήγησης έχουν μεγαλύτερη επίγνωση των ρουτινών, των πολι-
τικών και των προσδοκιών στο χώρο εργασίας από εκείνους που δεν 
συμμετέχουν. Αυτό με τη σειρά του είναι σημαντικό για τη δημιουργία 
χώρων εργασίας χωρίς αποκλεισμούς.

4. Βελτίωση ανάπτυξης δεξιοτήτων: Οι περισσότεροι καθοδηγούμενοι 
αναζητούν κάποιον που θα τους βοηθήσει να προωθήσουν τις επαγ-
γελματικές τους προοπτικές. Μέσω συμβουλών και καθοδήγησης, ο 
μέντορας μπορεί να βοηθήσει τον εργαζόμενο να αναπτύξει το πλή-
ρες δυναμικό ή την επιχειρηματική του νοοτροπία στο χώρο εργασίας.

5. Ευκαιρίες δικτύωσης: Ένα πρόγραμμα καθοδήγησης στο χώρο εργα-
σίας είναι ένας πολύ καλός τρόπος, ώστε ο καθοδηγούμενος να απο-
κτήσει πρόσβαση σε σημαντικές επαφές σταδιοδρομίας.

6. Δυνατότητα προαγωγής: Τα περισσότερα προγράμματα καθοδήγη-
σης απαιτούν από τον καθοδηγούμενο να εξετάσει τη μελλοντική του 
κατεύθυνση ή τους στόχους που ελπίζει να επιτύχει μέσω της διαδι-
κασίας της μεντορείας. Ζητώντας από τους νεότερους εργαζόμενους 
να σκεφτούν πώς μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από την εμπειρία, 
ένα πρόγραμμα καθοδήγησης τους δίνει περισσότερο έλεγχο στην 
κατεύθυνση της σταδιοδρομίας τους. Οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν 
καθοδήγηση έχουν καλύτερη πορεία σταδιοδρομίας από αυτούς που 
δεν έχουν. Αυτό περιλαμβάνει τη λήψη υψηλότερης χρηματικής αμοι-
βής και περισσότερων προαγωγών, καθώς και υψηλότερη ικανοποίη-
ση από την καριέρα.

7. Επίλυση προβλημάτων: Ένας μέντορας μπορεί να συμβάλει διαμέσου 
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της εμπειρίας του στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει ένας 
εργαζόμενος. 

8. Μεταφορά Γνώσης: Ο μέντορας μπορεί να μεταδώσει σοφία που ανα-
πτύχθηκε στην εργασία με την πάροδο του χρόνου, πληροφορίες και 
προσδοκίες ή πολιτικές στο χώρο εργασίας που θα βοηθήσουν τον 
καθοδηγούμενο να πετύχει σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Σύμφωνα με το Cedefop (2013) η μεντορεία ενέχει οφέλη για τους μεντο-
ρευόμενους σε τρία επίπεδα: προσωπικό, συναισθηματικό και κοινωνικό. Πιο 
αναλυτικά, τα οφέλη για τους μεντορευόμενους είναι τα εξής:

1. Συμβάλλει στην προσωπική ανάπτυξη,

2. Προσφέρει ένα εργαλείο για τη μείωση του στρες,

3. Ξεπερνά τις αρχικές προκλήσεις και τους φόβους στο περιβάλλον ερ-
γασίας,

4. Παρέχει ένα ασφαλές και ευνοϊκό περιβάλλον για μάθηση και ανά-
πτυξη,

5. Βοηθά στον εντοπισμό προσωπικών αναγκών μάθησης,

6. Διευρύνει την επαγγελματική ικανότητα,

7. Δημιουργεί μάθηση από εμπειρίες άλλων σε ασφαλές περιβάλλον 
(fast-track learning),

8. Παρέχει επαγγελματική υποστήριξη κατά τη μετάβαση από τη θεωρία 
στην πράξη,

9. Βοηθά τη διατήρηση της εργασίας και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας,

10. Παρέχει την ευκαιρία του αναστοχασμού,

11. Προσφέρει βοήθεια στην επίλυση προβλημάτων,

12. Βοηθά στον καθορισμό σκοπών και στην αποσαφήνιση στόχων,

13. Παρέχει σιωπηρή γνώση.
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Απαιτούμενες δεξιότητες ανθρώπινου δυναμικού στην 4η βιομηχανική επα-
νάσταση

Παρακάτω γίνεται αναφορά στις απαιτούμενες δεξιότητες ανθρώπινου δυ-
ναμικού στην  αγοράς εργασίας κατά την 4η βιομηχανική επανάσταση (Τσάρ-
πα, 2022). 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission, 2004: 3) ορίζει ότι ο όρος 
ικανότητα (competence) είναι ευρύτερος του όρου δεξιότητα (skill), καθώς 
αποτελεί ένα πλέγμα στάσεων, δεξιοτήτων και γνώσεων και διατυπώνει τη 
θέληση προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες μέσω της συνεχούς 
μάθησης. 

Ο επιταχυνόμενος ρυθμός των τεχνολογικών, δημογραφικών και κοινωνικο-
οικονομικών αλλαγών μεταμορφώνει βιομηχανίες και επιχειρηματικά μοντέ-
λα, αλλάζει τις δεξιότητες που χρειάζονται οι εργοδότες και συντομεύει τη 
διάρκεια ζωής των υπαρχόντων συνόλων δεξιοτήτων των εργαζομένων. Για 
παράδειγμα, οι τεχνολογικές αλλαγές, όπως η ρομποτική και η μηχανική μά-
θηση – αντί να αντικατασταθούν πλήρως τα υπάρχοντα επαγγέλματα και οι 
κατηγορίες θέσεων εργασίας – είναι πιθανό να αντικαταστήσουν συγκεκρι-
μένες εργασίες που είχαν προηγουμένως πραγματοποιηθεί ως μέρος αυτών 
των θέσεων εργασίας, ελευθερώνοντας τους εργαζόμενους και δίνοντάς 
τους την ευκαιρία να επικεντρωθούν σε νέες εργασίες και οδηγώντας σε τα-
χεία αλλαγή βασικές δεξιότητες σε αυτά τα επαγγέλματα. Ακόμη και εκείνες 
οι θέσεις εργασίας που επηρεάζονται λιγότερο άμεσα από την τεχνολογική 
αλλαγή και έχουν σε μεγάλο βαθμό σταθερές προοπτικές απασχόλησης (για 
παράδειγμα οι επαγγελματίες του μάρκετινγκ ή της εφοδιαστικής αλυσίδας) 
μπορεί να απαιτούν πολύ διαφορετικά σύνολα δεξιοτήτων. Σε αυτό το νέο 
περιβάλλον, η αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου συχνά μεταφράζεται σε 
αλλαγές των δεξιοτήτων. Μια πρώτη, απτή επίδραση πολλών εξ αυτών των 
αλλαγών στην επάρκεια των υπαρχόντων συνόλων δεξιοτήτων των εργαζο-
μένων μπορεί ήδη να γίνει αισθητή σε ένα ευρύ φάσμα θέσεων εργασίας και 
βιομηχανιών σήμερα (World Economic Forum, 2016).

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους αυτές οι  δραματικές αλλαγές 
επιφέρουν αλλαγές και στις αναμενόμενες απαιτήσεις δεξιοτήτων. Όπως 
σημειώθηκε, ενόψει της ταχύτατα αυξανόμενης υπολογιστικής δύναμης, η 
ικανότητα εργασίας με δεδομένα και λήψης αποφάσεων βάσει δεδομένων 
θα καταστεί μια ολοένα και πιο ζωτική δεξιότητα σε πολλές θέσεις εργασίας, 
καθώς οι εργοδότες προσπαθούν να οικοδομήσουν ένα εργατικό δυναμικό 
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με ισχυρές δεξιότητες στην ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων (π.χ. μέσω 
οπτικοποίησης). Παράλληλα, η ποσότητα των δυνητικά χρήσιμων ψηφιακών 
πληροφοριών που δημιουργούνται και αποθηκεύονται αυξάνεται συνεχώς. 
Στον τομέα των καταναλωτών, για παράδειγμα, τεράστιες ποσότητες δεδο-
μένων θα επιτρέψουν αυξημένη πολυπλοκότητα στη διαχείριση αποθεμάτων, 
την τμηματοποίηση των πελατών και την εξατομίκευση προϊόντων, που συ-
νεπάγεται ικανότητα χρήσης και εξοικείωσης με την τεχνολογία από θέσεις 
εργασίας σε όλα τα επίπεδα, από τον βοηθό λιανικής έως τις πιο ανώτερες 
θέσεις. Επιχειρήσεις σε βιομηχανικούς τομείς όπως, η ενέργεια, οι χρημα-
τοοικονομικές υπηρεσίες και οι επενδύσεις, η τεχνολογία πληροφοριών και 
επικοινωνιών, αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο νέες ανησυχίες κατανα-
λωτών σχετικά με ζητήματα, όπως τα αποτυπώματα άνθρακα, η ασφάλεια 
των τροφίμων, τα πρότυπα εργασίας και το απόρρητο των προσωπικών δε-
δομένων. Από την προοπτική των δεξιοτήτων, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να 
μάθουν να προβλέπουν πιο γρήγορα αυτές τις νέες καταναλωτικές αξίες, 
να τις μεταφράζουν σε προσφορές προϊόντων και να γίνονται όλο και πιο 
ενημερωμένοι σχετικά με τις διαδικασίες που εμπλέκονται στην ικανοποί-
ηση αυτών των απαιτήσεων. Τέλος, ενώ οι περισσότερες θέσεις εργασίας 
απαιτούν χρήση ενός ευρέος φάσματος δεξιοτήτων, απαιτούνται κάπως 
διαφορετικοί συνδυασμοί δεξιοτήτων σε διαφορετικούς κλάδους της βιο-
μηχανίας (World Economic Forum, 2016).Πιο αναλυτικά, η εφαρμογή νέων 
τεχνολογιών επηρεάζει τόσο τους εργαζόμενους που δραστηριοποιούνται 
σε βιομηχανίες όσο και τους ίδιους τους οργανισμούς. Το πρόβλημα του 
πλαισίου ικανοτήτων συνεπάγεται μια νέα προσέγγιση, που περιλαμβάνει το 
επίπεδο διαχείρισης των επιχειρήσεων, τους τομείς της παραγωγικής διαδι-
κασίας και τους τύπους ικανοτήτων (Erol et al., 2016). Σύμφωνα με τους Gan 
και Yusof (2019), έξι τύποι αποτελεσματικών πρακτικών ανθρώπινου δυνα-
μικού διαδραματίζουν βασικό ρόλο στις επιχειρήσεις και πιο συγκεκριμένα 
στη διαχείριση γνώσεων, στη χάραξη πολιτικής ανθρώπινου δυναμικού, στην 
εκπαίδευση, στην πρόσληψη, στο σύστημα ανταμοιβών και στο σχεδιασμό 
θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με τον Sung (2018), οι εργαζόμενοι χρειάζεται 
να αποκτήσουν ένα διαφορετικό ή εντελώς νέο σύνολο δεξιοτήτων για να 
αντιμετωπίσουν τους προαναφερθέντες μετασχηματισμούς στις διαδικασίες 
παραγωγής. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της απασχόλησης, αλλά 
ταυτόχρονα, θα αποξενώσει έναν μεγάλο τομέα του εργατικού δυναμικού. 
Μεταξύ όλων των μετασχηματισμών, η ψηφιοποίηση είναι ο τομέας που φαί-
νεται να επηρεάζει ολόκληρο το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον στην 
ευρύτερη κλίμακα. Στο επίπεδο της αγοράς εργασίας, απαιτείται ένα νέο σύ-
νολο δεξιοτήτων για την κάλυψη των απαιτήσεων των αναδυόμενων τύπων 
εργασίας (Kornelakis & Petrakaki, 2020). Οι Sima et al. (2020) τονίζουν ότι, για 
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να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις αλλαγές που συντελούνται στο πλαίσιο της 
τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, οι άνθρωποι πρέπει πρώτα να αναπτύ-
ξουν δεξιότητες, όπως η δημιουργικότητα, ο πειραματισμός, η αξιολόγηση 
της κατάστασης, ο σχεδιασμός, η οργάνωση και ο ανασχεδιασμός. Η χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων και εργαλείων μεγάλων δεδομένων είναι υποχρεωτικές 
δεξιότητες για το ανθρώπινο δυναμικό, διότι θα πρέπει να είναι σε θέση να 
επεξεργάζεται και να αναλύει μεγάλες ποσότητες δεδομένων από πολλές 
πηγές, να αξιολογεί την εγκυρότητα των πληροφοριών και την αξιοπιστία 
τους και να συναγάγει σχετικά συμπεράσματα (Sima et al., 2020). Επιπλέον, 
η αυξανόμενη χρήση λογισμικού, συνδεσιμότητας και αναλυτικών στοιχείων 
θα αυξήσει τη ζήτηση για εργαζόμενους με συγκεκριμένες δεξιότητες. Επο-
μένως, η ανάγκη για ειδικευμένους εργαζόμενους στην ανάπτυξη λογισμικού 
και τεχνολογιών πληροφορικής θα αυξηθεί (Sima et al., 2020). Επίσης θα 
πρέπει να αναφερθεί και η ανάπτυξη νέων προσωπικών δεξιοτήτων που σχε-
τίζονται με τη διαχείριση πληροφοριών, τη διαχείριση κινδύνων, την ηγεσία, 
την αυτο-οργάνωση, τις δεξιότητες επικοινωνίας, καθώς και τη συναισθημα-
τική νοημοσύνη (Strauch, 2016; Kergroach, 2017). 

Στο πλαίσιο της Συνθήκης της Μπολόνια καθορίστηκαν τέσσερις διαφορετι-
κοί τύποι ικανοτήτων που πρέπει να αποκτήσουν οι μελλοντικοί εργαζόμενοι 
(Πίνακας 3.1) κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους (Eberhard et al., 2017).

 ▪ Επαγγελματική ικανότητα: περιλαμβάνει συγκεκριμένες δεξιότητες 
και ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση μίας συγκεκριμένης 
εργασίας (διαδικασίες κατανόησης, εφαρμογή γνώσης, αναλυτικές 
δεξιότητες).

 ▪ Μεθοδολογική ικανότητα: περιλαμβάνει γνωστικές και μεταγνωστικές 
δεξιότητες (επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων ή αυτο-οργα-
νωμένη μάθηση) που είναι απαραίτητες για την επίλυση σύνθετων 
προβλημάτων.

 ▪ Κοινωνική ικανότητα: περιλαμβάνει γνώσεις και ικανότητες για την 
πραγματοποίηση στόχων και σχεδίων σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 
που χαρακτηρίζονται από επικοινωνιακές και συνεργατικές συμπερι-
φορές έναντι άλλων ανθρώπων.

 ▪ Προσωπική ικανότητα: περιλαμβάνει προσωπικές διαθέσεις, όπως 
στάσεις, αξίες και κίνητρα που επηρεάζουν την εργασιακή συμπερι-
φορά, καθώς και δεξιότητες για την αυτοαντίληψη (αντανάκλαση των 
δεξιοτήτων) και την αυτοοργάνωση (διαχείριση χρόνου).
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Πίνακας 3.1: Σύνολο δεξιοτήτων που απαιτείται βάσει της Μπολόνια

Κατηγορία Δεξιότητες 

Επαγγελματικές 
ικανότητες

 ☞ Δεξιότητες γλωσσών

 ☞  Αλφαβητισμός ΤΠΕ

 ☞  Νέες τεχνολογίες 

 ☞  Διακυβέρνηση

 ☞  Διαχείριση κινδύνων

 ☞  Συγκεντρωτικές δεξιότητες

 ☞  Αναλυτικές δεξιότητες (π.χ. στατιστικές)

Προσωπικές ικανό-
τητες

 ☞ Διαχείριση χρόνου

 ☞  Γνώση στην ψυχολογία και τη γλώσσα του σώματος

 ☞  Αντιμετώπιση προβλημάτων με επιμονή

 ☞  Συναισθηματική νοημοσύνη

 ☞  Κρίση και λήψη αποφάσεων 

Μεθοδολογικές 
ικανότητες

 ☞  Σύνθετη επίλυση προβλημάτων

 ☞  Γνωστικές δεξιότητες 

 ☞  Δημιουργικότητα

 ☞  Διεπιστημονικές δεξιότητες

 ☞  Κριτική σκέψη 

 ☞  Διαχείριση αλλαγών

Κοινωνικές ικανό-
τητες

 ☞  Ενσυναίσθηση

 ☞  Δεξιότητες επικοινωνίας

 ☞  Διαπολιτισμικές δεξιότητες

 ☞  Εικονική συνεργασία

 ☞  Συντονισμός με άλλους

 ☞  Ανοικτότητα

 ☞  Δεξιότητες διαπραγμάτευσης

 ☞  Δεξιότητες διαχείρισης ανθρώπων

 ☞  Ηθική και κοινωνική ευθύνη

 ☞  Προσανατολισμός στην υπηρεσία

Πηγή: Eberhard et al., 2017, σελ. 53
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Επιπλέον, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ δημιούργησε ένα ευρύτερο 
χαρτοφυλάκιο δεξιοτήτων που ονομάζεται «βασικές δεξιότητες που σχετί-
ζονται με την εργασία» (Πίνακας 3.2). Γενικά, το μοντέλο που δημιουργή-
θηκε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ διαφοροποιεί τις ικανότητες, 
τις βασικές δεξιότητες και τις διαλειτουργικές δεξιότητες. Κατά τη διάρκεια 
προηγούμενων βιομηχανικών επαναστάσεων χρειάστηκαν συχνά δεκαετίες 
για την κατασκευή των συστημάτων κατάρτισης και των θεσμών της αγο-
ράς εργασίας που απαιτούνται για την ανάπτυξη μεγάλων νέων συνόλων 
δεξιοτήτων σε μεγάλη κλίμακα. Δεδομένου του επερχόμενου ρυθμού και 
της κλίμακας των αλλαγών που προκαλούνται από την τέταρτη βιομηχανική 
επανάσταση, ωστόσο, αυτό μπορεί απλά να μην είναι μια επιλογή. Για πα-
ράδειγμα, οι τρέχουσες τεχνολογικές τάσεις επιφέρουν έναν άνευ προηγου-
μένου ρυθμό αλλαγής στο βασικό περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών 
πολλών ακαδημαϊκών τομέων, με σχεδόν το 50% των γνώσεων στα θέματα 
που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους τετραετούς τεχνικού 
πτυχίου ξεπερασμένο από τη στιγμή που οι φοιτητές αποφοιτούν. Η εστίαση 
στην κατάσταση του συνόλου ταλέντων για παραδοσιακά τυπικά προσόντα 
και σκληρές δεξιότητες, συνεπώς, κινδυνεύει να υποτιμήσει δραματικά την 
κλίμακα της επικείμενης αλλαγής των δεξιοτήτων, εάν ένα μεγάλο μέρος της 
υπάρχουσας γνώσης του σημερινού εργατικού δυναμικού θα είναι ξεπερα-
σμένο σε λίγα χρόνια (World Economic Forum, 2016).

Πέρα από τις σκληρές δεξιότητες και τα τυπικά προσόντα, οι εργοδότες συ-
χνά ανησυχούν εξίσου για τις πρακτικές δεξιότητες ή ικανότητες που σχε-
τίζονται με την εργασία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι υφιστάμενοι 
εργαζομένου (ή οι μελλοντικοί) προκειμένου να εκτελέσουν επιτυχώς διά-
φορες εργασίες. Εστιάζοντας σε ένα βασικό σύνολο 35 σχετικών δεξιοτή-
των και ικανοτήτων εργασίας που χρησιμοποιούνται ευρέως, το Παγκόσμιο 
Οικονομικό Φόρουμ διαπιστώνει ότι αυτές οι πρακτικές δεξιότητες, επίσης 
θα υποστούν επιτάχυνση των αλλαγών και σημαντική διαταραχή στο άμεσο 
μέλλον (World Economic Forum, 2016).
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Πίνακας 3.2: Σύνολο δεξιοτήτων του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ

Κατηγορία Υποκατηγορίες Περιγραφή 

Ικανότητες Γνωστικές  ☞  Γνωστική ευελιξία δημιουργικότητας 

 ☞  Λογικός συλλογισμός

 ☞  Οπτικοποίηση μαθηματικής λογικής ευαι-

σθησίας προβλήματος

Σωματικές  ☞ Σωματική δύναμη

 ☞  Χειροκίνητη επιδεξιότητα και ακρίβεια

Βασικές 

δεξιότητες

Περιεχομένου  ☞  Διαδραστική μάθηση

 ☞  Προφορική έκφραση

 ☞  Γραπτή έκφραση κατανόησης ανάγνωσης

 ☞  Αλφαβητισμός ΤΠΕ

Διαδικασίας  ☞  Ενεργή ακρόαση

 ☞  Κριτική σκέψη

 ☞  Παρακολούθηση του εαυτού και των άλλων

Διαλειτουργι-

κές δεξιότητες

Κοινωνικές  ☞  Συντονισμός με άλλους 

 ☞  Διαπραγματεύσεις 

 ☞  Συναισθηματική νοημοσύνη

 ☞  Πειθώ

 ☞  Προσανατολισμός υπηρεσίας

 ☞  Εκπαίδευση και διδασκαλία άλλων

Συστήματος  ☞  Κρίση και λήψη αποφάσεων

 ☞  Ανάλυση συστημάτων

Σύνθετες δεξιότητες 

επίλυσης προβλημάτων

 ☞  Σύνθετη επίλυση προβλημάτων

Δεξιότητες διαχείρισης 

πόρων

 ☞  Διαχείριση χρηματοοικονομικών πόρων

 ☞  Διαχείριση υλικών πόρων

 ☞  Διαχείριση ατόμων

 ☞  Διαχείριση χρόνου

Τεχνικές  ☞  Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού

 ☞  Λειτουργία και έλεγχος εξοπλισμού

 ☞  Προγραμματισμός

 ☞  Ελεγχος ποιότητας

 ☞  Αντιμετώπιση προβλημάτων σχεδιασμού τε-

χνολογίας και εμπειρίας χρήστη

Πηγή: World Economic Forum, 2016, σελ. 20
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Σχετική έκθεση της Deloitte (2018) παρουσίασε ένα σύνολο δεξιοτήτων που 
βασίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες (Πίνακας 3.3). Με την πλειονό-
τητα των στελεχών επιχειρήσεων αβέβαιη ότι έχουν το σωστό εργατικό δυ-
ναμικό και δεξιότητες που απαιτούνται για το μέλλον, αυτές οι κατηγορίες 
παρέχουν ένα πλαίσιο για την προετοιμασία των νέων εργαζομένων για μία 
μελλοντική αγορά εργασίας στο οποίο οι θέσεις εργασίας και οι απαιτού-
μενες δεξιότητες θα αλλάξουν και στο οποίο η ευελιξία / κινητικότητα και η 
συνεχής μάθηση παρέχουν τη βάση για ανάπτυξη (Deloitte, 2018).

Πίνακας 3.2: Σύνολο δεξιοτήτων του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ

Κατηγορίες 

δεξιοτήτων
Ορισμός Σκοπός Παραδείγματα δεξιοτήτων 

Ετοιμότητα 

εργατικού 

δυναμικού

Θεμελιώδης για 

την είσοδο των 

ατόμων και τη 

συνεχή επιτυχία 

στον χώρο 

εργασίας, από την 

αρχική αναζήτηση 

εργασίας έως 

τη διατήρηση 

της συνεχούς 

απασχόλησης

Να υποστηρίξει 

τη νεολαία 

στην εύρεση 

και εξασφάλιση 

απασχόλησης και 

στην επιτυχία στο 

χώρο εργασίας

 ☞  Αλφαβητισμός,

 ☞ αριθμητική, 

 ☞  ψηφιακή παιδεία, 

 ☞  συγγραφή βιογραφικού, 

 ☞  αυτο-παρουσίαση,

 ☞  διαχείριση χρόνου, 

 ☞  επαγγελματισμός,

 ☞  εθιμοτυπία, 

 ☞  κοινωνικοί κανόνες

Μαλακές 

δεξιότητες

Προσωπικά 

χαρακτηριστικά, 

κοινωνικές 

δεξιότητες και 

ικανότητες 

επικοινωνίας που 

υποστηρίζουν 

διαπροσωπικές 

σχέσεις και 

αλληλεπιδράσεις 

με άλλους 

Να υποστηρίξει τη 

νεολαία, καθώς 

ενσωματώνει και 

συνεργάζεται 

με εσωτερικούς 

και εξωτερικούς 

ενδιαφερόμενους 

στο χώρο 

εργασίας, 

όπως πελάτες, 

συνάδελφοι και 

διοίκηση

 ☞ Επικοινωνία, 

 ☞  κριτική σκέψη,

 ☞  δημιουργική σκέψη,

 ☞  συνεργασία,

 ☞  προσαρμοστικότητα,

 ☞  πρωτοβουλία, 

 ☞  ηγεσία, 

 ☞  κοινωνική μάθηση,

 ☞  συναισθηματική μάθηση, 

 ☞  ομαδική εργασία,

 ☞  αυτοπεποίθηση,

 ☞  ενσυναίσθηση,

 ☞  αναπτυξιακή νοοτροπία, 

 ☞  πολιτιστική συνείδηση
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Πηγή: Deloitte, 2018, σελ. 16 

Τεχνικές 

δεξιότητες

Γνώσεις και 

δυνατότητες 

εκτέλεσης 

εξειδικευμένων 

εργασιών

Να δοθεί στους 

νέους τεχνική 

ή τεχνογνωσία 

στον τομέα για 

την εκτέλεση 

συγκεκριμένων 

εργασιών

 ☞  Προγραμματισμός 

υπολογιστών,

 ☞  κωδικοποίηση,

 ☞  διαχείριση έργων,

 ☞  οικονομική διαχείριση,

 ☞  μηχανικές λειτουργίες, 

επιστημονικά καθήκοντα,

 ☞  δεξιότητες που 

βασίζονται στην 

τεχνολογία και 

άλλες δεξιότητες 

που σχετίζονται με 

την εργασία (π.χ. 

νοσηλευτική, αγροτική, 

νομική)

Επιχειρημα-

τικότητα

Γνώσεις και 

ικανότητες που 

υποστηρίζουν την 

επιτυχία στη δημι-

ουργία και τη δι-

αμόρφωση ευκαι-

ριών ή ιδεών στον 

χώρο εργασίας 

Να υποστηρίξει 

τους νέους στην 

ίδρυση της δικής 

τους επιχείρησης, 

στη στήριξη 

της εισόδου 

σε ελεύθερους 

επαγγελματίες, 

σε συμβάσεις 

εργασίας ή / και 

να αναπτυχθούν 

ως ‘αυτο-

εκκινητές’ σε 

ένα εργασιακό 

περιβάλλον

 ☞  Πρωτοβουλία,

 ☞  καινοτομία,

 ☞  δημιουργικότητα,

 ☞  εργατικότητα,

 ☞  επινοητικότητα,

 ☞  ανθεκτικότητα, 

 ☞  ευφυΐα, 

 ☞  περιέργεια,

 ☞  αισιοδοξία, 

 ☞  ανάληψη κινδύνων, 

 ☞  θάρρος, 

 ☞  επιχειρηματικό πνεύμα, 

 ☞  εκτέλεση επιχειρηματι-

κών λειτουργιών
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Πλεονεκτήματα της μεντορείας για τους μέντορες

Οι μέντορες έχουν επίσης οφέλη ως συνέπεια των προγραμμάτων μεντο-
ρείας, όπως τονίζει ο Paek (2004). Τα οφέλη του μέντορα από μία μεντορι-
κή σχέση σχετίζονται με την επαγγελματική ταυτότητά του και την ψυχοκοι-
νωνική πτυχή του, ενώ ορισμένα σχετίζονται με την ανάπτυξη ηγετικών και 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Τα οφέλη του μέντορα είναι η επαγγελματική 
ταυτότητα μαζί με τον σεβασμό και την οργανωσιακή δύναμη, η οικοδόμηση 
ικανότητας ηγεσίας, εποπτείας και κατάρτισης, οι ευκαιρίες δικτύωσης και 
βελτίωσης της απόδοσης, καθώς και η εργασιακή ικανοποίηση και δέσμευση. 
Οι μέντορες όχι μόνο αποκτούν πιστούς υφισταμένους-μεντορευόμενους, 
αλλά κερδίζουν και τον σεβασμό και τον θαυμασμό των συνομηλίκων τους.

Σύμφωνα με τους Jekielek, Moore και Hair (2002) καθώς και τους Rhodes και 
DuBois (2006), τα οφέλη του mentoring για τους μέντορες είναι αυξημένη 
αυτοεκτίμηση, αίσθηση ολοκλήρωσης, δημιουργία δικτύων εθελοντών, αυ-
ξημένη υπομονή και βελτιωμένες εποπτικές δεξιότητες. Εστιάζοντας στον 
χώρο εργασίας, ο Reeves (2021) αναφέρει τα εξής οφέλη για τους μέντορες, 
σε συμφωνία και με άλλες εκθέσεις οργανισμών (Brown Brothers Harriman, 
2006):

1. Επικύρωση των ηγετικών δεξιοτήτων: Καθώς ο μέντορας λειτουρ-
γεί ως ένα πρότυπο προς μίμηση, μπορεί να τον βοηθήσει να γίνει 
καλύτερος ηγέτης και να αποκτήσει εμπιστοσύνη στην ηγετική του 
ικανότητα. Η ευθύνη της βοήθειας στην καθοδήγηση της καριέρας 
και των στόχων κάποιου απαιτεί από τον μέντορα να διδάσκει, να 
παρακινεί και να προσφέρει ειλικρινή ανατροφοδότηση σε δύσκολες 
συζητήσεις. Επίσης, ενισχύει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες (λεκτι-
κές, μη λεκτικές, ενεργός ακρόαση) και την ικανότητα να βοηθά τους 
νέους υπαλλήλους στην επαγγελματική τους εξέλιξη και την προσω-
πική τους ανάπτυξη. Όλες αυτές οι δεξιότητες αποτελούν σημαντικά 
χαρακτηριστικά για έναν ηγέτη.

2. Απόκτηση νέων προοπτικών: Ενώ ο μέντορας είναι συνήθως σε θέση 
να μεταδίδει γνώση στον καθοδηγούμενο, μια σχέση καθοδήγησης 
μπορεί επίσης να βοηθήσει τον μέντορα να μάθει νέες δεξιότητες. 
Είναι σύνηθες ότι οι νεότεροι υπάλληλοι μπορούν να αναλάβουν το 
ρόλο του μέντορα μέσω ενός μοντέλου αντίστροφης καθοδήγησης 
για να μοιραστούν τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις τάσεις σε έναν κλά-
δο, τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Αυτός είναι ένας τομέας όπου ο κα-
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θοδηγούμενος μπορεί επίσης να γίνει δάσκαλος, καθοδηγώντας τον 
μέντορα να μάθει νέες δεξιότητες ή έναν νέο τρόπο εργασίας.

3. Παροχή βοήθειας και εύρεση νέων ταλέντων: Η καθοδήγηση παρέχει 
την ευκαιρία στον μέντορα να βοηθήσει στην εκπαίδευση νέων και 
μελλοντικών εργαζομένων, ενισχύοντας την ικανότητά και την ικα-
νοποίησή τους. Παράλληλα, μπορεί να οδηγήσει και στην ανεύρεση 
νέων ταλέντων ή εξειδικευμένων εργαζομένων για ένα συγκεκριμένο 
project. Η καθοδήγηση είναι χρήσιμη και για τα δίκτυα του μέντορα 
και του μεντορευόμενου.

Σύμφωνα με το Cedefop (2013) η μεντορεία ενέχει οφέλη για τους μέ-
ντορες σε τρία επίπεδα: προσωπικό, συναισθηματικό και κοινωνικό. Πιο 
αναλυτικά, τα οφέλη για τους μέντορες είναι τα εξής:

1. Δίνει ικανοποίηση βοηθώντας κάποιον στην επίτευξη των επαγγελμα-
τικών και προσωπικών του στόχων.

2. Προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων και την επίδειξη εμπειρογνωμοσύ-
νης.

3. Κερδίζει αναγνώριση και σεβασμό για τη συμβολή στην ανάπτυξη των 
άλλων στον οργανισμό.

4. Δημιουργεί νέες ιδέες και νέες προοπτικές. 

5. Ενισχύει τις δικές του δεξιότητες στην ακρόαση, τη μοντελοποίηση 
και την ηγεσία.

6. Διευρύνει τις επαγγελματικές ικανότητες.

7. Αναπτύσσει μεγαλύτερη κατανόηση των εμποδίων και των θεμάτων 
που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε έναν οργανισμό. 

Σύμφωνα με τους Τσάρπα & Σοφό (2020β) με βάση τους/τις εκπαιδευτικούς 
και φοιτητές/τριες που συμμετείχαν στην έρευνα τα πιο σημαντικά κίνητρα 
για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών ως εκπαιδευτικοί σύμβουλοι είναι για 
να μεταδώσουν γνώσεις και εμπειρίες που έχουν μέσα από την επαγγελμα-
τική τους πορεία (26,32% εκπαιδευτικοί, 27,91% φοιτητές/τριες), καθώς και 
γιατί έτσι συμβάλλουν στην ουσιαστική στήριξη μελλοντικών εκπαιδευτικών 
(22,81% εκπαιδευτικοί, 27,91% φοιτητές/τριες). 
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Βασικές επιστημονικές αρχές 
ανάπτυξης της μεντορείας στο 
πλαίσιο πρακτικής άσκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
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Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές επιστημονικές αρχές 
ανάπτυξης της μεντορείας στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των επίσημων προγραμμάτων mentoring που 
μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την αποτελεσματικότητα του προγράμματος 
είναι κυρίως τα εξής: 

(α) οι στόχοι του προγράμματος, 

(β) η επιλογή των συμμετεχόντων, 

(γ) η αντιστοίχιση των συμβούλων και των εκπαιδευτών (mentors), 

(δ) η συχνότητα της συνάντησης, 

(ε) η διαδικασία καθορισμού στόχων, 

(στ) η αξιολόγηση. 

Επίσης συγκεκριμένες δεξιότητες είναι απαραίτητες στο σύνολο των μεντό-
ρων στη βάση των διαφορετικών ρόλων που καλούνται να διαδραματίσουν 
οι μέντορες. Τα παραπάνω θα αναλυθούν στο παρόν κεφάλαιο. 

Για κάθε πρόγραμμα μεντορείας υπάρχει ένας κύκλος έξι βασικών σταδίων, 
καθένα από τα οποία εξαρτάται από την αποτελεσματική ερώτηση, την ενερ-
γητική ακρόαση, τη σαφή ανατροφοδότηση και τις καλά οργανωμένες συνε-
δρίες (Serrat, 2009).

1. Πρώτον, ο μέντορας και ο μεντορευόμενος γνωρίζονται μεταξύ τους 
για να δημιουργήσουν σχέσεις, να δεσμευτούν και να συμφωνήσουν 
ποιος είναι ο στόχος. 

2. Δεύτερον, συζητούν την τρέχουσα πραγματικότητα, στην οποία ο μέ-
ντορας θα προσαρμόσει το στυλ καθοδήγησης. 

3. Τρίτον, διερευνούν τις διαθέσιμες επιλογές που έχουν για την ανά-
πτυξη και υλοποίηση του προγράμματος μεντορείας. 

4. Τέταρτον, εντοπίζουν και δεσμεύονται σε μια πορεία δράσης (με ρυθ-
μό με τον οποίο ο μεντορευόμενος αισθάνεται άνετα) σύμφωνα με 
κοινές προσδοκίες. 
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5. Πέμπτον, ο μεντορευόμενος υλοποιεί τις συμφωνημένες ενέργειες με 
την υποστήριξη και σαφή, εποικοδομητική και θετική ανατροφοδότη-
ση από τον μέντορα. 

6. Τέλος, ο μέντορας και ο μεντορευόμενος αξιολογούν το πρόγραμμα 
(π.χ. σε επίπεδο παροχής καθοδήγησης, υποστήριξης, γνώσεων που 
αποκτήθηκαν) και πώς θα μπορούσαν να βασιστούν σε αυτήν τη γνώ-
ση, πιθανώς ξεκινώντας έναν νέο κύκλο καθοδήγησης.

Σχήμα 4.1: Διαδικασία ανάπτυξης προγράμματος μεντορείας

Πηγή: Serrat, 2009.

Ανάλυση, Κατανόηση της Υπάρχουσας 
κατάστασης

Ορισμός του επιθυμητού στόχου

Αναζήτηση των πιθανών επιλογών

Μάθηση και Εξέλιξη βασισμένη στις 
προσυμφωνημένες κατευθύνσεις

Δράση, Αναγνώριση και δέσμευση στις 
πράξεις με τις ανάλογες δράσεις mentoring

Αξιολόγηση, Ανατροφοδότηση της εμπειρίας 
και σχεδιασμός επόμενων βημάτων
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Ο Zachary (2000) με τη σειρά του προσδιόρισε τέσσερις φάσεις ανάπτυξης 
ενός προγράμματος μεντορείας που έχουν ως κάτωθι:

 ▪ Προετοιμασία – Αυτή η αρχική φάση μπορεί να περιλαμβάνει αξιο-
λόγηση των κινήτρων τους, καθώς και αξιολόγηση της μελλοντικής 
σχέσης καθοδήγησης.

 ▪ Διαπραγμάτευση – Η επιτυχής ολοκλήρωση της φάσης των διαπραγ-
ματεύσεων είναι εκείνη που οδηγεί σε οφέλη από το πρόγραμμα.

 ▪ Ενεργοποίηση – Αυτή η φάση είναι η φάση υλοποίησης της σχέσης 
μεντορείας και χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να ολοκληρωθεί 
από τις άλλες φάσεις.

 ▪ Κλείσιμο – Ανεξάρτητα από το αν η σχέση καθοδήγησης ήταν θετική 
ή όχι, αυτή η φάση προσφέρει την ευκαιρία στα μέρη της μεντορικής 
σχέσης να αξιοποιήσουν τη μάθησή τους και να προχωρήσουν.

Στα ανωτέρω μπορεί να προστεθεί μία ακόμα φάση, ή αλλιώς υποστάδιο των 
πρώτων φάσεων, που είναι η αξιολόγηση του επιπέδου προετοιμασίας του 
οργανισμού για την εφαρμογή προγραμμάτων μεντορείας, όπως στο πλαί-
σιο της πρακτικής άσκησης (Baran, 2016). Η αξιολόγηση της ετοιμότητας του 
οργανισμού αποτελεί μέρος της ανάλυσης πριν από την εφαρμογή, η οποία 
επιτρέπει τον προσδιορισμό του αρχικού επιπέδου δέσμευσης του οργανι-
σμού για την ανάπτυξη των εργαζομένων και τη διατήρηση των ταλέντων. Το 
μοντέλο προετοιμασίας του οργανισμού για την εφαρμογή προγραμμάτων 
καθοδήγησης δίνει τη δυνατότητα στη διοίκηση να καθορίσει το εύρος των 
αλλαγών διαχείρισης ανθρώπινων πόρων που θα εισαχθούν και λαμβάνει 
υπόψη τους εξής τομείς της διαχείρισης του οργανισμού (Baran, 2016): α) 
τις αξίες και τις στρατηγικές του οργανισμού, β) την ανάπτυξη του οργανι-
σμού και των εργαζομένων του, γ) τον καθορισμό στόχων, δ) τη διεξαγωγή 
αξιολογήσεων απόδοσης και την παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους, ε) 
τη συνεργασία και τη δημιουργία θετικών σχέσεων εντός του οργανισμού.

4.1 Σχεδιασμός προγράμματος μεντορείας

Για να διασφαλιστεί ότι η δυναμική της μεντορικής σχέσης είναι αποτελε-
σματική και οι στόχοι της επιτυγχάνονται, χρειάζεται να εδραιωθεί στο πλαί-
σιο μιας συμφωνίας καθοδήγησης. 

Ο σκοπός της συμφωνίας καθοδήγησης είναι τετραπλός: 
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α) να επισημάνει τη δέσμευση και των δύο μερών στη σχέση καθοδήγησης 
όσον αφορά τον χρόνο, τον χώρο, την εστίαση, τους πόρους και την 
ενέργεια, 

β) να αξιολογήσει την απόδοση, 

γ) να τεθούν όρια γύρω από το περιβάλλον που προάγει την ασφάλεια και 
τη σαφήνεια σχετικά με το τι πρόκειται να αναπτυχθεί και να επιτευχθεί 
διαμέσου της μεντορικής σχέσης, 

δ) να προσδιορίσει με σαφήνεια και να καθοδηγήσει τον μέντορα και τον 
καθοδηγούμενο όσον αφορά στο τι πρέπει να επιτευχθεί εντός της με-
ντορικής σχέσης (National Treasury Republic of South Africa, n.d.).

Περαιτέρω, υποστηρίζεται ότι η επιτυχία της μεντορικής σχέσης βασίζε-
ται όχι μόνο στη δέσμευση κάθε μέρους αλλά και στο βαθμό στον οποίον ο 
μέντορας και ο καθοδηγούμενος είναι σε θέση να συν-δημιουργήσουν και 
να θέτουν στόχους SMART. Αυτοί οι στόχοι είναι οι εξής (National Treasury 
Republic of South Africa, n.d):

 ▪ S = Συγκεκριμένος (Specific and Stretched). Ο στόχος πρέπει να είναι 
γραμμένος σε μια γλώσσα που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο και 
που θα οδηγεί τον καθοδηγούμενο να εκτελέσει αυτόν τον στόχο.

 ▪ Μ = Μετρήσιμος (Measurable). Πρέπει να υπάρχει τρόπος να διασφα-
λιστεί ότι ο στόχος έχει πράγματι επιτευχθεί ή ότι έχει σημειωθεί πρό-
οδος προς αυτή την κατεύθυνση.

 ▪ Α = Επιτεύξιμος (Achievable). Οι στόχοι του προγράμματος πρέπει να 
είναι ρεαλιστικοί και εφικτοί.

 ▪ R = Σχετικός (Relevant). Η εργασία ή η δραστηριότητα πρέπει να είναι 
σχετική με τον καθοδηγούμενο. Όπου υπάρχει έλλειψη σαφήνειας ως 
προς το τι πρέπει να επιτευχθεί, ο καθοδηγούμενος θα δυσκολευτεί 
να ολοκληρώσει αυτό που πρέπει να γίνει.

 ▪ T = Σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο (Time-Framed). Πρέπει να 
συν-δημιουργηθούν ρεαλιστικά χρονικά πλαίσια, διαφορετικά ο κα-
θοδηγούμενος θα αγωνιστεί για να επιτύχει στόχους που είναι επιτεύ-
ξιμοι αλλά υπονομεύονται από την αρχή.

Ο σχεδιασμός και πιο συγκεκριμένα ο προσδιορισμός σκοπών και στόχων 
είναι κρίσιμος, καθώς αποτελεί τη βάση για τον προσανατολισμό του προ-
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γράμματος και την εφαρμογή του. Σε αυτό το στάδιο, χρειάζεται επιπλέον 
να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν τα εξής (MENTOR/ National Mentoring 
Partnership, 2005):

 ▪ Τον πληθυσμό στον οποίον θα απευθυνθεί το πρόγραμμα μεντορείας,

 ▪ Το είδος της μεντορείας που θα παρέχει το πρόγραμμα,

 ▪ Τη φύση των συνεδριών μεντορείας,

 ▪ Το χρονικό διάστημα της μεντορείας,

 ▪ Τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τους μέντορες και τους μεντορευ-
όμενους,

 ▪ Τα άτομα τα οποία θα προσληφθούν ως μέντορες,

 ▪ Τα ενδιαφερόμενα μέρη του προγράμματος,

 ▪ Τους τρόπους προβολής και προώθησης του προγράμματος μεντο-
ρείας,

 ▪ Τις μεθόδους αξιολόγησης της προόδου της μεντορικής σχέσης και 
της επιτυχίας του προγράμματος.

4.2 Εφαρμογή προγράμματος μεντορείας

Η διασφάλιση της καλής διαχείρισης του προγράμματος καθοδήγησης είναι 
ζωτικής σημασίας. Ένα καλά διαχειριζόμενο πρόγραμμα προάγει την ακρί-
βεια και την αποτελεσματικότητά του, καθιερώνει την αξιοπιστία του και 
παρέχει τη δυνατότητα να μετράται αποτελεσματικά η πρόοδος και να εντο-
πίζονται τομείς που χρειάζονται βελτίωση. Ένα αποτελεσματικό σχέδιο για 
τη διαχείριση του προγράμματος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
στοιχεία (MENTOR/ National Mentoring Partnership, 2005): 

 ▪ Μια συμβουλευτική ομάδα. 

 ▪ Ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τη διαχείριση των πληροφοριών του 
προγράμματος. 

 ▪ Ένα σχέδιο ανάπτυξης πόρων που επιτρέπει τη διαφοροποιημένη συ-
γκέντρωση κεφαλαίων. 

 ▪ Ένα σύστημα παρακολούθησης του προγράμματος. 

 ▪ Στρατηγικές για την ανάπτυξη του προσωπικού. 



56

 ▪ Ισχυρές προσπάθειες υπεράσπισης της καθοδήγησης τόσο στο δημό-
σιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

 ▪ Αποτελεσματικές δημόσιες σχέσεις και προσπάθειες επικοινωνίας.

Περαιτέρω, οι αποτελεσματικές, συνεπείς, καθημερινές λειτουργίες είναι ση-
μαντικές για την επιτυχία οποιουδήποτε προγράμματος καθοδήγησης. Απο-
τελεσματικές στρατηγικές για τις επιχειρησιακές λειτουργίες του προγράμ-
ματος μεντορείας είναι οι εξής (MENTOR/ National Mentoring Partnership, 
2005): 

 ▪ Πρόσληψη μεντόρων, καθοδηγούμενων και άλλων εθελοντών. 

 ▪ Έλεγχος πιθανών μεντόρων και καθοδηγούμενων. 

 ▪ Παροχή προσανατολισμού και εκπαίδευσης για μέντορες.

 ▪ Αντιστοίχιση μεντόρων και καθοδηγούμενων. 

 ▪ Συγκέντρωση μεντόρων και καθοδηγούμενων για δραστηριότητες και 
συνεδρίες που εμπίπτουν στις καθορισμένες παραμέτρους του προ-
γράμματος. 

 ▪ Υποστήριξη, επίβλεψη και παρακολούθηση των σχέσεων καθοδήγη-
σης. 

 ▪ Αναγνώριση των συνεισφορών όλων των συμμετεχόντων στο πρό-
γραμμα. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ο ισχυρισμός των Inzer και Crawford (2005) οτι 
απαιτείται η κατάρτιση των μεντόρων αλλά και η επιλογή του κατάλληλου 
μοντέλου ηγεσίας. Ο μέντορας θα πρέπει να χρησιμοποιεί ένα μετασχηματι-
στικό στυλ ηγεσίας, καθώς αυτό το στυλ έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται με πιο 
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο ηγεσίας, 
ο ηγέτης αναζητά πιθανά κίνητρα στους υφισταμένους, επιδιώκει να ικανο-
ποιήσει υψηλότερες ανάγκες και δεσμεύει την προσπάθεια του μεντορευό-
μενου, όπου οδηγεί σε μια σχέση αμοιβαίας υποκίνησης. Αντίθετα, η χρήση 
ηγεσίας laissez-faire (γνωστικά και ως αντιπροσωπευτική ηγεσία) από έναν 
μέντορα διαπιστώθηκε ότι σχετίζεται αρνητικά με τη λήψη καθοδήγησης 
από τον προστατευόμενο. Ο μέντορας που προσελκύει τον προστατευόμενο 
και συμβάλει στον μετασχηματισμό του με βάση τις ανάγκες του είναι ένας 
αποτελεσματικός μέντορας. Ο μέντορας χρειάζεται  να επικεντρώνεται στην 
προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του προστατευόμενου.
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4.3 Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση προγράμμα-
τος μεντορείας

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των απο-
τελεσματικών προγραμμάτων καθοδήγησης. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σημα-
ντικό να αξιολογείται η επιτυχία του προγράμματος και να εντοπίζονται το-
μείς που χρειάζονται βελτίωση. 

Σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό να υπάρχει: 

α) ένα σχέδιο για τη μέτρηση της διαδικασίας του προγράμματος με ακρί-
βεια, 

β) μια διαδικασία για τη μέτρηση του κατά πόσο έχουν επιτευχθεί τα ανα-
μενόμενα αποτελέσματα και 

γ) μια διαδικασία που αντικατοπτρίζει τα ευρήματα της αξιολόγησης 
και τα κοινοποιεί στα κατάλληλα μέρη (MENTOR/ National Mentoring 
Partnership, 2005). 

Το Cedefop (2013) και οι Inzer και Crawford (2005) επίσης εστιάζουν στο ζή-
τημα της αξιολόγησης, δηλαδή στη μέτρηση της προόδου της μεντορικής 
σχέσης αλλά και της παροχής ανατροφοδότησης. 

 ▪ Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση αναφέρεται στη μέτρηση της προόδου και 
εξετάζει τη σχέση μεταξύ του μέντορα και του καθοδηγούμενου. Η 
αξιολόγηση της προόδου της σχέσης θα πρέπει να είναι μια πτυχή των 
περισσότερων συναντήσεων μεταξύ του μέντορα και του καθοδηγού-
μενου αλλά στον κύκλο της σχέσης χρειάζεται  να είναι κεντρική στις 
συναντήσεις. Η αξιολόγηση χρειάζεται να διενεργείται τόσο από τον 
μέντορα όσο και από τον καθοδηγούμενο. Και τα δύο μέλη θα πρέπει 
να ενθαρρύνονται να κάνουν αυτοαξιολόγηση. Ο μέντορας μπορεί 
να αξιολογήσει την πρόοδο του καθοδηγούμενου και αντίστροφα. Τα 
αποτελέσματα των αντίστοιχων αξιολογήσεών τους θα πρέπει να κοι-
νοποιούνται και στα δύο μέλη. Η αξιολόγηση μπορεί να είναι τυπική 
ή άτυπη. Η επίσημη αξιολόγηση μπορεί να επικεντρωθεί σε ζητήματα 
που αφορούν την ακρίβεια, την αξιοπιστία, τις εξειδικευμένες γνώ-
σεις του θέματος, τον προγραμματισμό μαθημάτων, τις επικοινωνι-
ακές δεξιότητες, τη χρήση πόρων, τα κύρια πλεονεκτήματα, τις ανα-
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πτυξιακές ανάγκες, την εφαρμογή μεθόδων διδασκαλίας και θέματα 
διαχείρισης της τάξης. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα πρέπει 
να αποτελούν μέρος μιας έκθεσης που συντάσσεται στο τέλος της 
σχέσης καθοδήγησης. Η άτυπη αξιολόγηση συνδέεται με καθημερινά 
σχόλια, ανεπίσημες συμβουλές και φιλικές κριτικές, χωρίς να αποτε-
λούν μέρος των επίσημων εκθέσεων αξιολόγησης. Ο τρόπος με τον 
οποίο παρέχεται η ανατροφοδότηση είναι κεντρικός στο θέμα της 
αξιολόγησης. 

 ▪ Ανατροφοδότηση: Η αποτελεσματική ανατροφοδότηση είναι μια ζω-
τική πτυχή της μεντορείας. Είναι καθήκον των μεντόρων να παρέχουν 
ειλικρινή, κριτική, έγκαιρη, τακτική και υποστηρικτική ανατροφοδό-
τηση στους μεντορευόμενους. Αυτή η ανατροφοδότηση θα πρέπει 
πάντα να στοχεύει στην ευημερία του καθοδηγούμενου προκειμένου 
να αναπτύξει αποτελεσματικά την πρακτική του, να μάθει και να ανα-
πτυχθεί για να αντιμετωπίσει και να επιτύχει νέες προκλήσεις. 

Οι βασικές αρχές της ανατροφοδότησης είναι οι εξής:

1. οι μέντορες πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και ρεαλιστές όσον αφορά 
στην ανατροφοδότηση, αναφέροντας πρακτικές μεθόδους και συγκε-
κριμένους τομείς στους οποίους ο καθοδηγούμενος μπορεί να επιτύ-
χει τις προτεινόμενες αλλαγές.

2. μια συνεδρία ανατροφοδότησης πρέπει πάντα να ξεκινά με ανατρο-
φοδότηση και αναγνώριση θετικών τομέων στους οποίους ο καθοδη-
γούμενος τα πάει καλά, ακόμη κι αν αυτοί είναι σχετικά ασήμαντοι, 
προτού διεξαχθεί η συζήτηση σχετικά με τα αδύνατα σημεία του με-
ντορευόμενου.

3. η ανατροφοδότηση πρέπει να είναι πάντα ειλικρινής και γνήσια. Η 
ανατροφοδότηση δεν πρέπει ποτέ να είναι προσωπικής φύσης και 
πρέπει να αφορά τους τομείς-στόχους για ανάπτυξη, με βάση τους 
σκοπούς της μεντορικής σχέσης.

4. οι μέντορες πρέπει να αποφεύγουν να δίνουν υπερβολικά θετικά ή 
υπερβολικά αρνητικά σχόλια, προσαρμόζοντας τις προσδοκίες τους, 
ώστε να αντιστοιχούν στο επίπεδο ανάπτυξης του καθοδηγούμενου 
και στη συνολική κατάσταση που εμπλέκεται.
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5. οι μέντορες πρέπει να αποφεύγουν τόσο τις υπερβολικά τυπικές όσο 
και τις υπερβολικά οικείες προσεγγίσεις όταν παρέχουν σχόλια. Μια 
επιδέξια ισορροπία μεταξύ αυτών των αντιθέτων διασφαλίζει μια 
καλή προσέγγιση καθοδήγησης που είναι ταυτόχρονα θετική και προ-
κλητική, στην οποία ο μέντορας παρέχει την κατάλληλη καθοδήγηση 
και υποστήριξη για την ανάπτυξη του καθοδηγούμενου.

6. ένας μέντορας θα πρέπει να παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο ο 
καθοδηγούμενος αντιμετωπίζει την ανατροφοδότηση. Θα πρέπει να 
έχει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης εάν παρατηρήσει ότι ο καθοδηγού-
μενος αναστατώνεται ή είναι εχθρικός για τα σχόλια που έλαβε. Μερι-
κά βήματα για την επίλυση μιας τέτοιας κατάστασης είναι η προσαρ-
μογή της συζήτησης καθοδήγησης, η αναβολή της συνάντησης εάν 
είναι απαραίτητο ή η κατανομή χρόνου στον καθοδηγούμενο προκει-
μένου να διερευνήσει την ανατροφοδότηση, ο προβληματισμός και η 
συζήτηση περιοχών ανεπιθύμητης ανατροφοδότησης. 

7. οι μέντορες μπορεί επίσης να χρειαστεί να δώσουν προτεραιότητα 
μεταξύ των στοιχείων ανατροφοδότησης. Στην περίπτωση πολλών ση-
μείων κριτικής, μπορεί να είναι συνετό να αναφερθούν μόνο οι πιο 
σημαντικοί τομείς σε πρώτη φάση εισάγοντας σταδιακά τα άλλα θέ-
ματα, καθώς ο καθοδηγούμενος σημειώνει πρόοδο στην προσαρμογή 
στις αλλαγές που μπορεί να χρειαστεί να κάνει.

Οι Inzer και Crawford (2005) επίσης προσθέτουν ότι η αξιολόγηση του προ-
γράμματος είναι κρίσιμη, δεδομένου ότι παρέχει πληροφόρηση σχετικά με 
το αν θα πρέπει να τροποποιηθεί το πρόγραμμα μεντορείας ως προς τα 
στοιχεία του. Τα αποτελέσματα μπορούν να αξιολογηθούν καταγράφοντας 
τις αλλαγές συμπεριφοράς, συγκρίνοντας το κόστος και κάνοντας μια ανά-
λυση κόστους – οφέλους. Οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να 
αναπτυχθεί στο στάδιο του σχεδιασμού με τη συμβολή και τη συνεργασία 
από ολόκληρο τον οργανισμό. Η διαδικασία θα πρέπει επίσης να είναι πολύ 
σαφής στους συμμετέχοντες. Η αξιολόγηση των προσπαθειών κατάρτισης 
και ανάπτυξης περιλαμβάνει τεστ πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμ-
ματος, καθώς και μακροπρόθεσμη παρακολούθηση με τους συμμετέχοντες 
και τις ομάδες ελέγχου. Αυτά τα τεστ μπορεί να είναι συνεντεύξεις, ερωτημα-
τολόγια και έρευνες για να αποκαλύψουν τη στάση των συμμετεχόντων απέ-
ναντι στην καθοδήγηση, την κατανόησή τους για τη διαδικασία καθοδήγησης 
και τις αντιλήψεις τους για το οργανωτικό κλίμα. 
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Οι Waters, McCabe, Kiellerup και Kiellerup (2002) διερεύνησαν τη σχέση με-
ταξύ του mentoring που σχετίζεται με τη σταδιοδρομία, του ψυχοκοινωνικού 
mentoring, της επιχειρηματικής επιτυχίας και της αυτοεκτίμησης σε 77 συμ-
μετέχοντες (μέντορες και μεντορευόμενους) σε ένα πρόγραμμα που σχεδι-
άστηκε για να βοηθήσει στην ίδρυση μιας νέας επιχείρησης. Μια σύγκριση 
των αντιλήψεων των δύο ομάδων συμμετεχόντων κατέδειξε ότι οι μέντορες 
θεωρούσαν ότι παρέχουν υψηλότερα επίπεδα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
από ότι οι μεντορευόμενοι. Οι αντιλήψεις των μεντορευόμενων για την επι-
χειρηματική επιτυχία προβλέφθηκαν από τη συχνότητα επαφής με τους μέ-
ντορες και το επίπεδο υποστήριξης που σχετιζόταν με τη σταδιοδρομία που 
παρείχε ο μέντοράς τους. Τα ανωτέρω οδηγούν τη συζήτηση στα επιθυμητά 
χαρακτηριστικά του μέντορα. 

Η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία αναφέρει ότι  τα χαρακτηριστικά της 
αποτελεσματικής μεντορείας είναι η ικανότητα και η προθυμία (DO-IT, 
University of Washington, 2021):  

 ▪ εκτίμησης του μεντορευόμενου ως άτομο, 

 ▪ ανάπτυξης αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, 

 ▪ διατήρησης εμπιστευτικότητας, ενεργού ακρόασης, 

 ▪ παροχής βοήθειας στην επίλυση προβλημάτων, 

 ▪ επικέντρωσης στην ανάπτυξη του καθοδηγούμενου. 

Τα χαρακτηριστικά ενός καλού μέντορα σύμφωνα με τον Cronin (2020) περι-
λαμβάνουν τα εξής: 

α) ενεργό ακρόαση, 

β) ενσυναίσθηση, 

γ) ενθάρρυνση, 

δ) αυτογνωσία, 

ε) ειλικρίνεια. 
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Ο Reeves (2021) προσθέτει τα εξής χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει 
ένας μέντορας: 

α) θετική στάση, 

β) καλές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου, 

γ) ανοικτότητα στη μάθηση και στις νέες προοπτικές, 

δ) επικοινωνιακές δεξιότητες, 

ε) ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, 

στ) ηγετικές ικανότητες.  
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Μοντέλα μεντορείας – Βήματα 
και στάδια επιμόρφωσης 
μεντόρων – Μοντέλο μεντορείας 
στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης 
εκπαιδευομένων ΙΕΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
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Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται επιτυχημένα μοντέλα μεντορείας για 
πρακτική άσκηση τόσο από τον ελληνικό όσο και από το διεθνή χώρο και στο 
τέλος του κεφαλαίου γίνεται αναφορά στο μοντέλο που θα ακολουθηθεί στο 
πλαίσιο μεντορείας για εκπαιδευόμενους ΙΕΚ.

Το University of Toronto (2021) αναφέρεται σε ένα μοντέλο μεντορείας τεσ-
σάρων σταδίων, ως εξής:

1. Προετοιμασία: Η προετοιμασία είναι το στάδιο ανακάλυψης της σχέ-
σης καθοδήγησης. Σε αυτό το στάδιο εντάσσονται τα εξής βήματα: 
α) ανακάλυψη προσωπικού κινήτρου και ετοιμότητα ενός ατόμου να 
γίνει μέντορας, β) γνωριμία και δημιουργία σχέσεων με τον μεντο-
ρευόμενο, γ) από κοινού δημιουργία ενός πλαισίου για τη μαθησιακή 
συνεργασία. 

2. Διαπραγμάτευση: Η διαπραγμάτευση είναι το επιχειρηματικό στάδιο 
της σχέσης καθοδήγησης. Σε αυτό το στάδιο εντάσσονται τα εξής βή-
ματα: α) υποστήριξη του μεντορευόμενου στη βάση της παροχής βο-
ήθειας προκειμένου να δημιουργήσει στόχους μάθησης, β) δημιουρ-
γία ενός συμβολαίου μάθησης με τον μεντορευόμενο, προκειμένου 
να σχεδιαστούν κοινές ευθύνες και βασικοί κανόνες, γ) καθορισμός 
ορίων με τον μεντορευόμενο. 

3. Ενεργοποίηση: Η ενεργοποίηση είναι το στάδιο εργασίας της σχέσης 
της μεντορείας που επιτρέπει την ανάπτυξη, καθώς οι μέντορες έχουν 
τη μεγαλύτερη επαφή με τους μεντορευόμενους. Σε αυτό το στάδιο 
εντάσσονται τα εξής βήματα: α) υποστήριξη της μάθησης του μεντο-
ρευόμενου και αμφισβήτηση υφιστάμενων υποθέσεων μέσω καθοδή-
γησης κατ' ιδίαν ή ομαδικής εργασίας υπό τη μεντορεία, β) παροχή 
σχολίων (ανατροφοδότηση) στους μεντορευόμενους, προκειμένου να 
επιτύχουν τους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους τους.

4. Αναστοχασμός: Ο αναστοχασμός είναι το στάδιο προβληματισμού 
της σχέσης μεντορείας. Σε αυτό το στάδιο εντάσσονται τα εξής βή-
ματα: α) αξιολόγηση της αξίας της συνεργασίας μέντορα και μεντο-
ρευόμενου, β) προσδιορισμός των τομέων ανάπτυξης και μάθησης, γ) 
εστίαση στα μαθησιακά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν.
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Η επενδυτική τράπεζα Brown Brothers Harriman (2006) αναφέρει ένα μοντέ-
λο μεντορείας έξι σταδίων, το οποίο έχει ως εξής:

1. Στάδιο 1 – Προσδιορισμός της καταλληλόλητας και της αναγκαιότη-
τας της μεντορείας: Η καθοδήγηση δεν είναι κατάλληλη για όλους. 
Μια αποτελεσματική εμπειρία καθοδήγησης απαιτεί χρόνο, προσπά-
θεια και δέσμευση τόσο από τον καθοδηγούμενο όσο και από τον 
μέντορα. Αν και η καθοδήγηση μπορεί να είναι πολύτιμο μέρος της 
ανάπτυξης κάποιου, μπορεί να υπάρχουν άλλες δραστηριότητες που 
είναι πιο πρακτικές ή κατάλληλες στη βάση των ιδιαιτεροτήτων και 
των αναγκών του μεντορευόμενου / του οργανισμού.

2. Στάδιο 2 – Προγραμματισμός: Για να τεθεί σε εφαρμογή ένα πρό-
γραμμα μεντορείας θα πρέπει να δημιουργηθεί μια σταθερή βάση 
αυτογνωσίας, να αποκτηθεί μια σαφής εστίαση, να προσδιοριστούν 
οι στόχοι και να καθοριστούν συγκεκριμένα στυλ καθοδήγησης που 
είναι κατάλληλα.

3. Στάδιο 3 – Εύρεση του μέντορα: Οι μέντορες μπορούν να προσφέ-
ρουν μεγάλη ποικιλία μαθησιακών εμπειριών, στη βάση των ιδιαίτε-
ρων χαρακτηριστικών τους (π.χ. επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων, έτη προϋπηρεσίας). Ως εκ τούτου, σε αυτό το στάδιο θα 
πρέπει να γίνει η επιλογή του κατάλληλου μέντορα με βάση τον σκοπό 
της μεντορικής σχέσης, των χαρακτηριστικών του μέντορα που επιθυ-
μεί ο μεντορευόμενος να έχει, την πηγή προσέλκυσης του μέντορα.

4. Στάδιο 4 – Προσδιορισμός της μεντορικής σχέσης: Όπως κάθε συ-
νεργασία, μια σχέση καθοδήγησης είναι πιο πιθανό να πετύχει εάν οι 
προσδοκίες και οι βασικοί κανόνες συμφωνηθούν στην αρχή. Η συμ-
φωνία καθοδήγησης παρέχει το πλαίσιο για τη θέσπιση κατευθυντή-
ριων γραμμών, δεσμεύσεων και στόχων για τη συνεργασία μέντορα 
και μεντορευόμενου.

5. Στάδιο 5 – Υλοποίηση: Ο προγραμματισμός των ενεργειών κατά τη δι-
αδικασία της μεντορείας είναι απαραίτητος, καθώς θα διατηρήσει τη 
σύμπραξη καθοδήγησης σε καλό δρόμο και θα επικεντρωθεί στους στό-
χους που έχουν τεθεί. Μια ακμάζουσα σχέση εξαρτάται από την επένδυ-
ση των δύο μερών σε ενέργεια και δέσμευση. Ενέργειες που μπορούν 
να βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ο προσδιορισμός βη-
μάτων δράσης και ο σχεδιασμός αποτελεσματικών συναντήσεων.
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6. Στάδιο 6 – Τέλος της συνεργασίας: Το τέλος της συνεργασίας καθοδή-
γησης είναι ένα φυσικό μέρος της μεντορικής διαδικασίας. Η μετάβα-
ση δεν σημαίνει ότι ο καθοδηγούμενος και ο μέντορας δεν θα έχουν 
περαιτέρω επαφή, καθώς συχνά οι πρώην συνεργάτες καθοδήγησης 
παραμένουν στενοί συνάδελφοι, ενώ αποτελούν και σημαντικούς πό-
ρους σε έναν οργανισμό, όπως και ιδιαίτερα αποτελεσματική τεχνική 
δικτύωσης. Ωστόσο, σημαίνει ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της με-
ντορικής σχέσης και δεν χρειάζεται πλέον να διατηρείται η δομή μιας 
συνεργασίας καθοδήγησης. 

Το Cedefop (2013) αναφέρει τρεις προσεγγίσεις μεντορείας: 

α) επίσημη vs. ανεπίσημη μεντορεία, 

β) μεντορεία εστιασμένη σε ένα αντικείμενο vs. μεντορεία γενικών θεμά-
των, 

γ) ηλεκτρονική μεντορεία (e-mentoring). 

Αμέσως παρακάτω παρουσιάζονται αυτά τα τρία μοντέλα:

1. Επίσημη έναντι άτυπης μεντορείας: Η μεντορεία μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί είτε σε επίσημο είτε σε άτυπο επίπεδο. Η άτυπη μεντορεία 
είναι σε μεγάλο βαθμό μια αυθόρμητη, ad hoc σχέση, χωρίς οργανω-
τική παρέμβαση ή έλεγχο. Αντίθετα, η επίσημη μεντορεία οργανώ-
νεται από έναν οργανισμό, συνήθως χρησιμοποιώντας ένα δομημέ-
νο, προσχεδιασμένο πρόγραμμα και χρησιμοποιείται συχνά για την 
ανάπτυξη νέων μελών του προσωπικού. Οι ρόλοι και οι ευθύνες στα 
επίσημα σχήματα καθορίζονται με σαφήνεια. Ο μέντορας και ο καθο-
δηγούμενος μπορεί να κανονίζουν συναντήσεις εκ των προτέρων σε 
καθορισμένο χώρο και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ο μέντορας μπορεί να χρειαστεί να συμμετάσχει επίσης 
σε επίσημη αξιολόγηση και αναφορά σχετικά με τον καθοδηγούμενο. 
Αυτό μπορεί να αλλάξει τη δυναμική της σχέσης. Αν και ένα άτυπο 
σύστημα μεντορείας μπορεί να φαίνεται να ξεχωρίζει όσον αφορά τα 
οφέλη του για το ζεύγος καθοδήγησης (λόγω της αντιληπτής ελευθε-
ρίας και έλλειψης υποχρεώσεων σε σύγκριση με το επίσημο σύστημα 
καθοδήγησης), η επιτυχία οποιουδήποτε προγράμματος καθοδήγη-
σης εξαρτάται από το δεσμό και τη σχέση μεταξύ των δύο μερών που 
συμμετέχουν στη μεντορική σχέση. Επομένως, η υπόθεση ότι οι άτυ-
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πες σχέσεις μεντορείας είναι πιο ωφέλιμες από τις επίσημες σχέσεις 
μεντορείας είναι μάλλον απλοϊκή.

2. Μεντορεία ειδικού θέματος έναντι μεντορείας γενικού θέματος: 
Υπάρχει η άποψη ότι, εάν ένας μέντορας έχει επαρκή εμπειρία, τότε 
μπορεί να καθοδηγήσει έναν μεντορευόμενο, ανεξάρτητα από τη 
γνώση του μέντορα για την ειδικότητα του θέματος. Αντίθετα, υπάρ-
χει και η άποψη ότι, για να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε αποτελε-
σματική καθοδήγηση, ο μέντορας πρέπει να είναι ειδικός σε θέματα/
δεξιότητες. Το ερώτημα αυτό εμφανίζεται συνήθως όταν υπάρχει 
ένταση μεταξύ της γενικής καθοδήγησης και της ειδικής καθοδήγη-
σης και εμφανίζεται ιδιαίτερα σε καταστάσεις όπου είναι δύσκολο να 
βρεθούν επαρκείς εξειδικευμένοι μέντορες μέσα σε έναν οργανισμό. 

3. E-mentoring: Αφορά την παροχή συμβουλευτικής mentoring με την 
χρήση κάποιων ηλεκτρονικών μέσων και όχι διά ζώσης συναντήσεις. 
Καθώς η σχέση καθοδήγησης υπόκειται συχνά σε χωροχρονικούς πε-
ριορισμούς, η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να προσφέρει λύσεις. 
Συχνά υπάρχει μια φυσική απόσταση μεταξύ του τόπου απασχόλησης 
του μέντορα και του καθοδηγούμενου ή μεταξύ του μέντορα και του 
ιδρύματος, γεγονός που δημιουργεί δυσκολίες για την εκπαίδευση 
του μέντορα. Η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μεντορεία, 
αλλά όχι χωρίς περιορισμούς. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να 
εκληφθεί ως υποκατάστατο της δια ζώσης σχέσης, αλλά να χρησιμο-
ποιηθεί για να την ενισχύσει. Όσον αφορά τη σχέση μέντορα-καθοδη-
γούμενου, εκτός από τις τακτικές συναντήσεις πρόσωπο με πρόσω-
πο, μπορεί να υπάρχουν «εικονικές» συναντήσεις μέσω διαδικτύου, 
καθώς και επαφή διαμέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ιστολογί-
ου. Μία άλλη διάσταση της καθοδήγησης που μπορεί να εξυπηρετη-
θεί από την τεχνολογία είναι αυτή της εκπαίδευσης μέντορα και της 
αξιολόγησης καθοδηγητών. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη 
δημιουργία μιας κεντρικής βάσης δεδομένων μεντόρων που παρακο-
λουθείται και διευθύνεται από έναν καθορισμένο συντονιστή-μέντο-
ρα. Μέσω της βάσης δεδομένων αποστέλλονται στο μέντορα και στον 
καθοδηγούμενο έντυπα αξιολόγησης τα οποία μπορούν στη συνέχεια 
να σταλούν στα ενδιαφερόμενα μέρη του ιδρύματος. Εφόσον υπάρ-
χουν στοιχεία εκπαίδευσης και αξιολόγησης μπορεί να εκδοθεί ένα 
ηλεκτρονικό πιστοποιητικό στο τέλος του κύκλου καθοδήγησης.
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Στη συνέχεια, παρουσιάζονται πληροφορίες και γνώσεις που αποκτήθηκαν 
μέσα από τη διεξαγωγή ερευνών.  

Στη βάση του ότι πολλοί εργοδότες πειραματίζονται με εικονικούς τρόπους 
εργασίας, οι Jeske και Linehan (2020) διερεύνησαν την περίπτωση της μεντο-
ρείας στην ηλεκτρονική πρακτική άσκηση. Η μελέτη τους εξέτασε τις εμπει-
ρίες μεντορείας σε ένα δείγμα 158 ασκούμενων σε ηλεκτρονικό περιβάλλον 
που εργάζονται για διαφορετικές εταιρείες. Από τα αποτελέσματα βρέθηκε 
ότι δεν αυξήθηκε η ικανοποίηση από την άσκηση μεντορείας στο πλαίσιο 
πρακτικής άσκησης με ηλεκτρονικά μέσα αλλά αυξήθηκε η πιθανότητα οι 
ασκούμενοι να θέλουν να χρησιμοποιήσουν και μελλοντικά το mentoring, 
όπου αυξάνονταν όσο μεγαλύτερη ήταν η διάρκεια της ηλεκτρονικής πρακτι-
κής άσκησης. Η καθοδήγηση προσφέρθηκε ανεξάρτητα από τις ώρες εργασί-
ας την εβδομάδα. Η μεντορεία οδήγησε σε ανάπτυξη δεξιοτήτων, ιδιαίτερα 
σε σχέση με τις επικοινωνιακές δεξιότητες και την ικανότητα των ασκούμε-
νων να σκέφτονται στρατηγικά για να επιλύουν προβλήματα. Επιπλέον, οι 
ασκούμενοι σε ηλεκτρονικό περιβάλλον είχαν περισσότερες πιθανότητες να 
συνεργαστούν και να βοηθήσουν άλλους στην περίπτωση που συμμετείχαν σε 
πρόγραμμα μεντορείας. Είχαν επίσης ευκαιρίες να μοιραστούν πληροφορί-
ες, γνώσεις και εμπειρίες. Συνολικά, η ηλεκτρονική πρακτική άσκηση οδηγεί 
σε ανάπτυξη δεξιοτήτων, όταν υποστηρίζεται από προγράμματα μεντορείας, 
ακόμα και σύντομα. Αυτό οφείλεται στο ότι η μεντορεία επιτρέπει στους 
μέντορες να εξατομικεύουν την υποστήριξη των ασκούμενων σε ηλεκτρο-
νικό περιβάλλον, επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν σε δυνατά σημεία, 
συμβουλές σταδιοδρομίας και αναπτυξιακούς τομείς. Επιπλέον, οι μέντορες 
μαθαίνουν από τους ασκούμενούς τους και επωφελούνται, για παράδειγμα, 
μέσω δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν τη συν-κατασκευή και ανταλλαγή 
γνώσεων. Η καθοδήγηση προσφέρει στους επόπτες την ευκαιρία να μάθουν 
από τους ασκούμενους για διαφορετικές προοπτικές και τάσεις. Ειδικά στην 
περίπτωση της διαπολιτισμικότητας, η μεντορεία μπορεί να βοηθήσει τους 
επόπτες και τους ασκούμενους σε ηλεκτρονικό περιβάλλον να ανακαλύψουν 
και να αποσαφηνίσουν διαφορετικές πολιτιστικές προσδοκίες.

Σε παρόμοιο πλαίσιο, οι Owen και Whalley (2017) δημιούργησαν το μο-
ντέλο εικονικής μεντορείας CASE (Contextual, Administration, Scaffolding, 
Empowering) το οποίο έχει τους τέσσερις πυλώνες εφαρμογής: 

α) ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης, 

β) διαδικασία διαχείρισης, 
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γ) κλιμάκωση γνώσης, 

δ) διαδικασία ενδυνάμωσης. 

Οι συγγραφείς πιστεύουν ότι το μοντέλο έχει τη δυνατότητα να καθοδηγή-
σει τους οργανισμούς να αναπτύξουν τη δική τους παροχή εικονικής καθο-
δήγησης. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στους μέντορες να εργάζονται μαζί 
με τους μεντορευόμενους στο εξατομικευμένο επαγγελματικό ταξίδι μάθη-
σής τους, ενθαρρύνοντας έντονες συζητήσεις, βοηθώντας στην εξερεύνηση 
εναλλακτικών απόψεων και υποστηρίζοντας τον επαγγελματία να συνειδητο-
ποιήσει τη δύναμη της «μετασχηματιστικής υλοποίησης». Το μοντέλο Virtual 
Mentoring CASE εντάσσεται σε ένα διαμεσολαβημένο πλαίσιο αντιπροσω-
πείας, το οποίο βοηθά στην απεικόνιση της πολυπλοκότητας των ευκαιριών 
και των περιορισμών του καθοδηγούμενου μέσα στα δικά τους πλαίσια και 
με τη σειρά του διαμορφώνει το σχεδιασμό της παροχής επαγγελματικής 
μάθησης. Συνδυάζει επαρκή ρευστότητα για να μπορέσουν οι μέντορες και 
οι μεντορευόμενοι να εξατομικεύσουν την επαγγελματική μαθησιακή εμπει-
ρία, ενώ παρέχει επίσης επαρκή δομή, ώστε να αισθάνονται άνετα στο μα-
θησιακό τους ταξίδι. Στο μοντέλο CASEV irtual Mentoring προσδιορίζονται 
τέσσερα στάδια. Τα στάδια «Δεδομένα με βάση τα συμφραζόμενα» και «Δι-
αδικασία διαχείρισης» αποτελούν τη βάση που χρησιμοποιείται για τη δομή 
και την καθοδήγηση πιθανών σημείων εκκίνησης στο μαθησιακό ταξίδι. Τα 
στάδια «Scaffolding» και «Διαδικασία Ενδυνάμωσης» καθιστούν διαθέσιμα 
εξατομικευμένα εργαλεία και προσεγγίσεις που επιλέγει ο μεντορευόμενος 
με βάση τον «προορισμό» του (ο οποίος μπορεί να αλλάξει με την πάροδο 
του χρόνου). Αυτές οι πτυχές είναι πιθανό να είναι διαφορετικές κάθε φορά 
και οι αποφάσεις διαμορφώνονται από τις αντιληπτές ανάγκες. Τα τέσσερα 
στάδια του μοντέλου είναι: 

1. Δεδομένα συμφραζομένων: Στο πρώτο στάδιο οικοδομείται μια σχέση 
προς όφελος μίας αίσθησης του καθοδηγούμενου ως ολιστικού ατό-
μου, αλλά και μίας ιδέας για το τι ελπίζουν να επιτύχουν.

2. Διαδικασία διαχείρισης: Στο δεύτερο στάδιο γίνεται η ρύθμιση δια-
δικασιών / υποστήριξης με βάση τις ανάγκες, τις αξίες και τις πε-
ποιθήσεις του καθοδηγούμενου, συμπεριλαμβανομένων των εξής: α) 
συμφωνία για τις συνεδρίες μεντορείας, β) πολιτιστικά στοιχεία, γ) 
ρύθμιση ενός κοινόχρηστου διαδικτυακού χώρου (Practioner Reflexive 
Ongoing Practice Space – PROPs).
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3. Scaffolding: Στο τρίτο στάδιο ορίζεται ποιος είναι ο υπεύθυνος ώστε 
να υποστηρίξει κάθε καθοδηγούμενο προκειμένου να μπορέσει να 
επιτύχει τους στόχους / τις επιθυμίες του (προσωποποιημένη) αλλά 
και να προσαρμόσει το πρόγραμμα με βάση τις αλλαγές στις ανάγκες 
του καθοδηγούμενου και το ευρύτερο πλαίσιο.

4. Διαδικασία ενδυνάμωσης: Επιπλέον, παρέχεται διαρκής υποστήριξη 
και πρόκληση για να παρασχεθεί βοήθεια στους μεντορευόμενους να 
αναπτύξουν την πίστη τους στη δική τους ικανότητα, για να αυξάνουν 
την αυτό-αποτελεσματικότητά τους, για να επιτύχουν τις φιλοδοξίες 
τους και/ή τους συγκεκριμένους στόχους απόδοσης.

Ένα ακόμη μοντέλο που εφαρμόζεται στις ΗΠΑ αναπτύχθηκε από το American 
Institutes for Research σε συνεργασία με το Office of Career, Technical and 
Adult Education of the U.S. Department of Education στο πλαίσιο του σχεδίου 
Promoting Teacher Effectiveness in Adult Education το 2015. Η ανάλυση του 
παρόντος μοντέλου παραθέτεται όπως αναπτύχθηκε στη μεταδιδακτορική 
έρευνα της Τσάρπα (2020): 

1. «Βήμα προετοιμασίας: Οι ευθύνες του βήματος ετοιμότητας αναφέ-
ρονται κυρίως στον εκπαιδευτικό ηγέτη, ο ρόλος του οποίου είναι: να 
προσδιορίσει εάν το πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων είναι έτοιμο 
να συμμετάσχει σε μία επαγωγική διαδικασία, να αναπτύξει ένα όρα-
μα, να εντοπίσει και να εξαλείψει τους φραγμούς στην επιτυχία, και 
να προσδιορίσει ισχυρούς υποψήφιους για την ομάδα επαγωγής. 

2. Βήμα σχεδιασμού: Σε αυτό το βήμα, τα μέλη της ομάδας (η ομάδα πε-
ριλαμβάνει τον εκπαιδευτικό ηγέτη, τον μέντορα και τον ασκούμενο) 
ολοκληρώνουν την ανάγνωση του υποβάθρου και τον προκαταρκτικό 
σχεδιασμό για την κατανόηση των βασικών εννοιών του προγράμ-
ματος. Ο σκοπός αυτού του βήματος είναι να προσανατολιστεί στη 
διαδικασία επαγωγής, να οργανωθεί η ομάδα και να ξεκινήσει η οι-
κοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης και υποστήριξης. Αυτό το βήμα 
περιλαμβάνει επίσης μια αυτο-αξιολόγηση των μεντόρων μέσω της 
οποίας οι μέντορες αξιολογούν τις δικές τους δυνάμεις και ανάγκες 
καθοδήγησης, καθώς και μια συνάντηση με τον ηγέτη καθοδήγησης 
για υποστήριξη. 
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3. Βήμα μάθησης: Σε αυτό το βήμα, ο μέντορας και ο ασκούμενος αρ-
χίζουν να μαθαίνουν για βασικές έννοιες βασισμένες σε τεκμήρια δι-
δασκαλίας λαμβάνοντας δύο αυτο-κατευθυνόμενα μαθήματα: «Αρχές 
μάθησης για εκπαιδευτικό σχεδιασμό» και «Κινητοποίηση ενηλίκων 
μαθητών για να επιμείνουν». 

4. Βήμα προετοιμασίας: Σε αυτό το βήμα, ο μέντορας υποστηρίζει τον 
ασκούμενο στον προσδιορισμό των μαθησιακών προτεραιοτήτων και 
στην ανάπτυξη ενός Προγράμματος Επαγγελματικής Εκμάθησης. 

5. Βήμα εφαρμογής: Σκοπός αυτού του βήματος είναι να δημιουργηθεί 
η ανεξάρτητη και ευέλικτη εφαρμογή των πρακτικών που βασίζονται 
σε τεκμηριωμένες υποθέσεις και οι οποίες έχουν προτεραιότητα στα 
Προγράμματα Επαγγελματικής Εκμάθησης. Αυτό το βήμα παρέχει 
πολλαπλές και ποικίλες ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς να διερευ-
νήσουν την έννοια και την εφαρμογή της βασισμένης στην τεκμηρίω-
ση διδασκαλίας και των ικανοτήτων των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στην 
καθημερινή πρακτική τους. 

6. Βήμα αναστοχασμού: Αυτό το τελευταίο βήμα είναι ο χρόνος για τον 
τελικό αναστοχασμό για τις αλλαγές που έχουν συμβεί ως αποτέλε-
σμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και για τα επόμενα βήματα στο 
μέλλον. Περιλαμβάνει την πλήρη ομάδα που αναφέρει τι έχει επιτευ-
χθεί και ποιες νέες ανάγκες έχουν προκύψει». 

Τέλος θα γίνει αναφορά σε ένα ακόμη μοντέλο μεντορείας για την πρακτι-
κή άσκηση, αυτό της Τσάρπα (2020). Στα πλαίσια του συγκεκριμένου μοντέ-
λου ο ασκούμενος καλείται να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση για ένα 
εξάμηνο σε φορέα υποδοχής, π.χ. επιχείρηση, οργανισμός, σχολείο κλπ. Ο 
ασκούμενος στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης καλείται να παρακολουθή-
σει δέκα φάσεις μεντορείας, όπου η διάρκεια των φάσεων εξαρτάται από 
τη συνολική διάρκεια υλοποίησης της πρακτικής άσκησης. Στη συνέχεια, ο 
ασκούμενος μετά τις παρακολουθήσεις καλείται να εφαρμόσει στην πράξη 
ένα σχέδιο δράσης στο χώρο πρακτικής άσκησης μόνος του. Πριν την εφαρ-
μογή του σχεδίου δράσης υλοποιούνται συναντήσεις μεταξύ μέντορα και 
μεντορευόμενου, ώστε να διευθετηθούν ζητήματα και απορίες ως προς το 
σχέδιο δράσης. Ο ασκούμενος πραγματοποιεί την εφαρμογή του σχεδίου στο 
χώρο εργασίας και στη συνέχεια ο μέντορας τον ανατροφοδοτεί ως προς 
την εφαρμογή. Τέλος, ο μεντορευόμενος επανασχεδιάζει το σχέδιο δράσης 
του, σύμφωνα με την ανατροφοδότηση του προηγούμενου σταδίου, και 
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μπορεί να εφαρμόσει εκ νέου τη δράση του στο χώρο εργασίας και υλοποί-
ησης πρακτικής άσκησης. 

Ο ακόλουθος  πίνακας 5.1 απεικονίζει τα 10 στάδια του μοντέλου Τσάρπα 
(2020): 

Στάδια Συναντήσεις μέντορα – μεντορευόμενου

1 γνωριμία

2 πριν τις παρακολουθήσεις στο χώρο πρακτικής άσκησης

3 1η φάση παρακολουθήσεων στο χώρο πρακτικής άσκησης

4 2η φάση παρακολουθήσεων  στο χώρο πρακτικής άσκησης

5 3η φάση παρακολουθήσεων  στο χώρο πρακτικής άσκησης

6 μετά τις παρακολουθήσεις στο χώρο πρακτικής άσκησης

7 πριν την εφαρμογή στο χώρο πρακτικής άσκησης

8 εφαρμογή στο χώρο πρακτικής άσκησης

9 μετά την εφαρμογή στο χώρο πρακτικής άσκησης

10 μετά την εφαρμογή επανασχεδιασμός

Πίνακας 5.1: Στάδια συναντήσεων μέντορα – μεντορευόμενου

Συγκεντρωτικά από τα μοντέλα που παρουσιάστηκαν παραπάνω προκύπτει 
ο ακόλουθος πίνακας 5.2:
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Μοντέλα Στάδια

University of Toronto 
(2021)

1. Προετοιμασία

2. Διαπραγμάτευση

3. Ενεργοποίηση

4. Αναστοχασμός

επενδυτική τράπε-
ζα Brown Brothers 
Harriman (2006)

1. Προσδιορισμός της καταλληλόλητας και της ανα-
γκαιότητας της μεντορείας

2. Προγραμματισμός

3. Εύρεση του μέντορα

4. Προσδιορισμός της μεντορικής σχέσης

5. Υλοποίηση

6. Τέλος της συνεργασίας

Owen και Whalley 
(2017) μοντέλο ει-
κονικής μεντορείας 
CASE

1. Δεδομένα συμφραζομένων

2. Διαδικασία διαχείρισης

3. Scaffolding

4. Διαδικασία ενδυνάμωσης

American Institutes 
for Research, κ.α. 
(2015)

1. Προετοιμασία

2. Σχεδιασμός

3. Μάθηση

4. Προετοιμασία

5. Εφαρμογή

6. αναστοχασμός

Τσάρπα (2020) 1. γνωριμία,

2. πριν τις παρακολουθήσεις,

3. 1η φάση παρακολουθήσεων,

4. 2η φάση παρακολουθήσεων,

5. 3η φάση παρακολουθήσεων,

6. μετά τις παρακολουθήσεις,

7. πριν την εφαρμογή,

8. εφαρμογή,

9. μετά την εφαρμογή,

10. μετά την εφαρμογή επανασχεδιασμός

Πίνακας 5.2: Μοντέλα μεντορείας:
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Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι σχετικές προσεγγίσεις ως προς 
την ηλεκτρονική μεντορεία στη βάση της ανάλυσης που προηγήθηκε γι’ αυτή.

Πίνακας 5.3: οι προσεγγίσεις μεντορείας

Μοντέλο Προσεγγίσεις μεντορείας

Cedefop (2013) α) Επίσημη έναντι άτυπης μεντορείας,

β) Μεντορεία ειδικού θέματος/δεξιότητας έναντι 
μεντορείας γενικού θέματος,

γ) ηλεκτρονική μεντορεία/ E-mentoring

Το μοντέλο μεντορείας στο πλαίσιο του έργου «Ει-
δικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκη-
σης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 
(ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το νέο μοντέλο Μεντορείας για την πρακτική 
άσκηση σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο του έργου «Ειδικά προγράμματα διεξα-
γωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» 
το οποίο θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο του παρόντα οδηγού mentoring. 

Για τη δημιουργία του νέου μοντέλου μεντορείας κρίνεται απαραίτητος ο 
συνδυασμός στοιχείων από τα παραπάνω εξειδικευμένα μοντέλα που επιλέ-
χθηκαν και παρουσιάστηκαν προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα από τη σχέση που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της μεντορείας. 

Το μοντέλο που προτείνεται βασίζεται στα μοντέλα του University of Toronto 
(2021)1, του Cedefop (2013)2, της τράπεζας Brown Brothers Harriman (2006)3, 
του American Institutes for Research, κ.α. (2015)4 και της Τσάρπα (2020)5. 

Το μοντέλο αποτελείται από 4 στάδια και σε κάθε στάδιο πραγματοποιού-
νται 2 συναντήσεις, επίσης η δομή του είναι βασισμένη σε Μεντορεία ειδικού 
θέματος/δεξιότητας2
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1. Στάδιο Προετοιμασίας1,4 (1η και 2η συνάντηση): Στο παρόν στάδιο γί-
νεται η γνωριμία και η ανακάλυψη της σχέσης καθοδήγησης. Στις 2 
συναντήσεις που πραγματοποιούνται στο πρώτο στάδιο γίνεται προ-
σπάθεια για τα εξής βήματα: α) γνωριμία και δημιουργία σχέσεων με 
τον μεντορευόμενο, β) από κοινού δημιουργία ενός πλαισίου για τη 
μαθησιακή συνεργασία. 

2. Στάδιο Προγραμματισμού3,5 (3η και 4η συνάντηση): Στο παρόν στάδιο 
χρειάζεται να δημιουργηθεί: α) μια σταθερή βάση αυτογνωσίας των 
στόχων του μαθητευόμενου και των στόχων της πρακτικής άσκησης, 
β) να υπάρξει κατάλληλη υποστήριξη του μεντορευόμενου για την επί-
λυση προβλημάτων προκειμένου να αποκτηθεί μια σαφής εστίαση για 
τις δεξιότητες που θέλει να αποκτήσει στο τέλος της πρακτικής, γ) 
καθορισμός ορίων με τον μεντορευόμενο. 

3. Στάδιο Υλοποίησης3,4 (5η και 6η συνάντηση): Στο παρόν στάδιο χρειά-
ζεται να γίνει: α) προγραμματισμός των ενεργειών, ώστε να διατηρη-
θεί η σχέση καθοδήγησης με την κατάλληλη ανατροφοδότηση και να 
επικεντρωθεί στους στόχους που έχουν τεθεί, β) προσδιορισμός των 
επόμενων βημάτων δράσης και γ) παροχή σχολίων (ανατροφοδότη-
ση) στους μεντορευόμενους, προκειμένου να επιτύχουν τους επιθυμη-
τούς μαθησιακούς στόχους τους.

4. Στάδιο Αναστοχασμού1,5 (7η και 8η συνάντηση): Ο αναστοχασμός είναι 
το στάδιο προβληματισμού της σχέσης μεντορείας. Σε αυτό το στάδιο 
θα πρέπει στις δύο αυτές συναντήσεις να γίνει: α) αξιολόγηση της 
αξίας της συνεργασίας μέντορα και μεντορευόμενου, β) προσδιορι-
σμός των τομέων ανάπτυξης και μάθησης, γ) εστίαση στα μαθησιακά 
αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και δ) ολοκλήρωση της συνεργασίας 
ως φυσική διαδικασία λήξης του προγράμματος. 
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Σχήμα 5.1: Μοντέλο Μεντορείας για την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις

Στάδιο 
Προετοιμασίας

Στάδιο 
Προγραμματισμού

Στάδιο 
Αναστοχασμού

Στάδιο 
Υλοποίησης

Το μοντέλο που προτείνεται θα γίνεται με καθοδήγηση ένας προς έναν, κα-
θώς είναι το πιο παραδοσιακό μοντέλο καθοδήγησης και μπορεί να δημιουρ-
γήσει ισχυρές σχέσεις μεταξύ των μεντόρων και των επιμορφούμενων, ώστε 
να εκφράσουν προβλήματα, δισταγμούς ή απορίες που σε διαφορετικές πε-
ριπτώσεις καθοδήγησης δεν θα το έκαναν. Επίσης, δεδομένου ότι θα επιλε-
χθούν επαγγελματίες του χώρου κρίνεται η καθοδήγηση ένας προς ένα η κα-
ταλληλότερη μέθοδος για να μπορέσει να γίνει εξατομικευμένη προσέγγιση 
των αναγκών και του προφίλ του κάθε ασκούμενου στην πρακτική άσκηση. 
Στο χώρο εργασίας, το να υπάρχει ένα εξατομικευμένο μοντέλο μεντορείας 
είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία. Ως νέοι πτυχιούχοι ή άτομα που 
ξεκινούν μια νέα καριέρα, χρειάζονται καθοδήγηση και ένα δομημένο πρό-
γραμμα για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση με την 
επίτευξη των αναπτυξιακών τους στόχων. Βοηθώντας τους επωφελούμενους 
να δημιουργήσουν επιτυχημένες σταδιοδρομίες, ανοίγει ο δρόμος για επιτυ-
χημένους επαγγελματίες.
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Τρόπος οργάνωσης και 
διεξαγωγής ατομικών 
συναντήσεων με 
εκπαιδευόμενους στο πλαίσιο 
της συμβουλευτικής του 
έργου «Ειδικά προγράμματα 
διεξαγωγής πρακτικής άσκησης 
και απόκτησης επαγγελματικής 
εμπειρίας (ΙΕΚ)»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6



77

O τρόπος οργάνωσης και διεξαγωγής του προγράμματος της συμβουλευ-
τικής στο πλαίσιο του έργου «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής 
άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» θα στηριχτεί στο 
μοντέλο που αναπτύχθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των τεσσάρων (4) σταδίων που προτείνονται θα 
πραγματοποιηθούν συνολικά οκτώ (8) μονόωρες συναντήσεις δια ζώσης ή 
μέσω εργαλείου τηλεδιάσκεψης όπως skype, zoom, webex (δύο κατά τη δι-
άρκεια της 25ωρης θεωρητικής κατάρτισης και άλλες έξι κατά τη διάρκεια 
της 6μηνης πρακτικής άσκησης – μια (1) ανά μήνα πρακτικής άσκησης).

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις δια ζώσης συναντήσεων αυτές προτείνε-
ται να διεξάγονται

 ▪ σε δομές των εταίρων της σύμπραξης, κατόπιν συνεννόησης του μέ-
ντορα με τον συνεργαζόμενο εταίρο (2 συνεδρίες 1ου σταδίου, 2 συ-
νεδρίες 4ου σταδίου),

 ▪ σε κατάλληλους χώρους των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης (2 συ-
νεδρίες 2ου σταδίου),

 ▪ σε ουδέτερο χώρο επιλογής εκπαιδευόμενου (2 συνεδρίες 3ου στα-
δίου).

Στη συνέχεια και ανεξαρτήτως της μεθοδολογίας υλοποίησης (εξ αποστά-
σεως ή διά ζώσης) παρουσιάζεται εν γένει ο τρόπος οργάνωσης και διεξα-
γωγής του προγράμματος συμβουλευτικής ανά στάδιο, καθώς και αναφορά 
στα έντυπα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε κάθε στάδιο. 

1ο στάδιο Προετοιμασίας

Στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας θα πραγματοποιηθούν δύο συναντή-
σεις (1η και 2η). Στο παρόν στάδιο θα γίνει η γνωριμία και η ανακάλυψη της 
σχέσης καθοδήγησης. Είναι σημαντικό στην πρώτη συνάντηση να δημιουργη-
θούν τα θεμέλια και η βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθεί η παραγωγική 
καθοδήγηση. Θα πρέπει να υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία για τους στό-
χους του έργου συνολικά και από τις δυο πλευρές και να γίνει κατανοητή η 
σχέση που δημιουργείται καθώς και τα όριά της. 



78

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιείται με την έναρξη της θεωρητικής κατάρ-
τισης. Σε αυτή την συνάντηση θα πρέπει να γνωριστούν τα δυο συνεργαζό-
μενα μέλη καλά, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα εμπιστοσύνης 
και αλληλεπίδρασης που είναι απαραίτητο για την οικοδόμηση της σχέσης. 
Η εκμάθηση των ενδιαφερόντων και των απόψεων του άλλου βοηθά ενεργά 
προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Σε αυτήν τη συνάντηση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί/συμπληρωθεί:

 ▪ Επεξήγηση στον εκπαιδευόμενο για τη συμπλήρωση του Ημερολογί-
ου και την ανατροφοδότηση που θα πρέπει να φέρει συμπληρωμένη 
στην επόμενη συνάντηση ο εκπαιδευόμενος. 

 ▪ Χρησιμοποίηση του εντύπου Μοντέλο GROW (Grow- Reality – Options 
– Wayforward) για να κατευθύνει ο μέντορας τον εκπαιδευόμενο προς 
τη σωστή κατεύθυνση. 

 ▪ Συμπλήρωση του Matrix Ικανοτήτων/ Επιθυμιών από τον μέντορα. 

 ▪ Στο τέλος της συνεδρίας θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον εκπαι-
δευόμενο το εργαλείο προόδου ατομικής συνάντησης. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

Η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιείται πριν τη λήξη της θεωρητικής κα-
τάρτισης. Σε αυτή τη συνάντηση θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση για τα 
εργαλεία παρακολούθησης της πρακτικής άσκησης εξηγώντας στον εκπαι-
δευόμενο την χρησιμότητά τους, πως θα τα χρησιμοποιήσει και πως θα τον 
βοηθήσουν στην πορεία της.

 ▪ Παράδοση του συμπληρωμένου ημερολογίου από τον εκπαιδευόμενο 
για την ανατροφοδότηση που θα πρέπει να δοθεί στον μέντορα στην 
έναρξη της συνάντησης. 

 ▪ Επεξήγηση στον εκπαιδευόμενο για τη συμπλήρωση του εργαλείου 
κύκλος προβληματισμού που θα πρέπει να φέρει συμπληρωμένο στην 
επόμενη συνάντηση.

 ▪ Παρουσίαση και συμπλήρωση του εργαλείουτης σκάλας συμπερα-
σμάτων.
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 ▪ Στο τέλος της συνεδρίας θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον εκπαι-
δευόμενο το εργαλείο προόδου ατομικής συνάντησης.

 ▪ Συμπλήρωση από τον μέντορα της 1ης ενδιάμεσης έκθεσης μεντορι-
κής σχέσης.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ – 
ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Αρχικά θα πρέπει να υπάρχει επι-
κοινωνία και επαφή καθ’ όλη τη 
διάρκεια της κάθε συνάντησης 
και να μην υπάρχει μονόλογος 
από μια πλευρά. Θα πρέπει να 
συζητηθούν οι όροι όλου του 
προγράμματος, καθώς κι όλης 
της συμβουλευτικής και να γίνει 
μια πρώτη αναγνωριστική συ-
ζήτηση για το ποιά θα είναι τα 
τελικά αποτελέσματα που ανα-
μένονται από αυτήν τη συμβου-
λευτική διαδικασία.

ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΤΥΛ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η επικοινωνία στο πρώτο αυτό 
στάδιο προτείνεται να γίνει όσο 
γίνεται πιο τυπική προκειμένου 
και οι δυο πλευρές να έχουν τον 
κατάλληλο χρόνο και τα κατάλ-
ληλα ερεθίσματα να γνωρίσουν 
το συνομιλητή τους και να απο-
φασίσουν πως θα συνεχιστεί η 
μεντορική σχέση στο διάστημα 
που θα διαρκέσει η συμβουλευ-
τική. Μέντορας και εκπαιδευό-
μενος μπορούν να αποφασίσουν 
πόση ώρα θα κάνουν ανοικτή 
συζήτηση και πόση ώρα θα δου-
λεύουν με τα προτεινόμενα ερ-
γαλεία του προγράμματος. Τόσο 
ο μέντορας όσο και ο μεντορευ-
όμενος πρέπει να αποφασίσουν 
εάν η επαφή κατά τη διάρκεια 
της καθοδήγησης θα είναι επίση-
μη ή άτυπη. Οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει επίσης να αποφασίσουν 
εάν θέλουν να ακολουθήσουν 
το προτεινόμενο πλαίσιο προ-
γράμματος, να συζητήσουν προ-
ετοιμασμένα θέματα στις συνα-
ντήσεις τους ή θα προτιμούσαν 
ανοικτές συζητήσεις.
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2ο στάδιο προγραμματισμού 

Στο παρόν στάδιο όπου θα πραγματοποιηθούν δύο συναντήσεις (3η και 4η), 
θα πρέπει να δημιουργηθεί μια σταθερή βάση αυτογνωσίας των στόχων του 
μαθητευόμενου και των στόχων της πρακτικής άσκησης. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

Η τρίτη συνάντηση πραγματοποιείται λίγες μέρες πριν την προγραμματισμέ-
νη εκκίνηση της πρακτικής άσκησης. Σε αυτήν τη συνάντηση ο μέντορας θα 
πρέπει να δώσει πληροφορίες για το χώρο της επιχείρησης στην οποία θα 
πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση και να καλύψει απορίες που τυχόν θα 
έχει ο εκπαιδευόμενος. 

Σε αυτήν τη συνάντηση θα πρέπει να γίνει:

 ▪ Παράδοση του συμπληρωμένου ημερολογίου από τον εκπαιδευόμενο 
για την ανατροφοδότηση που θα πρέπει να δοθεί στον μέντορα στην 
έναρξη της συνάντησης. 

 ▪ Παράδοση του συμπληρωμένου κύκλου προβληματισμού από τον εκ-
παιδευόμενο για την ανατροφοδότηση που θα πρέπει να δοθεί στον 
μέντορα στην έναρξη της συνάντησης και το συζητάει με το μέντορα 
στη συνάντηση.

 ▪ το Εργαλείο Στρατηγικής/ Προσωπικό πλάνο ανάπτυξης και να γίνει 
μια γενικότερη συζήτηση με στόχο να συμπληρωθεί από το μέντορα.

 ▪ Στο τέλος της συνεδρίας θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον εκπαι-
δευόμενο το εργαλείο προόδου ατομικής συνάντησης.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

Η τέταρτη συνάντηση πραγματοποιείται κατά το δεύτερο μήνα της πρακτικής 
άσκησης. Συνίσταται οι μέντορες να ζητάνε από τους εκπαιδευόμενους να 
μοιραστούν μέρος της καθημερινότητάς τους στην εργασία και να μπορούν 
να εκφράσουν και οι ίδιοι κάποιες ίδιες εμπειρίες προκειμένου να βοηθή-
σουν ή να παροτρύνουν τον εκπαιδευόμενο προς κάποια κατεύθυνση που θα 
κρίνουν ότι είναι αναγκαίο. Σε αυτή τη συνάντηση κρίνεται ιδιαίτερα χρήσι-
μο να γίνει αναφορά σε συγκεκριμένες συμπεριφορές που παρατηρήθηκαν 
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ή σε απορίες ή προβλήματα, καθώς και περιγραφή των αποτελεσμάτων που 
προέκυψαν από τις συγκεκριμένες συμπεριφορές, ώστε να συζητηθούν οι πι-
θανές λύσεις που προτείνει ο μέντορας για βελτίωση ή εξέλιξή τους. Επίσης, 
ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να παροτρυνθεί να καταγράψει καλές πρακτι-
κές συμπεριφορές ή εντυπώσεις που τον επηρέασαν ή που συνάντησε στο 
χώρο εργασίας και που θα μπορεί να τις ανακαλεί και στο μέλλον κατά την 
επαγγελματική του πορεία. 

Σε αυτήν τη συνάντηση θα πρέπει να γίνει:

 ▪ Παράδοση του συμπληρωμένου ημερολογίου από τον εκπαιδευόμενο 
για την ανατροφοδότηση που θα πρέπει να δοθεί στον μέντορα στην 
έναρξη της συνάντησης. 

 ▪ Συμπλήρωση του Εργαλείου Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων.

 ▪ Ανατροφοδότηση της σκάλας συμπερασμάτων.

 ▪ Στο τέλος της συνεδρίας θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον εκπαι-
δευόμενο το εργαλείο προόδου ατομικής συνάντησης.
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ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ/ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Σε αυτά τα στάδια θα πρέπει η επικοινωνία και η επαφή να περάσουν 
σε άλλο επίπεδο, θα πρέπει να μην υπάρχει πλέον η τυπική μορφή επι-
κοινωνίας αλλά τα δυο μέρη να μπορούν να συζητούν άτυπα και επί της 
ουσίας για τα ζητήματα που εγείρονται. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει 
πλέον να αισθάνονται άνετα με τους μέντορες τους και θα πρέπει να 
μη διστάζουν να ζητούν συμβουλές για τρέχοντα θέματα σχεδιασμού, 
προβληματισμούς στο χώρο εργασίας ή γενικότερα για θέματα ανάπτυ-
ξη σταδιοδρομίας. 

Επίσης, οι μέντορες στις συναντήσεις αυτές θα πρέπει να ωθούν τους 
εκπαιδευόμενους να καταλήγουν τα θέματα συζήτησης τους σε θέμα-
τα προγραμματισμού και στοχοθέτησης. Μετά από αυτές τις δυο συ-
ναντήσεις, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει μόνοι τους να προσδιορίσουν 
τις νέες αναπτυξιακές ανάγκες τους, όπως αυτές προκύπτουν από το 
χώρο εργασίας και να μπορούν να προγραμματίζουν δράσεις για την 
ικανοποίηση των αναγκών αυτών. Θα πρέπει να γίνει συζήτηση για τις 
επαγγελματικές δεξιότητες ή τομείς γνώσης που οι εκπαιδευόμενοι θέ-
λουν να βελτιώσουν ή να μάθουν περισσότερα για να αναπτυχθούν ως 
επαγγελματίες. 

Σε αυτές τις συναντήσεις, εκτός από το εβδομαδιαίο ημερολόγιο εκπαι-
δευόμενου που θα πρέπει να συμπληρώνεται, θα πρέπει να γίνει χρήση 
του εργαλείου «κύκλος προβληματισμού», ώστε να μπορέσουν τα δυο 
μέρη να συζητήσουν πάνω σε συγκεκριμένες δραστηριότητες (επίδοση 
και σχέδιο εκπαιδευόμενου).

3ο στάδιο υλοποίησης

Στο επόμενο στάδιο υλοποίησης θα πρέπει πραγματοποιηθούν οι επόμενες 
δυο συναντήσεις (5η και 6η). Στις συναντήσεις αυτές ο εκπαιδευόμενος θα 
βρίσκεται ήδη στη μέση της πρακτικής του άσκησης, οπότε θα πρέπει να 
γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες, ώστε να διατηρηθεί η σχέση καθοδήγησης 
με την κατάλληλη ανατροφοδότηση και να επικεντρωθεί στους στόχους που 
έχουν τεθεί, καθώς και ο προσδιορισμός των επόμενων βημάτων δράσης. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

Στην πέμπτη συνάντηση ο εκπαιδευόμενος θα μιλήσει στο μέντορα του για 
θέματα συνολικά από την αρχή της πρακτικής του άσκησης. Ο εκπαιδευόμε-
νος θα αναστοχαστεί ως προς την πορεία του μέχρι τώρα και θα εξετάσει 
επιτυχημένες πτυχές αλλά και θα εκφράσει τα προβλήματα που πιθανόν να 
αντιμετωπίζει. Στην συνάντηση αυτή (η οποία είναι και στη μέση της πρακτι-
κής άσκησης) θα πρέπει να γίνει συζήτηση η οποία να βασίζεται στο αρχικό 
πλάνο ανάπτυξης του εκπαιδευόμενου. 

Σε αυτήν τη συνάντηση θα πρέπει να γίνει:

 ▪ Παράδοση του συμπληρωμένου ημερολογίου από τον εκπαιδευόμενο 
για την ανατροφοδότηση που θα πρέπει να δοθεί στο μέντορα στην 
έναρξη της συνάντησης.

 ▪ Συμπλήρωση του Εργαλείου Δεξιοτήτων.

 ▪ Συμπλήρωση της Ανάλυσης SWOT.

 ▪ Στο τέλος της συνεδρίας θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον εκπαι-
δευόμενο το εργαλείο προόδου των ατομικών συναντήσεων.

 ▪ Συμπλήρωση της 2ης ενδιάμεσης έκθεσης μεντορικής σχέσης από τον 
μέντορα.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

Στο ίδιο πλαίσιο θα πρέπει να κινηθεί και η έκτη συνάντηση η οποία πλέ-
ον προτείνεται να γίνει σε χώρο που θα διαλέξει ο εκπαιδευόμενος. Καθώς 
αναπτύσσεται η καθοδήγηση και η πρακτική άσκηση προχωράει προς την 
ολοκλήρωση της είναι σημαντικό να εξεταστούν επιτυχημένες πτυχές της μέ-
χρι τώρα εμπειρίας του/της, να επανεξεταστούν οι στόχοι και να προσδιορι-
στούν τομείς προς βελτίωση. Σε αυτήν τη συνεδρίαση θα πρέπει να ξεκινή-
σει η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης της συμμετοχής στο πρόγραμμα της 
πρακτικής άσκησης, ώστε να υπάρχει το κατάλληλο χρονικό διάστημα για να 
προβληματιστεί ο εκπαιδευόμενος για τη μετέπειτα πορεία και επαγγελμα-
τική ανάπτυξή του. 

Σε αυτήν τη συνάντηση θα πρέπει να γίνει: 

 ▪ Παράδοση του συμπληρωμένου ημερολογίου από τον εκπαιδευόμενο 
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για την ανατροφοδότηση που θα πρέπει να δοθεί στον μέντορα στην 
έναρξη της συνάντησης.

 ▪ Συμπλήρωση του Εργαλείου Λήψης απόφασης.

 ▪ Ανατροφοδότηση της σκάλας συμπερασμάτων. 

 ▪ Στο τέλος της συνεδρίας θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον εκπαι-
δευόμενο το εργαλείο προόδου των ατομικών συναντήσεων. 

 ▪ Συμπλήρωση του Matrix Ικανοτήτων/ Επιθυμιών από το μέντορα. 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ/ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Οι μέντορες θα πρέπει να παρέχουν συμβουλές σχετικά με τα φυλλά-
δια που ετοίμασε ο ασκούμενος, και να συμπληρωθεί μαζί ή μετά από 
την απαραίτητη προετοιμασία το έντυπο η σκάλα συμπερασμάτων για 
τους στόχους ή τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ασκούμενος. Οι 
μέντορες θα πρέπει να ζητάνε από τους εκπαιδευόμενους να αναφέ-
ρουν στις συζητήσεις τους παραδείγματα από την εργασίας τους, ώστε 
οι μέντορες να μπορούν να βοηθήσουν σε συγκεκριμένες ανάγκες που 
προκύπτουν στο χώρο πρακτικής άσκησης. 

Επίσης, δεδομένου ότι οι μέντορες προέρχονται από σχετικό επαγγελ-
ματικό χώρο στο στάδιο αυτό μπορούν να δώσουν χρήσιμες συμβουλές 
από παρόμοιες καταστάσεις που έχουν ζήσει ή άλλες εμπειρίες από το 
χώρο εργασίας τους. Ο μέντορας θα πρέπει να ωθήσει τον εκπαιδευ-
όμενο να μιλήσει και να αποτυπώσει την εμπειρία του από τον ενεργό 
ρόλο που έχει πλέον στην επιχείρηση στο πλαίσιο της πρακτικής άσκη-
σης. Στις συναντήσεις αυτές μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ της αρχι-
κής και τελικής στοχοθέτησης ώστε να φανούν οι διαφορές αλλά και να 
προβληματιστεί ο εκπαιδευόμενος προς τις εναλλακτικές ενέργειες που 
μπορεί να αναπτύξει μέχρι το τέλος της πρακτικής του. Η συζήτηση θα 
πρέπει να κινείται προς την κατεύθυνση συζήτησης δυο συναδέλφων 
και ο μέντορας θα πρέπει να ακούει τον εκπαιδευόμενο καθοδηγώντας 
αλλά και αμφισβητώντας τον, προκειμένου να τον οδηγήσει στο συμπέ-
ρασμα που θέλει.
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4ο στάδιο Αναστοχασμού 

Στο τελευταίο στάδιο του αναστοχασμού όπου θα πραγματοποιηθούν δύο συ-
ναντήσεις (7η και 8η), θα πρέπει να γίνει η αξιολόγηση της αξίας της συνερ-
γασίας μέντορα και μεντορευόμενου, καθώς και η αξιολόγηση των τομέων 
ανάπτυξης και μάθησης με εστίαση στα μαθησιακά αποτελέσματα που επι-
τεύχθηκαν. Στο στάδιο αυτό κρίνεται γόνιμο για τον εκπαιδευόμενο στις δυο 
συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν να γίνουν συζητήσεις εφ’ όλης της 
εμπειρίας της πρακτικής άσκησης με στόχο να εξαχθούν τα κατάλληλα συμπε-
ράσματα που θα βοηθήσουν τον εκπαιδευόμενο στη μετέπειτα καριέρα του.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

Στην έβδομη συνάντηση προτείνεται ο μέντορας και ο εκπαιδευόμενος να 
συζητούν συνολικά για την περίοδο των πέντε μηνών πρακτικής άσκησης, 
σημειώνοντας τα κεντρικά σημεία ενδιαφέροντος, σύμφωνα και με τους αρ-
χικούς στόχους που είχαν θέσει στην μεταξύ τους σχέση, συμβουλευόμενοι 
πάντα τα ημερολόγια που έχει συμπληρώσει ο εκπαιδευόμενος, το αρχικό 
πλάνο ανάπτυξης και τα υπόλοιπα εργαλεία. Στη συνεδρίαση αυτή κρίνεται 
σκόπιμο ο εκπαιδευόμενος να προβεί σε μια αυτοκριτική για το τι κατάφερε 
και το τι δεν κατάφερε στην πρακτική του άσκηση και ο μέντορας θα πρέπει 
να βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο να ανακαλύψει τους λόγους της επιτυχίας ή 
αποτυχίας του. Στην περίπτωση της αποτυχίας είναι σημαντικό ο μέντορας 
να εμψυχώσει τον εκπαιδευόμενο και να του επιστήσει την προσοχή στα θε-
τικά στοιχεία της εμπειρίας, αναφέροντας του ίσως και δικές του αστοχίες 
από την επαγγελματική του εμπειρία. 

Σε αυτήν τη συνάντηση θα πρέπει να γίνει: 

 ▪ Παράδοση του συμπληρωμένου ημερολογίου από τον εκπαιδευόμενο 
για την ανατροφοδότηση που θα πρέπει να δοθεί στον μέντορα στην 
έναρξη της συνάντησης. 

 ▪ Παράδοση του συμπληρωμένου κύκλου προβληματισμού από τον εκ-
παιδευόμενο για την ανατροφοδότηση που θα πρέπει να δοθεί στον 
μέντορα πριν την έναρξη της συνάντησης και το συζητάει με το μέ-
ντορα στη συνάντηση.
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 ▪ Συμπλήρωση του εργαλείου της κρίσιμης παραγωγικής συνομιλίας 
για την διεξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων σχετικών με την πρα-
κτική άσκηση. 

 ▪ Στο τέλος της συνεδρίας θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον εκπαι-
δευόμενο το εργαλείο προόδου των ατομικών συναντήσεων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

Στην τελευταία συνάντηση θα πρέπει να γίνει η αξιολόγηση της συνολικής 
εμπειρίας μεντορείας, να συμπληρωθούν τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια και 
να γίνει μια συζήτηση για τα μελλοντικά σχέδια του εκπαιδευόμενου. Πριν 
αρχίσει ο μέντορας να καταθέτει τα σχόλιά του και αυτά που έχει σημειώ-
σει στα εργαλεία που χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια της μεντορικής σχέ-
σης θα πρέπει ο εκπαιδευόμενος να κάνει το δικό του αναστοχασμό για την 
εμπειρία του. Η αυτό-αξιολόγηση προτείνεται για να μπορέσουν οι εκπαι-
δευόμενοι να κρίνουν πρώτα οι ίδιοι τον εαυτό τους και ο μέντορας μετά να 
μπορέσει να ενσωματώσει τις δικές του παρατηρήσεις ως ανατροφοδότηση. 
Χρήση του εργαλείου των ερωταπαντήσεων για να οδηγήσει ο μέντορας τον 
εκπαιδευόμενο προς την κατεύθυνση που επιθυμεί. Στόχος είναι και οι δυο 
πλευρές να αποτυπώσουν τη γνώμη τους για την αποτελεσματικότητα και 
την αλληλεπίδραση της σχέσης τους, κάτι που θα βοηθήσει και τις δυο πλευ-
ρές στη μετέπειτα επαγγελματική τους καριέρα. 

Σε αυτήν τη συνάντηση θα πρέπει να γίνει:

 ▪ Παράδοση του συμπληρωμένου ημερολογίου από τον εκπαιδευόμενο 
για την ανατροφοδότηση που θα πρέπει να δοθεί στο μέντορα στην 
έναρξη της συνάντησης.

 ▪ Επικαιροποίηση του Εργαλείου Στρατηγικής/ προσωπικό πλάνο ανά-
πτυξης. 

 ▪ Χρήση του εργαλείου των ερωταπαντήσεων για να οδηγήσει ο μέντο-
ρας τον εκπαιδευόμενο προς την κατεύθυνση που επιθυμεί. 

 ▪ Ανατροφοδότηση της σκάλας συμπερασμάτων.

 ▪ Στο τέλος της συνεδρίας από τον εκπαιδευόμενο το εργαλείο προό-
δου των ατομικών συναντήσεων.

 ▪ Στο τέλος της συνεδρίας από το μέντορα η τελική έκθεση μεντορικής 
σχέσης.
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 ▪ Στο τέλος της συνεδρίας το Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μεντορι-
κής σχέσης από τον εκπαιδευόμενο.

 ▪ Στο τέλος της συνεδρίας το Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μεντορι-
κής σχέσης από τον μέντορα.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ/ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Οι μέντορες και οι εκπαιδευόμενοι σε αυτό το στάδιο πρέπει να είναι 
ειλικρινής για τη σχέση τους και για τα μαθησιακά αποτελέσματα σε 
σχέση με την αρχική τους στοχοθέτηση. Θα πρέπει να θέσουν στη συ-
ζήτηση τους ερωτήσεις σχετικά με την επιρροή του μέντορα στη συ-
μπεριφορά και αντίληψη του μεντορευόμενου, στην αλληλεπίδραση 
που υπήρχε ή όχι με την πρόταση νέων ιδεών και προτάσεων, για την 
οργάνωση που υπήρξε κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, για την ει-
λικρίνεια που αναπτύχθηκε στη μεντορική σχέση και φυσικά αν τελικά ο 
εκπαιδευόμενος εξελίχθηκε επαγγελματική και βελτιώθηκαν οι γνώσεις 
και οι δεξιότητες του μέσω της πρακτικής άσκησης με τη βοήθεια της 
συμβουλευτικής που έλαβε.

Ο ρόλος και τα όρια του μέντορα στο παρόν πρόγραμμα

Ο ρόλος του μέντορα στο παρόν πρόγραμμα είναι να προωθεί και να υπο-
στηρίζει τις απαραίτητες συνθήκες για να πραγματοποιηθεί η μάθηση κατά 
τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, θα πρέπει να υποστηρίζει τον εκπαιδευ-
μένο και να τον βοηθήσει με την εργασιακή του εμπειρία να καταννοήσει 
καλύτερα το νέο του εργασιακό περιβάλλον και τις νέες του αρμοδιότητες 
σχετικά με τους στόχους που έχει θέσει. Η καθοδήγηση θα πρέπει να είναι 
μια ισχυρή εμπειρία ανάπτυξης για τον καθοδηγούμενο και επίσης ο μέντο-
ρας θα πρέπει να θεωρήσει την καθοδήγηση ως μια διαδικασία δέσμευσης 
που είναι πιο επιτυχημένη όταν γίνεται συλλογικά. Η συμβολή του μέντορα 
στο μαθησιακό αποτέλεσμα του καθοδηγούμενου είναι μεγίστης σημασίας, 
φυσικά χωρίς να καταπατώνται οι αρχές της μάθησης. 
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εργαλείο/έντυπο
ποιος το συμπληρώνει 
(mentor ή mentee μόνος του)

timing/
σχόλια

Ημερολόγιο 
εκπαιδευόμενου

μεντορευόμενος
γίνεται επεξήγηση και το 
παραδίδει στην επόμενη 
συνεδρία

GROW 
μέντορας συζητώντας με το 
μεντορευόμενο

κατά τη 
διάρκεια

Εργαλείο 
Προόδου ατομικής 
συνάντησης

μεντορευόμενος
στο τέλος της 
συνεδρίας

Matrix μέντορας
στο τέλος της 
συνεδρίας

εργαλείο/έντυπο
ποιος το συμπληρώνει 
(mentor ή mentee μόνος του)

timing/
σχόλια

ημερολόγιο 
εκπαιδευόμενου

μεντορευόμενος
το παραδίδει συμπληρωμένο 
στην αρχή της συνεδρίας

κύκλος 
προβληματισμού

μεντορευόμενος
γίνεται επεξήγηση και το 
παραδίδει στην επόμενη 
συνεδρία

σκάλα 
συμπερασμάτων

μέντορας συζητώντας με το 
μεντορευόμενο

κατά τη 
διάρκεια

Εργαλείο 
Προόδου ατομικής 
συνάντησης

μεντορευόμενος
στο τέλος της 
συνεδρίας

1η ενδιάμεση 
έκθεση (μεντορικής 
σχέσης)

μέντορας 
μετά τη 
συνεδρία

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ

1Ο ΣΤΑΔΙΟ

1η Συνάντηση

2η Συνάντηση
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2Ο ΣΤΑΔΙΟ

3η Συνάντηση

εργαλείο/έντυπο
ποιος το συμπληρώνει 
(mentor ή mentee μόνος του)

timing/
σχόλια

ημερολόγιο 
εκπαιδευόμενου

μεντορευόμενος
το παραδίδει συμπληρωμένο 
στην αρχή της συνεδρίας

κύκλος 
προβληματισμού

μεντορευόμενος
το παραδίδει συμπληρωμένο 
στην αρχή της συνεδρίας

Εργαλείο 
στρατηγικής/
προσωπικό πλάνο 
ανάπτυξης

μέντορας συζητώντας με το 
μεντορευόμενο

κατά τη διάρκεια

Εργαλείο 
Προόδου ατομικής 
συνάντησης

μεντορευόμενος στο τέλος της συνεδρίας

εργαλείο/έντυπο
ποιος το συμπληρώνει 
(mentor ή mentee μόνος του)

timing/
σχόλια

ημερολόγιο 
εκπαιδευόμενου

μεντορευόμενος
το παραδίδει συμπληρωμένο 
στην αρχή της συνεδρίας

Εργαλείο 
επαγγελματικών 
ενδιαφερόντων

μέντορας συζητώντας με το 
μεντορευόμενο

κατά τη διάρκεια

σκάλα 
συμπερασμάτων

μέντορας συζητώντας με το 
μεντορευόμενο

κατά τη διάρκεια

Εργαλείο 
Προόδου ατομικής 
συνάντησης

μεντορευόμενος στο τέλος της συνεδρίας

4η Συνάντηση
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εργαλείο/έντυπο
ποιος το συμπληρώνει 
(mentor ή mentee μόνος του)

timing/
σχόλια

ημερολόγιο 
εκπαιδευόμενου

μεντορευόμενος
το παραδίδει συμπληρωμένο 
στην αρχή της συνεδρίας

Εργαλείο 
Δεξιοτήτων

μέντορας συζητώντας με το 
μεντορευόμενο

κατά τη διάρκεια

SWOT
μέντορας συζητώντας με το 
μεντορευόμενο

κατά τη διάρκεια

Εργαλείο 
Προόδου ατομικής 
συνάντησης

μεντορευόμενος στο τέλος της συνεδρίας

2η ενδιάμεση 
έκθεση (μεντορικής 
σχέσης)

μέντορας μετά τη συνεδρία

εργαλείο/έντυπο
ποιος το συμπληρώνει 
(mentor ή mentee μόνος του)

timing/
σχόλια

ημερολόγιο 
εκπαιδευόμενου

μεντορευόμενος
το παραδίδει συμπληρωμένο 
στην αρχή της συνεδρίας

Εργαλείο λήψης 
απόφασης

μέντορας συζητώντας με το 
μεντορευόμενο

κατά τη διάρκεια

σκάλα 
συμπερασμάτων

μέντορας συζητώντας με το 
μεντορευόμενο

κατά τη διάρκεια

Εργαλείο 
Προόδου ατομικής 
συνάντησης

μεντορευόμενος στο τέλος της συνεδρίας

Matrix μέντορας στο τέλος της συνεδρίας

3Ο ΣΤΑΔΙΟ

5η Συνάντηση

6η Συνάντηση
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4Ο ΣΤΑΔΙΟ

7η Συνάντηση

εργαλείο/έντυπο
ποιος το συμπληρώνει 
(mentor ή mentee μόνος του)

timing/
σχόλια

ημερολόγιο 
εκπαιδευόμενου

μεντορευόμενος
το παραδίδει συμπληρωμένο 
στην αρχή της συνεδρίας

κύκλος 
προβληματισμού

μεντορευόμενος
το παραδίδει συμπληρωμένο 
στην αρχή της συνεδρίας

Εργαλείο κρίσιμης 
παραγωγικής 
συνομιλία

μέντορας συζητώντας με το 
μεντορευόμενο

κατά τη διάρκεια

Εργαλείο 
Προόδου ατομικής 
συνάντησης

μεντορευόμενος στο τέλος της συνεδρίας

εργαλείο/έντυπο
ποιος το συμπληρώνει 
(mentor ή mentee μόνος του)

timing/
σχόλια

ημερολόγιο 
εκπαιδευόμενου

μεντορευόμενος
το παραδίδει συμπληρωμένο 
στην αρχή της συνεδρίας

Επικαιροποίηση 
του Εργαλείου 
στρατηγικής/
προσωπικό πλάνο 
ανάπτυξης 

μέντορας συζητώντας με το 
μεντορευόμενο

κατά τη διάρκεια

ερωταπαντήσεις
μέντορας συζητώντας με το 
μεντορευόμενο

κατά τη διάρκεια

σκάλα 
συμπερασμάτων

μέντορας συζητώντας με το 
μεντορευόμενο

κατά τη διάρκεια

Εργαλείο 
Προόδου ατομικής 
συνάντησης

μεντορευόμενος στο τέλος της συνεδρίας

ερωτηματολόγιο 
αξιολόγησης 
μεντορικής σχέσης

μεντορευόμενος στο τέλος της συνεδρίας

ερωτηματολόγιο 
αξιολόγησης 
μεντορικής σχέσης

μέντορας στο τέλος της συνεδρίας

τελική έκθεση 
μεντορικής σχέσης

μέντορας μετά τη συνεδρία

8η Συνάντηση
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Πρακτικά εργαλεία mentoring 
ως προς τη μεντορική σχέση 
στο πλαίσιο του έργου «Ειδικά 
προγράμματα διεξαγωγής 
πρακτικής άσκησης και 
απόκτησης επαγγελματικής 
εμπειρίας (ΙΕΚ)»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
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Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πρακτικά εργαλεία Mentoring 
που μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της μεντορικής σχέσης 
στο πλαίσιο του έργου «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκη-
σης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)», 

όπως: 

α) το Μοντέλο GROW (Grow- Reality – Options – Wayforward), 

β) Matrix Ικανοτήτων /Eπιθυμιών, 

γ) η σκάλα των συμπερασμάτων, 

δ) ο κύκλος του προβληματισμού, 

ε) η ανάλυση SWOT, 

στ) το μοντέλο της κρίσιμης – παραγωγικής συνομιλίας, 

ζ) η τεχνική ερωταπαντήσεων,

η) εργαλείο επαγγελματικών ενδιαφερόντων, 

θ) εργαλείο λήψης απόφασης,

ι) εργαλείο Στρατηγικής / Προσωπικό πλάνο Ανάπτυξης.

α) το Μοντέλο GROW (Grow- Reality-Options-Wayforward)

Το μοντέλο GROW έχει σχεδιαστεί από τον Whitmore (2009) και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη δομή των συνομιλιών καθοδήγησης. Είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμο ιδίως σε όσους ασκούν mentoring για μικρό χρονικό διάστημα, κα-
θώς παρέχει ένα πλαίσιο εντός του οποίου δύναται να διεξάγονται συνομι-
λίες καθοδήγησης που επιτρέπουν στο μέντορα και στο μεντορευόμενο να 
βεβαιωθούν ότι: α) ο χρόνος αφιερώνεται στους στόχους των καθοδηγούμε-
νων, β) οι στόχοι διερευνώνται, γ) αυξάνεται η αυτογνωσία και επίγνωση του 
καθοδηγούμενου, δ) συμφωνήθηκαν λύσεις, ενέργειες και δραστηριότητες, 
ε) υπάρχει δέσμευση από τον καθοδηγούμενο να προχωρήσει στην ανάπτυξή 
του. Τα στοιχεία που απαρτίζουν το εν λόγω μοντέλο είναι (Whitmore, 2009):
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 ▪ G – Ορισμός στόχων για τη συνεδρία, βραχυπρόθεσμο και μακροπρό-
θεσμο.

 ▪ R – Έλεγχος πραγματικότητας για διερεύνηση της τρέχουσας κατά-
στασης.

 ▪ Ο – Επιλογές και εναλλακτικές στρατηγικές ή πορεία ενεργειών.

 ▪ W – Τι πρέπει να γίνει, πότε και από ποιον και η βούληση που θα πρέ-
πει να υπάρξει. 

Ορισμός στόχων

Περιέγραψε το τέλειο αποτέλεσμα στο τέλος της πρακτικής σου

Ποιο μαθησιακό αποτέλεσμα  προσπαθείς να φτάσεις;

Μέχρι πότε πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι που έχεις θέσει;

Γιατί είναι αυτός ο στόχος  σημαντικός για σένα;

Ποιες είναι οι κυριότερες δυνατότητές σου;

Τι θα νιώσεις έχοντας επιτύχει το στόχο σου;

Ποια μέτρα θα θέσεις για να καταλάβεις ότι θα φτάσεις στην επιτυχία που θέλεις;

Έλεγχος πραγματικότητας

Πού βρίσκεσαι  σε σχέση με το τέρμα;

Τι λειτουργεί καλά για σένα μέχρι τώρα;

Τι θα μπορούσε να είναι αυτό που θα σε βοηθήσει να δουλεύεις καλύτερα;

Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζεις στην πρακτική σου άσκηση μέχρι τώρα;

Τι κάνεις, όταν αντιμετωπίζεις ένα πρόβλημα;

Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που θα μπορούσες να περιγράψεις ως 
πυλώνες στην πορεία της πρακτικής σου;

Πώς θα μπορούσε να συνεισφέρει η εμπειρία σου στην επαγγελματική σου 
πορεία;

Οι ερωτήσεις που θα τεθούν στο πλαίσιο του μοντέλου GROW
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Επιλογές και εναλλακτικές στρατηγικές ή πορεία ενεργειών

Τι θα μπορούσες να κάνεις για να αλλάξεις μια κατάσταση;

Σε επηρέασε η δουλειά σου στον τρόπο που παίρνεις αποφάσεις;

Εάν συμβούλευες εσύ κάποιον άλλον μετά το τέλος της πρακτικής σου, τι συμβου-
λές θα του έδινες;

Τι θα έκανες διαφορετικά, αν μπορούσες να ξεκινήσεις ξανά την πρακτική από την 
αρχή;

Τι θα συνέβαινε, αν δεν πραγματοποιούσες την πρακτική;

Ποιο θα ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα που θα επιθυμούσες να έχεις εγγυημένα στο 
τέλος της πρακτικής;

Ποιο είναι το καλύτερο ή χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί κατά τη 
διάρκεια της πρακτικής;

Τι πρέπει να γίνει, πότε και από ποιον

Πόσο πιθανό/απίθανο είναι να προσπαθήσεις να ασχοληθείς με το ίδιο αντικείμενο 
και στη μετέπειτα επαγγελματική σου καριέρα;

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνεις, όταν θα ξεκινήσεις την επόμενη εργα-
σία σου;

Ποιος σε βοήθησε στην πρακτική σου, όταν είχες κάποιες απορίες και προβλήματα;

Πώς προσπάθησες να εμπλακείς με τους συναδέλφους σου, ώστε να λάβεις γνώση 
από την εμπειρία τους;

Ποια θεωρείς ότι είναι η γνώμη των συναδέλφων σου για τη δουλειά σου;

Πόσο ενθουσιασμό (ή αυτοπεποίθηση) σε κάνει να νιώθεις η συγκεκριμένη σου επι-
λογή για την πρακτική άσκηση;

Πώς θα μπορούσες να αυξήσεις την εμπιστοσύνη προς το άτομό σου;
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β) Matrix Ικανοτήτων /Eπιθυμιών 

Το European Competence Matrix “Mentor“ χρησιμοποιείται για να εξετάσει 
τις δεξιότητες του μέντορα, προκειμένου να αξιολογήσει αν αυτές βρίσκο-
νται σε συμφωνία με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του μεντορευόμενου. Βα-
σίζεται στην αξιολόγηση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των προσόντων 
του μέντορα όσον αφορά στα εξής (Schulungszentrum Fohnsdorf, 2012):

1. Ανάπτυξη καλών σχέσεων με τους μεντορευόμενους στη διαδικασία 
καθοδήγησης.

2. Συντονισμός και υποστήριξη.

3. Σχεδιασμό, διαπραγμάτευση και εφαρμογή του προγράμματος μάθη-
σης / καθοδήγησης στον χώρο εργασίας του μεντορευόμενου.

4. Υποστήριξη και ενθάρρυνση του μεντορευόμενου στον χώρο εργασί-
ας.

5. Παρακολούθηση της προόδου και παροχή σχολίων (ανατροφοδότη-
ση) στον χώρο εργασίας.

6. Αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας και της συμβολής του μέ-
ντορα σε αυτήν.

Το παρόν εργαλείο χρειάζεται να συμπληρωθεί εξ αρχής από το μέντορα, 
αλλά και κατά τη διάρκεια, στην 6η συνεδρία, ώστε να διαγνώσει την ικανό-
τητα του μεντορευόμενου και τη θέληση να επιτύχει μια συγκεκριμένη ερ-
γασία (πρακτική άσκηση), να αξιολογήσει την ικανότητα που αποκτά ο μα-
θητευόμενος από την εμπειρία, την κατάρτιση και τον καινούργιο του ρόλο 
στον εργασιακό χώρο, να προσδιορίσει τον τρόπο αλληλεπίδρασης του πε-
ριβάλλοντος στην παραγωγή μαθησιακού αποτελέσματος καθώς και να τον 
βοηθήσει στην προσέγγιση επαγγελματικών στόχων. 
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Συνεργατική καθοδήγηση Χαρακτηριστικά προσωπικότητας
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Kατεύθυνση Ερεθίσματα περιβάλλοντος

Χαμηλά προσόντα Υψηλά προσόντα

Συνεργατική καθοδήγηση: Ο μέντορας καταγράφει τις γνώσεις και τις ικα-
νότητες που διαθέτει ως προς την καθοδήγηση που απαιτείται στο πλαίσιο 
της μεντορικής σχέσης. Π.χ. γνώσεις ως προς πρακτικά εργαλεία και τεχνικές 
επικοινωνίας, δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης, κλπ.

Χαρακτηριστικά προσωπικότητας: Ο μέντορας σημειώνει τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά γνωρίσματα της προσωπικότητάς του που θεωρεί ότι τον κάνουν 
να είναι αποτελεσματικός μέντορας κατά τη διαδικασία της μεντορικής σχέ-
σης. Π.χ. υπομονετικός, ήρεμος, επικοινωνιακός, κλπ.  

Κατεύθυνση: Ο μέντορας προσδιορίζει το πλαίσιο της μεντορικής σχέσης 
που επιδιώκει να πετύχει με τον μεντορευόμενό του. Π.χ. α) υποστήριξη στην 
πρόοδο του εκπαιδευόμενου στο πρόγραμμα μάθησης στο χώρο πρακτικής 
άσκησης, β) υποστήριξη στον εκπαιδευόμενο προκειμένου να επιτύχει τους 
μαθησιακούς και προσωπικούς του στόχους, καθώς και την επίλυση προσω-
πικών ζητημάτων, κλπ 

Ερεθίσματα περιβάλλοντος: Ο μέντορας αποτυπώνει τα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά του περιβάλλοντος που δύναται να επηρεάσουν τη μεντορική σχέση. 
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Π.χ. α) αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου χώρου εργασίας στην παρο-
χή σχετικών ευκαιριών μάθησης, υποστήριξη και λήψη μέτρων για τη βελτί-
ωση του μεντορευόμενου, β) ατομικό πρόγραμμα του εκπαιδευόμενου ως 
προς την αποτελεσματικότητά του στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων, 
δίνοντας έμφαση στην εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος στον 
συγκεκριμένο χώρο εργασίας για τον συγκεκριμένο εκπαιδευόμενο, κλπ. 

Βούληση (χαμηλή – υψηλή): Αφορά την εμπλοκή του μέντορα στις επιμέρους 
διαστάσεις αποτύπωσης του παρόντος εργαλείου. 

Προσόντα (χαμηλά – υψηλά): Αφορά τη συμβολή των ιδιαίτερων προσόντων 
που χρειάζεται να διαθέτει ο μέντορας. 

γ) η σκάλα των συμπερασμάτων

Η σκάλα των συμπερασμάτων είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που παρέχει ένα 
πλαίσιο για τη δομή της επικοινωνίας και της σύνδεσης των ατόμων, υπο-
στηρίζοντας την κοινή κατανόηση. Καθώς τα άτομα ζουν σε έναν κόσμο αυ-
το-δημιουργούμενων πεποιθήσεων που παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αδο-
κίμαστα, υιοθετούν αυτές τις πεποιθήσεις επειδή βασίζονται σε συμπερά-
σματα, τα οποία συνάγονται από όσα παρατηρούν, μέσω της προηγούμενης 
εμπειρίας τους. Η ικανότητα των ατόμων να επιτύχουν τα αποτελέσματα που 
πραγματικά επιθυμούν διαβρώνεται από τα συναισθήματα ότι: α) οι πεποι-
θήσεις είναι αληθείς και βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα, β) η αλήθεια 
είναι προφανής, και γ) τα δεδομένα που επιλέγονται είναι τα πραγματικά 
(Senge et al., 2004). Επομένως, η σκάλα συμπερασμάτων μπορεί να βοηθή-
σει στα εξής: 

1. απόκτηση μεγαλύτερης επίγνωσης των ιδίων σκέψεων και συλλογι-
σμού (στοχασμός), 

2. καθιστώντας τη σκέψη και τη συλλογιστική πιο ορατή στους άλλους 
(υποστηρικτικά), 

3. διερεύνηση της σκέψης και του συλλογισμού άλλων (έρευνα) (Senge 
et al., 2004). 

Παρακάτω απεικονίζονται δύο σκάλες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
κατά τη διάρκεια των συνεδριών για τους στόχους ή για τα προβλήματα που 
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αντιμετωπίζουν οι μαθητευόμενοι. Τα βελάκια δείχνουν ότι μετά το τέλος 
κάθε συνεδρίας θα γίνεται ένας απολογισμός που θα θέτει τον επόμενο στό-
χο που χρειάζεται να επιτευχθεί μέχρι την επόμενη συνεδρία. Μπορούν να 
δημιουργηθούν και αντίστοιχες σκάλες από τους μέντορες ανάλογα με το 
προφίλ του κάθε μεντορευόμενου και ανάλογα με τις ανάγκες του, όπως 
αυτές περιγράφηκαν παραπάνω. 

Στάδια Στόχοι Βαθμός επίτευξης 

Στάδιο 1 – στόχος
Να μπορέσει ο μεντορευόμενος να επι-
κοινωνήσει και να γνωρίσει τους υπόλοι-
πους συναδέλφους του. 

Για να το πετύχει ο μεντορευόμενος χρει-
άζεται να αναπτύξει τις επικοινωνιακές 
του δεξιότητες και να αφιερώσει χρόνο 
με τους συναδέλφους του. 

Στάδιο 1 – στόχος

Εφόσον ο μεντορευόμενος πέτυχε την 
επικοινωνία με τους συναδέλφους του, 
στη συνέχεια ο μεντορευόμενος στοχεύ-
ει να μπορέσει να συνεργαστεί με τους 
συναδέλφους του. 

Για να μπορέσει να το πετύχει ο μεντο-
ρευόμενος χρειάζεται να τεθούν από τον 
επόπτη πρακτικής επιμέρους ομαδικές 
δράσεις. 

Στάδιο 2 – στόχος
Ο μεντορευόμενος να μπορέσει να απο-
κτήσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, 
γνώσεις σε ένα αντικείμενο.  

Για να μπορέσει να επιτευχθεί χρειάζεται 
ο μεντορευόμενος να εξασκηθεί σε μια 
συγκεκριμένα αρμοδιότητα και να απο-
κτήσει την ικανότητα επίτευξης. 

Στάδιο 2 – στόχος
Ο μεντορευόμενος να εφαρμόσει τις 
γνώσεις που απέκτησε ως προς συγκε-
κριμένες αρμοδιότητες. 

Για να επιτευχθεί χρειάζεται να αναλά-
βει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στην 
πράξη. 

Παράδειγμα συμπλήρωσης: 
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Στάδιο 3 – στόχος
Ο μεντορευόμενος να αποκτήσει αυτο-
νομία ως προς συγκεκριμένες αρμοδιό-
τητες. 

Για να επιτευχθεί χρειάζεται να ανατε-
θούν στο μεντορευόμενο οι συγκεκριμέ-
νες αρμοδιότητες. 

Στάδιο 3 – στόχος
Ο μεντορευόμενος να είναι σε θέση να 
καταγράφει τις δυσκολίες που συνάντη-
σε κατά την εφαρμογή αρμοδιοτήτων. 

Για να επιτευχθεί χρειάζεται να εξασκη-
θεί στην αποτύπωση των δυσκολιών. 

Στάδιο 4 – στόχος
Ο μεντορευόμενος να μπορεί να θέτει 
επιμέρους στόχους για την προσωπική 
του επαγγελματική εξέλιξη. 

Για να επιτευχθεί χρειάζεται να αποτυ-
πώνονται οι βραχυπρόθεσμοι και μακρο-
πρόθεσμοι στόχοι. 

Στάδιο 4 – στόχος
Ο μεντορευόμενος να μπορεί να αξιολο-
γεί την επίτευξη των στόχων που τέθη-
καν στην μεντορική σχέση. 

Για να επιτευχθεί χρειάζεται να κατα-
γραφούν συνολικά σε ποιο βαθμό επι-
τεύχθηκαν οι ενδιάμεσοι στόχοι που τέ-
θηκαν. 
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Στάδια Στόχοι Βαθμός επίτευξης 

Στάδιο 1 – 
πρόβλημα

ο μεντορευόμενος θέτει σε κάθε συνά-
ντηση όποιο πρόβλημα συναντά ή αντι-
μετωπίζει. 

….Επιτεύχθηκε 
στο μεγαλύτερο 
μέρος. Δηλ…

Ο μέντορας προσπαθεί να τον καθοδη-
γήσει και να τον συμβουλέψει για την 
επιτυχή αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Στάδιο 2 –
πρόβλημα

Στάδιο 3 – 
πρόβλημα

Στάδιο 4 – 
πρόβλημα

Παράδειγμα συμπλήρωσης: 

δ) ο κύκλος του προβληματισμού 

Ο κύκλος προβληματισμού του Gibbs (1988) βοηθά τα άτομα να μάθουν από 
καταστάσεις που βιώνουν τακτικά, ειδικά όταν οι συγκεκριμένες καταστά-
σεις δεν είναι τόσο επιτυχείς. Ο κύκλος του προβληματισμού αποτελείται 
από τα εξής στάδια: α) περιγραφή, β) αισθήματα, γ) αξιολόγηση, δ) ανάλυση, 
ε) συμπεράσματα, στ) δράση.
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Περιγραφή
Τι έγινε;

Συναισθήματα

Τι σκεφτόμαστε και τι αι-
σθανόμαστε;

Αξιολόγηση

Τι ήταν καλό και τι κακό 
σχετικά με την εμπειρία;

Ανάλυση

Τι πιστεύουμε για την κα-
τάσταση;

Συμπεράσματα

Τι άλλο θα μπορούσαμε 
να είχαμε κάνει;

Σχέδιο δράσης

Σε μια παρόμοια κατάσταση 
πως θα ενεργήσουμε;

Πηγή: Παπαγεωργίου, 2019: 22. 

Κύκλος ημερήσιων εργασιών / διαδικασιών

Περιγραφή 

εργασίας

Πρώτη 

εντύπωση / 

συναισθήματα

Αξιολόγηση 

απόδοσης

Ανάλυση 

κατάστασης
Συμπεράσματα Πιθανή δράση
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ε) η ανάλυση SWOT

Η ανάλυση SWOT περιλαμβάνει τον εντοπισμό δυνατών σημείων, αδυναμι-
ών, ευκαιριών και απειλών ενός ατόμου. Εδώ οι μέντορες παρέχουν χρήσιμα 
παραδείγματα και ερωτήσεις για να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να 
ξεκινήσουν τη μάθηση κατά την πρακτική τους άσκηση και ταυτόχρονα τους 
μέντορες να γνωρίζουν αρκετά στοιχεία για τους εκπαιδευόμενούς τους, 
ώστε να προχωρήσουν στην παραγωγική καθοδήγηση. Δεδομένου ότι η ανά-
λυση swot είναι μια προσωπική ανάλυση των καθοδηγούμενων θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τα εξής (Senge et al., 2004):

 ▪ Τα δυνατά σημεία περιλαμβάνουν δεξιότητες, εμπειρία, ταλέντα, 
προσόντα και προσωπικές ιδιότητες.

 ▪ Αδυναμίες είναι οποιεσδήποτε πτυχές αυτών στις οποίες κάποιος πι-
στεύει ότι έχει ένα έλλειμμα που τον επηρεάζει στη δουλειά.

 ▪ Ευκαιρίες είναι οι δυνατότητες στο περιβάλλον του, όπως ευκαιρίες 
καριέρας, νέα έργα και ευκαιρίες για μάθηση και ανάπτυξη.

 ▪ Οι απειλές είναι οι παράγοντες στο περιβάλλον που μπορεί να τις 
περιορίσουν ή να τις συγκρατήσουν. 

Δυνάμεις Αδυναμίες

Ευκαιρίες Απειλές
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στ) το μοντέλο της κρίσιμης - παραγωγικής συνομιλίας  

Το μοντέλο της κρίσιμης – παραγωγικής συνομιλίας βασίζεται στην ενσω-
μάτωση θεωρίας και πρακτικής στη μαθησιακή διαδικασία με κεντρικά στοι-
χεία από μελέτες/ παραδείγματα που σχετίζονται με το χώρο εργασίας, τις 
μορφές συνεργασίας και την καθοδήγηση (Arnesson, 2017). Τα βήματα που 
πρέπει να ακολουθηθούν σε κάθε συνεδρία και συζήτηση είναι τα εξής:

Επιλογή θεματολογίας

Παράδειγμα ανάλογης 
κατάστασης

Επεξήγηση των συναισθημάτων που 
μπορεί να προκαλέσει η κατάσταση 

αυτή

Συζήτηση των αιτιών που το 
προκάλεσαν

Ανάλυση πιθανής λύσης
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Αρχικά με βάση το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η μεντορική σχέση θα επιλε-
γεί το θέμα συζήτησης από τον μέντορα και για το οποίο θα κάνει μια μικρή 
εισαγωγή, στη συνέχεια θα δώσει κάποια παραδείγματα παρόμοιων κατα-
στάσεων και έπειτα θα ρωτήσει τον εκπαιδευόμενο για τη δική του εμπειρία. 
Ο εκπαιδευόμενος με τη σειρά του θα πρέπει να επεξηγήσει συναισθήματα 
και προβληματισμούς από τη συγκεκριμένη κατάσταση και να τα συζητήσει 
με το μέντορά του, ως προς τις αιτίες που τα προκάλεσαν αλλά και ο μέντο-
ρας να αναφέρει και άλλες παρόμοιες αιτίες, ώστε να καλυφθεί σφαιρικά το 
θέμα. Τέλος, θα κλείσει η συζήτηση από την πρόταση και ανάλυση πιθανής 
λύσης / λύσεων και από τις δυο πλευρές συζητώντας πάντα για το ποια θα 
ήταν η καλύτερη.  

Το μοντέλο αυτό θα πρέπει να το γνωρίζει ο μέντορας και να προσπαθεί να 
το εφαρμόζει σε όλες τις ελεύθερες συζητήσεις που θα κάνει με τον εκπαι-
δευόμενο. Θεωρείται σκόπιμο πριν την πρώτη εφαρμογή του και εφόσον ο 
μέντορας γνωρίσει καλά τον εκπαιδευόμενο, να κάνει κάποια προεργασία 
του στα στάδια 2 και 3 για καλύτερο αποτέλεσμα.

ζ) η τεχνική ερωταπαντήσεων 

Ένας καλός μέντορας θα ξεχωρίσει από τις ερωτήσεις που κάνουν οι εκ-
παιδευόμενοι, την ακρόαση και την προσοχή που επιδεικνύουν στις απαντή-
σεις, την προσδοκώμενη μάθηση που μπορεί να φέρει αυτό το εργαλείο στον 
εκπαιδευόμενο. Το να μπορεί κάποιος να θέτει σκόπιμες, αποτελεσματικές, 
προκλητικές αλλά ευαίσθητες ερωτήσεις είναι μια δεξιότητα που μαθαίνεται 
και είναι πολύ ισχυρή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πολλοί μέντορες θα 
έχουν εξασκήσει τις δεξιότητες και τις τεχνικές τους στην αμφισβήτηση μέσα 
από την ποικιλία καταστάσεων και επαγγελματικών εμπειριών. Επιπρόσθετα, 
οι μέντορες μπορεί να έχουν αναλογιστεί και να έχουν εξετάσει ποιες ερω-
τήσεις λειτουργούν και αντλούν πληροφορίες, καθώς και ποιες ερωτήσεις 
οδηγούν στο κενό και επιστρέφουν ελάχιστα στοιχεία/ δεδομένα. Οι Maton 
και Mantas (2020) αναφέρουν ότι ο διάλογος μέσω ερωτήσεων-απαντήσεων 
και ο (ανα)στοχασμός δύναται να οδηγήσουν σε μία παραγωγική συνομιλία, 
ενθαρρύνοντας τη μεντορική σχέση. Η παρούσα τεχνική θα πρέπει να εφαρ-
μόζεται, ώστε να αποφεύγεται ο μονόλογος και να ωθείται ο εκπαιδευόμε-
νος να ανακαλύψει τις πραγματικές του ανάγκες. 

Ενδεικτικά θα αναφερθούν κάποιες ερωτήσεις που ξεκινούν με το τι, πού, 
ποιος, πότε και πώς. Με τις ερωτήσεις αυτές, ο μέντορας μπορεί να εκμαιεύ-
σειτις πληροφορίες που αναζητά και μπορεί να επιτύχει την προσδοκώμενη 
μάθηση που μπορεί να επιφέρει αυτό το εργαλείο στον εκπαιδευόμενο.



106

ΤΙ? – μια εξαιρετική προσέγγιση για το ξεκίνημα συνομιλιών και για 
να αρχίσει ο μέντορας να αντλεί σημαντικές πληροφορίες από τον 
εκπαιδευόμενο. Επίσης είναι μια καλή ερώτηση για την έναρξη της 
διαδικασίας ευαισθητοποίησης. 

Π.χ. Τι θα ήθελες να συζητήσουμε σήμερα; Τι σε απασχολεί/ προβλη-
ματίζει; Τι θα ήθελες να πετύχουμε ως την επόμενη συνάντησή μας; 

ΠΟΥ? – Βοηθά να αρχίσει να κάνει τον εκπαιδευόμενο να εντοπίζει 
όχι μόνο τη θέση των αιτιών των προβλημάτων, αλλά και ευκαιρίες να 
εφαρμόσει νέες συμπεριφορές και δεξιότητες.

Π.χ. Που θεωρείς ότι οφείλεται η συγκεκριμένη δυσκολία; Που χρειά-
ζεται να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση; 

ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ? – εστιάζει τον εκπαιδευόμενο στον εντοπισμό του ποιος 
θα μπορούσε να τον βοηθήσει να υιοθετήσει τις συμπεριφορές που 
επιδιώκει, να λάβει ανατροφοδότηση και ποιος θα μπορεί να τον υπο-
στηρίξει όταν αναπτύσσει νέες δεξιότητες και συμπεριφορές. 

Π.χ. Ποιοι θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην υλοποίηση της δράσης 
του; Ποιοι θα μπορούσαν να εμπλακούν στην ανατροφοδότηση της 
συγκεκριμένης αρμοδιότητας; 

ΠΟΤΕ? – όπως το «πού», το πότε βοηθά στον εντοπισμό και των δύο 
περιοχών όταν μπορεί να υπάρχουν ερεθίσματα για συμπεριφορές, 
καθώς και για ενέργειες δέσμευσης για αλλαγή.

Π.χ. Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να μπορέσει να αποκτήσει ο 
εκπαιδευόμενος αυτονομία κινήσεων στο χώρο εργασίας; 

ΠΩΣ? – αυτό κάνει τον εκπαιδευόμενο να εξετάσει προσεγγίσεις για 
την εφαρμογή των ιδεών του, να αναλύσει-ερμηνεύσει τη διαδικασία 
σκέψης, δίνοντας ταυτόχρονα σε αυτόν και στον μέντορα ευκαιρία 
για εξερεύνηση εναλλακτικών προσεγγίσεων.

Π.χ. Πώς μπορεί να επιτευχθεί η συγκεκριμένη ιδέα σου; Πώς σκέφτε-
σαι να εφαρμόσεις το συγκεκριμένο εργαλείο; 



107

η) Εργαλείο επαγγελματικών ενδιαφερόντων

Ο Holland διαπίστωσε ότι τα άτομα που χρειάζονται βοήθεια με αποφάσεις 
σταδιοδρομίας μπορούν να υποστηριχθούν με την κατανόηση της ομοιότη-
τάς τους με τους ακόλουθους έξι ιδανικούς επαγγελματικούς τύπους προσω-
πικότητας:Ρεαλιστικός (R), Ερευνητικός (I), Καλλιτεχνικός (A), Κοινωνικός (S), 
Επιχειρηματικός (E), Οργανωτικός – Συμβατικός (C).

Οι επιλογές εργασίας μπορούν επίσης να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με 
την ομοιότητά τους με έξι παρόμοια μοντέλα εργασίας. Επειδή οι άνθρωποι 
αναζητούν περιβάλλοντα που τους επιτρέπουν να εκφράσουν τα ενδιαφέρο-
ντα, τις δεξιότητες, τις στάσεις και τις αξίες τους και να αναλάβουν ενδια-
φέροντα και ευχάριστους ρόλους, τα περιβάλλοντα εργασίας στελεχώνονται 
από άτομα με σχετικούς τύπους επαγγελματικής προσωπικότητας.

Το εργαλείο επαγγελματικών ενδιαφερόντων που θα χρησιμοποιηθεί είναι 
του Holland (1997) με τροποποιήσεις από την Καραγιαννοπούλου (2012). 
(βλέπε παράρτημα). 

Ο ερωτώμενος απαντάει σε ερωτήσεις σημειώνοντας: 1 = Διαφωνώ απόλυτα, 
2 = Διαφωνώ, 3 = Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, 4 = Συμφωνώ, 5 = Συμφωνώ 
απόλυτα. Κατόπιν γίνεται η κατάταξη ως εξής: 

Κατάταξη στις έξι ενότητες με σειρά φθίνουσας προτίμησης

(1η αυτή που αθροίζει τη μεγαλύτερη βαθμολογία):

 ☞ Ρεαλιστικός (R)

 ☞ Ερευνητικός (I)

 ☞ Καλλιτεχνικός (A)

 ☞ Κοινωνικός (S)

 ☞ Επιχειρηματικός (E)

 ☞ Οργανωτικός – Συμβατικός (C)
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Οι περιγραφές των τύπων προσωπικότητας του Holland αναφέρονται σε εξι-
δανικευμένους ή καθαρούς τύπους. Οι τύποι προσωπικότητας του Holland 
αντιπροσωπεύονται οπτικά με ένα εξαγωνικό μοντέλο. Οι τύποι που βρίσκο-
νται πιο κοντά μεταξύ τους στο εξάγωνο έχουν τα περισσότερα κοινά χαρα-
κτηριστικά. Εκείνοι οι τύποι που απέχουν περισσότερο μεταξύ τους, δηλαδή 
τα αντίθετα στο εξάγωνο, έχουν τα λιγότερα κοινά.

Παρακάτω αναφέρονται οι έξι Επαγγελματικοί Τύποι Προσωπικότητας. Οι 
περιγραφές των «καθαρών τύπων» σπάνια θα ταιριάζουν ακριβώς σε οποιο-
δήποτε άτομο. Η προσωπικότητά σας είναι πιο πιθανό να συνδυάζει διάφο-
ρους τύπους σε διάφορους βαθμούς. Για να έχετε μια καλύτερη εικόνα του 
τρόπου με τον οποίο τα ενδιαφέροντα και οι δεξιότητές σας σχετίζονται με 
τους τύπους και για να προσδιορίσετε τον κυρίαρχο τύπο σας, μπορείτε να 
επισημάνετε τις φράσεις σε κάθε περιγραφή που ισχύουν για εσάς.

Πηγή: Μπιλανάκη, (2020).

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ

ρεαλιστής
απλός

λογικός ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ

φιλομαθής
αναλυτική σκέψη

περιέργος

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ

υπεύθυνος
οργανωμένος

ακολουθεί οδηγίες

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ

ανταγωνιστικός
τολμηρός
φιλόδοξος

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ

δημιουργικός
αυθόρμητος

φαντασίαΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ

υποστηρικτικός
καλός ακροατής

φιλικός
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Ρεαλιστικός (R)

Τα ρεαλιστικά άτομα είναι δραστήρια και σταθερά και απολαμβάνουν πρα-
κτικές ή χειρωνακτικές δραστηριότητες, όπως η κατασκευή, η μηχανική, η 
λειτουργία μηχανημάτων και ο αθλητισμός. Προτιμούν να δουλεύουν με 
πράγματα παρά με ιδέες και ανθρώπους. Τους αρέσει η σωματική δραστη-
ριότητα και συχνά τους αρέσει να είναι σε εξωτερικούς χώρους και να ερ-
γάζονται με φυτά και ζώα. Τα άτομα που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία 
γενικά προτιμούν να «μαθαίνουν κάνοντας» σε ένα πρακτικό περιβάλλον 
προσανατολισμένο στην εργασία, σε αντίθεση με το να περνούν μεγάλες 
χρονικές περιόδους σε μια τάξη. Οι ρεαλιστικοί τύποι τείνουν να επικοινω-
νούν με ειλικρινή, άμεσο τρόπο και να εκτιμούν τα υλικά πράγματα. Αντι-
λαμβάνονται τους εαυτούς τους ως έμπειρους στις μηχανικές και σωματικές 
δραστηριότητες, αλλά μπορεί να νιώθουν άβολα ή λιγότερο επιδέξιοι στις 
ανθρώπινες σχέσεις. Το προτιμώμενο εργασιακό περιβάλλον του ρεαλιστι-
κού τύπου ενισχύει τεχνικές ικανότητες και εργασία που τους επιτρέπει να 
παράγουν απτά αποτελέσματα. Τα επαγγέλματα σταδιοδρομίες που ταιριά-
ζουν στο ρεαλιστικό τύπο μπορεί να είναι ηλεκτρολόγος, μηχανικός, κτηνία-
τρος και στρατιωτικός.

Ερευνητικός (Ι)

Τα άτομα που ερευνούν είναι αναλυτικά, διανοητικά και παρατηρητικά και 
απολαμβάνουν ερευνητικές, μαθηματικές ή επιστημονικές δραστηριότητες. 
Παρασύρονται από διφορούμενες προκλήσεις και μπορεί να «πνιγούν» σε 
εξαιρετικά δομημένα περιβάλλοντα. Τα άτομα που εμπίπτουν σε αυτήν την 
κατηγορία απολαμβάνουν να χρησιμοποιούν τη λογική και να λύνουν εξαιρε-
τικά περίπλοκα, αφηρημένα προβλήματα. Επειδή είναι ενδοσκοπικοί και επι-
κεντρωμένοι στη δημιουργική επίλυση προβλημάτων, οι ερευνητικοί τύποι 
συχνά λειτουργούν αυτόνομα και δεν αναζητούν ηγετικούς ρόλους. Δίνουν 
μεγάλη αξία στην επιστήμη και τη μάθηση και αντιλαμβάνονται τους εαυτούς 
τους ως ακαδημαϊκούς και με επιστημονικές ή μαθηματικές ικανότητες αλλά 
δεν διαθέτουν ηγετικές και πειστικές δεξιότητες. Το προτιμώμενο εργασιακό 
περιβάλλον του ερευνητικού τύπου ενθαρρύνει τις επιστημονικές ικανότη-
τες, επιτρέπει την ανεξάρτητη εργασία και εστιάζει στην επίλυση αφηρη-
μένων, σύνθετων προβλημάτων με πρωτότυπους τρόπους. Τα επαγγέλματα 
σταδιοδρομίες που ταιριάζουν στον ερευνητικό τύπο μπορεί να είναι ιατρός, 
τεχνολόγος, βιολόγος, χημικός, αναλυτής συστημάτων.
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Καλλιτεχνικός (Α)

Τα καλλιτεχνικά άτομα είναι πρωτότυπα, διαισθητικά και ευφάνταστα και 
απολαμβάνουν δημιουργικές δραστηριότητες, όπως η σύνθεση ή η αναπα-
ραγωγή μουσικής, η συγγραφή, το σχέδιο ή η ζωγραφική και η υποκριτική ή 
η σκηνοθεσία σκηνικών παραγωγών. Αναζητούν ευκαιρίες για αυτοέκφραση 
μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία. Τα άτομα που εμπίπτουν σε αυτήν 
την κατηγορία προτιμούν την ευελιξία και την ασάφεια και έχουν μια απο-
στροφή στη σύμβαση και τη συμμόρφωση. Οι καλλιτεχνικοί τύποι είναι γενι-
κά παρορμητικοί και συναισθηματικοί και τείνουν να επικοινωνούν με πολύ 
εκφραστικό και ανοιχτό τρόπο. Εκτιμούν την αισθητική και θεωρούν τους 
εαυτούς τους ως δημιουργικούς, μη συμμορφούμενους και ότι εκτιμούν ή 
διαθέτουν μουσικές, δραματικές, καλλιτεχνικές ή συγγραφικές ικανότητες, 
ενώ δεν διαθέτουν γραφικές ή οργανωτικές δεξιότητες. Το προτιμώμενο 
περιβάλλον εργασίας του καλλιτεχνικού τύπου ενισχύει τις δημιουργικές 
ικανότητες και ενθαρρύνει την πρωτοτυπία και τη χρήση της φαντασίας σε 
ένα ευέλικτο, μη δομημένο περιβάλλον. Τα επαγγέλματα σταδιοδρομίες που 
ταιριάζουν στον καλλιτεχνικό τύπο μπορεί να είναι μουσικός, ρεπόρτερ και 
διακοσμητής εσωτερικών χώρων.

Κοινωνικός (S)

Τα κοινωνικά άτομα είναι ανθρωπιστικά, ιδεαλιστικά, υπεύθυνα και ενδια-
φέρονται για την ευημερία των άλλων. Τους αρέσει να συμμετέχουν σε ομα-
δικές δραστηριότητες και να βοηθούν, να εκπαιδεύουν, να θεραπεύουν, να 
συμβουλεύουν ή να αναπτύσσουν άλλους. Γενικά επικεντρώνονται στις αν-
θρώπινες σχέσεις και απολαμβάνουν τις κοινωνικές δραστηριότητες και την 
επίλυση διαπροσωπικών προβλημάτων. Οι κοινωνικοί τύποι αναζητούν ευ-
καιρίες να εργαστούν ως μέρος μιας ομάδας, να λύσουν προβλήματα μέσω 
συζητήσεων και να χρησιμοποιούν διαπροσωπικές δεξιότητες αλλά μπορεί 
να αποφεύγουν δραστηριότητες που περιλαμβάνουν συστηματική χρήση 
εξοπλισμού ή μηχανών. Επειδή τους αρέσει πραγματικά να εργάζονται με αν-
θρώπους, επικοινωνούν με ζεστό και διακριτικό τρόπο και μπορούν να είναι 
πειστικοί. Θεωρούν τους εαυτούς τους ως κατανοητούς, βοηθητικούς, χα-
ρούμενους και επιδέξιους στη διδασκαλία αλλά στερούνται μηχανικής ικανό-
τητας. Το προτιμώμενο εργασιακό περιβάλλον κοινωνικού τύπου ενθαρρύνει 
την ομαδική εργασία και επιτρέπει σημαντική αλληλεπίδραση με άλλους. Τα 
επαγγέλματα σταδιοδρομίες που ταιριάζουν στον κοινωνικό τύπο μπορεί να 
είναι δάσκαλος, σύμβουλος και κοινωνικός λειτουργός.
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Επιχειρηματικός (E)

Τα επιχειρηματικά άτομα είναι ενεργητικά, φιλόδοξα, περιπετειώδη, κοινω-
νικά και με αυτοπεποίθηση. Απολαμβάνουν δραστηριότητες που απαιτούν 
από αυτούς να πείσουν τους άλλους, όπως οι πωλήσεις και να αναζητήσουν 
ηγετικούς ρόλους. Αναζωογονούνται χρησιμοποιώντας τις διαπροσωπικές, 
ηγετικές και πειστικές τους ικανότητες για την επίτευξη οργανωτικών στόχων 
ή οικονομικού κέρδους, αλλά μπορεί να αποφεύγουν τις συνήθεις ή συστη-
ματικές δραστηριότητες. Είναι συχνά αποτελεσματικοί δημόσιοι ομιλητές 
και είναι γενικά κοινωνικοί αλλά μπορεί να θεωρηθούν ως δεσποτικοί. Θεω-
ρούν τους εαυτούς τους διεκδικητικούς, με αυτοπεποίθηση και ικανούς στην 
ηγεσία και την ομιλία αλλά στερούνται επιστημονικών ικανοτήτων. Το προτι-
μώμενο εργασιακό περιβάλλον του επιχειρηματικού τύπου τους ενθαρρύνει 
να συμμετέχουν σε δραστηριότητες, όπως ηγεσία, διαχείριση και πωλήσεις, 
και τους ανταμείβει μέσω της απόκτησης χρημάτων, ισχύος και θέσης. Τα 
επαγγέλματα σταδιοδρομίες που ταιριάζουν στον επιχειρηματικό τύπο μπο-
ρεί να είναι πωλητής, στέλεχος επιχείρησης και διευθυντής.

Συμβατικός (C)

Τα συμβατικά άτομα είναι αποτελεσματικά, προσεκτικά, συμμορφούμενα, 
οργανωμένα και ευσυνείδητα. Αισθάνονται άνετα να εργάζονται μέσα σε 
μια καθιερωμένη αλυσίδα διοίκησης και προτιμούν να εκτελούν καλά κα-
θορισμένες οδηγίες παρά να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους. Προτιμούν 
οργανωμένες, συστηματικές δραστηριότητες και έχουν απέχθεια για την 
ασάφεια. Είναι ειδικευμένοι και συχνά τους αρέσει να διατηρούν και να χει-
ρίζονται δεδομένα, να οργανώνουν χρονοδιαγράμματα και να χειρίζονται 
εξοπλισμό γραφείου. Αν και σπάνια επιδιώκουν ηγετικούς ρόλους ή ρόλους 
«στο επίκεντρο», είναι διεξοδικοί, επίμονοι και αξιόπιστοι στην εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. Οι συμβατικοί τύποι θεωρούν τους εαυτούς τους υπεύθυ-
νους, τακτικούς και αποτελεσματικούς και διαθέτουν γραφικές, οργανωτι-
κές και αριθμητικές ικανότητες. Μπορεί επίσης να βλέπουν τον εαυτό τους 
ως χωρίς φαντασία ή έλλειψη δημιουργικότητας. Το προτιμώμενο εργασια-
κό περιβάλλον του συμβατικού τύπου ενισχύει τις οργανωτικές ικανότητες, 
όπως η τήρηση αρχείων και η διαχείριση δεδομένων, σε μια δομημένη λει-
τουργία και δίνει μεγάλη αξία στη συμμόρφωση και την αξιοπιστία. Τα επαγ-
γέλματα σταδιοδρομίες που ταιριάζουν στο συμβατικό τύπο μπορεί να είναι 
γραμματέας, λογιστής και τραπεζίτης.
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θ) Εργαλείο λήψης απόφασης

Ανεξάρτητα από το πόσο σημαντική είναι μια απόφαση, όλοι έχουν τον ιδι-
αίτερο τρόπο να παίρνουν αποφάσεις. Στο ερωτηματολόγιο αυτό θα προσ-
διοριστεί ο τρόπος με τον οποίον παίρνει κάποιος τις σημαντικές αποφά-
σεις της ζωής του. Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος, 
υπάρχει ο τρόπος του ερωτώμενου. Στον παρόν οδηγό θα χρησιμοποιηθεί το 
Εργαλείο λήψης απόφασης του Harren 1979 (Βλεπε παράρτημα). 

Βαθμολογούνται μόνο οι προτάσεις στις οποίες ο ερωτώμενος απαντάει 
ΝΑΙ. Δίνετε μια μονάδα σε κάθε ΝΑΙ, ομαδοποιώντας τις προτάσεις ως εξής:

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 (Σύνολο:……)

ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 (Σύνολο: …….)

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ: 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 (Σύνολο: …….)

Αφού βγει το σύνολο, προσδιορίζετε αν ο εκπαιδευόμενος είναι πρωταρχικά 
ορθολογικός, διαισθητικός ή συναισθηματικός τύπος στη λήψη απόφασης 
ή αν χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό των τρόπων λήψης απόφασης. Η υψηλό-
τερη βαθμολογία δείχνει ότι τείνει να παίρνει αποφάσεις με τον αντίστοιχο 
τρόπο.

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

(Σύνολο:……)

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 

Το άτομο αυτό αντιλαμβάνεται ότι οι αποφά-
σεις έχουν συνέπειες, γι΄ αυτό φροντίζει να 
είναι καλά πληροφορημένο και να κατανοεί 
απόλυτα κάθε απόφασή του.

ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

(Σύνολο: …….)

2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 

Το άτομο αυτό αντιλαμβάνεται ότι οι αποφά-
σεις έχουν συνέπειες, αλλά τείνει να τις παίρ-
νει συναισθηματικά, χωρίς να τις κατανοεί και 
να παίρνει τις απαραίτητες πληροφορίες.

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

(Σύνολο: …….)

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

Το άτομο αυτό δεν αντιλαμβάνεται ότι οι απο-
φάσεις έχουν συνέπειες και τείνει να κάνει τις 
επιλογές του βασιζόμενο στις επιθυμίες των 
άλλων.
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ι) Εργαλείο Στρατηγικής / Προσωπικό πλάνο Ανάπτυξης 

Στο παρόν έντυπο ο μεντορευόμενος σημειώνει τους στόχους. Συγκεκριμένα:

Ως προς τους στόχους Καριέρας χρειάζεται να προσδιορίσει ο μεντορευ-
όμενος ποιοι είναι οι στόχοι του για την πρακτική άσκηση. Για κάθε στόχο 
καριέρας θα αντιστοιχίζεται ένας βραχυπρόθεσμος (σε σύντομο μελλοντι-
κό χρονικό διάστημα) επαγγελματικός στόχος κι ένας μακροπρόθεσμος (σε 
εκτενέστερο μελλοντικό χρονικό διάστημα) επαγγελματικός στόχος. 

Ως προς τους μαθησιακούς στόχους χρειάζεται να προσδιορίσει ο μεντο-
ρευόμενος ποιες δεξιότητες, γνώσεις και στάσεις θα αποκτήσει μέσα από 
την πρακτική άσκηση. Για κάθε μαθησιακό στόχο χρειάζεται να προσδιορίσει 
μέσω ποιας δραστηριότητας στην πρακτική άσκηση θα επιτευχθεί, τι χρονι-
κή διάρκεια θα έχει (ορίζοντας ημερομηνία έναρξης και λήξης υλοποίησης), 
καθώς και αναφέροντας το βαθμό επίτευξης του κάθε στόχου. 

Στη συνέχεια, παραθέτονται ρήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, 
ώστε να σας βοηθήσουν στον προσδιορισμό των στόχων ανά τομέα μάθη-
σης (Ράπτη, 2006). 

Τομείς Μάθησης ΡΗΜΑΤΑ

ΓΝΩΣΕΩΝ

(ταξινόμηση με 
βάση τα επίπεδα 
μάθησης)

αναγνωρίζω, επιλέγω, ονομάζω | αναθεωρώ, αναπαράγω, 
δηλώνω, διατυπώνω, εξηγώ, επαναλαμβάνω, επιλέγω, ερμη-
νεύω, μεταφράζω, ορίζω, προσδιορίζω, συνοψίζω, ταξινομώ 
| αναγνωρίζω, εξηγώ, ερμηνεύω, οργανώνω | αντιπαραθέτω, 
διακρίνω κατατάσσω, κατηγοριοποιώ, παρατηρώ, συνδέω, 
συσχετίζω, ταξινομώ, υποθέτω | αποδεικνύω, ελέγχω, επαλη-
θεύω, συγκρίνω, συμπεραίνω | προβλέπω, συνθέτω, σχεδιάζω

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

(ταξινόμηση με 
βάση τα επίπεδα 
μάθησης)

αναπαριστώ, επιδεικνύω, ερμηνεύω κωδικοποιώ, χρησιμο-
ποιώ, οργανώνω | διευκρινίζω, εφαρμόζω, εκτελώ, παρουσιά-
ζω, πειραματίζομαι | αναλύω, αποκωδικοποιώ, | αντιδρώ, κρί-
νω, ελέγχω, επαληθεύω, καταχωρώ, μετρώ, υπολογίζω, προ-
γραμματίζω | αλλάζω, ανακαλύπτω, αναπτύσσω, δημιουργώ, 
διαχειρίζομαι, διευθύνω, διορθώνω, επιλύω, κατασκευάζω, 
μετατρέπω, παράγω, σχεδιάζω, συντάσσω, τροποποιώ

ΣΤΑΣΕΩΝ

Συναισθηματικού 
τομέα

Ψυχοκινητικού 
τομέα

αισθάνομαι, αμφισβητώ, αντικρούω, αντιμετωπίζω, αντιπα-
ραβάλλω, αποδέχομαι, απορρίπτω, διερωτώμαι, δικαιολογώ, 
εκτιμώ, ενθαρρύνω, επικρίνω, κατασκευάζω, οργανώνω, πα-
ροτρύνω, παρουσιάζω, πείθω, προκαλώ, προτιμώ, συζητώ, 
συμμετέχω, συνεργάζομαι, συνθέτω, υιοθετώ, υπερασπίζο-
μαι, υποκινώ, υποστηρίζω, χειρίζομαι
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ΕΝΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
MENTORING ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕ-
ΝΤΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Παρακάτω ακολουθεί αναφορά σε έντυπα και ερωτηματολόγια Mentoring 
που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο των συναντήσεων του έργου «Ειδικά 
προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματι-
κής εμπειρίας (ΙΕΚ)». Συγκεκριμένα, τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν 
στο πλαίσιο της μεντορικής σχέσης είναι τα ακόλουθα: 

1. Ημερολόγιο για τους μεντορευόμενους και την ανατροφοδότηση, 

2. Εργαλείο προόδου των ατομικών συναντήσεων, 

3. Εργαλείο Δεξιοτήτων, 

4. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μεντορικής σχέσης, 

5. Εκθέσεις της μεντορικής σχέσης.

Τα προγράμματα μεντορικής στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης επιδιώκουν 
να υποστηρίξουν τον εργαζόμενο τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. 
Όσον αφορά τα προσωπικά οφέλη, τα προγράμματα μεντορικής δίνουν τη 
δυνατότητα στον εργαζόμενο να αναπτύξει μια αίσθηση κοινωνικής ένταξης, 
αυτοεκτίμησης και αυτό-εκπλήρωσης. Σε επαγγελματικό επίπεδο, ωστόσο, 
η καθοδήγηση βοηθά τον εργαζόμενο να επιτύχει εργασιακή ικανοποίηση 
όσον αφορά την προαγωγή, την αμοιβή και την αναγνώριση. Μέσω της με-
ντορικής σχέσης, ο μέντορας παρέχει καθοδήγηση για την ανάπτυξη της 
καριέρας του αρχάριου και την ενίσχυση των προοπτικών προαγωγής του 
(Barak & Hasin, 2010). Επομένως, η μεντορική σχέση έχει ως στόχο την προ-
σωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και υποστήριξη του εργαζομένου, όταν 
αυτή λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης.

Η επαγγελματική υποστήριξη περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία όπως όραμα, 
προστασία και καθοδήγηση. Αυτό το είδος υποστήριξης έχει σκοπό να πα-
ρέχει στον αρχάριο εργαζόμενο την κατάλληλη καθοδήγηση που είναι απα-
ραίτητη για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας του. Ο μέντορας συνεργάζεται 
με τον μεντορευόμενο για την επίτευξη ενός αμοιβαίου στόχου ανάπτυξης 
σταδιοδρομίας. Επιπλέον, η προσωπική υποστήριξη έχει σκοπό να δημιουρ-
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γήσει μια σχέση εμπιστοσύνης, καθώς και φιλίας μεταξύ του μέντορα και του 
μεντορευόμενου (Hu, Pellegrini & Scandura, 2011). 

Τα προγράμματα μεντορικής απευθύνονται σε ένα διαφοροποιημένο κοινό. 
Αυτό σημαίνει ότι οι στόχοι, η εμβέλεια, η οργάνωση και οι τύποι υποστήρι-
ξης μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικοί, εστιάζοντας στις συγκεκριμένες 
ακαδημαϊκές, επαγγελματικές, ψυχοκοινωνικές και συναισθηματικές ανά-
γκες των ομάδων μεντορευόμενων στις οποίες στοχεύουν. Ωστόσο, το κοινό 
καθοριστικό χαρακτηριστικό όλων αυτών των προγραμμάτων είναι η έμφαση 
στις προσωπικές σχέσεις και η συναισθηματική υποστήριξη μεταξύ μεντόρων 
και καθοδηγούμενων, καθώς και η προσβασιμότητα και ο αυθορμητισμός 
της μεταξύ τους επικοινωνίας (Yomtov, Plunkett, Efrat & Marin, 2017).

Με τον παρόντα τρόπο οι μέντορες μπορούν να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο 
που το πρόγραμμα καθοδήγησης έχει στην απόδοση των μεντορευόμενων. Η 
διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν από τους ίδιους τους μέντορες ως ένα στοχαστι-
κό εργαλείο, οδηγώντας στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. 
Μέσω των παραπάνω είναι δυνατή η βελτίωση των μεντόρων και του μεντο-
ρικού προγράμματος στο σύνολό του. Οι αναστοχαστικές και αντανακλαστι-
κές πρακτικές είναι κρίσιμες προκειμένου να εφαρμοστούν καινοτόμες πρα-
κτικές που αντιστοιχούν άμεσα στο πλαίσιο που εφαρμόζεται το μεντορικό 
πρόγραμμα και που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μεντορευομένων 
(Masehela & Mabika, 2017). Άλλωστε, η αναστοχαστική πρακτική είναι η πράξη 
της εξέτασης και της κριτικής των διδακτικών συνηθειών ενός ατόμου. Η 
φιλοσοφία της προσωπικής αποτελεσματικότητας στη διδασκαλία είναι ένα 
πολύ σημαντικό συστατικό στην επαγγελματική του ανάπτυξη. Επιπλέον, η 
επιτυχία των μεντορευόμενων μπορεί να ενισχυθεί μέσω της αξιολόγησης 
(Tinto, 2012). 

Ακολουθούν τα έντυπα και ερωτηματολόγια που θα χρησιμοποιηθούν στο 
πλαίσιο των συναντήσεων, καθώς και ο χρόνος συμπλήρωσής τους.

1. Ημερολόγιο για τους εκπαιδευόμενους και ανατροφοδότηση 

Το παρόν έντυπο θα επεξηγηθεί στον εκπαιδευόμενο στην 1η συνάντηση 
και θα πρέπει σε κάθε συνάντηση να το φέρνει συμπληρωμένο σε μηνι-
αία βάση κατά τη διάρκεια του προγράμματος της πρακτικής άσκησης. 
(βλέπε Παράρτημα).
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2) Εργαλείο προόδου των ατομικών συναντήσεων

Το παρόν εργαλείο θα συμπληρώνεται από τον εκπαιδευόμενο στο τέ-
λος κάθε συνεδρίας. (βλέπε Παράρτημα).

3) Εργαλείο Δεξιοτήτων

Το παρόν εργαλείο θα πρέπει να συμπληρωθεί στην 5η συνάντηση. Εδώ 
αξιολογεί ο εκπαιδευόμενος το βαθμό που θεωρεί ότι διαθέτει δεξιότη-
τες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας κατά την 4η βιομηχανική 
επανάσταση. (βλέπε Παράρτημα).

4) Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μεντορικής σχέσης από μέντορες και εκ-
παιδευόμενους

Το παρόν έντυπο θα συμπληρωθεί από το μέντορα και από τον μεντο-
ρευόμενο στο τέλος της 8ης συνάντησης. (βλέπε Παράρτημα)

5) Δύο (2) ενδιάμεσες εκθέσεις της μεντορικής σχέσης μετά τη 2η συνά-
ντηση και μετά την 5η συνάντηση και μια τελική έκθεση της μεντορικής 
σχέσης μετά την 8η συνάντηση από τον μέντορα ανά εκπαιδευόμενο ΙΕΚ. 
(βλέπε Παράρτημα)
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8 
Θέματα δεοντολογίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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Θα πρέπει να κατανοήσετε ως μέντορες και να κάνετε επίσης κατανοητό 
στους μαθητευόμενους σας:

 ▪ ότι εκτιμάτε την ιδιωτικότητά τους,

 ▪ ότι κάθε πληροφορία που θα συζητηθεί μεταξύ σας ή τα έντυπα που 
θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια τους προγράμματος είναι αυ-
στηρώς προσωπικά. 

Με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα οι καθοδηγούμενοι παραχωρούν τα προ-
σωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες, όπως περιγράφονται παρακάτω, 
τα οποία θα είναι ασφαλή κατά τη διάρκεια της μεντορικής σας σχέσης. 

Συγκεκριμένα, ο όρος "προσωπικά δεδομένα" σημαίνει κάθε προσωπική 
πληροφορία που αποκαλύπτεται σε εθελοντική βάση, για την παροχή των 
υπηρεσιών συμβουλευτικής, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην αναγνώριση 
ενός ατόμου, ενδεικτικά αναφέροντας το όνομα, τον ΑΔΤ, τα δεδομένα τοπο-
θεσίας, το βιογραφικό του σημείωμα, κ.λπ. (εφεξής "προσωπικά δεδομένα").

"Επεξεργασία" ή "διεργασία" Προσωπικών Δεδομένων σημαίνει οποιαδήπο-
τε ενέργεια ή σύνολο εργασιών που μπορούν να εκτελεστούν στα Προσωπι-
κά Δεδομένα ή σε σύνολα Προσωπικών Δεδομένων, είτε αυτοματοποιημένα 
είτε όχι, όπως συλλογή, υποβολή, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, με-
τατροπή, ανάκτηση, χρήση, διαμοιρασμός μέσω μετάδοσης, διάδοση ή άλλη 
διάθεση, ευθυγράμμιση ή συνδυασμός, διασύνδεση, αποκλεισμός, διαγραφή 
ή καταστροφή. 

"Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων": το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δη-
μόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας ο οποίος, από μόνος του ή από 
κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδο-
μένων προσωπικού χαρακτήρα. 

"Υπεύθυνος δεδομένων": φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρε-
σία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας. 

Η Πολιτική Απορρήτου ενός οργανισμού εξηγεί πώς επεξεργαζόμαστε ή / 
και χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε, καθώς και 
το πλαίσιο εντός του οποίου ενεργεί ένα άτομο ως υπεύθυνος δεδομένων 
και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες 
ευρωπαϊκούς και εθνικούς νόμους και κανονισμούς και ειδικότερα το Γενικό 
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Κανονισμό για την προστασία δεδομένων ΕΕ 2016/679 (GDPR). 

Οι καθοδηγούμενοι του παρόντος προγράμματος καλό θα είναι να γνωρί-
σουν και από τους μέντορες ότι με την αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου 
ενός συμπράττοντα της ένωσης φορέων του παρόντος έργου και την εθελο-
ντική παροχή των απαραίτητων Προσωπικών Δεδομένων, παρέχουν τη συ-
γκατάθεσή τους, συμφωνούν ρητά και αποδέχονται ανεπιφύλακτα την επε-
ξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που πραγματοποιείται. Στο πλαίσιο 
αυτό όλα τα έντυπα και οι παραπάνω ενδιάμεσες, τελικές αναφορές μεντό-
ρων, συμπληρωμένα εργαλεία τηρούνται σε φακέλους από τους αρμοδίους 
για όσο χρόνο υποδεικνύει το επιχειρησιακό πρόγραμμα και κατόπιν κατα-
στρέφονται.
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9 
Πρακτικές συμβουλές / 
σημαντικότερα σημεία 
ανακεφαλαίωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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Η καθιέρωση της μεντορείας σε ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης μπορεί 
να βοηθήσει να γίνει το πρόγραμμα ελκυστικό για τους συμμετέχοντες. Είναι 
μια κοινή πρακτική στους χώρους εργασίας του ιδιωτικού και του δημόσιου 
τομέα, όχι μόνο για ασκούμενους αλλά και για νεότερους υπαλλήλους ή ερ-
γαζόμενους που εκπαιδεύονται για μια νέα ή εξειδικευμένη εργασία. Μέσα 
από τη σχέση που θα αναπτυχθεί υπάρχουν πολλά οφέλη που θα τα ανακαλύ-
ψετε στο τέλος των συνεδριών τόσο για εσάς τους ίδιους όσο και για τους 
μαθητευόμενούς σας.

Σε όλες σας τις συνεδρίες θα πρέπει να έχετε ως κύριο άξονα ότι οι εργαζό-
μενοι που λαμβάνουν συνεχή εκπαίδευση, υποστήριξη και ενθάρρυνση από 
ένα μέντορα αναφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία, ενώ επι-
πλέον είναι και ένας σημαντικός παράγοντας για την αύξηση της διατήρησης 
και της παραγωγικότητας των εργαζομένων. 

Η καθοδήγηση είναι πολύτιμο μέρος της πρόσληψης εργαζομένων και ασκού-
μενων. Εστιάστε σε προβλήματα και κενά για να δώσετε στον μαθητευόμε-
νό σας αυτό που πραγματικά θα θυμάται ως θετικό από την παρούσα σχέ-
ση. Ως μέντορες θα σχηματίσετε με τους καθοδηγούμενους θετικές σχέσεις 
στο χώρο εργασίας, γεγονός που καθιστά τη μεντορεία πολύτιμο στοιχείο 
οποιασδήποτε στρατηγικής διαφορετικότητας, καθώς μπορεί να φέρει κο-
ντά άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα ή τμήματα, οπότε να αντιμετωπίζετε 
τους μαθητευόμενούς σας πάντα υπό το πρίσμα της ανοικτής προσέγγισης. 
Να σημειωθεί εδώ επίσης ότι λόγω του μικρού αριθμού γυναικών, μειονοτή-
των και ατόμων με αναπηρίες που κατέχουν ηγετικές θέσεις, η συμβολή του 
μέντορα είναι σημαντική, ώστε να βρουν τα άτομα αυτά τη σωστή θέση στην 
κουλτούρα του εργασιακού χώρου και να μπορέσουν να καταρρίψουν τους 
όποιους φόβους τους(Office Of Disability Employment Policy, 2018). 

Προκειμένου, όμως, η μεντορική σχέση να συμβάλει στα ανωτέρω και να επι-
τύχει τους στόχους που έχει θέσει, κυρίως σε επίπεδο προσωπικής και επαγ-
γελματικής ανάπτυξης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θα πρέπει να συντρέ-
χουν ορισμένες προϋποθέσεις που θα πρέπει ως  μέντορες να προσέξετε. 

Στο πλαίσιο αυτό αρκετοί οδηγοί και μελετητές έχουν προτείνει πρακτικές 
συμβουλές ως προς την επιτυχημένη εφαρμογή mentoring στην πρακτική 
άσκηση. 

Οι εν λόγω συμβουλές σε γενικές γραμμές περιλαμβάνουν (Cain, 2009; 
Garringer, 2015; Office Of Disability Employment Policy, 2018; Kardonsky, 
Oliver, Shimkin & Lew, 2018):
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 ▪ Διερεύνηση αναγκών μεντορευόμενων μέσω μίας αρχικής συνέντευ-
ξης.

 ▪ Θέσπιση στόχων για τη μεντορική σχέση.

 ▪ Χρονοδιάγραμμα.

 ▪ Ενέργειες υλοποίησης και τρόποι επίτευξης των στόχων.

 ▪ Αξιολόγηση.

Ο Cain (2009) αναφέρεται στη σημασία της χρήσης ερευνητικών δεδομένων 
από μέρους των μεντόρων, καθώς και συμμετοχής τους, είτε μεμονωμένα 
είτε μέσω επαγγελματικών δικτύων. Η διασύνδεση μεταξύ της έρευνας και 
της πρακτικής είναι πιο πιθανό να οδηγήσει σε ευρήματα με δυνατότητα 
δράσης, σε συνειδητή επιλογή των διδακτικών προσεγγίσεων, καθώς και 
σε επιλογή διδακτικού υλικού. Επιπλέον, η μεντορική σχέση μπορεί να γί-
νει περισσότερο κατανοητή από τους μέντορες, αν οι τελευταίοι γνωρίζουν 
το θεωρητικό της υπόβαθρο. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η βελτίωση 
αυτής της σχέσης, με οφέλη τόσο για τους ίδιους τους μέντορες, όσο και 
τους μεντορευόμενους. Επίσης, η χρήση ερευνητικών δεδομένων και ιδίως η 
προσωπική εμπλοκή με την έρευνα ενισχύουν τον αναστοχασμό και οδηγούν 
τους μέντορες ενδεχομένως στην αμφισβήτηση του τρόπου με τον οποίο 
νοηματοδοτούν την πραγματικότητα, τα φαινόμενα και τις εμπειρίες με τις 
οποίες έρχονται αντιμέτωποι σε ένα μεντορικό πρόγραμμα. Μην θεωρήσε-
τε τα έντυπα που προσφέρονται στο πλαίσιο του προγράμματος απλώς μια 
γραφειοκρατική διαδικασία, χρησιμοποιήστε τα για την βελτίωση της από-
δοσής σας ως μέντορα και την παρακίνηση του καθοδηγούμενού σας.

Εκτός των ανωτέρω, ένα πρόγραμμα μεντορικής θα πρέπει, σύμφωνα με 
τον Owen (2015) να περιλαμβάνει την κινητικότητα (γνώσης, πολιτισμών και 
πλαισίων – σωματική και νοητική) για να επιτρέψει την αλληλεπίδραση σε 
τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, την πρόσβαση στη γνώση, την αμφισβήτη-
ση υφιστάμενων παραδοχών και υποθέσεων, τη συν-δημιουργία της γνώσης 
και της εμπειρίας, καθώς και τη συνεργασία, χωρίς χωροχρονικούς περιορι-
σμούς. 

Στη βάση αυτή, μία πρακτική συμβουλή για την επιτυχία ενός προγράμματος 
μεντορείας περιλαμβάνει τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και 
επικοινωνίας που επιτρέπουν την εικονική μεντορική. Αυτό προσφέρει ένα 
επίπεδο ευελιξίας που επιτρέπει στους μέντορες και καθοδηγούμενους να 
μεγιστοποιήσουν τις έννοιες της κινητικότητας. 
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Επιπλέον, μέσω αυτών των εργαλείων είναι δυνατή η εφαρμογή πρωτοβου-
λιών που παρέχουν εμπειρίες μάθησης με βάση τα συμφραζόμενα, εξατο-
μικευμένες μαθησιακές εμπειρίες μέσω συμπράξεων καθοδήγησης και κοι-
νοτήτων πρακτικής. Η εικονική μεντορική, σύμφωνα με το συγγραφέα, έχει 
υποστηριχθεί βάσει εμπειρικών δεδομένων ότι μπορεί να συμβάλει προς την 
κατεύθυνση της αύξησης της αυτό-αποτελεσματικότητας των μεντορευόμε-
νων αλλά και στο μετασχηματισμό των αντιλήψεών τους για αλλαγές στην 
επαγγελματική πρακτική.

Πριν την έναρξη της μεντορικής σχέσης θα πρέπει να γίνουν ξεκάθαρα και 
από τις δυο πλευρές τα παρακάτω προκειμένου να υπάρχει ένα θετικό απο-
τέλεσμα. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι εσείς ως μέντορας θα πρέπει να δεσμευτείτε ότι:

 ▪ Θα είστε πρόθυμος/η να μοιραστείτε την επαγγελματική πείρα και 
εμπειρίες με τον καθοδηγούμενο,

 ▪ Θα παρέχετε στον καθοδηγούμενο αντικειμενική καθοδήγηση όπου 
χρειάζεται, ενώ επίσης θα ενθαρρύνετε και θα καθοδηγείτε προς την 
αυτο-ανακάλυψη και αυτοκατεύθυνση,

 ▪ Θα προσδιορίσετε ευκαιρίες ανάπτυξης και θα καλλιεργήσετε ενεργά 
τις ευκαιρίες του καθοδηγούμενου σε ευθυγράμμιση με τους στόχους 
του,

 ▪ Θα προκαλέσετε τον καθοδηγούμενο προσφέροντας εναλλακτική 
σκέψη, 

 ▪ Θα συνεργαστείτε με τον καθοδηγούμενο για να αναπτύξετε στρατη-
γικές για την επίτευξη στόχων,

 ▪ Θα παρέχετε εποικοδομητική ανατροφοδότηση,

 ▪ Θα είστε αυθεντικός, ανοιχτός και διαφανής στο πώς εμφανίζεστε 
στη συνεργασία που δημιουργείται.

Αντίστοιχα θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο καθοδηγούμενος πρέπει να δε-
σμευτεί ότι:

 ▪ Αναλαμβάνει να έρχεται συνεπής στην ώρα και στο τόπο που έχει ορι-
στεί για τη συνεδρία της καθοδήγησης,

 ▪ Ετοιμάζει τα έντυπα για την κάθε συνάντηση, όπως απαιτείται και κά-
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νει κάποια προεργασία πριν τη συνάντηση προκειμένου να μπορέσει 
να συζητήσει τους  αναπτυξιακούς του στόχους,

 ▪ Έχει αναλάβει και αναγνωρίσει με υπευθυνότητα τη θέληση του για 
επαγγελματική εξέλιξη και την επίτευξη στόχων από την πρακτική 
άσκηση,

 ▪ Είναι πρόθυμος να μοιραστεί ανοιχτά τις εμπειρίες, τους στόχους και 
τις ανησυχίες του,

 ▪ Επιδιώκει τη στενή συνεργασία με το μέντορά του για να αναπτύξει 
και να ενεργήσει σύμφωνα με τις στρατηγικές για την επίτευξη στό-
χου,

 ▪ Δεν έχει πρόβλημα να δεχτεί κριτική και να ενεργήσει βάσει εποικο-
δομητικής ανατροφοδότησης,

 ▪ Επιδιώκει την επικοινωνία όταν είναι αβέβαιος/η ή ανησυχεί για κάτι. 

Τέλος, χρειάζεται να αναφερθεί ότι η γνώση ενέχει μία υποκειμενική φύση, 
ενώ παράλληλα υπάρχουν υποκειμενικοί μηχανισμοί μάθησης. Επομένως, 
κρίνεται απαραίτητη η χρήση ερωτηματολογίων, φύλλων αξιολογήσεων (συ-
νολικής πρακτικής, μεντορείας, μεντορικής σχέσης, αναστοχασμού, ανατρο-
φοδότησης) προκειμένου να διερευνηθεί πώς εξελίσσεται ένα πρόγραμμα 
μεντορείας και ποια είναι τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος και 
της μεντορικής σχέσης που έχει δημιουργηθεί και για αυτό σας παρακαλού-
με να φροντίσετε για την ολοκληρωμένη συμπλήρωση των εντύπων, όπως 
προτείνονται στον παρόντα οδηγό. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης τα μεντορικά 
προγράμματα και η μεντορική σχέση συμβάλουν στην προσωπική και επαγ-
γελματική ανάπτυξη των μεντορευόμενων, είναι πολύ σημαντικό να αξιο-
λογηθεί αφενός η ποιότητα αυτής της μεντορικής σχέσης και αφετέρου τα 
αποτελέσματα του μεντορικού προγράμματος ως προς τους στόχους που 
έχουν τεθεί στο πλαίσιο της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των 
μεντορευόμενων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εργαλεία mentoring και 

έντυπα μεντορείας
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ GROW

Α/Α συνεδρίας 1η  συνεδρία

Ημερομηνία διεξαγωγής

Μεθοδολογία υλοποίησης Δια ζώσης Εξ αποστάσεως

Μέντορας

Εκπαιδευόμενος

Περιφέρεια εφαρμογής έργου ΥΕ:

Φορέας υλοποίησης

Ορισμός στόχων

Έλεγχος πραγματικότητας

Επιλογές και εναλλακτικές στρατη-
γικές ή πορεία ενεργειών

Τι πρέπει να γίνει, πότε και από 
ποιον
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT

Α/Α συνεδρίας 5η  συνεδρία

Ημερομηνία διεξαγωγής

Μεθοδολογία υλοποίησης Δια ζώσης Εξ αποστάσεως

Μέντορας

Εκπαιδευόμενος

Περιφέρεια εφαρμογής έργου ΥΕ:

Φορέας υλοποίησης

Δυνάμεις Αδυναμίες

Ευκαιρίες Απειλές
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ MATRIX ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ/ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ ΜΕΝΤΟΡΑ

Α/Α συνεδρίας 1η  και 6η  συνεδρία

Ημερομηνία διεξαγωγής

Μεθοδολογία υλοποίησης Δια ζώσης Εξ αποστάσεως

Μέντορας

Εκπαιδευόμενος

Περιφέρεια εφαρμογής έργου ΥΕ:

Φορέας υλοποίησης

Υψ
ηλ

ή 
βο

ύλ
ησ

η

Συνεργατική καθοδήγηση Χαρακτηριστικά προσωπικότητας

Χα
μη

λή
 β

ού
λη

ση

Kατεύθυνση Ερεθίσματα περιβάλλοντος

Χαμηλά προσόντα Υψηλά προσόντα
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

Α/Α συνεδρίας
Το φέρνει συμπληρωμένο από τη 2η συ-
νεδρία και έπειτα

Ημερομηνία διεξαγωγής

Μεθοδολογία υλοποίησης Δια ζώσης Εξ αποστάσεως

Μέντορας

Εκπαιδευόμενος

Περιφέρεια εφαρμογής έργου ΥΕ:

Φορέας υλοποίησης

Μήνας πρακτικής άσκησης (1ος , 2ος … ... … κτλ)

Από……………………….      Εως……………………..

Στόχοι

 

Εργασίες που θα πρέπει να διεκπεραιώσω στα πλαίσια του στόχου/ στό-
χων μου

1

2

Δυσκολίες που αντιμετώπισα κατά την πρακτική μου άσκηση στην επιχεί-
ρηση (πχ άτομα, συνθηκες εργασίας, καθήκοντα κα.) 

1

2
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Τρόποι με τους οποίους λύθηκαν τα προβλήματα

1

2

Θετικά αποτελέσματα κατά την πρακτική μου άσκηση στην επιχείρηση

1

2

Αυτό το μήνα ανέπτυξα τις παρακάτω γνώσεις / δεξιότητες

1

2

Πως θα με βοηθήσει η εμπειρία αυτού του μήνα στην επαγγελματική μου 
πορεία

1

2

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Α/Α συνεδρίας
……. (συμπληρώνεται στο τέλος κάθε συ-
νεδρίας από τον εκπαιδευόμενο)

Ημερομηνία διεξαγωγής

Μεθοδολογία υλοποίησης Δια ζώσης Εξ αποστάσεως

Μέντορας

Εκπαιδευόμενος

Περιφέρεια εφαρμογής έργου ΥΕ:

Φορέας υλοποίησης
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 Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ

Θεωρείς τη σημερινή συ-
νεδρία σημαντική για την 
πορεία της πρακτικής 
σου άσκησης 

    

Πόσο ευχαριστημένος/η 
είσαι από το αποτέλεσμα 
της σημερινής συνεδρίας

     

Συζητήθηκαν θέματα που 
είχατε ορίσει στο συνολι-
κό πλάνο της μεντορείας

     

Συζητήθηκαν με επιτυχία 
προβλήματα που αντιμε-
τωπίζεις

     

Υπήρξαν συμπεριφορές 
στο χώρο εργασίας τις 
οποίες συζήτησες με τον 
μέντορά σου*

     

Δόθηκαν πρακτικές συμ-
βουλές σε θέματα που 
αντιμετώπισες για πρώτη 
φορά το τελευταίο διά-
στημα

     

Υπήρξαν θέματα που 
χρειάστηκες την γνώμη 
του μέντορά σου

     

Πόσο επιτυχημένη θεω-
ρείς την ανατροφοδότη-
ση που πήρες σχετικά με 
τους στόχους που είχες 
θέσει μέχρι σήμερα

     

Νιώθεις εμπιστοσύνη για 
το μέντορά σου

     

*Συμπληρώνεται κατά τους μήνες πρακτικής ασκησης
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α/Α συνεδρίας
3η συνεδρία & επικαιροποίηση στην 8η 
συνεδρία

Ημερομηνία διεξαγωγής

Μεθοδολογία υλοποίησης Δια ζώσης Εξ αποστάσεως

Μέντορας

Εκπαιδευόμενος

Περιφέρεια εφαρμογής έργου ΥΕ:

Φορέας υλοποίησης

Στοιχεία επιμορφούμενου

Σχολή Εταιρεία Περίοδος πρακτικής

Στόχοι Καριέρας

Στόχοι Πρακτικής
Βραχυπρόθεσμοι επαγ-

γελματικοί στόχοι
Μακροπρόθεσμοι 

επαγγελματικοί στόχοι
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Μαθησιακοί Στόχοι

Δραστηριότητες
Ημερομηνία 

έναρξης
Ημερομηνία 

λήξης

Βαθμός 
επίτευξης 

στόχου 
(1 εως 5)

1. Γνώσεις 

2. Δεξιότητες

3.Στάσεις
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

Α/Α συνεδρίας 4η συνεδρία 

Ημερομηνία διεξαγωγής

Μεθοδολογία υλοποίησης Δια ζώσης Εξ αποστάσεως

Μέντορας

Εκπαιδευόμενος

Περιφέρεια εφαρμογής έργου ΥΕ:

Φορέας υλοποίησης

Απάντησε στις ακόλουθες ερωτήσεις σημειώνοντας: 1 = καθόλου, 2 = λίγο, 
3 = μέτρια, 4 = πολύ, 5 = πάρα πολύ. 

1 2 3 4 5

Α

Μου αρέσει να φτιάχνω και να επιδιορθώνω πράγματα 

Μου αρέσει να βρίσκομαι σε πολύ καλή φόρμα 

Μου αρέσει να φτιάχνω πράγματα με τα χέρια μου 

Μου αρέσει η σκληρή σωματική δουλειά 

Νιώθω άνετα όταν δουλεύω με εργαλεία και μηχανές 

Μου αρέσει να αξιοποιώ άχρηστα αντικείμενα 

Β 

Μου αρέσει να κατανοώ τα πράγματα σε βάθος 

Μου αρέσει να εξερευνώ νέες ιδέες 

Μου αρέσει να ασχολούμαι με την επίλυση προβλημάτων γε-
νικά 

Μου αρέσει να θέτω ερωτήματα 

Μου αρέσει να ενημερώνομαι για καινούρια πράγματα 

Μου αρέσει να δίνω τις δικές μου ερμηνείες/ λύσεις σε προ-
βλήματα 

Γ

Μου αρέσει να πηγαίνω σε καλλιτεχνικές εκθέσεις και να πα-
ρακολουθώ θεατρικά και κινηματογραφικά έργα 

Μου αρέσει να διαφέρω από τους άλλους 
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Μου αρέσει να ξεχνώ τα πάντα όταν είμαι δημιουργικός/ή 

Θεωρώ σημαντικό να έχω γύρω μου όμορφα και ασυνήθιστα 
πράγματα 

Μου αρέσει να χρησιμοποιώ τη φαντασία μου 

Μου αρέσει να εκφράζομαι σε ένα κομμάτι χαρτί, μέσα από τη 
ζωγραφική, τη μουσική ή την κατασκευή πραγμάτων 

Δ

Μου αρέσει να συναναστρέφομαι με ανθρώπους σε αστικό 
περιβάλλον 

Μου αρέσει να συζητώ με άλλους ανθρώπους για διάφορα 
θέματα 

Μου αρέσει να δίνω προσοχή στο τι θέλουν οι άλλοι 

Μου αρέσει να βοηθάω τους ανθρώπους 

Μου αρέσει να βοηθάω τους ανθρώπους να αναπτύσσονται 
και να μαθαίνουν 

Με ενδιαφέρει περισσότερο με ποιον είμαι παρά πού είμαι 

Ε

Μου αρέσει να πείθω και να επηρεάζω τους άλλους 

Μου αρέσουν δραστηριότητες που απαιτούν τη δική μου ενέρ-
γεια και την ευελιξία μου 

Μου αρέσει να κάνουν οι άλλοι αυτό που τους ζητάω 

Μου αρέσει να διακινδυνεύω (να ρισκάρω) 

Μου αρέσει να παίρνω αποφάσεις 

Μου αρέσει να οργανώνω τους άλλους και να τους μεταδίδω 
τον ενθουσιασμό μου για ένα έργο 

Ζ 

Μου αρέσει να μου δίνουν σαφείς οδηγίες 

Μου αρέσει να προσέχω τη λεπτομέρεια στη δουλειά μου 

Μου αρέσει να υπάρχει προγραμματισμός και σαφής οργάνω-
ση στη δουλειά μου 

Οι άλλοι μπορούν να με εμπιστεύονται σχετικά με τη διεκπε-
ραίωση μιας εργασίας που μου έχουν αναθέσει 

Μου αρέσει να δουλεύω με αριθμούς 

Μου αρέσει να οργανώνω προγράμματα, ιδέες και ανθρώ-
πους με κάθε δυνατή λεπτομέρεια 

(Holland,1997, με τροποποιήσεις από την Καραγιαννοπούλου, 2012)
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Πηγή: Μπιλανάκη, (2020)

Τύπος Σύνολο

Ρεαλιστικός (R):

Ερευνητικός (I):

Καλλιτεχνικός (A):

Κοινωνικός (S):

Επιχειρηματικός (E):

Οργανωτικός – Συμβατικός (C): 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ

ρεαλιστής
απλός

λογικός ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ

φιλομαθής
αναλυτική σκέψη

περιέργος

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ

υπεύθυνος
οργανωμένος

ακολουθεί οδηγίες

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ

ανταγωνιστικός
τολμηρός
φιλόδοξος

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ

δημιουργικός
αυθόρμητος

φαντασίαΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ

υποστηρικτικός
καλός ακροατής

φιλικός
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΣΚΑΛΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 

Α/Α συνεδρίας

… (συμπληρώνεται στο τέλος κάθε σταδί-
ου του μοντέλου μεντορείας 1ο , 2ο , 3ο 
, 4ο στάδιο, δηλαδή 2η,  4η, 6η, 8η συνε-
δρία)

Ημερομηνία διεξαγωγής

Μεθοδολογία υλοποίησης Δια ζώσης Εξ αποστάσεως

Μέντορας

Εκπαιδευόμενος

Περιφέρεια εφαρμογής έργου ΥΕ:

Φορέας υλοποίησης

Στάδια Στόχοι Βαθμός επίτευξης 

Στάδιο 1 – στόχος

Στάδιο 2 – στόχος

Στάδιο 3 – στόχος

Στάδιο 4 – στόχος

Στάδια Στόχοι Βαθμός επίτευξης 

Στάδιο 1 – πρόβλημα

Στάδιο 2 – πρόβλημα

Στάδιο 3 – πρόβλημα

Στάδιο 4 – πρόβλημα
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Α/Α συνεδρίας 5η συνεδρία 

Ημερομηνία διεξαγωγής

Μεθοδολογία υλοποίησης Δια ζώσης Εξ αποστάσεως

Μέντορας

Εκπαιδευόμενος

Περιφέρεια εφαρμογής έργου ΥΕ:

Φορέας υλοποίησης

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι διαθέτετε τις παρακάτω δεξιότητες που απαι-
τούνται από την αγορά εργασίας κατά την 4η βιομηχανική επανάσταση 
(1= καθόλου, 2 = λίγο, 3 = μέτρια, 4 = πολύ, 5 = πάρα πολύ): 

Δεξιότητες 1 2 3 4 5

Επαγγελματικές 

Δεξιότητες χρήσης ξένων γλωσσών

Δεξιότητες διακυβέρνησης 

Δεξιότητες διαχείρισης κινδύνων

Εστίαση στο αποτέλεσμα 

Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων σε άμεσο χρόνο

Δεξιότητα διαχείρισης και διάχυσης γνώσης 

Προσωπικές 

Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου

Γνώσεις ψυχολογίας και γλώσσας του σώματος 

Δεξιότητες αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων

Δεξιότητες εργασίας υπό πίεση

Δεξιότητες εργασίας σε ευέλικτο ωράριο

Μεθοδολογικές 

Δεξιότητες κριτικής σκέψης 

Δεξιότητες δημιουργικότητας

Δεξιότητες αναλυτικής σκέψης

Δεξιότητες διαχείρισης αλλαγής και προσαρμογής
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Οριζόντιες – Κοινωνικές 

Επικοινωνιακές δεξιότητες

Συναισθηματική νοημοσύνη 

Δεξιότητες ηγεσίας

Ανοικτότητα 

Δεξιότητες διαπραγμάτευσης

Δεξιότητες διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού

Δεξιότητες συντονισμού και συνεργασίας

Δεξιότητες εργασίας σε ομάδες

Ηθική και κοινωνική υπευθυνότητα 

Δεξιότητες εργασίας σε διαφορετικό χώρο

Ψηφιακές 

Δεξιότητες χειρισμού μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Δεξιότητες χειρισμού νέων τεχνολογιών

Δεξιότητες διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων

Δεξιότητες χειρισμού αυτοματοποιημένων διαδικασιών

Δεξιότητες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

Επιχειρηματικότητα 

Δεξιότητες καινοτομιών

Δεξιότητες επιχειρηματικότητας

Δεξιότητες πρωτοβουλιών 

Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε) 
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Α/Α συνεδρίας 2η  (επεξήγηση), 3η και 7η  συνεδρία

Ημερομηνία διεξαγωγής

Μεθοδολογία υλοποίησης Δια ζώσης Εξ αποστάσεως

Μέντορας

Εκπαιδευόμενος

Περιφέρεια εφαρμογής έργου ΥΕ:

Φορέας υλοποίησης

Κύκλος ημερήσιων εργασιών / διαδικασιών

Περιγραφή 

εργασίας

Πρώτη 

εντύπωση / 

συναισθήματα

Αξιολόγηση 

απόδοσης

Ανάλυση 

κατάστασης
Συμπεράσματα Πιθανή δράση
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ

Α/Α συνεδρίας 7η  συνεδρία

Ημερομηνία διεξαγωγής

Μεθοδολογία υλοποίησης Δια ζώσης Εξ αποστάσεως

Μέντορας

Εκπαιδευόμενος

Περιφέρεια εφαρμογής έργου ΥΕ:

Φορέας υλοποίησης

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ από 
ΜΕΝΤΟΡΑ

(κατευθυνόμενη θεματολογία με 
βάση κάποιες θετικές/αρνητικές 
καταστάσεις που δεν έχει συζητη-
θεί/επιλυθεί σε προηγούμενα στά-
δια) 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ από 
Μεντορευόμενο

(Ο μεντορευόμενος περιγράφει την 
κατάσταση)

Επεξήγηση των συναισθημάτων που 
μπορεί να προκαλέσει η κατάσταση 
αυτή

Συζήτηση των αιτιών που το προκά-
λεσαν

Ανάλυση πιθανής λύσης
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Α/Α συνεδρίας 6η συνεδρία

Ημερομηνία διεξαγωγής

Μεθοδολογία υλοποίησης Δια ζώσης Εξ αποστάσεως

Μέντορας

Εκπαιδευόμενος

Περιφέρεια εφαρμογής έργου ΥΕ:

Φορέας υλοποίησης

Δώστε μια μονάδα σε κάθε ΝΑΙ, αν αυτό που εκφράζει η πρόταση ισχύει για 
σας.Βαθμολογούνται μόνο οι προτάσεις στις οποίες απαντήσατε ΝΑΙ. 

ΝΑΙ ΟΧΙ

1 Όταν πρόκειται να πάρω μια σημαντική απόφαση είμαι μεθοδικός/ή

2 Συχνά παίρνω μιαν απόφαση που νιώθω ότι είναι σωστή για μένα, 
χωρίς ωστόσο να ξέρω ακριβώς γατί την πήρα

3 Όταν παίρνω μιαν απόφαση, είναι σημαντικό για μένα να ξέρω ποια 
είναι η άποψη των φίλων μου

4 Σπάνια παίρνω μια σημαντική απόφαση, χωρίς προηγουμένως να 
έχω συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες

5 Ακόμη και τις σπουδαίες αποφάσεις τις παίρνω πολύ γρήγορα 

6 Όταν αντιμετωπίζω μια σημαντική απόφαση, θέλω να έχω κάποιον 
να με καθοδηγεί προς τη σωστή κατεύθυνση.

7 Όταν παίρνω μιαν απόφαση, λαμβάνω υπόψη μου τις συνέπειές της 
στις μελλοντικές μου αποφάσεις

8 Όταν παίρνω μιαν απόφαση, απλώς εμπιστεύομαι τα συναισθήματά 
μου και τις εσωτερικές μου αντιδράσεις

9 Μου είναι πραγματικά δύσκολο να πάρω σημαντικές αποφάσεις χω-
ρίς βοήθεια

10 Όταν πρέπει να πάρω μιαν απόφαση, τη σκέφτομαι πολύ προσεκτικά

11 Συχνά αποφασίζω για κάτι, χωρίς να μελετήσω και να συγκεντρώσω 
πληροφορίες
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12 Συχνά παίρνω αποφάσεις βασιζόμενος/η στο τι σκέπτονται οι άλλοι 
και όχι στο τι πραγματικά θα ήθελα εγώ.

13 Όταν πρόκειται να πάρω μια σημαντική απόφαση αρχίζω να τη σκέ-
πτομαι πολύ καιρό πριν, ώστε να έχω χρόνο να σχεδιάσω προσεκτικά 
τις ενέργειές μου

14 Όταν πρόκειται να πάρω μια απόφαση, δεν την εξετάζω. Είναι σα να 
βρίσκεται η απάντηση κάπου μέσα στο μυαλό μου και ξαφνικά ξέρω 
τι πρέπει να κάνω

15 Σπάνια παίρνω μιαν απόφαση χωρίς να έχω μιλήσει προηγουμένως 
με τον καλύτερό μου φίλο

16 Προτού αποφασίσω, συνήθως διασταυρώνω τις πληροφορίες μου, 
ώστε να είμαι βέβαιος/η ότι είναι σωστές

17 Όταν πρόκειται να αποφασίσω για κάτι, συνήθως χρησιμοποιώ τη 
φαντασία μου, για να δω πώς θα νιώθω αφού θα έχω πάρει την 
απόφαση

18 Αναβάλλω πολλές αποφάσεις μου, γιατί όταν ασχολούμαι επίμονα 
με αυτές, καταλαμβάνομαι από νευρικότητα

19 Προτού κάνω κάτι σημαντικό, φτιάχνω με προσοχή ένα πρόγραμμα 
δράσης

20 Για τις περισσότερες αποφάσεις που παίρνω δεν υπάρχει λογική αι-
τία

21 Νομίζω πως χρειάζομαι πολλή ενθάρρυνση και ψυχολογική στήριξη 
από τους άλλους, προκειμένου να πάρω μιαν απόφαση

22 Δεν παίρνω αποφάσεις βιαστικά, γιατί θέλω να είμαι σίγουρος ότι 
αποφασίζω σωστά

23 Παίρνω αποφάσεις τελείως αυθόρμητα, ακολουθώντας το ένστικτό 
μου.

24 Συνήθως δεν παίρνω αποφάσεις που θα δυσαρεστήσουν τους άλ-
λους.

25 Συνήθως θεωρώ καθεμιά από τις αποφάσεις μου ως ένα βήμα προς 
τον τελικό στόχο.

26 Συνήθως παίρνω τις αποφάσεις μου βασιζόμενος/η στο πώς είναι 
τώρα τα πράγματα στη ζωή μου και όχι στο πώς θα είναι στο μέλλον.

27 Δεν έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην ικανότητά μου να παίρνω σωστές 
αποφάσεις, γι΄ αυτό συνήθως στηρίζομαι στις απόψεις των άλλων
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Τύπος Σύνολο

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 

ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

28 Προτού πάρω μιαν απόφαση, θέλω να μαθαίνω όσα περισσότερα 
γίνεται για τις πιθανές συνέπειές της.

29 Μια απόφαση είναι σωστά για μένα αν με ικανοποιεί συναισθημα-
τικά

30 Συνήθως δεν έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στις αποφάσεις μου, παρά 
μόνο αν με βοηθήσουν οι φίλοι μου να τις πάρω.

(Harren, 1979)
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

Α/Α συνεδρίας 8η  συνεδρία

Ημερομηνία διεξαγωγής

Μεθοδολογία υλοποίησης Δια ζώσης Εξ αποστάσεως

Μέντορας

Εκπαιδευόμενος

Περιφέρεια εφαρμογής έργου ΥΕ:

Φορέας υλοποίησης

ΤΙ? 

ΠΟΥ?

ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ? 

ΠΟΤΕ? 

ΠΩΣ? 



157

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΝΤΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ 
ΜΕΝΤΟΡΕΣ

Α/Α συνεδρίας 8η  συνεδρία

Ημερομηνία διεξαγωγής

Μεθοδολογία υλοποίησης Δια ζώσης Εξ αποστάσεως

Μέντορας

Εκπαιδευόμενος

Περιφέρεια εφαρμογής έργου ΥΕ:

Φορέας υλοποίησης

Ονοματεπώνυμο ερωτώμενου: ………………………………………………….

Ιδιότητα: Μέντορας  

                Εκπαιδευόμενος  

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ
Πάρα
πολύ

Υπήρξε αλληλεπίδραση στο πλαίσιο της 
μεντορικής σχέσης

Επιτεύχθηκε σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ 
μεντορευόμενου – μέντορα

Δυσκολίες που δημιουργήθηκαν στο 
πλαίσιο της μεντορικής σχέσης λύθηκαν 
με επιτυχία

Ο συνολικός αριθμός συνεδριών ήταν 
επαρκής για την κάλυψη των θεμάτων 
που απασχολούσαν τον μεντορευόμενο

Τηρήθηκε το χρονοδιάγαμμα των συνα-
ντήσεων που απαιτούσε το πρόγραμμα

Υπήρξαν ξεκάθαροι στόχοι και ακολου-
θήθηκε η προγραμματισμένη σειρά επί-
τευξής τους
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Τα θέματα που συζητήθηκαν σε κάθε συ-
νεδρία ήταν βασισμένα στο σχεδιασμό 
που είχε προηγηθεί

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν 
προσαρμοσμένη στους στόχους και στις 
δυνατότητες του μεντορευόμενου

Η καθοδήγηση που έλαβε ο μεντορευό-
μενος τον βοήθησε να εκπληρώσει τους 
μαθησιακούς του στόχους

Βοήθησε η μεντορική σχέση στην από-
κτηση δεξιοτήτων και γνώσεων

Ακολουθήθηκαν οι οδηγίες που δόθηκαν 
από το μέντορα στο μεντορευόμενο

Δόθηκε με λεπτομέρειες ανατροφοδό-
τηση από το μέντορα προς το μεντορευ-
όμενο για την πρακτική άσκηση

Η μεντορική σχέση βοήθησε στο να λυ-
θούν προβλήματα που δημιουργήθηκαν 
κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Η καθοδήγηση από το μέντορα βοήθησε 
το μεντορευόμενο να αντιληφθεί κάποια 
πράγματα διαφορετικά για τον εργασι-
ακό χώρο

Η μεντορική σχέση ανταποκρίθηκε στις 
προσδοκίες μεντορευόμενου / μέντορα 
στα πλαίσια του προγράμματος της πρα-
κτικής άσκησης

Θα θέλατε να συνεχιστεί η μεντορική 
σχέση και μετά τη λήξη του προγράμμα-
τος
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1Η / 2Η  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΜΕΝΤΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

(από μέντορα μετά τη 2η και 5η συνεδρία)

Ημερομηνία: …./…./…..

Περιφέρεια εφαρμογής 
έργου

Στοιχεία 
εκπαιδευόμενου

 ▪ Ονοματεπώνυμο:

 ▪ Ειδικότητα ΙΕΚ 

 ▪ Ειδικότητα θέσης απόκτησης επαγγελμα-
τικής εμπειρίας

 ▪ Εργασιακή κατάσταση (Εργαζόμενος ή 
Άνεργος)

Αποτίμηση πορείας 
εκπαιδευόμενου στο 
τέλος της 2η /5η συνε-
δρία (έως 100 λέξεις)

 ▪ Γενική εικόνα του/της εκπαιδευόμενου

 ▪ Διάθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα

 ▪ Στάση απέναντι στη μεντορική διαδικα-
σία

 ▪ Συνεργασία

 ▪ Επίπεδο επικοινωνίας

 ▪ Επαγγελματική ωριμότητα

 ▪ ++++

Ονοματεπώνυμο:

Υπογραφή:
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ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΝΤΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

(από μέντορα μετά την 8η συνεδρία)

Ημερομηνία: …./…./…..

Περιφέρεια εφαρμογής 
έργου

Στοιχεία 
εκπαιδευόμενου

 ▪ Ονοματεπώνυμο:

 ▪ Ειδικότητα ΙΕΚ 

 ▪ Ειδικότητα θέσης απόκτησης επαγγελμα-
τικής εμπειρίας

 ▪ Εργασιακή κατάσταση (Εργαζόμενος ή 
Άνεργος)

Συνολική αποτίμηση 
εκπαιδευόμενου (8η 
συνεδρία) (έως 100 
λέξεις)

 ▪ Γενική εικόνα του/της εκπαιδευόμενου

 ▪ Οι στόχοι του/ της εκπαιδευόμενου κατά 
τη διάρκεια και με τη λήξη του προγράμ-
ματος –  ύπαρξη σχεδίου  προσωπικής 
ανάπτυξης 

Συνεδρίες μεντορείας: 

Συνεδρία Παρακαλούμε σημειώστε την 
αλλαγή της μεντορικής σας 
σχέσης σε κάθε στάδιο:

Βαθμολογία επίτευξης 
στόχων συνεδρίας (από 
το 1 μέχρι το 10)

1η συνεδρία

2η συνεδρία

3η συνεδρία

4η συνεδρία

5η συνεδρία

6η συνεδρία

7η  συνεδρία

8η  συνεδρία
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Παρακαλώ βαθμολογήστε το βαθμό ανταπόκρισης του  εκπαιδευόμενού σας 
στα παρακάτω στοιχεία:

Στοιχεία εκπαιδευόμενου που ανέπτυξε μέχρι το 
τέλος των συνεδριών

Βαθμολογία από 
το 1 εως 5

1 2 3 4 5

Γνώσεις που ανέπτυξε

Δεξιότητες 

Κάλυψη μαθησιακών αναγκών

Συνεργασία 

Επίπεδο επικοινωνίας

Στοχοθέτηση για την επαγγελματική του πορεία 

Επαγγελματική ωριμότητα

Aνατροφοδότηση για την πορεία προγράμματος πρα-
κτικής άσκησης

Αποτελεσματική αλληλεπίδραση
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Άλλα σχόλια / παρατηρήσεις σχετικά με τη συμμετοχή στο έργο

Συνημμένα  ▪ Παρουσιολόγια συνεδριών

 ▪ Συμπληρωμένα εργαλεία/ έντυπα μεντορικής 
σχέσης 

Ονοματεπώνυμο:

Υπογραφή:
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Το παρόν υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου 13 «Οδηγός Εφαρμογής Mentoring (και 
συνοδευτικών εργαλείων)  –  Επιμόρφωση των μεντόρων στη μεθοδολογία παρακολούθη-
σης και συμβουλευτικής υποστήριξης των καταρτιζομένων των ΙΕΚ» της πράξης «Ειδικά 
προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 
(ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 – 2020».


