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Οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτή την
παρουσίαση μπορεί να ανακτηθούν επίσης
από την πλατφόρμα του Έργου Q-SER, στην
Ενότητα των Μοντέλων Μέντορινγκ ΙΟ3 και
ΙΟ4.



Ορισμός του mentoring 

Το mentoring ορίζεται ως η υποστηρικτική σχέση 
μεταξύ ενός έμπειρου (ή πιο έμπειρου) 
προσώπου, του μέντορα και ενός λιγότερο 
έμπειρου ατόμου (του καθοδηγούμενου), η 
οποία στοχεύει στην: 

προσωπική, 

εκπαιδευτική και 

επαγγελματική 

ανάπτυξη του δέκτη των υπηρεσιών  (Haney, 1997) .



Ορισμός του mentoring 

Πρόκειται για μια συλλογική διαδικασία όπου 
τα μέλη που συμμετέχουν βελτιώνονται 
εκπαιδευτικά και επαγγελματικά 
αποκομίζοντας έτσι οφέλη σε πρακτικό και 
συμβολικό επίπεδο. 



Άλλες ερμηνείες του mentoring 

➢ Τρόπος να βοηθηθούν οι νέοι εργαζόμενοι να
μάθουν την κουλτούρα ενός οργανισμού (Bierema,

1996).

➢Μέσο για τη διευκόλυνση της προσωπικής και 
επαγγελματικής ανάπτυξης και την επέκταση των 
ευκαιριών για όσους παραδοσιακά εμποδίζονται 
από οργανωτικά/οργανωσιακά εμπόδια (Gunn, 

1995).



Coaching vs. mentoring (http://www.postgrad-

esp.ppp.uoa.gr/fileadmin/postgrad-esp.ppp.uoa.gr/uploads/Coaching_vs_Mentoring.pdf )

COACHING MENTORING

Ποιος είναι ο 
στόχος /σκοπός;

Στοχευμένη σε 
βραχυπρόθεσμους 
στόχους και συγκεκριμένες 
ικανότητες

Στοχευμένη σε μακροπρόθεσμη 
διαδικασία ανάπτυξης και 
επιδεξιότητας για διαμόρφωση 
μελλοντικών ρόλων

Τι κάνει ένας 
coach/mentor;

Δίνει ανατροφοδότηση, 
ενθάρρυνση και 
προσφέρει τεχνικές για 
βελτίωση

Δίνει ανατροφοδότηση αλλά 
προσφέρει και δυνατότητες 
διορατικότητας και ευρύτερων 
προοπτικών ανάπτυξης και 
βελτίωσης

Ποια είναι τα 
βασικά 
χαρακτηριστικά του 
coach/ mentor;

Τεχνικές διευκόλυνσης της 
μάθησης δεξιοτήτων, της 
ανάπτυξης και της 
εμπιστοσύνης. Δεν 
χρειάζεται να υπάρχει 
ειδίκευση σε 
συγκεκριμένο γνωστικό 
αντικείμενο.

Ο μέντορας αναγνωρίζεται γενικά 
ως εμπειρογνώμονας στον τομέα
του (τεχνογνωσία και γνώση στην 
ηγεσία ρόλων). Υπάρχει 
συγκεκριμένο αντικείμενο

http://www.postgrad-esp.ppp.uoa.gr/fileadmin/postgrad-esp.ppp.uoa.gr/uploads/Coaching_vs_Mentoring.pdf


Μοντέλα mentoring 
 Ένας – προς έναν (ή Δυάδες)-

One-On-One mentoring :

Το πιο συνηθισμένο / παραδοσιακό μοντέλο 
mentoring που αφορά σε έναν μέντορα 
αντιστοιχισμένο σε έναν καθοδηγούμενο. 
Αυτό το μοντέλο μπορεί να είναι το πιο 
εύκολο για τη διοίκηση ενός οργανισμού. 
Μπορεί να δημιουργήσει ισχυρές σχέσεις 
μεταξύ των συμμετεχόντων.

Οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν αυτό 
το μοντέλο, διότι επιτρέπει τόσο στον 
μέντορα όσο και στον καθοδηγούμενο  να 
αναπτύξουν μια προσωπική σχέση και 
παρέχει ατομική στήριξη.

Η διαθεσιμότητα του απαιτούμενου αριθμού 
συμβούλων είναι ο μόνος περιορισμός.



Μοντέλα mentoring 

 Ομαδικό (Group  mentoring) :

Ένας μέντορας σε ταυτόχρονη συνεργασία με 4-
6 άτομα. Η ομάδα συνεδριάζει 1-2 φορές το 
μήνα. Συνδυάζοντας την καθοδήγηση μεταξύ 
ανώτερων ιεραρχικά εργαζόμενων και ισότιμων, 
ο μέντορας και οι συνάδελφοί του βοηθούν ο 
ένας τον άλλο στην ανταλλαγή εμπειριών και 
στην ανάπτυξη κατάλληλων γνώσεων και 
δεξιοτήτων.

Ιδιαίτερα χρήσιμο μοντέλο όταν δεν υπάρχει 
διαθέσιμος ο απαραίτητος αριθμός μεντόρων για 
να καλύψει τις ανάγκες. Έχει επίσης το πρόσθετο 
πλεονέκτημα της ποικιλίας στη διάδραση.

Περιορισμοί: τακτικός προγραμματισμός 
συναντήσεων βάσει διαθεσιμότητας ομάδας. 

Στερείται της προσωπικής σχέσης που οι 
περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν. 



Μοντέλα mentoring 

 Μέντορινγκ ομότιμων (Peer  
mentoring):

Σε αυτό το μοντέλο, ο μέντορας 
και ο καθοδηγούμενος 
βρίσκονται πάνω -κάτω στο ίδιο 
εργασιακό επίπεδο και 
εναλλάσσουν ρόλους 
καθοδηγώντας ο ένας τον άλλον. 



Μοντέλα mentoring 

 Μέντορινγκ στη βάση 
εκπαιδευτικού προγράμματος 
(Training-based  mentoring ):

Το μοντέλο συνδέεται άμεσα με ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ένας 
μέντορας έχει αναλάβει να 
βοηθήσει τον καθοδηγούμενο να 
αναπτύξει συγκεκριμένες δεξιότητες 
βάσει εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Αυτό το μοντέλο έχει περιορισμούς, 
επειδή επικεντρώνεται στο 
συγκεκριμένο θέμα κατάρτισης  και 
δεν βοηθά τον καθοδηγούμενο να 
αναπτύξει ένα ευρύτερο σύνολο 

δεξιοτήτων.



Μοντέλα mentoring 

 Αντίστροφη καθοδήγηση (reverse 
mentoring):

Αποτελεσματικός τρόπος για να γεφυρωθούν τα 
κενά των γενεών μεταξύ των εργαζομένων σε 
έναν οργανισμό. Συνήθως το ανώτερο ιεραρχικά 
(άρα παλαιότερο) προσωπικό καθοδηγεί 
νεότερους ή λιγότερο έμπειρους υπαλλήλους. 

✓ Οδηγεί σε ανάπτυξη σημαντικών ιδεών και σε 
αυξημένες επιδόσεις. 

✓ Αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία σύνδεσης των νέων 
υπαλλήλων με τον οργανισμό και ενίσχυσης της 
δέσμευσης και αφοσίωσής τους. 

Μπορεί- όχι πολύ συχνά - να εφαρμοστεί και 
προς την αντίθετη κατεύθυνση: Ένας νέος 
εργαζόμενος  να είναι μέντορας σε παλαιότερο 
(στην περίπτωση νέων τεχνολογιών ή νέων 
εξελίξεων σε ένα χώρο εργασίας).



Μοντέλα mentoring 

 Διευθυντικό ή υψηλόβαθμο 
Μέντορινγκ (Executive  mentoring):

Αυτό το από «επάνω- προς τα κάτω» 
μοντέλο μπορεί να είναι ο πιο 
αποτελεσματικό τρόπος για να 
αναπτυχθεί η κουλτούρα του 
Μέντορινγκ σε έναν οργανισμό και να 
καλλιεργηθούν δεξιότητες και γνώσεις 
στο εσωτερικό του. 

Είναι επίσης ένα αποτελεσματικό 
εργαλείο σχεδιασμού της διαδοχής, 
καθώς συγκρατεί τη «διαφυγή της 
γνώσης» (brain drain) η οποία υπό 
άλλες συνθήκες θα συνέβαινε με τη 
συνταξιοδότηση των διευθυντικών 
στελεχών. 



Μοντέλα mentoring 

 E-mentoring:

Εδώ ο μέντορας και ο 
καθοδηγούμενος «συναντώνται» 
μέσω του διαδικτύου (μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
άμεσων μηνυμάτων, Skype, Google
κλπ. ).

Αυτό το μοντέλο είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμο όταν οι μέντορες και οι 
καθοδηγούμενοι δεν βρίσκονται 
στην ίδια τοποθεσία.



Μοντέλα mentoring που θα 
εφαρμοστούν στο έργο Q-SER 

Ένας προς ένας

Ομαδικό Μέντορινγκ (μέντορας και 
καθοδηγούμενοι από τον ίδιο χώρο 
εργασίας/ τμήμα )

Αντίστροφη καθοδήγηση.



Ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά 
ενός καλού μέντορα



Ο ρόλος του μέντορα:

 Είναι πολυδιάστατος και πολύπλοκος.

 Προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες 
του/των καθοδηγούμενου/νων.

 Απαιτεί πολλές δεξιότητες στα πεδία της 
καθοδήγησης, της συμβουλευτικής και της 
ανάπτυξης καριέρας.



Ένας / Μία μέντορας…

✓ Βοηθάει τον καθοδηγούμενο να ξεκαθαρίσει τους 
στόχους του, να αναγνωρίσει τις ευκαιρίες, να πάρει 
κρίσιμες αποφάσεις .

✓ Ενθαρρύνει και υποστηρίζει τον καθοδηγούμενο, τον 
κινητοποιεί ώστε να δράσει και υποστηρίζει την 
αυτονομία του.

✓ Παρέχει συμβουλές σε κρίσιμα πεδία .



Δεξιότητες μέντορα:

 Διακρίνεται για την προθυμία του/της να μοιραστεί 
εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες.

 Επιδεικνύει θετική συμπεριφορά και δρα ως 
παράδειγμα προς μίμηση.

 Επιζητά τη διαρκή μάθηση και αυτοβελτίωση και με 
αυτό τον τρόπο κινητοποιεί και τους άλλους προς 
παρόμοια κατεύθυνση

 Είναι πιστός/η στις αρχές της εμπιστευτικότητας και του 
σεβασμού

 Έχει ενθουσιασμό για τις σχέσεις συνεργασίας.



Δεξιότητες μέντορα:

 Παρέχει καθοδήγηση και εποικοδομητική 
ανατροφοδότηση.

 Δεν είναι επικριτικός/ή και δεν παίζει το ρόλο ενός 
εκπαιδευτή/τριας. 

 Αξιολογεί τις ιδέες και τις πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνουν άλλοι. 

 Είναι καλός/ή ακροατής/τρια , έχει ενσυναίσθηση.

 Προτείνει πρακτικές και ρεαλιστικές λύσεις βασισμένες 
στην εμπειρία του. 



Προτάσεις για μέντορες:

Γνωρίστε τον καθοδηγούμενο και 
προσπαθήστε να καταλάβετε την 

οπτική του

Να είστε ενεργητικός 
ακροατής, να ακούτε με 
προσοχή, να κατανοείτε 



Οι μέντορες θα πρέπει να αποφεύγουν να:

Δίνουν 
υποσχέσεις που 

δεν μπορούν 
να κρατήσουν!

Ηθικολογούν
ή κάνουν 
κήρυγμα 

Κάνουν ότι τα 
ξέρουν όλα/ έχουν 

για τα πάντα μια 
απάντηση

Αντιλαμβάνονται ως 
απόρριψη τη 

έλλειψη 
ενδιαφέροντος από 
τον καθοδηγούμενο 
ή την αδυναμία του 

να καταλάβει τη 
διαδικασία

Υποστηρίζουν 
ψυχολογικά των 

καθοδηγούμενο, να 
τον κρίνουν ή και να 

τον εκπαιδεύουν.



Σχέση μέντορα- καθοδηγούμενου: 
Βασικός παράγοντας επιτυχίας



Οδηγίες για μια καλή σχέση

1. Αναπτύξτε μια σχέση εμπιστοσύνης 
Πριν από την έναρξη της διαδικασίας του Μέντορινγκ πρέπει 
να εγκαθιδρυθεί εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας από τα 
δύο μέρη. 

 Συμβουλές: 

 Ξεκινήστε τη σχέση με μία συνεδρία αλληλο-γνωριμίας. Ο 
μέντορας πρέπει να λάβει πληροφορίες για το εκπαιδευτικό 
υπόβαθρο και την επαγγελματική εμπειρία του 
καθοδηγούμενου, αλλά και να μοιραστεί μαζί του 
πληροφορίες για τον ίδιο.

 Ο μέντορας οφείλει να ενθαρρύνει τον καθοδηγούμενο προς 
την κατεύθυνση της αναγνώρισης των επαγγελματικών του 
αναγκών και στόχων.

 Ο μέντορας θα πρέπει να συνεχίσει καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συνεργασίας  να «κτίζει» πάνω στις δυνατότητες, τις ανάγκες 
και τους στόχους του καθοδηγούμενου. 



Οδηγίες για μια καλή σχέση

2. Προσδιορίστε ρόλους και υποχρεώσεις

 Προσδιορίστε με ξεκάθαρο τρόπο τους ρόλους και τις 
υποχρεώσεις των δύο μερών. Συνήθως, ο 
καθοδηγούμενος είναι περισσότερο δεκτικός στην 
ανατροφοδότηση όταν αισθάνεται ότι είναι ένα 
ενεργητικό μέλος στη σχέση Μέντορινγκ. 

Ερωτήματα που θα πρέπει να σας απασχολήσουν:

➔Ποιος θα είναι ο ρόλος του μέντορα;

➔Ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις του μέντορα;

➔Ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις του καθοδηγούμενου;

➔Παρακολούθηση και αξιολόγηση.



Οδηγίες για μια καλή σχέση

3. Θέσετε βραχείς και μακροχρόνιους στόχους

➔Τα δύο μέρη πρέπει να συνεργαστούν  στην ανάπτυξη 
των αμοιβαία συμφωνηθέντων στόχων. Αυτοί οι στόχοι 
αποτελούν τη βάση των δραστηριοτήτων του 
Μέντορινγκ. 

➔Οι μέντορες οφείλουν να παρέχουν εποικοδομητική 
ανατροφοδότηση στους καθοδηγούμενους σχετικά με 
την πρόοδο  για την επίτευξη των στόχων. 

➔Οι καθοδηγούμενοι θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία του 
αναστοχασμού των δράσεών τους. 

Η ανοικτή, υποστηρικτική και με σεβασμό επικοινωνία 
είναι ουσιώδης σε αυτή τη διαδικασία. 



Οδηγίες για μια καλή σχέση

4. Συνεργαστείτε για να επιλύσετε προβλήματα

➔Οι μέντορες χρειάζεται να δίνουν στους 
καθοδηγούμενους την ευκαιρία να εκφράσουν ανησυχίες 
και προβληματισμούς και να προτείνουν πιθανές λύσεις.

➔Οι μέντορες πρέπει να ενθαρρύνουν τους 
καθοδηγούμενους στην ανάληψη πρωτοβουλιών, ακόμα 
και με ρίσκο, προκειμένου να εφαρμόζουν δημιουργικές 
λύσεις και να δρουν με διαφορετικό από το συνήθη 
τρόπο, όταν αυτός δημιουργεί εμπόδια.

➔Οι μέντορες μπορεί να προτείνουν ιδέες, αλλά είναι 
τελικά οι καθοδηγούμενοι αυτοί που πρέπει να έχουν την 
ευκαιρία να επιλέξουν το σχέδιο που θα θέσουν σε 
εφαρμογή. 



Ακολουθεί η παρουσίαση των 
εργαλείων Μέντορινγκ 

Καλή σας επιτυχία και ευχόμαστε να 
απολαύσετε τη διαδικασία!

☺


