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1. ΒΗΜΑ 2: ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕ-

ΝΩΝ  

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

Προετοιμασία από τον Φορέα: 

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). 
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2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  

2.1. Εγκαθίδρυση σχέσης μεταξύ του μέντορα και του καθοδη-
γούμενου: στάδιο προετοιμασίας 

Προκειμένου να εγκαθιδρυθεί μια γνήσια και δημιουργική σχέση μεταξύ του μέντορα και του 
(των) καθοδηγούμενου (-ων), είναι σημαντικό από την αρχή της συνεργασίας να διερευνηθούν 
οι στόχοι και οι προσδοκίες και των δύο μερών. Ακολουθούν δύο τομείς έρευνας που θα απο-
τελέσουν το αντικείμενο συζήτησης μεταξύ του μέντορα και του καθοδηγούμενου και θα θέ-
σουν τα θεμέλια για περαιτέρω συνεργασία1. 

Στάδιο 1: Αμοιβαία κατανόηση 

Είναι σημαντικό και για τα δύο μέρη να γνωρίσουν το ένα το άλλο. Έτσι, ακολούθως 
παρουσιάζονται μερικές προτεινόμενες περιοχές συζήτησης και πεδία εισαγωγής για τον 
μέντορα και τον καθοδηγούμενο: 

 Προσωπικό υπόβαθρο: Ιστορία ζωής, ιστορία καριέρας, εμπειρίες, βασικές αξίες, 
προσωπικό motto…  

 Δεξιότητες και ικανότητες: Τι κάνεις καλύτερα, τι θα ήθελες να κάνεις περισσότερο, τι 
θα ήθελες να μάθεις να κάνεις…  

 Πεδία ενδιαφέροντο 

 Στόχοι: Προσωπικοί, επαγγελματικοί, πρόοδος προς την επίτευξή τους, εμπόδια για την 
επίτευξή τους…  

 Προοπτικές: Κλειδιά για την επιτυχία, την απαραίτητη ανάπτυξη, για την εργασία, για τον 
οργανισμό απασχόλησης, τις δεσμεύσεις. Προκλήσεις στην εργασία (έμφαση στο 
αντικείμενο του έργου Q-SER). 

 Διαδικασία σκέψης: Προτίμηση στον τρόπο μάθησης, επίλυσης προβλημάτων ή λήψη 
αποφάσεων. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση 
της κατάρτισης ή της εργασιακής εμπειρίας που ήταν χρήσιμη με την πάροδο των ετών. 

Στάδιο 2: Προσδοκίες και στόχοι 

Στην αρχή της σχέσης είναι επίσης πολύ σημαντικό και για τα δύο μέρη να έχουν σαφείς στό-
χους και προσδοκίες για τη συνεργασία τους. Ακολουθούν μερικές ερωτήσεις που είναι χρή-
σιμο να απαντηθούν: 

 Κίνητρο (μέντορα και καθοδηγούμενου) 

 Τι περιμένει η μία πλευρά από την άλλη 

 Πως θέλουν να λειτουργεί η σχέση τους; 

 Πόσο χρόνο μπορούν να διαθέσουν; 

 Πόσο θα διαρκέσει το Μέντορινγκ; 

 
1 Προσαρμογή από το «Mentor toolkit”, The Ohaio State University. 
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 Ποια πεδία θα χρειαστούν υποστήριξη; 

 Ποιοι είναι οι βασικοί όροι συνεργασίας (π.χ. εμπιστευτικότητα, σεβασμός, δέσμευση 
κλπ.);  

 Πότε θα ολοκληρωθεί η συνεργασία (επιτεύγματα και στόχοι); 

Ειδικές ερωτήσεις για τους μέντορες: 

 Ποια είναι τα κύρια οφέλη της καθοδήγησης; 

 Πόσο χρόνο μπορείτε να διαθέσετε (ανά εβδομάδα / μήνα) για την καθοδήγηση; 

 Ποια δυνατά σημεία εντοπίζετε στον εαυτό σας που θα σας κάνουν έναν καλό μέντορα; 

 Ποια εμπόδια νομίζετε ότι θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη διαδικασία ή να 
μειώσουν την αποτελεσματικότητά σας ως μέντορα; 

Ειδικές ερωτήσεις για τους καθοδηγούμενους: 

 Ποιοι είναι οι στόχοι που επιθυμείτε να επιτύχετε μέσω της σχέσης Μέντορινγκ; 

 Σε ποιους τομείς επιθυμείτε να εργαστείτε με τον μέντορα σας; Πώς μπορεί ο μέντορας 
σας να σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις ικανότητές σας; 

 Πόσο χρόνο αναμένετε να μπορέσετε να διαθέσετε σε εργασίες που ορίζει ο μέντορας; 

 Ποιες προτάσεις θα κάνατε στον μέντορα σας για να εξασφαλίσετε ότι θα επωφεληθείτε 
τα μέγιστα από την προσφερόμενη υπηρεσία; 

 Τι θα θέλατε να αποκομίσετε από τη σχέση καθοδήγησης; 

 Ποιές νομίζετε ότι θα μπορούσαν να είναι οι ευκαιρίες και τα εμπόδια της διαδικασίας 
καθοδήγησης / σχέσης / προγράμματος; 

2.2. Συμφωνητικό mentoring 

Το παρόν αποτελεί μια δήλωση δέσμευσης για μια σχέση καθοδήγησης (μέντορινγκ) μεταξύ 
των: .......................... (μέντορας) και .......................... (καθοδηγούμενος). 

Τα δύο μέρη συμφωνούν στα ακόλουθα: 

Θα συμμετάσχουν στους ρόλους που τους έχουν ανατεθεί στο πρόγραμμα καθοδήγησης του 
έργου Q-SER, με διάρκεια ........................... Και τα δύο μέρη γνωρίζουν τους στόχους και το 
αντικείμενο του προγράμματος καθοδήγησης, καθώς και τη μεθοδολογία που πρέπει να ακο-
λουθηθεί και συμφωνούν με αυτά. Επιπροσθέτως: 

− Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ο μέντορας και ο καθοδηγούμενος, θα τιμήσουν τις 
δεσμεύσεις, τις υποσχέσεις και θα σεβαστούν τις προθεσμίες, την ιδιωτικότητα και τα 
όρια 

− Κανένα από τα δύο μέρη δεν θα έχει υπερβολικές απαιτήσεις από το άλλο 

− Ο μέντορας θα βοηθήσει τον καθοδηγούμενο να επιτύχει στόχους, αλλά δεν θα τους 
επιβάλλει 

− Ο καθοδηγούμενος θα χρησιμοποιεί την εξουσία του μέντορα μόνο με τη συγκατάθεση 
του ιδίου 
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Τέλος, ο μέντορας και ο καθοδηγούμενος συμφωνούν και δεσμεύονται στην ανάπτυξη μιας 
ισχυρής σχέσης Μέντορινγκ στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 

Ο μέντορας Ο καθοδηγούμενος 

 

 

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή 

 

 

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή 

Τόπος και ημερομηνία: .......................................... 

2.3. Προτεινόμενη φόρμα για την καταγραφή των συνεδριών  
mentoring   

Ημερομηνία: ................................... 

Διάρκεια: ................................... 

Ώρα έναρξης: ...................................Ώρα λήξης: ................................... 

Mentor: ................................... 

Καθοδηγούμενος/οι: ................................... 

Θέμα / Θέματα συζήτησης: ................................... 

Συμφωνηθέντα: ................................... 

Δεσμεύσεις μέντορα: ................................... 

Δεσμεύσεις καθοδηγουμένου/ων: ................................... 

Προγραμματισμένη επόμενη συνεδρία: ................................... 

2.4. Προτεινόμενο ημερολόγιο συνεδριών 

No.  

συνεδρίας 

Ημέρα και  

ώρα  

συνεδρίας 

Τόπος Μέντορας 
Καθοδηγού-

μενος /οι 

Αντικείμενο  

συζήτησης  

(εφ’ όσων είναι  

εφικτό να  

καταγραφεί) 
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No.  

συνεδρίας 

Ημέρα και  

ώρα  

συνεδρίας 

Τόπος Μέντορας 
Καθοδηγού-

μενος /οι 

Αντικείμενο  

συζήτησης  

(εφ’ όσων είναι  

εφικτό να  

καταγραφεί) 

      

      

2.5. Φύλλο καταγραφής συνεδρίας 

Χρησιμοποιήστε το προτεινόμενο φύλλο, ως οδηγό για την καταγραφή μιας συνεδρίας. Οι ε-
ρωτήσεις που ακολουθούν σχεδιάστηκαν ώστε να σας βοηθήσουν να κάνετε μια επιτυχημένη 
καταγραφή.  

Αριθμός συνεδρίας: ................................... 

Ημερομηνία: ...................................  

Όνομα: ................................... 

Ατζέντα και θεματολογία που πρέπει να καλυφθεί:: ................................... 

Πρόοδος όπως καταγράφεται από το μέντορα από την προηγούμενη συνεδρία: ...................... 

Πίνακας με ενέργειες που πρέπει να γίνουν μέχρι την επόμενη συνεδρία: 

Ενέργεια που πρέπει  
να γίνει 

Από ποιόν Μέχρι πότε Ολοκληρώθηκε ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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Ενέργεια που πρέπει  
να γίνει 

Από ποιόν Μέχρι πότε Ολοκληρώθηκε ΝΑΙ/ΟΧΙ 

    

 

Ημερομηνία επόμενη συνεδρίας: ................................... 

Υπογραφή: ................................... 
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3. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 
Μέντορες και καθοδηγούμενοι στη διαδικασία του μέντορινγκ 

Σύμφωνα με την American Psychological Association, ένας μέντορας εκπληρώνει δύο βασικές 
λειτουργίες για τον καθοδηγούμενο: α) μία λειτουργία που συνδέεται με την καριέρα, παρέ-
χοντας συμβουλές για την ενίσχυση της εργασιακής απόδοσης και ανάπτυξης του καθοδηγού-
μενου και β) μια ψυχολογική λειτουργία, ως μοντέλο ρόλου και συστήματος υποστήριξης κα-
θοδηγούμενου2. 

Ο μέντορας και ο καθοδηγούμενος είναι οι δύο βασικοί συντελεστές της σχέσης Μέντορινγκ. 
Συνεπώς είναι αναγκαίο η σχέση τους να χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια και εμπιστευτικότητα. 
Ο ρόλος ενός καλού μέντορα στη διαδικασία αυτή είναι να μην επιβάλει τη γνώμη του, ούτε 
λύσεις, να μην κρίνει και συγκρίνει τον καθοδηγούμενο. Αντιθέτως, ένας μέντορας πρέπει να 
υποστηρίζει τον καθοδηγούμενό του στην απόκτηση νέας γνώσης και δεξιοτήτων, να ξεδιαλύ-
νει προσδιορίζει και προτεραιοποιεί  τους στόχους και τις απαιτήσεις, να προσδιορίζει τα ε-
μπόδια που μπορεί να αντιμετωπίσει ο καθοδηγούμενος. Την ίδια στιγμή, ο μέντορας βοηθά 
τον καθοδηγούμενο να αναπτύξει αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, τις επικοινωνιακές και 
κοινωνικές του δεξιότητες και να τον υποστηρίζει στη διαδικασία εξερεύνησης νέων προοπτι-
κών και διεύρυνση δικτύων.  

Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο καθοδηγούμενος έχει πάντοτε τον έλεγχο της 
προσωπικής του μαθησιακής διαδικασίας.  

 

 

Ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά του καλού μέντορα  

Ο ρόλος ενός μέντορα στο εργασιακό περιβάλλον είναι πολυδιάστατος και περίπλοκος. Οι 
καλύτεροι μέντορες προσαρμόζουν το ρόλο τους για να καλύψουν τις ανάγκες του 
καθοδηγούμενού τους.  Ένας αποτελεσματικός μέντορας πρέπει να έχει πληθώρα δεξιοτήτων 
για να εκπληρώσει τον ρόλο του / της στις οποίες περιλαμβάνονται: 

 
2 https://medium.com/west-stringfellow/mentor-roles-and-models-96edf9fefa29 

https://medium.com/west-stringfellow/mentor-roles-and-models-96edf9fefa29
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α.  Ανάπτυξη καριέρας: Ο μέντορας βοηθά τον καθοδηγούμενο να διευκρινίσει τους 
στόχους του, να εντοπίσει ευκαιρίες, διευκολύνοντας παράλληλα τη λήψη αποφάσεων 
και τη δικτύωση. 

β.  Καθοδήγηση: Ο μέντορας ενθαρρύνει και υποστηρίζει τον καθοδηγούμενο, τον 
παρακινεί να ενεργήσει και προωθεί την αυτονομία του 

γ.  Συμβουλευτική: Ο μέντορας δίνει συμβουλές, ενθάρρυνση για εξισορρόπηση 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής κ.λπ. 

Η βιβλιογραφία δείχνει ότι οι αποτελεσματικοί μέντορες διαθέτουν ατομικά χαρακτηριστικά 
που ευνοούν τις διαπροσωπικές σχέσεις. Διακρίνονται για την προσφορά τους, την 
ενσυναίσθηση, τη θετική στάση και το χιούμορ τους, την ευελιξία τους, την υποστήριξή τους, 
την προθυμία τους να ενθαρρύνουν. Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο ότι ο ιδανικός 
μέντορας διαθέτει αυξημένη «συναισθηματική νοημοσύνη». 

 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός καλού μέντορα μπορούν να περιγραφούν ως εξής: 

• Διακρίνεται για την προθυμία του να μοιραστεί εμπειρίες, δεξιότητες και γνώσεις 

• Εμφανίζει θετική συμπεριφορά και λειτουργεί ως παράδειγμα που θέλει κάποιος να 
ακολουθήσει 

• Επιδιώκει συνεχή μάθηση και βελτίωση των ικανοτήτων του, παρακινώντας έτσι τους 
άλλους σε αντίστοιχες πρακτικές 

• Ακολουθεί τις αρχές της εμπιστοσύνης και του σεβασμού 

• Δείχνει ενθουσιασμό για μια «συνεργατική ηγετική σχέση» 

• Παρέχει καθοδήγηση και εποικοδομητική ανατροφοδότηση 

• Δεν είναι κριτικός, ούτε παίζει ρόλο εκπαιδευτή 

• Αξιολογεί τις απόψεις και τις πρωτοβουλίες άλλων 



Q-SER                                                                              IO4 • Κυκλικό Μοντέλο Μέντορινγκ: Βήμα 2 

 

© Q-SER Κοινοπραξία 
Σελίδα 16 από 19 

• Ακούει, κατανοεί και προτείνει πρακτικές και ρεαλιστικές λύσεις με βάση την 
εμπειρία του / της 

Ένας καλός μέντορας ΠΡΕΠΕΙ να:  

✓ γνωρίσει τον καθοδηγούμενό του και να προσπαθήσει να κατανοήσει την προοπτική του 

✓ είναι θετικός, υπομονετικός και ειλικρινής 

✓ είναι συνεπής, αξιόπιστος, πρόσωπο εμπιστοσύνης και να χαρακτηρίζεται από απλότητα 

✓ είναι προετοιμασμένος κατάλληλα για τη συνεδρία, αλλά και να έχει την ευελιξία να 
αντιμετωπίσει μια αλλαγή στα σχέδιά του 

✓ είναι ενεργητικός ακροατής 

✓ χρησιμοποιεί κατανοητή γλώσσα 

✓ σέβεται το πολιτιστικό υπόβαθρο και τη διαφορετικότητα του καθοδηγούμενου 

✓ είναι ανοικτός στη μάθηση που προέρχεται από τον καθοδηγούμενό του 

✓ συμμορφώνεται με τις δεσμεύσεις της "Συμφωνίας συνεργασίας" 

✓ ακούει, κατανοεί και προτείνει χωρίς να επιβάλει 

Ένας καλός μέντορας  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να:  

− επιπλήττει, κηρύττει και / ή ηθικολογεί 

− υποδεικνύει στον καθοδηγούμενο τι να κάνει, αντί να τον ενθαρρύνει, να προτείνει και 
να αναζητά μαζί του 

− αναφέρεται σε προσωπικά προβλήματα αντί να μοιράζεται με τον καθοδηγούμενο  την 
κατάστασή του (π.χ. κόπωση) 

− δίνει υποσχέσεις που δεν μπορεί να τηρήσει 

− φοβάται να παραδεχτεί ότι δεν μπορεί να απαντήσει σε μια ερώτηση του καθοδηγούμε-
νου 

− δείχνει περισσότερο ενθουσιασμό για τη συνεδρία από ό, τι πραγματικά έχει 

− αντιλαμβάνεται ως απόρριψη την έλλειψη ενδιαφέροντος ή την αδυναμία του καθοδη-
γούμενου 

− κάνει ψυχολογική υποστήριξη στον καθοδηγούμενο 

− κρίνει, αξιολογεί ή εκπαιδεύει 

 

Τρόποι ταιριάσματος μέντορα και καθοδηγούμενου  

Το μέντορινγκ στο εργασιακό περιβάλλον, είναι μια δυναμική διαπροσωπική επικοινωνία και 
συνεργασία μεταξύ του μέντορα και του καθοδηγούμενου, του ατόμου που λαμβάνει τις 
υπηρεσίες, με σκοπό να τον βοηθήσει στην απόκτηση δεξιοτήτων που θα βελτιώσουν την 
εργασιακή του απόδοση. Η επικοινωνία και η συνεργασία, είναι διαπροσωπική επειδή απαιτεί 
τη συμμετοχή και την ευθύνη και των δύο, διαφορετικά, εάν ο μέντορας μονοπωλήσει τη 
συζήτηση, η σχέση δεν είναι συμβουλευτική αλλά μια απλή παροχή πληροφοριών και 
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συμβουλών, κατά την οποία ο συμβουλευόμενος έχει τον ρόλο «παθητικού και αβοήθητου» 
αντί για ενεργό συμμετοχή. 

Προκειμένου μια σχέση μέντορινγκ να είναι επιτυχημένη, είναι σημαντικό, εκτός από έναν 
καλό μέντορα, ο καθοδηγούμενος να γνωρίζει τον ρόλο του και τη διαδικασία. Έτσι, ενδεικτικά, 
ο καθοδηγούμενος πρέπει να γνωρίζει τους στόχους της διαδικασίας και σε κάποιο βαθμό να 
τους διαμορφώνει. Ο καθοδηγούμενος πρέπει επίσης να γνωρίζει τι θέλει από τη σχέση με τον 
μέντορά του και να τον/ την διευκολύνει συζητώντας μαζί του πώς μπορεί να είναι χρήσιμος. 
Κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος Μέντορινγκ, ο καθοδηγούμενος θα πρέπει να έχει ως 
προτεραιότητα να είναι συνεπής στις συναντήσεις με τον μέντορα. Επίσης, ο καθοδηγούμενος 
θα πρέπει να είναι ανοιχτός σε προτάσεις, σε άλλες απόψεις και στην εκμάθηση νέων 
δεξιοτήτων. Τέλος, η ανατροφοδότηση που λαμβάνει από τον μέντορα να είναι για εκείνον 
πηγή βελτίωσης και περαιτέρω ανάπτυξης. 

 

Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι για συνδυαστεί και να ταιριάξει ένας μέντορας με 
έναν καθοδηγούμενο. Τα δύο μέρη μπορούν να συνδεθούν σε ψηφιακό ή φυσικό περιβάλλον. 

Στην περίπτωση του φυσικού περιβάλλοντος, ο μέντορας μπορεί να συναντήσει τον 
καθοδηγούμενο σε μια οργανωμένη εκδήλωση ή εργαστήριο, όπου θα έχουν την ευκαιρία να 
γνωριστούν και να συζητήσουν. καθοδηγούμενος μπορεί να εκφράσει στον μέντορα τις 
ανάγκες και τις προσδοκίες του από μια σχέση καθοδήγησης, και ο μέντορας μπορεί να 
παρουσιάσει τον εαυτό του, να μιλήσει για την εμπειρία που έχει και να συζητήσει με τον 
καθοδηγούμενο τις ευκαιρίες που θα του προσφέρει μία πιθανή συνεργασία τους. 

Στην περίπτωση του ψηφιακού περιβάλλοντος, ο καθοδηγούμενος έχει την ευκαιρία να 
γνωρίσει και να επικοινωνήσει ψηφιακά με τον μελλοντικό του μέντορα, χρησιμοποιώντας είτε 
μια πλατφόρμα επικοινωνίας, είτε ένα email και άλλα ψηφιακά εργαλεία (π.χ. Skype). Ο 
καθοδηγούμενος μπορεί, για παράδειγμα, να δει το προφίλ του μέντορά του από μια βάση 
δεδομένων όπου ο μέντορας έχει δημοσιεύσει το προφίλ του (γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία, 
προσωπικότητα κ.λπ.). Όταν ο καθοδηγούμενος θα εντοπίσει τον μέντορα που θεωρεί ότι 
μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες του, μπορεί να του στείλει αίτημα 
γνωριμίας και συζήτησης. Αυτό το αίτημα θα πρέπει να περιλαμβάνει μια σύντομη αυτο-
περιγραφή, υπό τη μορφή ενός σύντομου βιογραφικού, καθώς και τις προσδοκίες του 
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καθοδηγούμενου από τη διαδικασία Μέντορινγκ. Στη συνέχεια, αφού ο μέντορας αποδεχτεί 
το αίτημα, τα δύο μέρη ανταλλάσσουν πρόσθετες πληροφορίες και, εάν όλα πάνε καλά, 
οριστικοποιούν τη συνεργασία τους. 

Σε κάθε περίπτωση, η αντιστοίχιση του μέντορα με τους καθοδηγούμενους είναι μια ιδιαίτερα 
σημαντική διαδικασία καθώς η σωστή επιλογή θέτει τις βάσεις για μια επιτυχημένη 
μελλοντική συνεργασία. Ανάλογα με τον τύπο, τους στόχους και τη διάρκεια του Μέντορινγκ, 
θα πρέπει να επιλέγεται η κατάλληλη διαδικασία. 

Στο έργο Q-SER, η διαδικασία φυσικής επαφής και γνωριμίας των δύο μερών προτείνεται ως 
η καταλληλότερη διαδικασία αντιστοίχισης μεντόρων με καθοδηγούμενους. Επειδή το 
πεδίο της διαμεσολάβησης είναι πολύ συγκεκριμένο (επικοινωνία και αλληλεπίδραση με 
μετανάστες), θεωρήθηκε σκόπιμο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη να είναι σε θέση να 
συναντηθούν από κοντά και να ανταλλάξουν χρήσιμες πληροφορίες από την εμπειρία και 
τις προσδοκίες τους. 

 

Χτίζοντας μια καλή σχέση 

Το κλειδί για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης σχέσης μέντορινγκ περιλαμβάνει τη 
δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης, τον σαφή καθορισμό ρόλων και ευθυνών, την 
καθιέρωση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων, τη χρήση ανοιχτής και 
υποστηρικτικής επικοινωνίας και τη συνεργατικότητα στην επίλυση των προβλημάτων3. 

 

 

1. Ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης 

Οι σχέσεις πρέπει να οικοδομηθούν στη βάση της εμπιστοσύνης και της αμοιβαιότητας προ-
κειμένου να υπάρξει ένα αποτελεσματικό μέντορινγκ.  

 
3 Byington, T. (2010). Keys to Successful Mentoring Relationships, Journal of Extension, Vol. 48, No 6, 
https://www.joe.org/joe/2010december/tt8.php    
 

https://www.joe.org/joe/2010december/tt8.php
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Συμβουλές:  

• Ξεκινήστε τη σχέση με μια συνεδρία γνωριμίας. Ο μέντορας πρέπει να μάθει για το εκ-
παιδευτικό υπόβαθρο και την εμπειρία του καθοδηγούμενου και να μοιράζεται μαζί του 
πληροφορίες για το δικό του υπόβαθρο και εμπειρία. 

• Ο μέντορας πρέπει να ενθαρρύνει τον καθοδηγούμενο να προσδιορίσει τις επαγγελμα-
τικές του ανάγκες και στόχους. 

• Ο μέντορας προτείνεται να συνεχίσει να βασίζεται στις δυνάμεις, τις ανάγκες και τους 
στόχους των καθοδηγούμενων καθ’ 'όλη τη διάρκεια της περιόδου καθοδήγησης.  

 

2.  Προσδιορίστε ρόλους και αρμοδιότητες 

Ορίστε με σαφήνεια τους ρόλους και τις ευθύνες τόσο του μέντορα όσο και του καθοδηγού-
μενου. Συνήθως, ο καθοδηγούμενος είναι πιο δεκτικός σε σχόλια εάν αισθάνεται ότι είναι ε-
νεργός συμμετέχων στη σχέση. 

 

Ερωτήματα που πρέπει να σας απασχολήσουν: 

 Ποιος θα είναι ο ρόλος του μέντορα; 

 Ποιες θα είναι οι ευθύνες του μέντορα; 

 Ποιες θα είναι οι ευθύνες του καθοδηγούμενου;  

 Πως θα γίνεται η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της διαδικασίας; 

  

3. Προσδιορίστε βραχυχρόνιους και μακροχρόνιους στόχους 

Οι μέντορες και οι καθοδηγούμενοι πρέπει να συνεργαστούν για να αναπτύξουν αμοιβαία 
συμφωνημένους στόχους. Αυτοί οι στόχοι είναι η βάση για τις δραστηριότητες καθοδήγησης. 
Οι μέντορες πρέπει να παρέχουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση στους εκπαιδευόμενους 
σχετικά με την πρόοδο των στόχων. Οι καθοδηγούμενοι θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να 
προβληματιστούν σχετικά με τις ενέργειές τους. Η ανοιχτή, με σεβασμό, υποστηρικτική επι-
κοινωνία είναι απαραίτητη για αυτήν τη διαδικασία. 

 

4. Συνεργαστείτε για να επιλύσετε προβλήματα 

Οι μέντορες πρέπει να δώσουν στους καθοδηγούμενους την ευκαιρία να προσδιορίσουν τους 
προβληματισμούς τους και να σκεφτούν πιθανές λύσεις. Οι μέντορες πρέπει να ενθαρρύνουν 
τους εκπαιδευόμενους να αναλαμβάνουν το ρίσκο και να κάνουν τα πράγματα διαφορετικά 
εφαρμόζοντας δημιουργικές λύσεις. Ο μέντορας μπορεί να προσφέρει ιδέες, αλλά ο καθοδη-
γούμενος θα πρέπει να είναι αυτός που θα επιλέξει ποιο σχέδιο θα εφαρμόσει. 

 


