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1. ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ-

ΝΤΟΡΙΝΓΚ ΣΤΟ ΕΡΓΟ Q-SER  

1.1. Εισαγωγή 

Ακολουθώντας την παρουσίαση του μοντέλου IO3 το οποίο στοχεύει σε επίπεδο οργανισμού, 
στη συνέχεια παρουσιάζεται το μοντέλο IO4, το οποίο έχει σχεδιαστεί με στόχο την ανάπτυξη 
δράσεων και την εκπαίδευση σε δεύτερο επίπεδο, αυτό του προσωπικού του οργανισμού. Το 
μοντέλο του Κυκλικού Μέντορινγκ (ΙΟ4) επιτρέπει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο 
προσωπικό του δήμου προκειμένου να βελτιώσει δεξιότητες, όπως:  

- κατανόησης της έννοιας κουλτούρα 

- αυτογνωσίας 

- αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών κουλτούρων 

- προσαρμοστικότητας 

- οργανωτικότητας 

- διαπολιτισμικής επικοινωνίας 

- μετριοπάθειας και σεβασμού 

- δημιουργίας σχέσεων 

- προσωπικής και επαγγελματικής δέσμευσης 

οι οποίες συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη των ομάδων-στόxου του έργου Q-SER, στην 
αλλαγή του φορέα από τη βάση και στην προώθηση της αρχής μη διάκρισης.  

Ένας δεύτερος στόχος του IO4 είναι να εκπαιδεύει το προσωπικό, με τη βοήθεια διαφόρων 
οδηγιών και εργαλείων, ώστε να μπορούν να εξελιχθούν σε μέντορες εντός του οργανισμού. 
Προωθώντας την αυτο- ενδυνάμωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού 
ώστε να εργαστούν ως μέντορες που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση με την ομάδα-στόxο του 
Q-SER, δίνονται ισχυρότερα κίνητρα για αποδοτικότερη και με θετική διάθεση εργασία. Από 
την άλλη μεριά, οι εξυπηρετούμενοί τους (στην περίπτωση η ομάδα-στόxος του Q-SER) 
επιδιώκεται να απολαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες. 

Το Μοντέλο Κυκλικού Μέντορινγκ στοχεύει επομένως στο ίδιο το προσωπικό του 
φορέα/οργανισμού και παρέχει εργαλεία, πληροφορίες και εκπαίδευση για να διευκολύνει 
την μετάβαση του στο ρόλο του μέντορα.  

Η προσχώρηση ενός εργαζομένου σε αυτό το μοντέλο μπορεί να του δώσει την ευκαιρία να:  

• αποκτήσει πρόσβαση στην «σιωπηρή» γνώση ενός πιο έμπειρου εργαζόμενου 

• εδραιώσει τις γνώσεις του για το πώς να αντιμετωπίζει/ εργάζεται με μετανάστες 

• εκπαιδευτεί και να εξελιχθεί σε μέντορα εντός του οργανισμού 

• εφαρμόσει μία προσέγγιση εργασίας και μάθησης που στηρίζεται πάνω στο αντικείμενο 
εργασίας 
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• μεταδώσει γνώση σε άλλα μέλη του οργανισμού ως μέντορας 

• έχει πρόσβαση σε καλές πρακτικές, και σε έμπειρο προσωπικό 

• προωθήσει τη δέσμευση του φορέα για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών με θετικά 
αποτελέσματα, όπως μείωση των παραπόνων 

Τα παραπάνω  σχετίζονται άμεσα με την μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και τα προγράμματα της για μία εξισορροπητική προσέγγιση1 που περιλαμβάνει την ομαλή 
τοπική2, κοινωνική ένταξη των μεταναστών και προσφύγων στη χώρα υποδοχής. Μέσα από τα 
μοντέλα IO3 και IO4, η εκπαίδευση των εργαζομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 
μπορεί να τους εξελίξει σε μέντορες εντός του οργανισμού, αλλά παράλληλα να 
ενδυναμωθούν, να είναι αυτόνομοι και να αναπτύσσουν συμμετοχική συμπεριφορά. 
Καλλιεργώντας τους τον σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, βελτιώνοντας την κριτική 
σκέψη τους και επιτρέποντας την ελεύθερη έκφραση, το μοντέλο ΙΟ4 προσφέρει το 
απαραίτητο περιβάλλον και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν προς αυτό τον στόχο.  

Τι κάνει λοιπόν το Μοντέλο Κυκλικού Μέντορινγκ; Αποτελείται από αρκετά βήματα, καθένα 
από τα οποία δηλώνει τη φάση που πρέπει να ολοκληρώσει το προσωπικό και ο φορέας για 
να επιτύχει τους στόχους του. Μία σχηματική απόδοσή του θα ήταν περίπου έτσι: 

 

Αφού ολοκληρωθεί κάθε βήμα/ φάση, οι χρήστες του μοντέλου θα έχουν ολοκληρώσει τις 
παρακάτω δραστηριότητες:  

Α.  Σύζευξη με μέντορες: δημιουργία και διαχείριση ζευγών μεντόρων και 
καθοδηγούμενων. Οι μέντορες πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση και γενικά να ακολουθούν την εκπαιδευτική προσέγγιση, όπως αυτή 

 
1 http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/152/immigration-policy 
2 https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/local_integration.pdf 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/local_integration.pdf
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τοποθετείται στο ίδιο περιβάλλον εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μέσω ενός εργαστηρίου.  

Β.  Πρόσβαση σε υλικό εκπαίδευσης για βελτίωση των δεξιοτήτων τους. 

Γ.  Πρόσβαση σε εξωτερικούς επαγγελματίες μέσω μιας διαδικτυακής βάσης δεδομένων 
και εργαλείων επικοινωνίας για συζήτηση και αλληλεπίδραση. Αυτό επιτρέπει καλύτερη 
μεταφορά τεχνογνωσίας. 

Δ.  Διευκολύνσεις για την καταγραφή της διαδικασίας που ενισχύουν την αξιολόγηση και 
την  αλληλεπίδραση. 

Ε.  Επανακυκλοφορία και ανακύκλωση του μοντέλου και επιστροφή του αντίκτυπου πίσω 
στον οργανισμό και μεταφορά σε άλλα τμήματα. 

1.2. Μεθοδολογικές διαδρομές 

Το Κυκλικό Μοντέλο Μέντορινγκ  χρησιμοποιεί την προσέγγιση «από τα κάτω προς τα πάνω» 
και σε συνδυασμό με το Μοντέλο Αντίκτυπου (ΙΟ3) προσφέρει αφενός τα απαραίτητα εργα-
λεία για μία ενιαία εκπαίδευση εντός του οργανισμού, κοινωνική ένταξη και βελτιωμένη διοι-
κητική αποδοτικότητα, αφετέρου στις κοινότητες πιο ανοιχτόμυαλους υπαλλήλους χωρίς στε-
ρεότυπα, με δημοκρατικές αξίες που συμπεριφέρονται ισότιμα στον χώρο εργασίας (συνάδερ-
φοι ή πολίτες χρήστες υπηρεσιών). Οι οργανισμοί μπορούν στη συνέχεια να πάρουν αυτά τα 
δύο μοντέλα και να τα εφαρμόσουν σε άλλες ομάδες-στόχους, όπως νέοι υπάλληλοι, νέοι ε-
πιστήμονες, μελλοντικό προσωπικό ή παλιότερες γενιές υπαλλήλων με μειωμένες ή παρωχη-
μένες δεξιότητες. 

Η ανάπτυξη του μοντέλου ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα και εξετάζει διάφορα προβλήματα 
και θέματα ενδιαφέροντος. Κάποιες από τις θεωρήσεις αφορούν τα εξής: 

- ανάγκη να κατανοηθούν τα εμπόδια και τα κωλύματα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι 
στην εκπαίδευση τους και στην εξέλιξή τους σε μέντορες 

- χρήση των εργαλείων πληροφορικής (LMS) και άλλων εκπαιδευτικών πόρων και εργα-
λείων επικοινωνίας 

- συνεργασία με άλλους υπαλλήλους που μπορεί να είναι ιεραρχικά ανώτεροι τους και η 
υπέρβαση πιθανών εμποδίων 

- δεξιότητες και ικανότητες απαραίτητες για έναν μέντορα 

Καθώς η διαπολιτισμική εκπαίδευση και η διαπολιτισμική επικοινωνία έχουν μεγάλη σημασία 
στο IO4, το μοντέλο περιλαμβάνει ένα διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) πάνω στο θέμα καθώς 
και ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους (OER). 
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2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  

Τα ακόλουθα βήματα απεικονίζουν πώς προτείνεται να υλοποιηθεί το μοντέλο IO4 σε οποιον-
δήποτε φορέα/ οργανισμό. Αυτά τα βήματα παρουσιάζονται εδώ με προοπτική εφαρμογής σε 
χαμηλό επίπεδο ιεραρχίας και με κεντρικές δράσεις. Ακολουθεί αναλυτικότερη παρουσίασή 
τους. 

2.1. Βήμα 1: Πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για πλη-
ροφόρηση και εκπαίδευση 

Πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούν το μοντέλο IO4, οι χρήστες οδηγούνται στο Διαδικτυακό Σύ-
στημα Διαχείρισης Μάθησης του Q-SER όπου μπορούν να εκπαιδευτούν επάνω σε τρία θεμα-
τικά αντικείμενα: 

- Εισαγωγή στην πολυπολιτισμικότητα και τη μετανάστευση 

- Η ποικιλομορφία ως πηγή πλούτου 

- Διαπολιτισμική επικοινωνία: προς την αμοιβαία κατανόηση 

Η προκαταρκτική εκπαίδευση θα χρησιμεύσει στην κατάλληλη προετοιμασία του προσωπικού. 

Περιλαμβάνονται οι παρακάτω δραστηριότητες: 

1. Δημιουργία ονόματος χρήστη και κωδικών πρόσβασης και πρόσβαση στο Σύστημα 
Διαχείρισης Μάθησης (LMS). Οι χρήστες μπορούν να συμβουλευτούν το εγχειρίδιο 
χρήσης. 

2. Πρόσβαση σε διαδικτυακά εργαλεία επικοινωνίας που βοηθούν να καθοριστεί το 
περιβάλλον εκπαίδευσης και η συνεργασία με επαγγελματίες και μέντορες. 

3. Εσωτερικές διαδικασίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Προχωρώντας παρακάτω, ο 
υπεύθυνος για την διαδικασία εκπαίδευσης και αντιστοίχισης πρέπει να λάβει υπόψη 
τις εσωτερικές διαδικασίες που ενδεχομένως ισχύουν. Μπορεί να πρόκειται για νομικές, 
διαδικαστικές, τομεακές ή άλλες διαδικασίες που ίσως εμποδίσουν τα μέλη του φορέα 
να αποκτήσουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό όταν εργάζονται. Κατά τη σύνταξη της 
αναφοράς επιλογής και των οδηγιών/ καταλόγου ελέγχου, πρέπει να γίνεται και μία 
σύντομη εισαγωγή στις διαδικασίες. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του IO4 διαθέτει τρεις διαφορετικούς Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς 
Πόρους (OER) άμεσα διαθέσιμους στο σύστημα. Το υλικό εκπαίδευσης συμπληρώνεται από 
την διαδικτυακή εκπαίδευση επάνω στο LMS και πρέπει να το ακολουθούν οι μελλοντικοί μέ-
ντορες ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα για το ρόλο τους. 

2.2. Βήμα 2:  Σύζευξη μεντόρων και καθοδηγούμενων  

Επόμενο βήμα είναι να δημιουργηθούν τα ζεύγη μέντορες και καθοδηγούμενοι. Αυτό το στά-
διο είναι το πιο σημαντικό.  

Προετοιμασία από το φορέα: 
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1. Σύζευξη: η διαδικασία σύζευξης μπορεί να ολοκληρωθεί εντός ή εκτός δικτύου μέσα από 
συζήτηση με ένα τρίτο μέρος. Αν γίνεται διαδικτυακά, οι καθοδηγούμενοι συμπληρώ-
νουν σε ένα έντυπο το προφίλ, τους γενικούς και ειδικούς στόχους τους και το σύστημα 
τους «ταιριάζει»/ διασυνδέει με έναν κατάλληλο μέντορα. Ο μέντορας ακολουθεί την 
ίδια διαδικασία, με τη διαφορά ότι το δικό του έντυπο περιλαμβάνει πληροφορίες για 
τις δεξιότητες και τις ικανότητες του, την εμπειρία και τεχνογνωσία του αλλά και την 
επιθυμία του να προσφέρει στη διαδικασία αλλαγής. Για το Έργο Q-SER, η μεθοδολογία 
σύζευξης πραγματοποιήθηκε εκτός ηλεκτρονικού δικτύου και το τμήμα που επιλέχθηκε 
για να συμμετέχει (από το δήμο Αιγάλεω) ήταν το τμήμα του των Βρεφονηπιακών- Παι-
δικών σταθμών. Μιας και οι συμμετέχοντες γνωρίζονταν μεταξύ τους, θεωρήθηκε κα-
τάλληλο να γίνει η διαδικασία σύζευξης εκτός ηλεκτρονικού δικτύου. Η διαδικασία σύ-
ζευξης πρέπει να είναι αδιάβλητη, ουδέτερη και αντικειμενική. Οι καθοδηγούμενοι πρέ-
πει να νιώθουν ότι οι ανάγκες τους ικανοποιούνται και ότι θα αντιστοιχηθούν με έναν 
μέντορα που θα τους κατανοεί και θα τους καθοδηγήσει σωστά. 

2. Ταίριασμα: μόλις πετύχει η διαδικασία σύζευξης, γίνεται το ταίριασμα. Τα δύο μέρη πα-
ρουσιάζονται ο ένας στον άλλο. Αν πρόκειται για διαδικτυακό περιβάλλον, πρέπει να 
περιλαμβάνονται εργαλεία επικοινωνίας όπως chat room (για προσωπικές συζητήσεις), 
φόρουμ δημόσιο ή ιδιωτικό, βάση δεδομένων όπου μπορούν να αναρτώνται τα έγγραφα 
για επισκόπηση. 

3. Συμφωνητικά: κάθε ζεύγος πρέπει να υπογράψει μία γραπτή συμφωνία όπου θα αναφέ-
ρονται οι στόχοι και τα επιδιωκόμενα επιτεύγματα και όπου θα αναγράφονται τα χαρα-
κτηριστικά του Μέντορινγκ. Σε αυτό το σημείο πρέπει να δοθεί προσοχή, καθώς πρόκει-
ται για συμφωνία στην οποία προσχωρούν τα δύο μέρη. Αυτή η συμφωνία πρέπει να 
αποτυπωθεί σε ένα «συμβόλαιο» το οποίο θα τυπωθεί, θα διαβαστεί και θα υπογραφεί 
και, αν είναι δυνατό, θα δημοσιευτεί σε ένα διαδικτυακό φάκελο για να έχουν πρόσβαση 
και τα δύο μέρη όταν χρειάζεται να ανατρέχουν σε αυτή. 

4. Κανόνες συνεργασίας: όπως σε όλες τις συμφωνίες, γραπτές ή όχι, έτσι και εδώ θα πρέ-
πει να αναφέρονται οι κανόνες συνεργασίας. Αυτό έχει άμεση σχέση με τον φορέα και 
τις δομές του και πώς λειτουργούν οι εσωτερικές διαδικασίες.  

5. Φόρμες αναφοράς: όπως σε όλες τις συμπράξεις, τα προγράμματα κατάρτισης, τις δομές 
Μέντορινγκ κτλ., πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύνολο εντύπων. Τα εργαλεία αναφορών 
πρέπει να καλύπτουν κάθε συνεδρία αλλά και μία συνολική αξιολόγηση για την αποτύ-
πωση του αντικτύπου. Τα ζεύγη αξιολογούν το ένα το άλλο, και ο μέντορας χρησιμοποιεί 
τα πρότυπα καλών πρακτικών που διατίθενται στο IO3 για να δημιουργήσει καλές πρα-
κτικές και μελέτες περίπτωσης που θα επανατροφοδοτήσουν στο σύστημα (μοντέλο μέ-
ντορινγκ). 

2.3. Βήμα 3: Εξωτερικοί μέντορες  – ηλεκτρονική βάση δεδο-
μένων. Δραστηριότητες παρακολούθησης εργασίας 

Ένας φορέας/ οργανισμός μπορεί να είναι μικρός ή να μη διαθέτει τον απαραίτητο αριθμό 
υποψήφιων μεντόρων. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστεί με εξωτερικούς μέντορες. Σε αυτή 
την περίπτωση, πρέπει να δημιουργηθεί μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων όπου οι επαγγελ-
ματίες που ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να εργαστούν ως μέντορες. 
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Φάση προετοιμασίας: 

1. Ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων. Το περιγραφόμενο προφίλ των εξωτερικών 
μεντόρων πρέπει να είναι παρόμοιο με αυτό που προδιαγράφηκε στις εσωτερικές 
διαδικασίες. 

2. Οι εξωτερικοί επαγγελματίες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ένα εγχειρίδιο χρήσης του 
συστήματος για να εξερευνήσουν πλήρως τις δυνατότητες του 

3. Εργαλεία επικοινωνίας: το σύστημα πρέπει να παρέχει διαδικτυακά εργαλεία 
επικοινωνίας, όπως φόρουμ συζήτησης για κλειστές και ανοιχτές ομαδικές συζητήσεις, 
λειτουργία αίθουσας συζητήσεων (chatroom) και πιθανώς ένα εσωτερικό σύστημα 
αλληλογραφίας για να διατηρείται ένα αρχείο από την επικοινωνία ανάμεσα στα ζεύγη. 

4. Η φόρμα αίτησης μέντορα πρέπει να δημιουργείται από τον φορέα και τον υπεύθυνο 
της διαδικασίας Μέντορινγκ, ώστε να ανταποκρίνεται στις εσωτερικές διαδικασίες, τα 
ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις λειτουργίες του φορέα. 

5. Αν χρειαστεί, μπορούν να οργανωθούν εργαστήρια για να συμμετέχουν εξωτερικοί 
μέντορες και να προσφέρουν εξειδίκευση και τεχνογνωσία ως σύμβουλοι για άλλα ζεύγη 
Μέντορινγκ, ή ως σύμβουλοι για τον φορέα και έναν καθοδηγούμενο. Η δομή του 
εργαστηρίου θα ακολουθεί αυτή που ορίστηκε στο IO3. Κατά τη διάρκεια του 
εργαστηρίου, θα συζητηθούν συγκεκριμένα σενάρια εργασίας. Στο IO4 υπάρχουν 
διαθέσιμα αρκετά σενάρια πραγματικών περιπτώσεων ως παραδείγματα. 

Εκτός από το εκπαιδευτικό υλικό, το έργο Q-SER έχει μία δευτερεύουσα, υποστηρικτική δια-
δικασία προκειμένου να προετοιμάσει του μελλοντικού μέντορες, αυτή της παρακολούθησης 
της εργασίας, ονομαζόμενη και job shadowing. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει εργαλεία και 
μεθόδους που ετοιμάζουν κάποιον να παρέχει υπηρεσίες job shadowing ως μέρος της διαδι-
κασίας Μέντορινγκ. Το πρόσωπο που θα αναλάβει αυτό το ρόλο μπορεί να είναι εκπαιδευτής 
ή κάποιος που έχει ήδη εμπειρία στην παροχή εκπαίδευσης. 

Τα διαθέσιμα εργαλεία (αρχεία) job shadowing είναι: 

1. Γενικές πληροφορίες για το job shadowing 

2. Απαραίτητα βήματα για να υιοθετήσει ένας φορέας το job shadowing 

3. Δημιουργία μίας διαδρομής εκπαίδευσης για job shadowing 

4. Κατάλογος ελέγχου για εκπαιδευτές που πραγματοποιούν job shadowing 

Το Job shadowing είναι μια εξαιρετική τεχνική για άμεση και έμμεση ανατροφοδότηση και 
αξιολόγηση της δουλειάς ενός υπαλλήλου. Τα αποτελέσματα της εποικοδομητικής κριτικής 
μπορούν να εφαρμοστούν απευθείας στην καθημερινή ρουτίνα της εργασίας, δημιουργώντας 
ένα πολύ επιτυχημένο συνδυασμό με το μέντορινγκ. 

2.4. Βήμα 4: Αξιολόγηση του μέντορινγκ, δημιουργία καλών 
πρακτικών  

Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων Μέντορινγκ έχει πρωταρχική σημασία, καθώς προσφέρει 
πληροφορίες για τον αντίκτυπο, στοιχεία αξιολόγησης, μέτρηση των αποτελεσμάτων της 
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δράσης και δημιουργεί καλές πρακτικές που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και να τρο-
ποποιηθούν μέσα στον φορέα και στα πλαίσια των δύο μοντέλων, IO3 και IO4. 

Για το έργο Q-SER, η αξιολόγηση του Μέντορινγκ μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά ή έντυπα. Αν 
είναι ηλεκτρονική, το σύστημα πρέπει να έχει τα απαραίτητα εργαλεία για να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία. Αν είναι γραπτή, ο μέντορας, σε συνεργασία με τον διευθυντή τμήματος και τον 
γενικό διευθυντή, πρέπει να σχεδιάσει μία φόρμα. Έτσι, από τα στοιχεία που θα συγκεντρω-
θούν θα προκύψουν καλές πρακτικές, νέες μέθοδοι ή τομείς εφαρμογής, και θα αναγνωρι-
στούν δεξιότητες και ικανότητες που χρειάζονται να ενσωματωθούν στο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα του IO3 και τη δημιουργία νέου περιεχομένου. 

Προετοιμασία από τον οργανισμό: 

1.  Ανάπτυξη ηλεκτρονικής αξιολόγησης. Το τεχνικό τμήμα πρέπει να δημιουργήσει ένα μέ-
ρος για εισαγωγή στοιχείων για διαδικτυακή αξιολόγηση, όπου μπορούν να έχουν πρό-
σβαση όλοι οι χρήστες του συστήματος. Τα αποτελέσματα πρέπει να συγκεντρωθούν σε 
φύλλο excel (εξαγωγή). 

2.  Το Μέντορινγκ πρέπει να αξιολογηθεί σε ένα ξεχωριστό μέρος του Βήματος 1 και η α-
ξιολόγηση πρέπει να εστιάζει στα παρακάτω: 

− Ικανότητα του μέντορα να υλοποιεί τη διαδικασία Μέντορινγκ 

− Πλευρές Μέντορινγκ και θέματα εργασίας 

− Μεθοδολογία Μέντορινγκ 

− Προσωπική σχέση μέντορα και καθοδηγούμενου 

− Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και χρονοδιάγραμμα Μέντορινγκ 

− Κάθε άλλο θέμα που θεωρούν απαραίτητο οι εμπλεκόμενοι 

3.  Πρότυπα καλών πρακτικών: αυτά είναι διαθέσιμα για τηλε-φόρτωση στο IO3 και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τα δύο μέρη για να δημιουργήσουν καλές 
πρακτικές. Οι καλές πρακτικές μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Μία βασική πιθανή 
επανάχρηση είναι η μεταφορά τους σε άλλα τμήματα ή άλλα ζεύγη μέντορινγκ. 

4.  Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις (Q&A): πρέπει να δημιουργηθεί ένα διαδικτυακό μέρος 
συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων. Αυτές θα πρέπει να αφορούν τόσο τους μέντορες 
όσο και τους καθοδηγούμενους και οι αρχικές ερωτήσεις και απαντήσεις πρέπει να 
προέρχονται από το εργαστήριο που οργανώθηκε στο πλαίσιο του IO3 και IO4. 

5.  Βάση δεδομένων μεντόρων: όλοι οι μέντορες πρέπει να καταγράφονται εντός ή εκτός 
δικτύου, ώστε οι φορείς να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία και το προφίλ τους 
για μελλοντική χρήση. Οι καθοδηγούμενοι που έχουν καταρτιστεί και έχουν 
παρακολουθήσει τη διαδικασία του Μέντορινγκ μπορούν να γίνουν και οι ίδιοι μέντορες, 
συνεπώς η βάση δεδομένων διαρκώς θα διευρύνεται. 

 

Αξιολόγηση αντίκτυπου για τροφοδότηση των μοντέλων IO3 και IO4 

Ένας από τους στόχους του IO4 είναι να επαναχρησιμοποιηθεί και να επιστρέψει κυκλικά πίσω 
στο σύστημα. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το Μέντορινγκ και τα δεδομένα που θα 
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συγκεντρωθούν μπορούν να φέρουν μεγάλες αλλαγές στον τρόπο εργασίας ενός φορέα και τη 
συμπεριφορά των υπαλλήλων του.  

Για κάθε βήμα, ο φορέας και οι μέντορες έχουν καταγράψει και μπορούν να σχεδιάσουν μία 
στρατηγική, τις απαραίτητες φόρμες και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν, έχουν δη-
μιουργήσει τις απαραίτητες δομές συνεργασίας και δικτύωσης και έχουν συντάξει έναν κατά-
λογο/ μια βάση δεδομένων με συνεργάτες και εκπαιδευτές με τους οποίους θα συνεργαστούν. 
Αφού ολοκληρώσουν επιτυχημένα το Μοντέλο Κυκλικού Προγράμματος Μέντορινγκ, θα έχουν 
πρόσβαση σε νέους μέντορες, νέες μελέτες περιπτώσεων και καλές πρακτικές, μία βάση δε-
δομένων μεντόρων, μία βάση δεδομένων εξωτερικών επαγγελματιών που θα μπορούν να λει-
τουργήσουν ως μέντορες, τεχνικές εκπαίδευσης job shadowing και σχετικό εκπαιδευτικό υ-
λικό. 

 


