Καθοδήγηση-

mentoring:

Σύντομος οδηγός


Η Διαδρομή
Η σχέση

Ο καθοδηγητής
- μεντορας

Πρώτη
ημέρα


Τρίτη
ημέρα


Ο
καθοδηγούμενος

Δεύτερη
ημέρα


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 ώστε 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 εκπαιδευόμενο, μέσω μιας διαδικασίας παρακολούθησης, διευκόλυνσης και
καθοδήγησης (mentoring) από τον εκπαιδευτή. 

Πώς θα εργασθούμε

Η μαιευτική

Η συνεργατική μάθηση

Η μάθηση μέσω εμπειρίας

Ερωτήσεις προς συζήτηση


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;

Ο ρόλος του καθοδηγητή
Η καθοδήγηση
(mentoring) 

και o οργανισμος
ως εκπαιδευτικός
οργανισμός


Δουλεύοντας
πάνω στις βασικές
δεξιότητες: η
ενεργή ακρόαση


Γιατί η καθοδήγηση μπορεί να αποτελέσει
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

Καθοδήγηση-

mentoring:

Σύντομος οδηγός


Η Διαδρομή
Η σχεση

Ο καθοδηγητης
- μεντορας

Πρωτη
ημερα


Τριτη
ημερα

Ο
καθοδηγουμενος

Δευτερη
ημερα


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. 

Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά

Κουλτούρα συνεργατικής
μάθησης (συστημική σκέψη) 


ενός
οργανισμού
μάθησης; 



Νοοτροπία συνεχούς μάθησης
(προσωπική κατάκτηση) 

Δεκτικότητα στην καινοτομία
(νοητικά μ οντέλα) 

Ηγεσία προσανατολισμένη προς

Σαρώστε τον
κωδικό για

το μέλλον (κοινό όραμα) 


περισσότερες
πληροφορίες

Κοινή γνώση (ομαδική μάθηση) 


Κουλτούρα συνεργατικής
μάθησης (συστημική σκέψη) 


Τί σημαίνει συνεργασία για εσάς;


Νοοτροπία συνεχούς μάθησης
(προσωπική κατάκτηση) 


Πώς συνδέεται η μάθηση με τη
συνεργασία; 


Δεκτικότητα στην καινοτομία
(νοητικά μοντέλα) 


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


Ηγεσία προσανατολισμένη
προς το μέλλον (κοινό όραμα) 

Κοινή γνώση 
(ομαδική μάθηση) 


 


Ερωτήσεις προς συζήτηση



Μια συναρπαστική ιστορία
“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, ειδικότερα για να συντροφέψει τον Τηλέμαχο, αλλά και για να 
βοηθήσει τον Οδυσσέα στη μάχη του ενάντια στους μνηστήρες. 


Εγκυκλοπαίδεια Treccani

Πώς θα εργασθούμε

Η μαιευτική

Η συνεργατική μάθηση

Η μάθηση μέσω εμπειρίας

Ερωτήσεις προς συζήτηση


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;

Πώς θα εργασθούμε

Η μαιευτική

Η συνεργατική μάθηση

Η μάθηση μέσω εμπειρίας

Ερωτήσεις προς συζήτηση


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;

Ο ρόλος του καθοδηγητή
Δουλευοντας
πανω στις βασικες
δεξιοτητεσ: h
eνεργη akροαση


Η καθοδηγηση
(mentoring) 

Kai o οργανισμος
ως εκαιδευτικος
οργανισμος

Mentoring: μια
συναρπαστ
ικη ιστορια


Γιατί η καθοδήγηση 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

Μια συναρπαστική ιστορία
Η μεθοδολογία του mentoring συνδυάζει την παραδοσιακή εκπαιδευτική προσέγγιση
που στηρίζεται στη μετάδοση θεωρητικών εννοιών ή γνώσης, υπό την έννοια της
«εφαρμόσιμης γνώσης», με την 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 μέντορα και τους καθοδηγούμενους.

Μια συναρπαστική ιστορία

Με άλλα λόγια το mentoring

αφορά τη σχέση ενός πιο

έμπειρου ατόμου (μέντορα) και ενός λιγότερο έμπειρου
ατόμου (καθοδηγούμενου), με σκοπό να μπορέσει ο
τελευταίος να ενταχθεί σε μια μαθησιακή και
κοινωνικοποιητική διαδικασία, μέσα σε ένα νέο πλαίσιο.

 


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) στη σχέση καθοδήγησης
πρέπει να έχουν και να δρουν με βάση την κατάλληλη νοοτροπία. 


Ποια είναι τα
χαρακτηριστ
ικά ενός
οργανισμού

Κουλτούρα συνεργατικής
μάθησης (Συστημική Σκέψη) 

Νοοτροπία συνεχούς μάθησης
(προσωπική κατάκτηση) 

Δεκτικότητα στην καινοτομία

μάθησης; 


(Νοητικά Μοντέλα) 

Ηγεσία προσανατολισμένη προς

Σαρώστε τον
κωδικό για

το μέλλον (κοινό όραμα) 


περισσότερες
πληροφορίες

Κοινή γνώση (ομαδική μάθηση) 


Κουλτούρα συνεργατικής
μάθησης (Συστημική Σκέψη) 


Τί σημαίνει συνεργασία για εσάς; 


Νοοτροπία συνεχούς μάθησης
(προσωπική κατάκτηση) 


Πώς συνδέεται η μάθηση με τη
συνεργασία; 


Δεκτικότητα στην καινοτομία
(Νοητικά Μοντέλα) 


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


Ηγεσία προσανατολισμένη
προς το μέλλον (κοινό όραμα) 

Κοινή γνώση 
(ομαδική μάθηση) 


Ερωτήσεις προς συζήτηση



Μια συναρπαστική ιστορία
“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

Ατομική καθοδήγηση
O μέντορας παρέχει τις υπηρεσίες του σε έναν 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 «Σπόνσορα», ο οποίος όμως δεν παρεμβαίνει στη σχέση
καθοδήγησης.


Ομαδική 
καθοδήγηση
Ο μέντορας παρέχει τις υπηρεσίες το σε μια ομάδα καθοδηγουμένων, οι οποίοι ανήκουν
στον ίδιο οργανισμό, στην ίδια κοινωνική ομάδα ή/και σε κοινό τοπικό πλαίσιο. O
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 «Σπόνσορα», ο οποίος όμως δεν παρεμβαίνει
στη σχέση καθοδήγησης.


Καθοδηγητής –
μέντορας
Ζήτημα νοοτροπίας και
δεξιοτήτων

?
?

?

?
?

?
?

?

?

Μια συναρπαστική ιστορία
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.

Μια συναρπαστική ιστορία

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.

 


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. 


Λεκτικές και μη λεκτικές
επικοινωνιακές δεξιότητες

Συναισθηματική νοημοσύνη
ώστε να συναισθάνεται τον/
την καθοδηγούμενο/η
Μεγάλη εμπειρία πάνω στο
συγκεκριμένο ζήτημα.


Ενσυναίσθηση, ώστε να μπορεί να
σχετισθεί με τον/την καθοδηγούμενο/
η και να τον/την καθοδηγήσει στην
επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων

Επαγγελματικές και
τεχνικές δεξιότητες

Αυτοεπίγνωση, επίγνωση
της σχέσης και του
οικοσυστήματος του
οργανισμού


Στη σχέση καθοδήγησης είναι
βασικό ο/η μέντορας να αποδέχεται
τον καθοδηγούμενο/η όπως είναι
χωρίς να τον/την κρίνει
Να δίνει ανατροφοδότηση
με εποικοδομητικό τρόπο
(να δημιουργεί μια νέα
επίγνωση
Να μπορεί να ενθαρρύνει τον
καθοδηγούμενο

Ενδιαφέρον και περιέργεια για τις
ανάγκες, τους στόχους και τις
δυσκολίες του άλλου ατόμου.
Ικανότητα στην ενεργή ακρόαση 

Παρουσία, δηλαδή ικανότητα να
είναι πάντα παρών στη σχέση,
εστιάζοντας στον καθοδηγούμενο

Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα
χαρακτηριστικά ενός Μέντορα;

Λέξεις

Πράξεις


Σκέψεις


Αισθήματα


Επιθυμίες


Ενεργή ακροαση
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 αποστολέα. Η
ενσυναίσθηση και η ενεργή ακρόαση είναι συνεπώς πολύ χρήσιμες όταν υπάρχει
σύγκρουση ή κάποιο πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί.


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.


Καθοδηγητής – μέντορας
Ζήτημα νοοτροπίας και δεξιοτήτων

?
?

?

?
?

?
?

?

?

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
κάποιον 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
πιστέψετε ότι δεν σας ακούνε; 


Ερωτησεις προς συζητηση 


Ενεργή ακρόαση: 5 βασικά σημεία


Απόφυγε τις αξιακές κρίσεις
Έχει
άδικο

Λεκτικές και μη λεκτικές
επικοινωνιακές δεξιότητες

Συναισθηματική νοημοσύνη
ώστε να συναισθάνεται τον/
την καθοδηγούμενο/η
Μεγάλη εμπειρία πάνω στο
συγκεκριμένο ζήτημα.


Ενσυναίσθηση, ώστε να μπορεί να
σχετισθεί με τον/την καθοδηγούμενο/
η και να τον/την καθοδηγήσει στην
επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων

Επαγγελματικές και
τεχνικές δεξιότητες

Αυτοεπίγνωση, επίγνωση
της σχέσης και του
οικοσυστήματος του
οργανισμού


Στη σχέση καθοδήγησης είναι
βασικό ο/η μέντορας να αποδέχεται
τον καθοδηγούμενο/η όπως είναι
χωρίς να τον/την κρίνει
Να δίνει ανατροφοδότηση
με εποικοδομητικό τρόπο
(να δημιουργεί μια νέα
επίγνωση
Να μπορεί να ενθαρρύνει τον/
την καθοδηγούμενο/η

Ενδιαφέρον και περιέργεια για τις
ανάγκες, τους στόχους και τις
δυσκολίες του άλλου ατόμου.
Ικανότητα στην ενεργή ακρόαση 

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


Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα
χαρακτηριστικά ενός/μίας Μέντορα;

Λέξεις

Πράξεις


Σκέψεις


Αισθήματα


Επιθυμίες


Ενεργη ακροαση
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.


Βάλε τον εαυτό σου στη θέση
του άλλου


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

Άκου

Η σιωπή ως στιγμή στοχασμού

Δείξε ενσυναίσθηση 


μεταεπικοινωνία

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; 


Ερωτησεις προς συζητηση 


Ενεργη ακροαση: 5 βασικα σημεια


Αποφυγε τις αξιακες κρισεις
Έχει
άδικο

Επιβεβαίωσε ότι κατανοείς

Όταν το λες αυτό,
εννοείς...

Στο επίπεδο του περιεχομένουστο επίπεδο της σχέσης

Λάβετε επίσης υπόψην ...

Η συναισθητική κατανόηση,
δηλαδή το να προσπαθείς να δεις τον κόσμο μέσα από τα μάτια του άλλου είναι η βασική στάση της ενεργής
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 είστε πρόθυμοι να ακούσετε - όχι περισπασμούς.
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 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. 


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

Πώς να κάνετε αποτελεσματικές 
ερωτήσεις

Κάνετε ερωτήσεις που
κινητοποιούν τη σκέψη 

Φροντίστε οι ερωτήσεις
σας να είναι σαφείς και
αποτελεσματικές


Κάνετε ερωτήσεις
που αφορούν όλους


Αφήστε χρόνο στους
ερωτώμενους να
σκεφθούν

Μην κρίνετε τις
απαντήσεις


Ο καθοδηγητής - μέντορας

Εστιάζει στις αναγκες των καθοδηγουμενων

Διευθύνει τη διαδικασία χωρίς να κυριαρχεί ή να χειραγωγεί

Υιοθετεί ένα ενεργητικό γλωσικό ύφος

Δημοιυργεί μια ήπια ατμοσφαιρα η οποία ειναι πρόσφορη
στην επίτευξη των στόχων που εχουν τεθεί

Συλλέγει και κοινοποιεί τις διάφορες απόψεις

Επιβεβαιωσε οτι κατανοεις

Όταν το λες αυτό,
εννοείς...

Στο επίπεδο του περιεχομένουστο επίπεδο της σχέσης

Λαβετε επισης υποψη ...

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 είστε πρόθυμοι να ακούσετε - όχι περισπασμούς.

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. 


Ο καθοδηγητής - μέντορας

Επικοινωνιακές
δεξιότητες

Ενεργή
ακρόαση

Αυτοεπίγνωση


Συναισθηματικές δεξιότητες


Διαχείριση
συγκρούσεων

Αναγνώριση και
επίλυση προβληματων


Ο ρόλος του καθοδηγούμενου
Ο σαμποτέρ
που ζει μέσα
μας. Γνωσιακή
προκατάληψη


Στατική
νοοτροπία –
νοοτροπία
ανάπτυξης
Μαθησιακοί
τύποι (Kolb)


Ο νους του
αρχάριου
(Suzuki)




Ζήτημα νοοτροπίας και δεξιοτήτων
Ο καθοδηγούμενος πρέπει να εξασκήσει,
αποκτήσει, ενδυναμώσει και εφαρμόσει
σύνθετες δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν να
αποκτήσει τη νοοτροπία αναπτυξης


Πως να κανετε αποτελεσματικες 
ερωτησεις

Κάνετε ερωτήσεις που
κινητοποιούν τη σκέψη
και το συλλογισμό

Φροντίστε οι ερωτήσεις
σας να είναι σαφείς και
αποτελεσματικές


Κάνετε ερωτήσεις
που αφορούν όλους


Αφήστε χρόνο στους
ερωτώμενους να
σκεφθούν

Μην κρίνετε τις
απαντήσεις


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

Καθοδηγούμενος
Ζήτημα νοοτροπίας και δεξιοτήτων

?

?

?

?

?

?
?

?
?

συνεργατικότητα

ταπεινότητα


αισιοδοξία

αυτοεπίγνωση
αποφασιστικότητα

επιμονή

ανθεκτικότητα

φιλοδοξία

σθένος


δημιουργικότητα


Ικανότητα να μαθαίνεις


Νοοτροπία ανάπτυξης –
στατική νοοτροπία 

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


Ο-η καθοδηγητης - μεντορας

Επικοινωνια
κες δεξιοτητες

Ενεργη
ακροαση

Αυτοεπιγνωση


Συναισθηματικες δεξιοτητες


Διαχειριση
συγκρουσεων

Αναγνωριση και
επιλυση προβληματων


Ο Ρόλος του/της
καθοδηγούμενου/ης
Ο σαμποτερ
που ζει μεσα
μας. Γνωσιακη
προκαταληψη


Στατικη
νοοτροπια –
νοοτροπια
αναπτυξης
Μαθησιακοι
τυποι (Kolb)


Ο νους του
αρχαριου
(Suzuki)




Στατική νοοτροπία


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


Νοοτροπία ανάπτυξης
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


Στατική νοοτροπία

Νοοτροπία ανάπτυξης




Αποφεύγει τις προκλήσεις

Αποδέχεται τις

Ο κίνδυνος της αποτυχίας

προκλήσεις  


κάνει κάποιο να αποφεύγει
την πρόκληση για να μη
διατρέξει τον κίνδυνο να

Όταν προκύπτει

Οι προκλήσεις
αντιμετωπίζονται ως

κάποια πρόκληση

«δει τις δεξιότητες, την

περιπέτεια, ως ευκαιρία

ευφυία και τα ταλέντα του ν’

για πρόοδο και βελτίωση.

ακυρώνονται»


Αποφεύγει τα εμποδια

Παραίτηση και υιοθέτηση
αμυντικής στάσης.


Όταν
προκύπτει
κάποιο εμπόδιο


Αντιμετωπιζει τα
εμπόδια: επιμονή παρά
τα εμπόδια. 


Στατική νοοτροπία


Αποφυγή της προσπαθειας

Η προσπάθεια γίνεται
αντιληπτή ως ένδειξη
έλλειψης ταλέντου, ευφυίας,
ικανότητας
Τα λάθη δεν γίνονται
παραδεκτά και κρύβονται

Σε αυτή την περίπτωση
κάποιος νοιώθει άβολα
όταν κάνει λάθη ή έχει
αποτυχίες και προσπαθεί
να τα κρύψει

Νοοτροπια αναπτυξης

Σχετικά με την
προσπάθεια


Επιμονή στην προσπαθεια 

Η προσπάθεια γίνεται
αντιληπτή ως ο δρόμος προς
την επιτυχία

Όταν γίνεται
κάποιο λάθος


Μαθαίνουμε από τα λαθη μας

Αναγνώριση του γεγονότος ότι
τα λάθη και οι αποτυχίες
αποτελούν πολύτιμες ευκαιρίες
μάθησης


Καθοδηγουμενοσ/Η
ζήτημα νοοτροπίας και δεξιοτήτων

?

?

?

?

?

?
?

?
?

συνεργατικότητα

ταπεινότητα


αισιοδοξία


αποφασιστικότητα

επιμονή

Αυτοεπίγνω
ση


ανθεκτικότητα

φιλοδοξία

σθένος


δημιουργικότητα


Ικανότητα να μαθαίνεις


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. 


Στατική νοοτροπία



Νοοτροπία αναπτυξης

Αγνοεί την
Όταν κάποιος
ανατροφοδότηση

προσφέρει
Ενοχλείται από την
ανατροφοδότηση 

κριτική ακόμα κι όταν
είναι εποικοδομητική
Ανακαλύπτουμε

Στην επιτυχία
Δεν αντιπαρατίθεται με
των άλλων

τους άλλους όταν φέρνουν
θετικά αποτελέσματα

Μαθαίνει από τα λάθη
του

Χρησιμοποιεί την
ανατροφοδότηση ως
ευκαιρία για να μάθει

Εμπνέετε

Αναζητά για μαθησιακά
ερεθίσματα μέσα από τα
επιτεύγματα των άλλων

Αρνείται τη βοηθεια

H υποστήριξη από τους
άλλους προσλαμβάνεται
ως κάτι που φανερώνει
«ανεπάρκεια» 


Ζητά βοήθεια

Επιζητά την υποστήριξη και τη
συνεισφορά των άλλων με το
σκεπτικό ότι μπορεί να μάθει 
από αυτούς

Όταν κάποιος
προσφέρεται
να βοηθήσει


Η στατική νοοτροπία είναι  
«η τυραννία του εδώ και τώρα»
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


Η νοοτροπία ανάπτυξης είναι 
η δύναμη του «όχι ακόμα»

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


Στατικη νοοτροπια


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


Νοοτροπια αναπτυξης
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


Στατικη νοοτροπια

Νοοτροπια αναπτυξης




Αποφευγει τις προκλησεις

ο κίνδυνος της αποτυχίας

Αποδεχεται τις

κάνει κάποιον/α να

προκλησεις  


αποφεύγει την πρόκληση
για να μη διατρέξει τον
κίνδυνο να «δει τις

Όταν προκύπτει
κάποια πρόκληση

Οι προκλήσεις
αντιμετωπίζονται ως
περιπέτεια, ως ευκαιρία

δεξιότητες, την ευφυία και

για πρόοδο και βελτίωση.

τα ταλέντα του/της να
ακυρώνονται»


Αποφευγει τα εμποδια

παραίτηση και υιοθέτηση
αμυντικής στάσης.


Όταν
προκύπτει
κάποιο εμπόδιο


Αντιμετωπιζει τα
εμποδια: επιμονή παρά
τα εμπόδια. 


Στατικη νοοτροπια


Αποφυγη της προσπαθειας

Η προσπάθεια γίνεται
αντιληπτή ως ένδειξη
έλλειψης ταλέντου, ευφυίας,
ικανότητας
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

Νοοτροπια αναπτυξης

Σχετικά με την
προσπάθεια


Επιμονη στην προσπαθεια 

Η προσπάθεια γίνεται
αντιληπτή ως ο δρόμος προς
την επιτυχία

Όταν γίνεται
κάποιο λάθος


Μαθαινουμε από τα λαθη μας

Αναγνώριση του γεγονότος ότι
τα λάθη και οι αποτυχίες
αποτελούν πολύτιμες ευκαιρίες
μάθησης


Ερωτηματολόγιο για τους
τύπους μαθησης

Kάθε άτομο απαντά το ερωτηματολόγιο για να προσδιορισθεί ο μαθησιακός
του τύπος.
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παρατήρηση
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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, το

άτομο που μαθαίνει εμπλέκεται σε κάποια δραστηριότητα ή σε κάποιο έργο. Ο Kolb θεωρεί ότι το κλειδί για τη μάθηση
είναι το βίωμα. Το να διαβάζει κανείς ή απλά να βλέπει κάτι δεν επαρκεί.

Για την απόκτηση καινούργιας γνώσης είναι

απαραίτητη η ενεργός – βιωματική εμπλοκή σε κάποιο έργο. 


Αναστοχαστική παρατήρηση

Μετά την απτή εμπειρία, το άτομο που που μαθαίνει απομακρύνεται για να στοχαστεί πάνω στο έργο. Αυτό το
στάδιο του κύκλου της μάθησης του σίνει τη δυνατότητα να κάνει ερωτήσεις και να συζητά για την εμπειρία του με
άλλους. Η επικοινωνία σε αυτό το στάδιο είναι θεμελιώδης καθώς επιτρέπει τον εντοπισμό των διαφορών μεταξύ της
προηγούμενης αντίληψής σχετικά με την εμπειρία και της ίδιας της εμπειρίας. H κατοχή ενός πλούσιου λεξιλογίου
βοηθά στην αξιολόγηση των δεδομένων.


Στατικη νοοτροπια

Νοοτροπια αναπτυξης




Αγνοει την
ανατροφοδοτηση

ενοχλείται από την
κριτική ακόμα κι όταν
είναι εποικοδομητική
Ανακαλυπτουμε

Δεν αντιπαρατίθεται με
τους άλλους όταν φέρουν
θετικά αποτελέσματα
Αρνειται τη βοηθεια

H υποστήριξη από τους
άλλους προσλαμβάνεται
ως κάτι που φανερώνει
«ανεπάρκεια» 


Όταν κάποιος
προσφέρει
ανατροφοδότηση 


Στην επιτυχία
των άλλων

Όταν κάποιος/
α προσφέρεται
να βοηθήσει


Μαθαινει από τα λαθη
του/της

χρησιμοποιεί την
ανατροφοδότηση ως
ευκαιρία για να μάθει

Εμπνεομαστε

Αναζητά για μαθησιακά
ερεθίσματα μέσα από τα
επιτεύγματα των άλλων
Ζητα βοηθεια

Επιζητά την υποστήριξη και τη
συνεισφορά των άλλων με το
σκεπτικό ότι μπορεί να μάθει 
από αυτούς

Η στατικη νοοτροπια ειναι  
«η τυραννια του εδω 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


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


Αφηρημένη εννοιολογική προσέγγιση

Τo επόμενο βήμα στο μαθησιακό κύκλο είναι να κατανοήσουμε αυτά τα γεγονότα. Το άτομο που μαθαίνει
προσπαθεί να συναγάγει συμπεράσματα από την εμπειρία του με βάση την πρότερη γνώση του, χρησιμοποιώντας
ιδέες με τις οποίες είναι εξοικειωμένο ή εξετάζοντας πιθανές θεωρίες μαζί με άλλους. 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.


Εφαρμογή- πειραματισμός

Αυτό το στάδιο του κύκλου, είναι το στάδιο της δοκιμής - εφαρμογής. Τα άτομα που μαθαίνουν επανέρχονται 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 τη
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.


Ο νους του αρχάριου 

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. Η
δήλωση αυτή είναι απλή, αλλά έχει βάση. Ένα αρχάριο που δεν γνωρίζει πολλά για το
αντικείμενο για το οποίο είναι αναγκασμένο να πάρει πάρει αποφάσεις, μπορεί να
εξετάσει πολλές διαφορετικές πιθανότητες. Ένα ειδικός, υπό ορισμένες συνθήκες, θα έχει
διαθέσιμες μια σειρά από έτοιμες λύσεις με βάση την εμπειρία και την εκπαίδευσή του.
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
ειδικός βλέπει τα πράγματα με βάση το κριτήριο του ειδικά εάν αυτά συνάδουν με μια
προϋπάρχουσα οπτική γωνία.


Ερωτηματολογιο για τους
τυπους μαθησης

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


Ο σαμποτέρ που ζει μέσα μας.
Γνωσιακή προκατάληψη

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


Γνωσιακή προκατάληψη

Κατάλογος
γνωστικών
προκαταλήψεων

Οι ομάδες διαλέγουν κάποιες γνωσιακές
προκαταλήψεις (4 ή 5 από τον πίνακα). Γράφουν ένα
διάλογο καθοδήγησης στον οποίο ο μέντορας και ο
καθοδηγούμενος 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 σε κάθε ομάδα
ξεχωριστά ενώ οι υπόλοιπες ομάδες παρατηρoύν. 

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


Κρίσεις και αποφάσεις

Ατομικά κινητρα

Κοινωνική πίεση

Συναισθήματα

Περιορισμένη πληροφόρηση

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.


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.


Λάθη και προκαταλήψεις

Πολιτισμικές προκαταλήψεις  

Προκαταλήψεις σε σχεση με τον
εαυτο μας και τους άλλους 

Προσωπικό συμφέρον

Συνήθειες & γνωστικές 
προκαταληψεις

Η σχέση

Η καθοδήγηση ως
παιδαγωγική σχέση

Ενας δεκάλογος αξιών εμπνευσμένος απ’ο τον Paulo Freire


Η διδασκαλία δεν είναι μετάδοση γνώσης. 

Η διδασκαλία είναι μία ανθρώπινη
ιδιαιτερότητα. 


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


Γνωσιακη προκαταληψη

Κατάλογος
γνωστικών
προκαταλήψεων

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.


Κρισεις και αποφασεις

Ατομικα κινητρα

Κοινωνικη πιεση

Συναισθηματα

Περιορισμενη πληροφορηση

Η καθοδήγηση ως
παιδαγωγική σχέση


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

Επίγνωση του ότι είμαστε ατελείς
Αίσθηση της πραγματικότητας

Σεβασμό στην
αυτονομία του
καθοδηγούμενου


Ταπεινότητα, ανοχή και
αναγνώριση των αμοιβαίων
δικαιωμάτων


Αναγνώριση του άλλου


Αισιοδοξία και ελπίδα


Κοινή λογική


Πεποίθηση ότι η αλλαγή είναι
δυνατή, περιέργεια


Η καθοδήγηση ως
παιδαγωγική σχέση

Η καθοδήγηση (mentoring) είναι
μία πολύπλοκη ανθρώπινη
δραστηριότητα που
προϋποθέτει:

Ελευθερία και κύρος 

Ικανότητα να
ακούει κανείς

Προσήλωση


Συνειδητή λήψη αποφάσεων


Εμπιστοσύνη,
επαγγελματική
επάρκεια,
γενναιοδωρία


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

Ετοιμότητα για διάλογο 


Αγάπη για τον/την καθοδηγούμενο/η


Η καθοδηγήση ως
παιδαγωγική σχέση

Ατομικά, ή σε ομάδες, σκεφτείτε τι σημαίνει η καθοδήγηση
(mentoring) στα παρακάτω επίπεδα:

Τί σημαίνει σε ατομικό επίπεδο; 

Τι σημαίνει στο επίπεδο σχέσεων;

Τι σημαίνει σε επίπεδο οικοσυστήματος;
(συμπεριφορά, στάσεις, αξίες)



Λαθη και προκαταληψεις

Πολιτισμικες προκαταληψεις 

Προκαταληψεις σε σχεση με τον εαυτοκαι τους

Προσωπικο συμφερον

Συνηθειες & γνωστικες 
προκαταληψεις

Η σχέση

Η καθοδηγηση ως
παιδαγωγικη σχεση

Ενας δεκαλογος αξιων εμπνευσμενος απο τον Paulo Freire

Η διδασκαλία δεν είναι μετάδοση γνώσης. 

Η διδασκαλία είναι μία ανθρώπινη
ιδιαιτερότητα. 


Μια αποτελεσματική σχέση

Μια αποτελεσματική σχέση καθοδήγησης στηρίζεται στη συμβατότητα των
χαρακτήρων και στη συμπληρωματικότητα των δεξιοτήτων και των
ενδιαφερόντων 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

Μια αποτελεσματική σχέση

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 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. 


Μια αποτελεσματικη σχεση

Τύποι mentoring σε
σχέση με το πλαίσιο

Καθοδήγηση κοινότητας



Θεματικοί τύποι mentoring

Μέντορας και καθοδηγούμενος
ανήκουν σε διαφορετικές γενιές


Ομαδική καθοδήγηση

Life - Mentoring 


E-mentoring

Επιχειρησιακό - Mentoring


...

...

Η καθοδηγηση ως
παιδαγωγικη σχεση


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

Επίγνωση του ότι είμαστε ατελείς
Αίσθηση της πραγματικότητας

Σεβασμό στην
αυτονομία του/της
καθοδηγούμενου/ης

Αισιοδοξία και ελπίδα


Ταπεινότητα, ανοχή και
αναγνώριση των αμοιβαίων
δικαιωμάτων


Αναγνώριση του άλλου


Κοινή λογική


Πεποίθηση ότι η αλλαγή είναι
δυνατή, περιέργεια


Η καθοδηγηση ως
παιδαγωγικη σχεση


Η καθοδήγηση (mentoring) είναι
μία πολύπλοκη ανθρώπινη
δραστηριότητα που
προϋποθέτει:

Ελευθερία και κύρος 


Εμπιστοσύνη,
επαγγελματική
επάρκεια,
γενναιοδωρία


Ικανότητα να Συνειδητή λήψη αποφάσεων

ακούει κανείς

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

Ετοιμότητα για διάλογο 


Αγάπη για τον/την καθοδηγούμενο/η


Η καθοδηγηση ως
παιδαγωγικη σχεση

Ατομικά, ή σε ομάδες, σκεφτείτε τι σημαίνει η Καθοδήγηση
στα παρακάτω επίπεδα:
Τί σημαίνει σε ατομικό επίπεδο; ...a relational level?

Τι σημαίνει στο επίπεδο της σχέσης;

Τι σημαίνει σε επίπεδο οικοσυστήματος;
(συμπεριφορά, στάσεις, αξίες)



Καθοδηγηση:

Σύντομος οδηγός


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

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. 


Μια αποτελεσματικη σχεση

Τύποι mentoring σε
σχέση με το πλαίσιο

Καθοδήγηση κοινότητας



Θεματικοί τύποι mentoring

Μέντορας και καθοδηγούμενος
ανήκουν σε διαφορετικές γενιές


Ομαδική καθοδήγηση

Life - Mentoring 


E-mentoring

Επιχειρησιακό - Mentoring


...

...

Καθοδηγηση:

Σύντομος οδηγός


