
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ (MENTORING), ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
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ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ (mentoring) , [ΨΗΦΙΑΚΗ] ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ 
ΝΕΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Σύντομος οδηγός
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ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ (mentoring), [ΨΗΦΙΑΚΗ] ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ 
ΝΕΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ – Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ
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ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ

Ο ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΗΣ -

ΜΕΝΤΟΡΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ

Ο ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ

1. Η ΣΧΕΣΗ

2. ΨΗΦΙΑΚΗ 

ΑΦΗΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ



Πώς θα εργασθούμε:

Η μαιευτική είναι η γνωστή σωκρατική μέθοδος, δηλαδή η διαλογική μέθοδος με την οποία ο Σωκράτης, όπως αναφέρει ο 

Πλάτωνας, καθοδηγούσε το συνομιλητή του να φτάσει αυθεντικά στην αλήθεια, «γεννώντας» τη μέσα από την πορεία της σκέψης 

του.

Η συνεργατική μάθηση είναι μία μέθοδος η οποία χρησιμοποιεί τη συνεργατική ανταλλαγή και τον αναστοχασμό, μέσα σε μία 

ομάδα. Στις διαδικασίες της συνεργατικής μάθησης, βασικό ρόλο παίζουν η θετική αλληλεπίδραση των μελών μιας ομάδας, οι 

διαπροσωπικές σχέσεις και η ατομική ευθύνη

Η μάθηση μέσω εμπειρίας εισηγείται την ανάπτυξη μιας δυναμικής με βάση τις προσομοιώσεις, τα παιχνίδια και την παρατήρηση 

της πραγματικότητας με στόχο την παραγωγή γνώσης. Στη μάθηση μέσω εμπειρίας η αποκρυστάλλωση του περιεχομένου 

επαφίεται στον/την εκπαιδευόμενο/η, μέσω μιας διαδικασίας παρακολούθησης, διευκόλυνσης και καθοδήγησης (mentoring) από 

τον/την εκπαιδευτή. 

Ερωτήσεις προς συζήτηση 

Οι καταρτιζόμενοι καλούνται να αναπτύξουν ένα σύντομο διάλογο με τη βοήθεια των παρακάτω ερωτήσεων.

❏ Έχετε ποτέ ακούσει τις παραπάνω έννοιες;

❏ Είχατε ποτέ εμπειρία με αυτή τη μέθοδο; 

❏ Ποια νομίζεται ότι είναι τα πλεονεκτήματα;

❏ Ποιοι νομίζεται ότι είναι οι κίνδυνοι; 
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MENTORING – ημέρα 1
Ο ρόλος του καθοδηγητή
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Η ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 

(MENTORING) 

KAI O 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΩΣ 

ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

MENTORING: ΜΙΑ 

ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ 

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ 

ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ 

ΒΑΣΙΚΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: H 

EΝΕΡΓΗ

AKΡΟΑΣΗ



Γιατί η καθοδήγηση (mentoring) μπορεί να είναι μια χρήσιμη πρακτική για τον οργανισμό σας;

Κάθε οργανισμός που συγκροτείται από ανθρώπους μπορεί να ιδωθεί ως μια κοινότητα μάθησης, 

δηλαδή, μια κοινότητα ανθρώπων οι οποίοι  βρίσκονται σε μία διαρκή διαδικασία μάθησης και 

προσαρμογής σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο. 

Υπό αυτό το πρίσμα κάθε μαθησιακή σχέση μπορεί να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί μέσω των 

σχέσεων καθοδήγησης (mentoring ) οι οποίες είναι σχεδιασμένες ώστε να:

● Διευκολύνουν τις εσωτερικές διαδικασίες

● Διευκολύνουν την αλληλεπίδραση με το εξωτερικό οικοσύστημα 

● Επιτρέπουν την υιοθέτηση κανόνων και αξιών από νέα μέλη
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Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός οργανισμού μάθησης; 

● Κουλτούρα συνεργατικής μάθησης (Συστημική Σκέψη) 

● Νοοτροπία συνεχούς μάθησης (προσωπική κατάκτηση) 

● Δεκτικότητα στην καινοτομία (Νοητικά Μοντέλα) 

● Ηγεσία προσανατολισμένη προς το μέλλον (κοινό όραμα) 

● Κοινή γνώση (ομαδική μάθηση)

https://www.docebo.com/it/learning-network/blog/learning-organization-5-caratteristiche/

Ερωτήσεις προς συζήτηση 

Οι καταρτιζόμενοι καλούνται να αναπτύξουν ένα σύντομο διάλογο με τη βοήθεια των παρακάτω ερωτήσεων.

❏ Τί σημαίνει συνεργασία για εσάς;

❏ Πώς συνδέεται η μάθηση με τη συνεργασία;

❏ Ποια είναι τα στοιχεία και οι συμπεριφορές οι οποίες χαρακτηρίζουν ένα όραμα δεκτικότητας στην καινοτομία μέσα σ’ ένα 

οργανισμό; 

Ομαδικές δραστηριότητες αναστοχασμού

Οι καταρτιζόμενοι/ες χωρισμένοι σε ομάδες, επεξεργάζονται τις έννοιες που προέκυψαν.

7

https://www.docebo.com/it/learning-network/blog/learning-organization-5-caratteristiche/


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ
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Αλλά… τί ακριβώς είναι η καθοδήγηση (mentoring); Μια συναρπαστική ιστορία (1)

“Mέντωρ”, πρόσωπο της Οδύσσειας: γιος του Άλκιμου από την Ιθάκη, πιστός φίλος του Οδυσσέα, ο οποίος κατά την 

αναχώρησή του για την Τροία, του εμπιστεύθηκε τη φροντίδα του σπιτιού και της οικογένειάς του. Η Αθηνά παίρνει 

συχνά τη μορφή του, ειδικοτερα για να συντροφέψει τον Τηλέμαχο, αλλά και για να βοηθήσει τον Οδυσσέα στη μάχη 

του  ενάντια στους μνηστήρες. 

Εγκυκλοπαίδεια Treccani

Η μεθοδολογία του mentoring συνδυάζει την παραδοσιακή εκπαιδευτική 

προσέγγιση που στηρίζεται στη μετάδοση θεωρητικών εννοιών ή γνώσης, 

υπό την έννοια της «εφαρμόσιμης γνώσης», με εκπαίδευση με βάση την 

εμπειρία. Ως στόχο έχει την ανάπτυξη των ικανοτήτων του ατόμου ή/και 

την ανάπτυξη των πρακτικών στάσεων και  συμπεριφορών του, μέσω της 

ανταλλαγής ιδεών και σκέψεων στη βάση μιας μη ιεραρχικής σχέσης, που 

ενθαρρύνει την ανοιχτή, συναισθηματική  και συνειδητή επικοινωνία 

ανάμεσα στο/στη μέντορα και τους καθοδηγούμενους. Με άλλα λόγια το

mentoring αφορά τη σχέση ενός πιο έμπειρου ατόμου (μέντορα) και ενός 

λιγότερο έμπειρου ατόμου (καθοδηγούμενου), με σκοπό να μπορέσει ο/η 

τελευταίος/α να ενταχθεί σε μια μαθησιακή και κοινωνικοποιητική

διαδικασία, μέσα σε ένα νέο πλαίσιο. 9



Αλλά… τί ακριβώς είναι η καθοδήγηση (mentoring); Μια συναρπαστική ιστορία…(2)

Στόχος του mentoring: Ο στόχος του mentoring είναι η συνολική ανάπτυξη του ατόμου μέσω της 

χρήσης πολλαπλών τεχνικών όπως η ανάλυση δεξιοτήτων, η αφήγηση ιστοριών, τα παιχνίδια 

ρόλων, οι μελέτες περιπτώσεων, η ανταλλαγή πληροφοριών και εκπαιδευτικού υλικού, η συμμετοχή 

σε δραστηριότητες δικτύωσης κ.λ.π. 

Οι εμπλεκόμενοι (μέντορας και καθοδηγούμενος/η) στη σχέση καθοδήγησης πρέπει να έχουν και να 

δρουν με βάση την κατάλληλη νοοτροπία.
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Aλλά… τί ακριβώς είναι η καθοδήγηση (mentoring); Μια συναρπαστική ιστορία …(3)

Η καθοδήγηση εφαρμόζεται σε διάφορα πλαίσια και με πολλαπλούς τρόπους:

Ατομική καθοδήγηση. Ο/Η μέντορας παρέχει τις υπηρεσίες του/της σε έναν/ μία καθοδηγούμενο, με 

τον οποίο εκτελεί μια σειρά από συνεδρίες με βάση την κοινή συζήτηση. Οι συνεδρίες 

προγραμματίζονται και οργανώνονται με τον τρόπο (διαδυκτιακά ή δια ζώσης)  και με τη συχνότητα 

που κρίνεται κατάλληλη για την επίτευξη των συμφωνημένων στόχων. Η καθοδηγητική παρέμβαση 

είναι δυνατόν να παραγγελθεί και να χρηματοδοτηθεί από ένα τρίτο μέρος, το/τη «Σπόνσορα», ο 

οποίος όμως δεν παρεμβαίνει στη σχέση καθοδήγησης.

Ομαδική καθοδήγηση. Ο/η μέντορας παρέχει τις υπηρεσίες του/της σε μια ομάδα καθοδηγουμένων, 

οι οποίοι/ες ανήκουν στον ίδιο οργανισμό, στην ίδια κοινωνική ομάδα ή/ και σε κοινό τοπικό πλαίσιο. 

Ο/Η μέντορας διενεργεί μαζί με την ομάδα μια σειρά από κοινές συνεδρίες οι οποίες στηρίζονται σε 

συνεντεύξεις και ομαδικές  δραστηριότητες. Οι συνεδρίες προγραμματίζονται και οργανώνονται με 

τον τρόπο (διαδυκτιακά ή δια ζώσης)  και με τη συχνότητα που κρίνεται κατάλληλη για την επίτευξη 

των συμφωνημένων στόχων. Η καθοδηγητική παρέμβαση είναι δυνατόν να παραγγελθεί και να 

χρηματοδοτηθεί από ένα τρίτο μέρος το/τη «Σπόνσορα», ο οποίος όμως δεν παρεμβαίνει στη σχέση 

καθοδήγησης. 11



Καθοδηγητής – μέντορας: Ζήτημα νοοτροπίας και δεξιοτήτων

Ένας/μία καλός/η μέντορας πρέπει να κατέχει τις παρακάτω δεξιότητες:

● Λεκτικές και μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες

● Ενσυναίσθηση, ώστε να μπορεί να σχετισθεί με τον/την καθοδηγούμενο/η και να τον/την 

καθοδηγήσει στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων.

● Συναισθηματική νοημοσύνη ώστε να συναισθάνεται τον/την καθοδηγούμενο/η

● Ενδιαφέρον και περιέργεια για τις ανάγκες, τους στόχους και τις δυσκολίες του άλλου ατόμου.

Ικανότητα στην ενεργή ακρόαση 

● Μεγάλη εμπειρία πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.

● Επαγγελματικές και τεχνικές δεξιότητες

● Αυτοεπίγνωση, επίγνωση της σχέσης και του οικοσυστήματος του οργανισμού. 

● Παρουσία, δηλαδή την ικανότητα να είναι πάντα  παρών/ούσα στη σχέση, εστιάζοντας στον/στη 

καθοδηγούμενο/η.

● Να γνωρίζει πώς να κάνει ουσιαστικές ερωτήσεις (δηλαδή ερωτήσεις που αποτελούν τροφή για 

τη σκέψη)

● Να δίνει ανατροφοδότηση με εποικοδομητικό τρόπο (να δημιουργεί μια νέα επίγνωση

● Να μπορεί να ενθαρρύνει τον/την καθοδηγούμενο/η. 

● Στη σχέση καθοδήγησης είναι βασικό ο/η μέντορας να αποδέχεται τον καθοδηγούμενο/η όπως 

είναι χωρίς να τον/την κρίνει. 
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Συνεργατική διαδικασία Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα χαρακτηριστικά ενός/μίας Μέντορα; Ξεκινήστε 

ένα συμμετοχικό διάλογο, χαρτογραφώντας τα στοιχεία τα οποία θεωρείτε χρήσιμα στη σκιαγράφηση της 

φιγούρας του/της Μέντορα. Συμπληρώστε τον Πίνακα της Ενσυναίσθησης και χαρτογραφείστε 

δεξιότητες, ικανότητες και συμπεριφορές.

Σκέψεις Πράξεις Λέξεις Αισθήματα Επιθυμίες
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30 ΛΕΠΤΑ - ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ



Δουλεύοντας μαζί πάνω σε μία βασική δεξιότητα: ενεργή ακρόαση
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Η ενεργή ακρόαση προϋποθέτει την ικανότητα να τοποθετεί κανείς τον εαυτό του στη θέση των 

άλλων, να προσπαθεί να καταλάβει τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, αλλά και να εκφράζει 

αυτά που καταλαβαίνει με «ζεστασιά» και αποδεχόμενος τον άλλον. Με άλλα λόγια σημαίνει το να 

ακούει κάποιος με ενσυναίσθηση.

Η ενσυναισθητική ακρόαση,  μας επιτρέπει να εστιάζουμε όχι μόνο στο περιεχόμενο του 

μηνύματος, αλλά και στη συναισθηματική κατάσταση του/της αποστολέα. Η ενσυναίσθηση και η 

ενεργή ακρόαση είναι συνεπώς πολύ χρήσιμες όταν υπάρχει σύγκρουση ή κάποιο πρόβλημα που 

πρέπει να επιλυθεί.

ΕΝΕΡΓΗ ΑΚΡΟΑΣΗ: ΕΝΑΣ ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Οι καταρτιζόμενοι/ες καλούνται να αναπτύξουν ένα σύντομο διάλογο με βάση τις παρακάτω ερωτήσεις:

❏ Γιατί θεωρείτε ότι ένας/ μία μέντορας πρέπει να έχει αναπτύξει τη δεξιότητα της ενεργής ακρόασης;

❏ Σε γενικές γραμμές, ποιες πληροφορίες χρειάζεστε για να ξεκινήσετε ένα διάλογο με ένα άλλο άτομο;

❏ Ποια θεωρείτε ότι είναι τα στοιχεία που καθιστούν κάποιο/α πολύ ικανό στην ενεργή ακρόαση;

❏ Ποια θεωρείτε ότι είναι τα στοιχεία που μπορούν να υπονομεύσουν μια διαδικασία ακρόασης; 

❏ Θα θέλατε να αφηγηθείτε μια εμπειρία σας κατά την οποία αισθανθήκατε ότι δεν σας ακούνε; Ποιες ήταν οι σκέψεις σας; 

Ποιες συμπεριφορές σας έκαναν να πιστεύετε ότι δεν σας ακούνε; 



ΑΠΟΦΥΓΕ ΤΙΣ ΑΞΙΑΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

(«Έχει δίκιο» - «Έχει άδικο»)

ΒΑΛΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ

(«Ποια είναι η άποψή της;» – «Γιατί έχει σημασία γι’ αυτήν;»)

ΑΚΟΥ

(Η σιωπή ως στιγμή στοχασμού)

ΔΕΙΞΕ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 

(μεταεπικοινωνία)

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ΟΤΙ ΚΑΤΑΝΟΕΙΣ

(Στο επίπεδο του περιεχομένου- στο επίπεδο της σχέσης)

ΕΝΕΡΓΗ ΑΚΡΟΑΣΗ: 5 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
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Η συναισθητική κατανόηση, δηλαδή το να προσπαθείς να δεις τον κόσμο μέσα από τα μάτια του 

άλλου είναι η βασική στάση  της ενεργού ακρόασης. Προσπαθείς να μεταφέρεις στον/στη συνομιλητή 

σου το μήνυμα «καταλαβαίνω όχι μόνο αυτό που λες, αλλά και αυτό που εννοείς και αισθάνεσαι». 

Η ακρόαση δε συνεπάγεται αυτόματα συμφωνία. Το να ακούς, με σκοπό να καταλάβεις την 

άποψη των άλλων δε σημαίνει απαραίτητα ότι συμφωνείς μαζί τους. Απλά καθιστά πιο εύκολη την 

κατανόηση των λεγομένων τους, αλλά και σε βοηθάει να εκφράσεις τη δική σου  άποψη έστω και αν 

είναι εντελώς αντίθετη. 

Να είσαι και έτοιμος/η αλλά και πρόθυμος/η ν’ ακούσεις – όχι περισπασμοί. Εάν δεν 

παρακολουθείς ή δεν μπορείς να παρακολουθήσεις το/τη συνομιλητή σου είναι καλύτερο να είσαι 

ειλικρινής σχετικά μ’ αυτό. Ζήτησε να αναβάλεις τη συζήτηση ή περίμενε μέχρι να μπορέσεις να 

παρακολουθήσεις το/τη συνομιλητή σου απρόσκοπτα. Το να παριστάνεις ότι ακούς δεν είναι μόνο 

αγενές, αλλά και αντίθετο με τις αρχές της ενεργής ακρόασης. Επίσης, μακροπρόθεσθμα μπορεί να 

κάνει κακό στις ανθρώπινες σχέσεις. 

ΛΑΒΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗ ...
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ΛΑΒΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗ...

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΝΕΡΓΗ ΑΚΡΟΑΣΗ;

Ενεργή ακρόαση σημαίνει να:

● Κάνεις «ανοιχτές» αντί για 

«κλειστές» ερωτήσεις.

● Κάνεις σαφείς αντί γενικές 

ερωτήσεις 

● Μπορείς να συνοψίσεις την 

άποψη και τα συναισθήματα του 

άλλου

Aς το δοκιμάσουμε!
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ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

● Κάνετε ερωτήσεις που κινητοποιούν τη 

σκέψη και το συλλογισμό.

● Κάνετε ερωτήσεις που αφορούν όλους

● Αφήστε χρόνο στους ερωτώμενους να 

σκεφθούν

● Μην κρίνετε τις απαντήσεις

● Φροντίστε οι ερωτήσεις σας να είναι σαφείς 

και αποτελεσματικές. 

19

https://hbr.org/2018/05/the-surprising-power-of-questions



ΕΝΕΡΓΗ ΑΚΡΟΑΣΗ

ΑΚΟΥ ΤΟΝ ΣΑΜΠΟΤΕΡ

10 ΛΕΠΤΑ

ΣΚΕΨΟΥ

ΠΕΣ

ΚΑΝΕ



Ο-Η ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΗΣ - ΜΕΝΤΟΡΑΣ

● ΕΣΤΙΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΩΝ

● ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 
ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ‘Η ΝΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΕΙ

● ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΕΝΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΙΚΟ ΥΦΟΣ

● ΔΗΜΟΙΥΡΓΕΙ ΜΙΑ ΗΠΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ  Η 
ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 
ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ

● ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙ  ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΗ 
ΑΚΡΟΑΣΗ

ΑΥΤΟΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΛΥΣΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ



Καθοδηγηση (mentoring)- ημέρα 2
Ο Ρόλος του/της καθοδηγούμενου/ης
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ΣΤΑΤΙΚΗ 

ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ –

ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ 

ΤΥΠΟΙ (KOLB)

Ο ΝΟΥΣ ΤΟΥ 

ΑΡΧΑΡΙΟΥ 

(SUZUKI)

Ο ΣΑΜΠΟΤΕΡ 

ΠΟΥ ΖΕΙ ΜΕΣΑ 

ΜΑΣ. ΓΝΩΣΙΑΚΗ 

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ



ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟΣ/Η: ζήτημα νοοτροπίας και δεξιοτήτων- Ο/Η καθοδηγούμενος/η πρέπει να 
εξασκήσει, αποκτήσει, ενδυναμώσει και να εφαρμόσει σύνθετες δεξιότητες που θα τον/την βοηθήσουν 
να αποκτήσει ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

● Αυτοεπίγνωση

● ταπεινότητα

● Ικανότητα να μαθαίνεις

● ανθεκτικότητα 

● φιλοδοξία

● αισιοδοξία

● δημιουργικότητα

● επιμονή

● αποφασιστικότητα

● σθένος

● συνεργατικότητα
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ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ 

Η C. Dweck (2006) έδωσε σε παιδιά 10 χρονών κάποια προβλήματα τα οποία ήταν δυσκολότερα 

από το επίπεδο της γνώσης και των δεξιοτήτων τους. Κάποια από αυτά αντέδρασαν λέγοντας «μου 

αρέσουν οι προκλήσεις» θεωρώντας ότι οι δεξιότητες τους θα αναπτύσσονταν ακόμα και ένα δεν 

έλυναν σε εκείνη τη φάση το πρόβλημα – νοοτροπία ανάπτυξης.

Άλλα παιδιά θεώρησαν ότι η ευφυία τους ήταν «δεδομένη» και αυτό τα οδήγησε να αποφύγουν την 

προσπάθεια ή ακόμα και να συγκρίνουν τους εαυτούς τους μόνο με τα παιδιά που τα είχαν καταφέρει 

χειρότερα από τα ίδια, με σκοπό να νιώσουν καλύτερα – στατική νοοτροπία. 

24



ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ 

25

Όλοι έχουμε βασικές ιδιότητες, δεξιότητες, ευφυία, χαρακτηριστικά και είμαστε υπεύθυνοι/ες

για τα τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουμε

_______________________________

“Aυτός/η είμαι”

Ωθούμαστε από την επιθυμία να επιδείξουμε τις δεξιότητές μας και να φανούμε έξυπνοι/ες

Όλοι έχουμε βασικές ιδιότητες και μπορούμε να τις καλλιεργήσουμε και να βελτιωθούμε. 

Επίσης όλοι μπορούμε να αναπτύξουμε νέες δεξιότητες μέσω της εξάσκησης και της 

εμπειρίας. _______________________________

»Αυτός/η είμαι”

»μπορώ να βελτιωθώ”

Ωθούμαστε από την επιθυμία μας και έχουμε εμπιστοσύνη

στη δυνατότητά μας να εξελιχθούμε



ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ 
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Στοιχεία τα οποία ξεχωρίζουν τη στατική νοοτροπία από τη νοοτροπία ανάπτυξης

Όταν προκύπτει κάποια πρόκληση:

ΣΝ- ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ: ο κίνδυνος της αποτυχίας κάνει κάποιον/α να αποφεύγει την 

πρόκληση για να μη διατρέξει τον κίνδυνο να «δει τις δεξιότητες, την ευφυία και τα ταλέντα του/της να 

ακυρώνονται»

ΝΑ- ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ : Οι προκλήσεις αντιμετωπίζονται ως περιπέτεια, ως ευκαιρία 

για πρόοδο και βελτίωση.

Όταν προκύπτει κάποιο εμπόδιο

ΣΝ – ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ: παραίτηση και υιοθέτηση αμυντικής στάσης.

ΝΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ: επιμονή παρά τα εμπόδια. 



ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ
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Στοιχεία που διαφοροποιούν τη στατική νοοτροπία από τη νοοτροπία ανάπτυξης

Σχετικά με την προσπάθεια

ΣΝ – ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ: Η προσπάθεια γίνεται αντιληπτή ως ένδειξη έλλειψης ταλέντου, 

ευφυίας, ικανότητας 

ΝΑ – ΕΠΙΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ : Η προσπάθεια γίνεται αντιληπτή ως ο δρόμος προς την 

επιτυχία.

Όταν γίνεται κάποιο λάθος

ΣΝ – ΤΑ ΛΑΘΗ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΚΑΙ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ: Σε αυτή την περίπτωση κάποιος/α 

νοιώθει άβολα όταν κάνει λάθη ή έχει αποτυχίες και προσπαθεί να τα κρύψει. 

ΝΑ - ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΑΠΌ ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΑΣ: Αναγνώριση του γεγονότος ότι τα λάθη και οι αποτυχίες 

αποτελούν πολύτιμες ευκαιρίες μάθησης. 



ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ 
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Όταν κάποιος προσφέρει ανατροφοδότηση 

ΣΝ – ΑΓΝΟΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ: ενοχλείται από την κριτική ακόμα κι όταν είναι 

εποικοδομητική. 

ΝΑ – ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΑΠΌ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ: χρησιμοποιεί την ανατροφοδότηση ως ευκαιρία για να 

μάθει.

Στην επιτυχία των άλλων

ΣΝ – ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ: Δεν αντιπαρατίθεται με τους άλλους όταν φέρουν θετικά αποτελέσματα.

ΝΑ - ΕΜΠΝΕΟΜΑΣΤΕ: Αναζητά για μαθησιακά ερεθίσματα μέσα από τα επιτεύγματα των άλλων.

Όταν κάποιος/α προσφέρεται να βοηθήσει

ΣΝ – ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: H υποστήριξη από τους άλλους προσλαμβάνεται ως κάτι που 

φανερώνει «ανεπάρκεια» 

ΝΑ – ΖΗΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑ: Επιζητά την υποστήριξη και τη συνεισφορά των άλλων με το σκεπτικό ότι 

μπορεί να μάθει από αυτούς. 



Η ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ «ΟΧΙ ΑΚΟΜΑ»

Προσήλωση στη μάθηση χωρίς να δίνεται σημασία στην εξωτερική αναγνώριση. 
Προσπάθεια επίτευξης στόχων (μαθαίνω να περπατώ, μαθαίνω να επικοινωνώ 
αποτελεσματικά).
● Αυτό που έχει σημασία είναι η προσήλωση στο στόχο και η επιμονή παρά 

τις δυσκολίες
● Tα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν τον ίδιο τον εαυτό και δεν επηρεάζονται 

από το αν άλλοι τα κατάφεραν καλύτερα ή χειρότερα. Τα λάθη είναι βασικά 
στάδια της διαδικασίας μάθησης

● Οι δεξιότητες αντιμετωπίζονται ως κάτι που μαθαίνεται και αναπτύσσεται

Η ΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΕΙΝΑΙ «Η ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΟΥ ΕΔΏ ΚΑΙ ΤΩΡΑ» 

Προσπάθεια επίδειξης γνώσης και ικανοτήτων. Προσπάθεια να τύχει 

θετικής αξιολόγησης «στόχοι αναγνώρισης απόδοσης» (π.χ. βαθμός 

εξετάσεων, αναγνώριση ρόλου)

● Τα κριτήρια αξιολόγησης σχετίζονται με το αν κανείς τα έχει πάει 

καλύτερα η χειρότερα από τους άλλους

● Τα λάθη είναι αποτυχίες και απόδειξη περιορισμένης ικανότητας

● Οι δεξιότητες θεωρούνται δεδομένες και δεν υπόκεινται σε αλλαγές

● Τα άτομα θεωρούν ότι δεν μπορούν να υπερβούν τα όρια τους
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30

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ TEΣΤ ΣΕ  PDF

http://www.bunbury.wa.gov.au/pdf/environment/u472/Appendix%2019%20U472%20Community%20Facilitator%2

0Kolb%20Questionnaire%20Final.pdf

ONLINE TΕΣΤ
https://www.mint-hr.com/mumford.html

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Kάθε άτομο απαντά το ερωτηματολόγιο για να προσδιορισθεί ο μαθησιακός του/της τύπος

30 ΛΕΠΤΑ – ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ



ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ

31



ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

Σύμφωνα με τον Kolb, ο κύκλος της μαθησιακής διαδικασίας ξεκινά με μία απτή εμπειρία. Αυτή

μπορεί να είναι μια εντελώς καινούργια εμπειρία ή η νοητική αναβίωση μιας εμπειρίας η οποία έχει 

ήδη βιωθεί. Σε μία απτή εμπειρία, αυτός/η που μαθαίνει εμπλέκεται σε κάποια δραστηριότητα ή 

κάποιο έργο. Ο Kolb θεωρεί ότι το κλειδί για τη μάθηση είναι το βίωμα. Το να διαβάζει κανείς κάτι ή 

να το βλέπει δεν επαρκεί.  Για την απόκτηση καινούργιας γνώσης είναι απαραίτητη η ενεργός –

βιωματική εμπλοκή σε κάποιο έργο. 

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Μετά την απτή εμπειρία, αυτός/η που μαθαίνει απομακρύνεται για να στοχαστεί πάνω στο έργο. 

Αυτό το στάδιο του κύκλου της μάθησης επιτρέπει σε αυτόν/η που μαθαίνει να κάνει ερωτήσεις και 

να συζητήσει για την εμπειρία του με άλλους. Η επικοινωνία σε αυτό το στάδιο είναι θεμελιώδης 

καθώς επιτρέπει τον εντοπισμό των διαφορών μεταξύ της προηγούμενης αντίληψής του σχετικά 

με την εμπειρία και της ίδιας της εμπειρίας. H κατοχή ενός πλούσιου λεξιλογίου βοηθά στην 

αξιολόγηση των δεδομένων.
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ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:

Τo επόμενο βήμα στο μαθησιακό κύκλο είναι να κατανοήσουμε αυτά τα γεγονότα. Αυτός/η που μαθαίνει 

προσπαθεί να συναγάγει συμπεράσματα από την εμπειρία του/της με βάση την πρότερη γνώση του/της, 

χρησιμοποιώντας ιδέες με τις οποίες είναι εξοικειωμένος/η ή εξετάζοντας πιθανές θεωρίες μαζί με 

άλλους. Αυτός/η που μαθαίνει προχωρά από την αναστοχαστική παρατήρηση στην αφηρημένη 

εννοιολογική προσέγγιση όταν αρχίζει να ταξινομεί  τις έννοιες και να συνάγει συμπεράσματα με βάση 

τα γεγονότα. Αυτό απαιτεί ερμηνεία της εμπειρίας και συγκρίσεις με την τρέχουσα κατανόηση της 

έννοιας. Οι έννοιες δεν είναι απαραίτητο να είναι «καινούργιες». Η ανάλυση νέων πληροφοριών μπορεί 

να αποτελέσει έναυσμα για την τροποποίηση εννοιών που ήδη υπάρχουν.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ- ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ:

Αυτό το στάδιο του κύκλου, είναι το στάδιο της δοκιμής - εφαρμογής. Αυτοί που μαθαίνουν επιστρέφουν 

στη συμμετοχή σε μια δραστηριότητα, αλλά αυτή τη φορά επιδιώκοντας να εφαρμόσουν τα 

συμπεράσματά τους στις νέες τους εμπειρίες. Είναι σε θέση να κάνουν προβλέψεις, να αναλύσουν 

δεδομένα και να κάνουν σχέδια με βάση την νεοαποκτηθείσα γνώση  Με την πρακτική εφαρμογή της 

γνώσης αφενός φανερώνεται πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει τις ζωές τους και αφετέρου εξασφαλίζεται 

ότι αυτή δεν θα ξεχαστεί αλλά θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά στο μέλλον.
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ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΤΥΠΩΝ
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Ο ΝΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΡΙΟΥ 

Ο Shunryu Suzuki, στο κλασσικό του βιβλίο, «Ο νους ζεν, ο νους του αρχάριου», μας λέει ότι ο 

νους του αρχάριου έχει πολλές δυνατότητες ενώ ο νους του ειδικού λίγες. Σίγουρα η δήλωση αυτή 

είναι απλή, αλλά έχει βάση. Ένας/ μία αρχάριος/α που δεν γνωρίζει πολλά για το αντικείμενο για το 

οποίο είναι αναγκασμένος/η να πάρει  πάρει αποφάσεις, μπορεί να εξετάσει πολλές διαφορετικές 

πιθανότητες. Ένας/μία ειδικός, υπό ορισμένες συνθήκες, θα έχει διαθέσιμες μια σειρά από έτοιμες 

λύσεις με βάση την εμπειρία και την εκπαίδευσή του/της. Και οι δύο οπτικές αν και διαφορετικές 

έχουν αξία. Ο αρχάριος βλέπει το καθετί καινούργιο με θαυμασμό, ανοιχτό σε μια πλειάδα 

άγνωστων ακόμα δυνατοτήτων, ενώ ο/η ειδικός βλέπει τα πράγματα με βάση το κριτήριο του  

ειδικά εάν αυτά συνάδουν με μία προϋπάρχουσα οπτική γωνία.
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✔ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

✔ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

✔ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

✔ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΚΑΙ 
ΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ & ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 

ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ



Ο ΣΑΜΠΟΤΕΡ ΠΟΥ ΖΕΙ ΜΕΣΑ ΜΑΣ. ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ

Οι γνωσιακές προκαταλήψεις είναι διανοητικές κατασκευές που στηρίζονται , όχι στην κριτική 

ικανότητα, αλλά σε λανθασμένες ή παραμορφωμένες αντιλήψεις, προκαταλήψεις και ιδεολογίες. 

Τις χρησιμοποιούμε συχνά για να πάρουμε γρήγορες και άκοπες αποφάσεις

37

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases#/media/File:Cognitive_bias_codex_en.svg

https://www.sog.unc.edu/sites/www.sog.unc.edu/files/course_materials/Cognitive%20Bi

ases%20Codex.pdf

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Cognitive_Bias_Codex_With_Definitio

ns%2C_an_Extension_of_the_work_of_John_Manoogian_by_Brian_Morrissette.jpg

30 ΛΕΠΤΑ - ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ 

● Οι ομάδες διαλέγουν κάποιες γνωσιακές προκαταλήψεις (4 ή 5 από τον πίνακα). Γράφουν 

ένα διάλογο καθοδήγησης στον οποίο ο / η μέντορας και ο/η καθοδηγούμενος/η 

χρησιμοποιούν την αφηγηματική δομή η οποία αντιστοιχεί στις επιλεγμένες γνωσιακές 

προκαταλήψεις

● Ο διάλογος πρέπει να έχει διάρκεια 5 περίπου λεπτά. 

● Ο διάλογος πρέπει να λαμβάνει χώρα σπό κάθε ομάδα ξεχωριστά ενώ οι υπόλοιπες ομάδες 

παρατηρoύν. 

● Στο τέλος της διαδικασίας οι παρατηρητές αναφέρουν ό,τι είδαν.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases#/media/File:Cognitive_bias_codex_en.svg
https://www.sog.unc.edu/sites/www.sog.unc.edu/files/course_materials/Cognitive%20Biases%20Codex.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Cognitive_Bias_Codex_With_Definitions%2C_an_Extension_of_the_work_of_John_Manoogian_by_Brian_Morrissette.jpg


ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ (MENTORING) - ημέρα 3

Καθοδηγητής (μέντορας) και καθοδηγούμενος: Η σχέση
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ΣΤΑΤΙΚΗ 

ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ-

ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ 

ΤΥΠΟΙ (KOLB)

Ο ΝΟΥΣ ΤΟΥ 

ΑΡΧΑΡΙΟΥ

(SUZUKI)



Η ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ (Mentoring) ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΕΣΗ.

ΕΝΑΣ ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΩΝ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ PAULO FREIRE

Η διδασκαλία δεν είναι μετάδοση γνώσης.  

Μία σχέση καθοδήγησης δεν περιορίζεται στη μετάδοση γνώσης. Το mentoring προϋποθέτει

- Επίγνωση του ότι είμαστε ατελείς

- Αναγνώριση του άλλου

- Σεβασμό στην αυτονομία του/της καθοδηγούμενου/ης

- Κοινή λογική

- Ταπεινότητα, ανοχή και αναγνώριση των αμοιβαίων δικαιωμάτων

- Αίσθηση της πραγματικότητας

- Αισιοδοξία και ελπίδα

- Πεποίθηση ότι η αλλαγή είναι δυνατή, περιέργεια
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Η ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ (Mentoring) ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΕΣΗ.

ΕΝΑΣ ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΩΝ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ PAULO FREIRE

Η διδασκαλία είναι μία ανθρώπινη ιδιαιτερότητα. 

Η καθοδήγηση (mentoring) είναι μία πολύπλοκη ανθρώπινη δραστηριότητα που 

προϋποθέτει:

- Εμπιστοσύνη, επαγγελματική επάρκεια, γενναιοδωρία

- Προσήλωση

- Συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι το mentoring είναι μια μορφή παρέμβασης στον κόσμο.

- Ελευθερία και κύρος 

- Συνειδητή λήψη αποφάσεων

- Ικανότητα να ακούει κανείς

- Ετοιμότητα για διάλογο 

- Αγάπη για τον/την καθοδηγούμενο/η
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Η ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ (Mentoring) ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΕΣΗ.

ΕΝΑΣ ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΩΝ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ PAULO FREIRE
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30 ΛΕΠΤΑ - ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ 

Η διδασκαλία δεν είναι μετάδοση γνώσης

Μία σχέση καθοδήγησης αφορά κάτι περισσότερο από τη μετάδοση γνώσης.

Το mentoring προϋποθέτει:

- Επίγνωση του ότι είμαστε ατελείς

- Αναγνώριση του άλλου

- Σεβασμό στην αυτονομία του καθοδηγούμενου

- Κοινή λογική 

- Ταπεινότητα, ανοχή και αμοιβαίο σεβασμό δικαιωμάτων

- Αίσθηση της πραγματικότητας 

- Αισιοδοξία και ελπίδα

- Πεποίθηση ότι τα πράγματα μπορούν ν’ αλλάξουν

- Περιέργεια

Η διδασκαλία είναι μία ανθρώπινη ιδιαιτερότητα.

Το mentoring είναι μία πολύπλοκη ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Το mentoring προϋποθέτει:

- Εμπιστοσύνη, επαγγελματική επάρκεια, γενναιοδωρία, 

- προσήλωση

- Κατανόηση του γεγονότος ότι το mentoring iείναι μια μορφή παρέμβασης στον κόσμο

- ελευθερία και κύρος

- Συνειδητή λήψη αποφάσεων 

- Ικανότητα ν’ ακούει κανείς

- Ετοιμότητα για διάλογο

Αγάπη για τον/ην καθοδηγούμενο/η

Τί σημαίνει σε ατομικό 

επίπεδο; 

(συμπεριφορά, 

στάσεις, αξίες)

Τι σημαίνει στο 

επίπεδο της σχέσης;

Τι σημαίνει σε επίπεδο 

οικοσυστήματος;



Η ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ (Mentoring) ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΕΣΗ. ΕΝΑΣ ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ 
ΑΞΙΩΝ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ PAULO FREIRE

Ένας/μία καλός/η μέντορας πρέπει να κατέχει μέσω της εξάσκησης, τις παρακάτω 
δεξιότητες

Η διδασκαλία είναι μία ανθρώπινη ιδιαιτερότητα .

Το  mentoring είναι μια πολύπλοκη ανθρώπινη δραστηριότητα. Το mentoring απαιτεί:

- Εμπιστοσύνη, επαγγελματική επάρκεια, γενναιοδωρία

- Προσήλωση

- Συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι το mentoring είναι μια μορφή παρέμβασης στον κόσμο.

- Ελευθερία και κύρος 

- Συνειδητή λήψη αποφάσεων

- Ικανότητα να ακούει κανείς

- Ετοιμότητα για διάλογο 

- Αγάπη για τον/την καθοδηγούμενο/η
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MENTORING: ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

Μια αποτελεσματική σχέση καθοδήγησης στηρίζεται στη συμβατότητα των χαρακτήρων και στη 

συμπληρωματικότητα των δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων μεταξύ των μερών. Συνεπώς όταν 

αναζητείτε το ιδανικό συνταίριασμα φροντίστε να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

● Αμοιβαίος σεβασμός

● Αλληλοσυμπλήρωση

● Όχι κρυφά κίνητρα

● Συμβατοί χαρακτήρες ή/και τύποι προσέγγισης
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MENTORING: ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

H σχέση καθοδήγησης (mentoring) μπορεί να λάβει χώρα σε πολλά διαφορετικά πλαίσια. Υπάρχει 

πλειάδα ταξινομήσεων οι οποίες μας επιτρέπουν να επεξεργασθούμε τις πιθανές μορφές που η σχέση 

καθοδήγησης (mentoring) μπορεί να λάβει. 

To mentoring μπορεί να είναι τυπικό ή άτυπο (φυσικό mentoring). Στην πρώτη περίπτωση η σχέση 

μεταξύ μέντορα και καθοδηγούμενου είναι σαφής και δομείται με βάση τη διαδικασία των στόχων 

S.M.A.R.T. (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely – Συγκεκριμένoι, Μετρήσιμοι, 

Αποτέλεσμα συλλογικής απόφασης, Ρεαλιστικοί, Οριοθετημένοι χρονικά). Στη δεύτερη 

περίπτωση, η σχέση είναι ασαφής και στηρίζεται στη σχέση εμπιστοσύνης και κύρους που συνδέει το 

μέντορα και τον καθοδηγούμενο. 
Τύποι mentoring σε σχέση με το πλαίσιο

Καθοδήγηση κοινότητας 

Ομαδική καθοδήγηση (mentoring)

E-mentoring

...

Θεματικοί τύποι mentoring

Μέντορας και καθοδηγούμενος ανήκουν σε διαφορετικές γενιές

Life - Mentoring

Επιχειρησιακό - επιχειρηματικό Mentoring

...
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Mentoring Και [Ψηφιακή] Αφήγηση 
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MENTORING AND [DIGITAL] STORYTELLING (1)

Το mentoring είναι μία κοινή πορεία: Μέντορας και καθοδηγούμενος προχωρούν μαζί. 

Το περιεχόμενο της σχέσης καθορίζεται από τις συζητήσεις που ενώνουν τα άτομα σε αυτήν την 

πορεία. 

Η αφήγηση παρέχει στη σχέση καθοδήγησης τα εργαλεία για τη δημιουργία νοήματος: Η χρήση της 

κατάλληλης γλώσσας, η μελέτη του πλαισίου, η χρήση μεταφορών ή άλλων ρητορικών σχημάτων 

βοηθούν στη δημιουργία περιεχομένου με εκφραστική δύναμη.  

Το ψηφιακό πλαίσιο έχει εισάγει μια νέα αντίληψη των διαπροσωπικών σχέσεων. Η  μεσολάβηση 

του διαδικτύου μας προσφέρει μια πληθώρα νέων εργαλείων τα οποία καθιστούν δυνατό ένα νέο 

είδος σχέσεων και συναναστροφών, οι οποίες υπερβαίνουν τους τοπικούς περιορισμούς.
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MENTORING ΚΑΙ [ΨΗΦΙΑΚΗ] ΑΦΗΓΗΣΗ (2)
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MENTORING ΚΑΙ [ΨΗΦΙΑΚΗ] ΑΦΗΓΗΣΗ (2)

48

Ο Ήρωας: Είναι αυτός που κινεί την ιστορία, αυτός που κάνει το ταξίδι (πραγματικό ή διανοητικό). 

Συνήθως έχει ένα αδύναμο σημείο (αχίλλειο πτέρνα), στο οποίο είναι ευάλωτος. Έρχεται 

αντιμέτωπος με τον (συχνά συμβολικό) θάνατο. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι αυτός που 

αποδέχεται το ενδεχόμενο να θυσιαστεί. Έχει κάποιες ιδιότητες με τις οποίες μπορούμε να 

ταυτισθούμε ενώ τα κίνητρά του είναι οικουμενικά και αυθεντικά. Μπορεί να έχει αντιφατικές τάσεις.

Ο Μέντορας: Ο μέντορας είναι ο βαθύτερος εαυτός του ήρωα. Είναι ο οδηγός που βοηθά, 

εκπαιδεύει ή καθοδηγεί τον ήρωα. Του δίνει δώρα, τον πείθει ή τον παρακινεί να ξεκινήσει την 

περιπέτεια. Συχνά ο μέντορας είναι ένας πρώην ήρωας, ένας σοφός ή ένας δάσκαλος. Εκφράζει την 

ηθική συνείδηση, τον γενικά παραδεκτό ηθικό κώδικα και κινητοποιεί τον ήρωα.  

Ο Φύλακας: Δοκιμάζει τον ήρωα προκαλώντας του δυσκολίες. Δοκιμάζει τη θέληση του ήρωα και 

την ενδυναμώνει. Αρχικά είναι εχθρός αλλά μπορεί να ηττηθεί από τον ήρωα και να μεταστραφεί σε 

σύμμαχο. Κάποιες φορές δεν είναι καν εχθρός, αλλά κάποιος με τον οποίο ο ήρωας συναντάται στην 

πορεία του και πρέπει να τον υπερνικήσει απορροφώντας την ενέργειά του. Βέβαια, ο φύλακας 

μπορεί να  είναι εσωτερικευμένος και να συμβολίζει μια όψη της προσωπικότητας του ήρωα, την 

οποία καλείται να αντιμετωπίσει και  να υπερνικήσει.



MENTORING KAI [ΨΗΦΙΑΚΗ] ΑΦΗΓΗΣΗ (2)

49

Ο αγγελιοφόρος : Μας εισάγει στην περιπέτεια. Εξηγεί την επερχόμενη αλλαγή, την αναγκαιότητά 

της. Αποτελεί το έναυσμα της δράσης. Συχνά μπορεί να είναι ένα αντικείμενο ή ένα γεγονός, όπως 

π.χ. ένα τηλεφώνημα ή ένα τηλεγράφημα.  

Ο «πολυμορφικός»: Αλλάζει σχήματα, μεταμφιέζεται. Εκφράζει το αρχέτυπο της αστάθειας - ο 

φίλος που γίνεται εχθρός. Η λειτουργία αυτού του χαρακτήρα είναι να δημιουργεί αμφιβολία και και 

να προκαλεί αγωνία. 

Η σκιά - εχθρός: Συνήθως είναι ο ανταγωνιστής του ήρωα. Ωστόσο, οι αντίπαλοι πρέπει να να είναι 

ανθρώπινοι και να μην εμφανίζονται ως απλά στερεότυπα της κακίας. ‘Αλλωστε ο εχθρός είναι και 

αυτός ένας ήρωας στο δικό του μυθικό ταξίδι. Γι’ αυτό και ο Vogel μας προτείνει να ξαναδιαβάζουμε 

την κάθε ιστορία τουλάχιστον μία φορά από την οπτική του εχθρού. Η διαμάχη μεταξύ του ήρωα και 

του εχθρού είναι αυτή που κινεί την ιστορία. 

Ο κωμικός - βοηθός: Είναι ο βοηθός και το κωμικό στοιχείο. Προκαλεί ατυχήματα και αλλαγές αλλά 

και με την αρνητική σημασία. Έχει μια παιδική, σκανταλιάρικη ενεργητικότητα. Σα χαρακτήρας είναι 

συχνά μπερδεμένος, εχθρός του status quo, της υποκρισίας και του εγωκεντρισμού. Ωστόσο, 

λειτουργία του είναι να βρίσκεται κοντά στον ήρωα και δεν πρέπει να συγχέεται με τη φιγούρα του 

«κατεργάρη» κάποιων ιστοριών, ο οποίος είναι σε αυτές ένας τύπος βασικού ήρωα. 



MENTORING ΚΑΙ [ΨΗΦΙΑΚΗ] ΑΦΗΓΗΣΗ - THE CAST CANVAS
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MENTORING ΚΑΙ [ΨΗΦΙΑΚΗ] ΑΦΗΓΗΣΗ – Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΑΦΗΓΗΣΗΣ 
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MENTORING ΚΑΙ [ΨΗΦΙΑΚΗ] ΑΦΗΓΗΣΗ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το σύγχρονο ψηφιακό πλαίσιο απαιτεί τη χρήση επικοινωνιακών δεξιοτήτων ώστε να εκφρασθεί η 

νέα σχέση ανάμεσα στο νόημα και τα μέσα.

● Διαδραστικότητα, η οποία συμπεριλαμβάνουν τον ακροατή στην εξέλιξη της πλοκής της 

αφήγησης

● Πολυμέσα, δηλαδή η σύνθεση που παράγεται από το κείμενο, τον ήχο, τις εικόνες και το βίντεο.

● Υπερκειμενικότητα, δηλαδή η μη-γραμμικότητα της αφήγησης.

● Από υπερκειμενικές αφηγήσεις σε αφηγήσεις με βάση τα πολυμέσα
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MENTORING ΚΑΙ [ΨΗΦΙΑΚΗ] ΑΦΗΓΗΣΗ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το ψηφιακό πλαίσιο έχει εισάγει μια νέα αντίληψη των διαπροσωπικών σχέσεων. Η  μεσολάβηση 

του διαδικτύου μας προσφέρει μια πληθώρα νέων εργαλείων τα οποία καθιστούν δυνατό ένα νέο 

είδος σχέσεων και συναναστροφών, οι οποίες υπερβαίνουν τους τοπικούς περιορισμούς.

Η επίγνωση των ευκαιριών που παρέχονται από το ψηφιακό περιβάλλον παρέχει στους μέντορες 

και τους καθοδηγούμενους νέους τρόπους έκφρασης, στοχασμού και ανταλλαγών. 

Το ψηφιακό πλαίσιο  απαιτεί επίσης την εξειδικευμένη χρήση τεχνικών mentoring ώστε να βοηθήσει 

την γενιά των «ψηφιακών ιθαγενών» να αποκτήσουν επίγνωση, πνεύμα προσφοράς και 

συμμετοχής. Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό να αποκτήσουμε ευχέρεια στις νέες γλώσσες και να 

εξοικειωθούμε  με τα εργαλεία και τις μεθόδους της παιχνιδοποίησης (gamification). 

Νέα και συναρπαστικά πλαίσια αναδύονται όπως οι εμπειρίες Phyrtual (Phyrtual experiences), οι 

οποίες καταργούν την απόσταση ανάμεσα στο πραγματικό και το εικονικό. Γι’ αυτές τις νέες μορφές 

σχέσεων οι οποίες αναμένεται να επικρατήσουν τα επόμενα χρόνια χρειάζεται η ανάπτυξη νέων και 

κατάλληλων διαδικασιών και σχέσεων.  

53



MENTORING ΚΑΙ [ΨΗΦΙΑΚΗ] ΑΦΗΓΗΣΗ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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MENTORING ΚΑΙ [ΨΗΦΙΑΚΗ] ΑΦΗΓΗΣΗ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

55


