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Δικαιώματα Χρήσης 

 
Αυτή η εργασία είναι αδειοδοτημένη υπό την CC BY Creative Commons Attribution 4.0 Inter-
national License. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 
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1. ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΕΑ 

Όπως σε όλες τις δραστηριότητες που περιλαμβάνουν εκπαίδευση και κατάρτιση σε έναν φο-
ρέα, η μέτρηση του αντίκτυπου έχει ζωτική σημασία. Σε επίπεδο οργάνωσης, τα στοιχεία που 
συγκεντρωθούν πρέπει να χωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες (ενδεικτικός κατάλογος): 

- Επίπεδο οργανισμού, π.χ. πόσο καλή ήταν η απόδοση της εκπαίδευσης 

- Επίπεδο τμήματος: η απόδοση του τμήματος στον χειρισμό των ομάδων-στόχο πάνω 
στο συγκεκριμένο θέμα. Ένας δείκτης μέτρησης μπορεί να είναι ο αριθμός των παραπόνων ή 
ο αριθμός των μεταναστών που εξυπηρετήθηκαν 

- Επίπεδο προσωπικού: ποσοστό ικανοποίησης των υπαλλήλων κατά την ολοκλήρωση 
των εργασιών τους και κινητοποίηση τους για την εξυπηρέτηση των ομάδων-στόχο. 

Προετοιμασία από τον οργανισμό: 

1. Εντοπισμός θεμάτων για τον έλεγχο αντίκτυπου. Ο έλεγχος είναι μια οριζόντια 
δραστηριότητα που πρέπει να εξεταστεί από όλες τις πλευρές του σχεδιασμού και σε 
συγκεκριμένα ορόσημα του έργου. Για τη συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών, 
επιβάλλεται στενή συνεργασία ανάμεσα στα τμήματα. Κάθε τμήμα πρέπει να δηλώνει τα 
χαρακτηριστικά ελέγχου που μπορεί να εφαρμόσει, τα στοιχεία που πρέπει να συγκεντρώσει 
και τους δείκτες, μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα.  
Τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να σχεδιάσουν συγκεκριμένα πρότυπα και να τα οργανώσουν σε 
μοντέλα που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα τμήματα. 

2. Σχεδιασμός πίνακα επισκόπησης αντίκτυπου. Ο φορέας πρέπει να σχεδιάσει έναν 
πίνακα επισκόπησης αντίκτυπου όπου θα αναλύονται διεξοδικά τα παρακάτω θέματα: 

✓ Πώς επιτεύχθηκε ο αντίκτυπος, π.χ. ποιες δράσεις πραγματοποιήθηκαν και από ποιο 
τμήμα 

✓ Πώς μετρήθηκε ο αντίκτυπος και τι εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν 

✓ Πώς έγινε η αναφορά του αντίκτυπου 

✓ Συγκεκριμένοι αριθμοί  μετρήσεις που θα χρησιμοποιηθούν στον στρατηγικό 
σχεδιασμό 

3. Σχεδιασμός προτύπων αναφοράς για τον αντίκτυπο σε επίπεδο οργανισμού και 
τμήματος. Πρέπει να αναφερθούν όλες οι παραπάνω πληροφορίες και ο οργανισμός πρέπει 
να συντάξει ένα σχέδιο φόρμας αναφοράς για αυτό τον σκοπό. 
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2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Κατά τον σχεδιασμό της μέτρησης αντίκτυπου από την εφαρμογή ενός μοντέλου μέντορινγκ 
στον φορέα, πρέπει να είναι γνωστά τα αναμενόμενα οφέλη και οι μετρήσεις. Παρακάτω ακο-
λουθεί μία σύνοψη των ωφελειών από την εφαρμογή μίας διαδικασίας μέντορινγκ και των 
τομέων όπου αναμένεται βελτίωση. Αυτοί οι τομείς μπορεί να είναι δείκτες μέτρησης αντίκτυ-
που σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων και επίπεδο οργανισμού. 

2.1. Οφέλη του μέντορινγκ 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ένα πρόγραμμα μέντορινγκ έχει πολλά οφέλη, όχι μόνο για τα 
εμπλεκόμενα άτομα, αλλά και για τον φορέα που καλλιεργεί σχέσεις μέντορινγκ1,2. Βασικά 
οφέλη είναι η διάδοση της εταιρικής κουλτούρας και η εξασφάλιση ενός συστήματος «βαθιάς 
κατανόησης» για την ανώτερη διοίκηση3.  

Το παρακάτω συνοψίζουν κάποια πιθανά οφέλη για τους μέντορες, τους εκπαιδευόμενους και 
τους φορείς που υλοποιούν τα προγράμματα μέντορινγκ. 

Οφέλη για Μέντορες 

 Ευνοεί την προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη 

 

 Ενθαρρύνει τον μέντορα να μοιραστεί γνώση 
και αυξάνει το αίσθημα αυταξίας του 

 Ενισχύει τις δεξιότητες διαπροσωπικών σχέσεων  

 Τον βοηθά να αναπτύξει ένα προσωπικό δίκτυο  

 Βελτιώνει την παραγωγικότητα (οι μέντορες που 
δουλεύουν με εκπαιδευόμενους μπορεί να 
βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους 

 Προώθηση (το μέντορινγκ προσμετράται στα 
κριτήρια για προώθηση στους περισσότερους 
φορείς 

 Ενισχύει την επαγγελματική / προσωπική 
ικανοποίηση 

 

 

 

 
1 Detsky AS, Baerlocher MO. Ακαδημαϊκό μέντορινγκ – πώς να το δώσουμε και πώς να το πάρουμε. JAMA; 
297:2134-2136, 2007.  Ludwig S, Stein R. Ανατομία μέντορινγκ. J Pediatr, 152(2):151-2, 2008.  
2 https://www.management-mentors.com/resources/benefits-of-mentoring 
3Wilson, J. & Elman, N. (1990). Οργανωτικά οφέλη του μέντορινγκ. Academy of Management Perspectives, τό-
μος 4, αρ. 4. 
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Οφέλη για τους εκπαιδευόμενους 

 Στηρίζει την προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη  

 

 Ενισχύει την αυτοπεποίθηση 

 Βοηθά να πάρουν τον έλεγχο της καριέρας τους 

 Διδάσκει πώς να μιλάνε και να ακούγονται 

 Εκπαιδεύει να δέχονται ανατροφοδότηση σε ση-
μαντικούς τομείς, όπως επικοινωνία, τεχνικές ι-
κανότητες, διαχείριση αλλαγής και δεξιότητες η-
γεσίας 

 Βελτιώνει τις δεξιότητες διαπροσωπικών σχέ-
σεων  

 Ενισχύει τη δικτύωση  

 Βελτιώνει την παραγωγικότητα 

 Ευνοεί την ικανοποίηση στην καριέρα/ Πρόοδος 
και προώθηση 

 Βοηθά να κατανοήσουν καλύτερα την κουλτούρα 
και τους σιωπηλούς κανόνες του φορέα, στοιχεία 
κρίσιμα για την επιτυχία 

 

Οφέλη φορέα 

 Μεταφέρει στα άτομα εντός του φορέα ότι η 
διοίκηση είναι πρόθυμη να επενδύσει στα μέλη/ 
υπαλλήλους 

 

 

 

 Δείχνει προς τα έξω ότι ο φορέας δίνει αξία στα 
μέλη/ τους υπαλλήλους του 

 Δημιουργεί πιο πιστά μέλη/ υπαλλήλους -  αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του ρυθμού αλ-
λαγής προσωπικού (εξοικονομώντας δαπάνες 
για πρόσληψη και κατάρτιση) 

 Δημιουργεί ένα πιο θετικό εργασιακό περιβάλ-
λον 

 Καλλιεργεί δεξιότητες ηγεσίας στους μέντορες 

 Ενθαρρύνει την ανάπτυξη των εκπαιδευόμενων 
από κατώτερους (junior) μελών/ υπαλλήλους σε 
μελλοντικούς ηγέτες 

 Προωθεί αίσθημα συνεργασίας και αρμονίας ε-
ντός του φορέα 
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2.2. Q-SER – Πίνακας επισκόπησης αντικτύπου 

ΤΟΜΕΑΣ  
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ 

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ /  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΠΗΓΕΣ  

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟ-
ΘΕΣΜΑ 

ΜΕΣΟΠΡΟ-
ΘΕΣΜΑ 

ΜΑΚΡΟ-
ΠΡΟΘΕΣΜΑ 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ 

      

      

      

      

ΦΟΡΕΙΣ 

      

      

      

      

ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ 

      

      

      

      

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

      

      

      

      

 


