
Σκέψεις για την εφαρμογή
μιας επιτυχούς διαδικασίας
καθοδήγησης 

Ενότητα IV "Πώς μπορούν οι οργανισμοί να διαχειριστούν τη διαδικασία καθοδήγησης"

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει θετικό
όφελος από τη συμμετοχή σε
προγράμματα καθοδήγησης

για τον/την μέντορα και τον/την
καθοδηγούμενο/-η

Βεβαιωθείτε ότι τα προγράμματα
καθοδήγησης έχουν σχεδιαστεί
λαμβάνοντας υπόψη πρότυπα

ποιότητας και ερευνητικά
ευρήματα σχετικά με το

πρόγραμμα καθοδήγησης

Προσδιορίστε σε ποιες
περιπτώσεις είναι απαραίτητη

η πρόσθετη εκπαίδευση

Καθορίστε τα κανάλια
επικοινωνίας, την

περιοδικότητα και τη διάρκεια
των συναντήσεων

Εξερευνήστε καινοτομίες
(π.χ. ομαδική καθοδήγηση

και τεχνολογία)

Προσδιορίστε και
παρακολουθήστε τα

αποτελέσματα καθοδήγησης

Να γνωρίζετε πώς να
συνδέεστε με άτομα με

διαφορετικό πολιτισμικό
υπόβαθρο και να ξέρετε πώς

να σέβεστε τις διαφορές

Παρουσιάστε την πρόοδο και
τις εκθέσεις στην Ομάδα

Συντονισμού, ενώ παραμένετε
υπεύθυνοι για τη λήψη

αποφάσεων

Χρησιμοποιήστε μεθόδους
αξιολόγησης που θα

αντιμετωπίσουν τα τρέχοντα
ερευνητικά κενά στη διαδικασία

καθοδήγησης

Εξετάστε την ανάγκη να
αντιστοιχίσετε μέντορες και
καθοδηγούμενους με βάση

το ιστορικό και τα
ενδιαφέροντά τους

Προσδιορίστε διαφορές 
τους στόχους

των καθοδηγουμένων

Να είστε διαθέσιμοι και
ανοιχτοί για να

προσαρμόσετε τις
διαδικασίες και τις δυναμικές

Να διεξάγετε ένα εντατικό πρόγραμμα σε λογικά πλαίσια

Να αντιστοιχίζετε τον/την μέντορα και τον/την
καθοδηγούμενο/-η με βάση τα κοινά τους ενδιαφέροντα

Να παρέχετε περισσότερες από έξι ώρες εκπαίδευσης σε
μέντορες

Να προσφέρετε εκπαίδευση και υποστήριξη και μετά 
την αντιστοίχιση

Να ελέγχετε για ενδιαφερόμενους μέντορες
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5 πρακτικές απαραίτητες για ισχυρές και
αποτελεσματικές σχέσεις καθοδήγησης :



Παραδοσιακή καθοδήγηση (ένας προς ένα).

Ομαδική καθοδήγηση (ένας ενήλικας έως τέσσερις νέοι/ες)

Ομαδική καθοδήγηση (αρκετοί μέντορες που εργάζονται με 
μικρές ομάδες καθοδηγούμενων - αναλογία όχι μεγαλύτερη 
από 1: 4)

Ομότιμη καθοδήγηση (φροντίδα νέων που καθοδηγούν 
άλλους νέους) 

Ηλεκτρονική καθοδήγηση (καθοδήγηση μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και Διαδικτύου)

Γενική εποπτεία : θα πρέπει να περιλαμβάνει διαδικασίες εισόδου/εξόδου, 
παρακολούθηση δραστηριοτήτων παραίτησης και ανάληψης, 
παρακολούθηση των δομών του προγράμματος και εποπτεία των 
δραστηριοτήτων καθοδήγησης

Ειδική επίβλεψη : περιλαμβάνει εποπτεία συγκεκριμένων δραστηριοτήτων 
καθοδήγησης και παρακολούθηση σχέσεων καθοδήγησης

·

·

συμμετοχή στη σχέση καθοδήγησης, δηλαδή στην 
υποστήριξη του καθοδηγούμενου για την επίτευξη στόχων··

·

· συζήτηση με τον συντονιστή του μέντορα όλα τα βήματα
που πρέπει να γίνουν στη διαδικασία καθοδήγησης·

προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση των συνεδριών
καθοδήγησης σύμφωνα με τον στόχο και το σκοπό του
προγράμματος·

Ο ρόλος του μέντορα στην υλοποίηση
της διαδικασίας καθοδήγησης :

Διαφορετικοί τρόποι εφαρμογής του προγράμματος καθοδήγησης:

Διαδικασίες 
εποπτείας:

! Η εκπαίδευση μέντορα είναι θεμελιώδης για να 
προετοιμάσει τους μέντορες να παίξουν τον ρόλο 
με επιτυχία, αλλά και να τους παράσχει εργαλεία, 
στρατηγικές και υλικό για χρήση σε συνεδρίες 
καθοδήγησης. Οι μέντορες μπορούν να 
οργανώσουν τα δικά τους μονοπάτια και υλικό 
(εάν είναι απαραίτητο) για να αναπτύξουν αυτά 
τα θέματα με τους/τις καθοδηγούμενους/ες, 
λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης 
και τους τομείς ενδιαφέροντος, το στυλ 
μάθησης, την προσωπική, γνωστική και 
κοινωνική λειτουργικότητα και τους σχετικούς 
πόρους.



Παρέχει ασκήσεις αυτογνωσίας και 
προβληματισμούς τη δυνατότητα να 
λάβετε ανατροφοδότηση σχετικά με 

τα επιτεύγματα των μεντόρων και 
τυχόν εμμένοντα κενά/ανάγκες. 

Περιέχει βασικές πληροφορίες 
που σχετίζονται με τη σχέση, 

πότε, πού, πόσο συχνά 
συναντιούνται ο/η μέντορας και 

ο/η καθοδηγούμενος/-η, τις 
προσδοκίες, τους βασικούς  

κανόνες. Παρουσιάζει επίσης ένα 
σχέδιο με όλες τις συνεδρίες 

καθοδήγησης, τους στόχους και 
τις δραστηριότητες που πρέπει 

να αναπτυχθούν σε κάθε 
συνεδρία καθοδήγησης, καθώς 
και τους απαραίτητους πόρους

Περιγράφει τα αποτελέσματα 
της διαδικασίας καθοδήγησης 

για τον/την καθοδηγούμενο/-η, 
τι επιδιώκεται να επιτευχθεί

Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το 
κοινωνικοδημογραφικό προφίλ 

του/της καθοδηγούμενου/-ης, τα 
ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες του

Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με 
το κοινωνικοδημογραφικό προφίλ 

του/της μέντορα, τα ενδιαφέροντα 
και τις προσδοκίες του

Αυτό-αξιολόγηση 
των δεξιοτήτων 
των μεντόρων

Συμφωνία 
καθοδήγησης 

και σχέδια 
συνεδριών

Σχέδιο δράσης του/της 
καθοδηγούμενου/-ης

Φόρμα αίτησης του/της 
Καθοδηγουμένου/-ης

Φόρμα αίτησης 
του/της Μέντορα

Αυτό-αξιολόγηση 
των ικανοτήτων 

των 
καθοδηγουμένων

Στην αρχή, ως τρόπος 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για να εγγραφεί ως μέντορας

Στην αρχή, ως τρόπος 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για να εγγραφεί ως 
καθοδηγούμενος/-η

Αρχικά, ενδιάμεσα και στο 
τέλος του προγράμματος 

καθοδήγησης

Αρχικά, ενδιάμεσα και στο 
τέλος του προγράμματος 

καθοδήγησης

Μετά τις πρώτες 
συνεδρίες καθοδήγησης. 

Τουλάχιστον μέχρι το 
τέλος του πρώτου μήνα

Πριν από κάθε συνεδρία 
εποπτείας. Θα ήταν 
σημαντικό για τους 

συντονιστές να μπορούν να 
προγραμματίζουν γενικές 
συνεδρίες εποπτείας στην 
αρχή του προγράμματος ή 
τουλάχιστον κάθε 2 μήνες

Επιτρέπει την αξιολόγηση της 
προόδου των καθοδηγουμένων 

λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικά 
πιθανά επίπεδα ανάπτυξης

Εργαλείο Σκοπός Πότε πρέπει να εφαρμοστεί



Στους 2ο, 4ο και 6ο  μήνα της 
διαδικασίας καθοδήγησης

Πριν από κάθε συνεδρία 
εποπτείας. Θα ήταν σημαντικό 

για τους συντονιστές να μπορούν 
να προγραμματίζουν γενικές 

συνεδρίες εποπτείας στην αρχή 
του προγράμματος ή τουλάχιστον 

κάθε 2 μήνες

Σε όλες οι συνεδρίες 
εποπτείας

Στον 2ο και 4ο μήνα της 
διαδικασίας καθοδήγησης. 

Στο τέλος του προγράμματος 
καθοδήγησης. Μετά από 

τουλάχιστον ένα μήνα

Καταγραφή 
της συνεδρίας 
καθοδήγησης

Έκθεση προόδου του/της 
καθοδηγούμενου/-ης

Έκθεση προόδου 
του/της μέντορα

Σχέδιο 
εποπτείας

Καταγραφή 
συνεδρίας 
εποπτείας 

Έκθεση 
προγράμματος 
καθοδήγησης

Περιγράφει την ημερομηνία, τις 
ώρες και τις δραστηριότητες 

που αναπτύχθηκαν σε μια 
συνεδρία καθοδήγησης

Συλλέγει πληροφορίες σχετικά 
με την πρόοδο της διαδικασίας 
καθοδήγησης, από την πλευρά 

των καθοδηγούμενων

Συλλέγει πληροφορίες σχετικά 
με την πρόοδο της διαδικασίας 
καθοδήγησης, από την πλευρά 

των μεντόρων

Περιγράφει τους στόχους και 
τις δραστηριότητες που 

πρέπει να αναπτυχθούν σε 
μια συνεδρία εποπτείας 

Περιγράφει την ημερομηνία, τις 
ώρες και τις δραστηριότητες που 

πραγματοποιήθηκαν σε μια 
συνεδρία εποπτείας

Παρουσιάζει πληροφορίες 
σχετικά με το πρόγραμμα 

καθοδήγησης, τόσο από την 
άποψη των μεντόρων όσο και 

των καθοδηγούμενων 
(πρόοδος, ικανοποίηση), 

συμπεριλαμβανομένης της 
μέτρησης της επίτευξης των 
στόχων και των δεικτών του 

προγράμματος. Στο τέλος του 
προγράμματος (ή μετά από μια 

καθορισμένη περίοδο), θα 
πρέπει να σκιαγραφήσετε τα 

αποτελέσματα για την 
εκτέλεση του προγράμματος 

και για τον αντίκτυπο που έχει 
σε μέντορες και 

καθοδηγούμενους/ες

Στους 2ο, 4ο και 6ο  μήνα της 
διαδικασίας καθοδήγησης

Σε όλες τις συνεδρίες καθοδήγησης

Εργαλείο Σκοπός Πότε πρέπει να εφαρμοστεί



Η ηλεκτρονική καθοδήγηση αναφέρεται σε κάθε τύπο καθοδήγησης που 
περιλαμβάνει τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ):

ανταλλαγή email μεταξύ μέντορα και καθοδηγούμενου/-ης·
αποστολή μηνυμάτων ή συνομιλία χρησιμοποιώντας ένα 
πρόγραμμα άμεσων μηνυμάτων ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

·

ανάρτηση μηνυμάτων σε ψηφιακούς πίνακες ανακοινώσεων ή φόρουμ·

τηλεδιάσκεψη (Skype, Zoom, Google Meet κ.λπ.)·

! Η συγκεκριμένη μορφή καθοδήγησης 
συνιστάται τουλάχιστον μία φορά την 

εβδομάδα σε διάστημα έξι μηνών

Είναι πολύ ευέλικτο: μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα 
καθοδήγησης που περιλαμβάνουν τόσο προσωπικές επαφές όσο 

και αλληλεπιδράσεις με τεχνολογική υποστήριξη

Με την τεχνολογία να παίζει όλο και 
πιο σημαντικό ρόλο στη ζωή όλων, 
αυτές οι σχέσεις και τα μοντέλα 
ηλεκτρονικής καθοδήγησης θα 
συνεχίσουν να αυξάνονται σε 
σημασία και καταλληλότητα στον 
τομέα της καθοδήγησης-ιδιαίτερα 
χρήσιμα κατά τη διάρκεια 
πανδημιών (π.χ., Covid-19)

στοχεύουν σε συγκεκριμένες περιστάσεις και αποτελέσματα που 
μπορεί να μην αντιμετωπιστούν εύκολα μέσω προσωπικών μορφών 
επικοινωνίας (π.χ. συμμετέχοντες που μένουν μακριά ή 
συμμετέχοντες με κινητικά προβλήματα)

ενισχύσουν την επικοινωνία στο διαδίκτυο και παρέχουν 
μέντορες σε άτομα γεωγραφικά ή κοινωνικά απομονωμένα, 
φέρνοντας έτσι κοντά μέντορες και καθοδηγούμενους

·

·

Στόχοι προγραμμάτων 
ηλεκτρονικής καθοδήγησης :


