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Abstract: The purpose of the present study is to investigate the perceptions of adult educators
about the benefits of mentoring in adult education programs for mentors, for mentees and for
educational institutions, using a quantitative research method. The sample consisted of 337
adult educators from three types of Greek adult educational institutions. The research findings
indicate that mentoring can have multiple benefits, not only for educators-mentees but also for
educators-mentors and educational organizations. Thus, mentoring can become a useful tool
in the field of adult education.
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Πεξίιεςε: Τν mentoring έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν βηβιηνγξαθηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε
δηάθνξα επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά πεξηβάιινληα κε ηα νθέιε ηνπ λα ειθχνπλ
δηαρξνληθά ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ. Σην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ
εξεπλψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί σο ηψξα αλαθέξεηαη ζηε ηππηθή εθπαίδεπζε ελψ ε εξεπλεηηθή
παξαγσγή γηα ην mentoring ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε θαη εζηηάδεη
θπξίσο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο σο σθεινχκελνπο. Ζ παξνχζα έξεπλα εζηηάδεη ζηνπο
εθπαηδεπηέο ελειίθσλ θαη εμεηάδεη ηα νθέιε ηνπ mentoring γηα ηνπο εθπαηδεπηέο σο
θαζνδεγνχκελνπο, ηνπ εθπαηδεπηέο σο κέληνξεο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ. Ζ ζπιινγή
ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε δηαδηθηπαθνχ εξσηεκαηνινγίνπ ζε 337 εθπαηδεπηέο
ελειίθσλ ζε ΗΔΚ, ΣΓΔ θαη ΚΓΒΜ. Απφ ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
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πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ αλαγλσξίδνπλ σο ζεκαληηθφηεξα νθέιε γηα ηνπο
ίδηνπο σο θαζνδεγνχκελνπο ηελ αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, ηε βειηίσζε
δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, ηελ ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο θαη ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ
επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Γηα ηνπο εθπαηδεπηέο σο κέληνξεο εθηηκνχλ σο βαζηθά νθέιε ηελ
αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο, ηελ απφθηεζε λέσλ νπηηθψλ αληίιεςεο, ηε βειηίσζε
επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη ηε ζπλερή απηνβειηίσζε. Γηα
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο ηα νθέιε αθνξνχλ ηε δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθήο
θνπιηνχξαο, ηε πξνψζεζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ,
ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη ηε βειηίσζε ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ.
Λέμεηο θιεηδηά: κέληνξηλγθ, εθπαίδεπζε ελειίθσλ, νθέιε, εθπαηδεπηέο, εθπαηδεπφκελνη,
εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί

Εηζαγσγή
Τα ηειεπηαία ρξφληα, ην mentoring έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο ζε δηάθνξα
επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά πεξηβάιινληα. Σην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο έλα κεγάιν κέξνο
ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο αζρνιείηαη κε ηελ ππνζηήξημε λενδηνξηδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ
(Αndrea, 2010∙ Ingersoll & Strong, 2011∙ McIntyre & Green-Hobson, 2017) ή κε ηε
παξακνλή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε (Matthews, 2015) ή σο πξαθηηθή ελίζρπζεο
ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο (Waterman & He, 2011∙ Bush, 2007). Αξρηθά νη
έξεπλεο εζηίαδαλ ζηνπο θαζνδεγνχκελνπο (Chao, Walz & Gardner, 1992∙ Scandura, 1992)
ελψ ζηαδηαθά ζην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζπκπεξηιήθζεθαλ
νη κέληνξεο θαη νη
εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί (Enser & Murhpy, 2011). Παξφιν πνπ ε χπαξμε πνιιψλ
κεηαβιεηψλ, φπσο είλαη νη ζηφρνη θαη ην πιαίζην εθαξκνγήο, θαζηζηά δχζθνιε ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ mentoring (Allen, Eby, Poteet, Lentz, & Lima, 2004), ηα επξήκαηα πνιιψλ
εξεπλψλ πξνζθέξνπλ εκπεηξηθή ππνζηήξημε ζηα νθέιε ηνπ mentoring γηα φινπο ηνπο
εκπιεθφκελνπο, κέληνξα, θαζνδεγνχκελν θαη εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ (Clark & Byrnes,
2012∙ Hudson, 2013 ∙ Hagger & McIntyre, 2006) (Πίλαθαο 1).
Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο γηα ην mentoring αθνξνχλ ηε ηππηθή εθπαίδεπζε. Παξφιν πνπ ζηελ
Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ην mentoring ζεσξείηαη λεσηεξηζηηθή κέζνδνο (CEDEFOP, 2013), ην
εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ είλαη κέρξη ζήκεξα πνιχ πεξηνξηζκέλν θαη κε ηάζε εζηίαζεο ζηνπο
εθπαηδεπφκελνπο σο σθεινχκελνπο. Ζ ηάζε απηή εθδειψλεηαη είηε κε αλάπηπμε
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ είηε κε δηεξεχλεζε κεληνξηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ
(Φξαγθνχιεο, 2013∙ Βαιάζε, 2015∙ Κνπγηνπκηδήο, 2014∙ Παππά & Ηνξδαλίδεο, 2017). Ζ
ζπκβνιή ηνπ mentoring ζηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ δελ έρεη δηεξεπλεζεί παξφιν πνπ ζπρλά
ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ εκπιέθεηαη ζε άηππν mentoring θαζψο είηε θαζνδεγεί ζπλαδέιθνπο
ηνπ είηε δεηά θαζνδήγεζε απφ απηνχο ζε δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην παηδαγσγηθφ θαη
δηδαθηηθφ ηνπ έξγν.
Ζ παξνχζα έξεπλα εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ θαη εμεηάδεη ηηο
απφςεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηα νθέιε ηνπ mentoring γηα ηνπο ίδηνπο σο εθπαηδεπηέοΣειίδα 271 απφ 414
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θαζνδεγνχκελνπο, σο εθπαηδεπηέο κέληνξεο, θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ.

1. Οθέιε γηα ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ
Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο αλαγλσξίδνπλ νθέιε γηα ηνπο
θαζνδεγνχκελνπο εθπαηδεπηέο ζε δηάθνξνπο ηνκείο (Rajuan & Verloop, 2007∙ Grisham,
Ferguson & Brink 2004∙ Vanderburg & Stephens, 2010 ∙ Peterson, Valk, Baker, Brugger &
Hightower, 2010 ∙ Langdom, 2011). Σηνλ αθαδεκατθφ ηνκέα σθεινχληαη κέζσ ηεο παξνρήο
γλψζεσλ, ζην δηδαθηηθφ ηνκέα κέζσ ηεο απφθηεζεο δηδαθηηθψλ δεμηνηήησλ, ζην ηνκέα ηεο
πξνζσπηθφηεηαο κέζσ ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ζην
κεηαγλσζηηθφ ηνκέα κε ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο θαη αλαζηνραζηηθψλ δεμηνηήησλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα:
H αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ξφιν πνπ θαινχληαη λα επηηειέζνπλ
αλαγλσξίδεηαη σο έλα απφ ηα βαζηθφηεξα νθέιε (Read, 1998∙ Barrera, Braley & Slate, 2010).
Οη θαζνδεγνχκελνη εθπαηδεπηέο καζαίλνπλ λα δέρνληαη θαη λα αμηνπνηεζνχλ ηελ
αλαηξνθνδφηεζε (Ehrich, Hansford & Tennent, 2004) θαη αλαπηχζζνπλ θξηηηθή ζθέςε,
θαζψο ηνπο πξνζθέξνληαη επθαηξίεο λα ζηνραζηνχλ επάλσ ζε παξαδνρέο θαη πξαθηηθέο ηνπο.
Δληζρχνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζρεηηθά κε επίιπζε πξνβιεκάησλ επαγγεικαηηθνχ ραξαθηήξα
(Weiss & Gary, 1999), δηαρείξηζεο ηνπ εξγαζηαθνχ ρξφλνπ, ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο θαη ηεο
δπλακηθήο ηεο εθπαηδεπφκελεο νκάδαο (Malderez, Hobson, Tracey & Kerr, 2007∙ Hobson,
Ashby, Malderez & Tomlinson, 2009).
Ζ δηδαθηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαίλεηαη λα βειηηψλεηαη (Fletcher & Barrett, 2004∙ Achinstein
& Davis, 2014) θαη αμηνινγνχληαη θαιχηεξα σο πξνο ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο (Ehrich &
Hansford, 1999∙ Vanderburg & Stephens, 2010∙ Peterson et al. , 2010). Δπίζεο, νη
εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ δερηεί mentoring εκθαλίδνληαη πην ζεηηθνί λα αλαιάβνπλ ζην
κέιινλ ξφιν κέληνξα (Bozionelos, 2004).
Ζ αχμεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο είλαη ην φθεινο γηα ηνπο θαζνδεγνχκελνπο πνπ εκθαλίδεηαη
ζπρλφηεξα ζηα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ (Bullough, 2005· Johnson, Berg & Donaldson, 2005 ·
Lindgren, 2005· Marable & Raimondi, 2007 ∙ Quintana, 2014). Γηαπηζηψλεηαη φηη ην
mentoring απμάλεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη ηνπο ελδπλακψλεη λα αλαπιαηζηψζνπλ ηηο
δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ηα δεηήκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο (Darwin & Palmer, 2009) θαζψο επίζεο θαη λα
απνθηήζνπλ εκπηζηνζχλε ζηε ιήςε απνθάζεσλ (Langdom, 2011).
H δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δηθηχσλ θαηαγξάθεηαη σο έλα αθφκε
φθεινο γηα ηνπο θαζνδεγνχκελνπο εηδηθά ζε θάπνηεο κνξθέο mentoring, φπσο είλαη ην
mentoring νκειίθσλ (peer mentoring). Δξεπλεηηθά δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ φηη κέζσ ηεο
δηθηχσζεο νη θαζνδεγνχκελνη κεηψλνπλ ζπλαηζζήκαηα απνκφλσζεο θαη βειηηψλνπλ ηηο
ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Darwin & Palmer, 2009∙ Phillips &
Fragoulis , 2010∙ Ehrich et al., 2004 ∙ Grisham, Ferguson & Brink, 2004 ∙ Tennenbaum,
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Crosby & Gliner, 2001).
Πνιιέο έξεπλεο δηαπίζησζαλ ηελ αξλεηηθή ζρέζε mentoring θαη άγρνπο ππνζηεξίδνληαο φηη
ην mentoring ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ άγρνπο (Baugh, Lankan &
Scandura, 1996∙ Kram & Hall, 1991∙ Scandura & Williams, 2004). Aληίζεηα, δηαπηζηψζεθε
ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ mentoring κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ νξγαλσζηαθή
δέζκεπζε. Ζ δηεπθφιπλζε ησλ θαζνδεγνχκελσλ ζηε δηαρείξηζε δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ
απμάλεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε (Scandura & Williams, 2004∙ Eby &
Lockwood, 2005 ∙ Bullough, 2005 ∙ Branch, 2016 ).
Πνιιά ηππηθά πξνγξάκκαηα mentoring πεξηιακβάλνπλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπο ηελ έληαμε ησλ
θαζνδεγνχκελσλ εθπαηδεπηψλ ζην θιίκα θαη ζηε θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ (Δhrich &
Hansford, 1999 ∙ Gunn, 1995∙ Μanchester Metropolitan University, 2018 ∙ Αchinstein &
Athanases, 2005). Οη ζηφρνη θαίλεηαη λα επηηπγράλνληαη θαζψο εξεπλεηηθά δεδνκέλα
δείρλνπλ φηη νη θαζνδεγνχκελνη δηεπθνιχλνληαη ζηε ηαρχηεξε θνηλσληθνπνίεζή ηνπο ζην
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (Bullough, 2005∙ Wills, 2014 ∙ Ramani, Gruppen, & Kachur, 2006 ∙
Hobson et al., 2009).

2.

Οθέιε γηα ηνπο κέληνξεο

Παξφιν πνπ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη ν κέληνξαο είλαη ιηγφηεξα
(Ehrich & Hanford, 1999:92 ∙ Rotstein, 2011:98) νη έξεπλεο ηείλνπλ λα ζπκθσλνχλ φηη ν
κέληνξαο:
Bειηηψλεη ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπ δεμηφηεηεο θαζψο καζαίλεη λα αθνχεη ελεξγά θαη φρη
παζεηηθά θαη απηφ ηνλ θαζηζηά ηθαλφ λα εληνπίδεη απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο αλάγθεο ησλ
θαζνδεγνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ (Lopez-Real & Kwan, 2005 ∙ Philips & Fragoulis, 2010 ∙
Moor et al., 2005). Δπίζεο, κέζα απφ ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο πνπ απνιακβάλεη αλαπηχζζεη
δεμηφηεηεο πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα αμηνπνηεί επθαηξίεο δηθηχσζεο (Simson, Hastings, & Hill,
2007 ∙ Ehrich et al., 2004).
Mνηξάδεηαη ηδέεο θαη εκπινπηίδεη ηηο γλψζεηο ηνπ κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε
ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο θαζνδεγνχκελνπο νη νπνίνη απνηεινχλ πεγή άληιεζεο λέσλ ηδεψλ
(Levinson, Darrow, Klein, Levinson & McKee, 1978 ∙ Ehrich et al., 2004 ∙ Ζagger &
McIntyre, 2006). Ο κέληνξαο απνθηά λέεο νπηηθέο αληίιεςεο ησλ θαηαζηάζεσλ κέζσ
αλαζηνραζκνχ πάλσ ζηηο πξαθηηθέο ηνπ (Rotstein, 2011) θαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε
κε ην θαζνδεγνχκελν, επαλαδηαπξαγκαηεχεηαη θαη επαλεμεηάδεη θξηηηθά ηηο κεζφδνπο ηνπ θαη
ηε δηδαθηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά (Rotstein, 2011∙ Philips & Fragoulis, 2010∙ Ζudson, 2013).
Δπίζεο εληζρχεηαη ε αίζζεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο (απηαμίαο) ηνπ κέληνξα θαη απμάλεη ε
απηνπεπνίζεζή ηνπ. Τν ζπλαίζζεκα ηνπ «είλαη απαξαίηεηνη» επηζεκαίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο
ηνπ κέληνξεο νη νπνίνη ηνλίδνπλ ην αίζζεκα ηεο νινθιήξσζεο (fulfillment) πνπ απνθνκίδνπλ
απφ ηε πξνζθνξά ησλ γλψζεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπο (Antal, 1993∙ Carruthers, 1993 ∙
Murphy, 1996 ∙ Hansman, 2002 ∙ Wollman-Bonilla, 1997).
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Δμάιινπ, ν κέληνξαο αηζζάλεηαη πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε ν βαζκφο ηεο νπνίαο πνηθίιιεη
αλάινγα κε ηε κνξθή mentoring (Ehrich et al., 2004 ∙ Αllen & Eby, 2003 ∙ Simpson et al,
2007 ∙ Shapira-Lishchinsky, 2012). Γηα παξάδεηγκα ηα ςπρνινγηθά νθέιε γηα ηνλ κέληνξα
ζην κε ηππηθφ mentoring (informal mentoring) είλαη πεξηζζφηεξα απφ εθείλα γηα ηνλ κέληνξα
ζην ηππηθφ mentoring (formal mentoring) (Αllen & Eby, 2003:471). H Κram (1985)
πξνζζέηεη έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ ζπκβάιιεη ζηε πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε ησλ κεληφξσλ,
ππνζηεξίδνληαο φηη νη κέληνξεο ζπρλά βιέπνπλ ηνπο θαζνδεγνχκελνπο ζαλ θαζξέπηε ηνπ
εαπηνχ ηνπο θαη πξνβάιινπλ ζε απηνχο δηθέο ηνπο αλάγθεο ηηο νπνίεο πξνζπαζνχλ λα
εθπιεξψζνπλ (Beck & Kosnick, 2000· Hagger & McIntyre, 2006). Πνιχ ζπρλά, επίζεο, ε
ηθαλνπνίεζε ηνπ κέληνξα ζπλδέεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ απφ ηνλ
νξγαληζκφ θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ (Μanchester Metropolitan University, 2018∙ Johnson,
2002∙ Hobson et al., 2009) κε απνηέιεζκα ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ
ηαπηφηεηαο θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπ θχξνπο (Bodoczky & Malderez, 1997 · Wright &
Bottery, 1997 ∙ Murray, 2001).
Υπνθηλείηαη ζηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε (Ehrich et al., 2004 ∙
Αllen & Eby, 2003∙ Ζagger & McIntyre, 2006∙ Hobson et al., 2009). Απηφ επηηπγράλεηαη κε
θξηηηθή επαλεμέηαζε θαη βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο (Hudson, 2013 ∙ Hagger
& McIntyre, 2006) θαη κε ζηνραζκφ επάλσ ζε πξνζσπηθέο ηνπ παξαδνρέο (Lopez-Real &
Kwan, 2005 ∙ Simpson et al., 2007).
Ζ αλάπηπμε εγεηηθψλ δεμηνηήησλ αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο κειεηεηέο ηνπ πεδίνπ σο
ζεκαληηθφ φθεινο ηνπ mentoring (Hansford, Tennent & Ehrich , 2003) ππνγξακκίδνληαο φηη
ην ζηηι εγεζίαο πνπ ζπλάδεη κε ην ραξαθηήξα ηνπ mentoring είλαη ην ζπκκεηνρηθφ (Suggett,
2006) θαη είλαη ζχλεζεο νη κέληνξεο λα αλαιακβάλνπλ εγεηηθέο ζέζεηο θαη λα αλαδεηθλχνληαη
απνηειεζκαηηθνί εγέηεο θαζψο ζπλδπάδνπλ δεμηφηεηεο ππνζηήξημεο θαη εγεζίαο (Ganser,
1997).

3. Οθέιε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό
Τα νθέιε ηνπ mentoring γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα ηνπ
νξγαληζκνχ κάζεζεο. Δξεπλεηηθά δεδνκέλα ζπζρεηίδνπλ ζεηηθά ηε καζεζηαθή ηθαλφηεηα
ελφο νξγαληζκνχ κε ηε καζεζηαθή ηθαλφηεηα ησλ κειψλ ηνπ. Υπνζηεξίδνπλ φηη νη
εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί πνπ δηαζέηνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καλζάλνληνο νξγαληζκνχ
πξνσζνχλ ηε κάζεζε ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν (Retna & TeeNg, 2016∙ Μoloi,
2010) θαη αλαπηχζζνπλ θαηλνηφκεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ (Schechter, 2008). Παξάιιεια ε αλάπηπμε δνκψλ, φπσο είλαη ην mentoring,
πνπ ππνζηεξίδεη ηα άηνκα λα αλαθαιχςνπλ ηε γλψζε,
νηθνδνκεί
πξαθηηθέο
κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ νξγαληζκνχ ζε καλζάλνληα. H βηβιηνγξαθία αλαγλσξίδεη ηα εμήο
νθέιε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ πνπ πηνζεηεί πξαθηηθέο mentoring:
H αλάπηπμε θνπιηνχξαο κάζεζεο θαη ε πξνψζεζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο εληζρχνληαη θαη
ππνζηεξίδνληαη απφ ην mentoring ην νπνίν αμηνπνηεί ηε κάζεζε κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ
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νξγαληζκφ εκπιέθνληαο νιφθιεξε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα (Maistre & Pare, 2010∙
Hargreaves & Fullan, 2000∙ Orland-Barak, 2005 ∙ Cosner & Jones, 2016 ∙ OECD, 2016). Τν
ζηνηρείν απηφ ραξαθηεξίδεη θάζε καλζάλνληα νξγαληζκφ θαη δειψλεη ηελ ακθίδξνκε πνξεία
ηεο κάζεζεο. Οη άλζξσπνη δηακνξθψλνπλ ηε θνπιηνχξα κάζεζεο ζηνλ νξγαληζκφ θαη ε
κάζεζε βνεζά ηα άηνκα λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ γλψζεηο πνπ νηθνδνκνχλ ηε
ηερλνγλσζία ηνπ νξγαληζκνχ (Marsick, 2006). Απηή ε ζπλερήο ακθίδξνκε δηαδηθαζία
δεκηνπξγεί κία αίζζεζε καζεζηαθήο θνηλφηεηαο κε αλαπηπμηαθή δηάζηαζε πνπ έρεη
πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα (Maistre & Pare, 2010 ∙ Andrews, Gilbert & Martin , 2007).
Ζ κείσζε απνρσξήζεσλ εθπαηδεπηψλ απνδίδεηαη ζε πνιιέο έξεπλεο ζηελ χπαξμε
πξνγξακκάησλ mentoring ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ηε παξακνλή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ (Scandura & Viator, 1994 ∙ Ingersoll & Kralik, 2004 ∙ Johnson,
Berg & Donaldson, 2005 ∙ Smith & Ingersoll, 2004 ∙ Payne & Huffman, 2005 ∙ Banks,
Conway, Darmody, Leavy, Smyth & Watson, 2015) ή κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηηο απνρσξήζεηο λέσλ
εθπαηδεπηηθψλ (Smith & Ingerstoll, 2004).
Ζ ελδπλάκσζε ηεο νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο, ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ
εθπαηδεπηψλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ ζπζρεηίδεηαη ζε πνιιέο κειέηεο κε
ην mentoring νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη ην mentoring επλνεί ηελ ελδπλάκσζε ησλ
θαζνδεγνχκελσλ ψζηε λα αλαπηχμνπλ ζπκπεξηθνξέο ζχκθσλεο κε ηηο αμίεο θαη ηνπο ζηφρνπο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ (Payne & Huffman, 2005 ∙ Δby & McManus, 2004∙ Argee,
Chay & Chew, 1996 ∙ Fagan, 1988∙ Silverhart, 1994).
Βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πξνθχπηεη, επίζεο, απφ εξεπλεηηθά
δεδνκέλα ηα νπνία επηβεβαηψλνπλ φηη ην mentoring βειηηψλεη ηηο ζρέζεηο θαη πξνσζεί
ζηελφηεξε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ (Moor, Halsey, Jones,
Martin, Stott, Brown & Harland, 2005 ∙ Kanaskie, 2006∙ Colky & Young, 2007).
Πίλαθαο 1. Τα βαζηθά νθέιε ηνπ mentoring ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία - Σπλνπηηθή
απνηύπσζε
Οθέιε γηα ηνπο θαζνδεγνύκελνπο
εθπαηδεπηέο ελειίθσλ

Οθέιε γηα ηνπο
κέληνξεο εθπαηδεπηέο

Οθέιε
γηα
εθπαηδεπηηθνύο

ηνπο

νξγαληζκνύο
Αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ

Αλάπηπμε δεμηνηήησλ

Γεκηνπξγία ζπλεξγαηηθήο

δεμηνηήησλ

ζπλεξγαζίαο

θνπιηνχξαο

Βειηίσζε δηδαθηηθψλ

Απφθηεζε λέσλ νπηηθψλ

Πξνψζεζε θαηλνηφκσλ

πξαθηηθψλ

αληίιεςεο

δξάζεσλ

Βειηίσζε
επηθνηλσληαθψλ

Πην εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ

Δλίζρπζε θξηηηθήο ζθέςεο

νξγαληζκνχ

δεμηνηήησλ
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Δλζάξξπλζε γηα ζπλεξγαζία

Δπαγγεικαηηθή εμέιημε

Δπίηεπμε ζηφρσλ

Αλάπηπμε ηθαλφηεηαο

Σπλερήο απηνβειηίσζε

Βειηίσζε πνηφηεηαο

επίιπζεο πξνβιεκάησλ

παξερφκελνπ έξγνπ

4. Έξεπλα
Σθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ππήξμε ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ
αλαθνξηθά κε ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή mentoring ζε πξνγξάκκαηα
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Τα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία ε έξεπλα αλαδήηεζε απαληήζεηο
είλαη ηα εμήο:
Πνηα πηζηεχνπλ φηη είλαη ηα νθέιε, απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ mentoring ζηελ
εθπαίδεπζε ελειίθσλ γηα ηνπο εθπαηδεπηέο-θαζνδεγνχκελνπο;
Πνηα πηζηεχνπλ φηη είλαη ηα νθέιε, απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ mentoring ζηελ
εθπαίδεπζε ελειίθσλ γηα ηνπο εθπαηδεπηέο- κέληνξεο;
Πνηα πηζηεχνπλ φηη είλαη ηα νθέιε, απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ mentoring ζηελ
εθπαίδεπζε ελειίθσλ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ;
Λφγσ ηεο κε ζηαζεξήο απαζρφιεζεο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ θαζψο θαη ηεο ηαπηφρξνλεο
απαζρφιεζήο ηνπο ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο δνκέο, ην δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην (sampling
frame) επηιέρηεθε λα πεξηνξηζηεί ζηνπο εθπαηδεπηέο πνπ δηδάζθνπλ ζε Ηλζηηηνχηα
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ), Σρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (ΣΓΔ) θαη Κέληξα Γηα Βίνπ
Μάζεζεο (ΚΓΒΜ) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη αξηζκνχλ 75 κνλάδεο. Τν
δείγκα (sample) επηιέρηεθε απφ ην δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην κε ηε κέζνδν ηεο
δεηγκαηνιεςίαο ζπζηάδσλ (cluster sampling) θαη ην απνηέιεζαλ 337 εθπαηδεπηέο ελειίθσλ,
δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ.
Γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθά πνηνηηθή έξεπλα κε 10 ζπλεληεχμεηο νη
απαληήζεηο ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε θαηαζθεπή εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν
δνκήζεθε ζε ηξείο βαζηθνχο άμνλεο: α) νθέιε ηνπ mentoring γηα ηνπο εθπαηδεπηέο , β) νθέιε
ηνπ mentoring γηα ηνπο κέληνξεο , γ) νθέιε ηνπ mentoring γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ.
Δθηφο απφ ηα δεκνγξαθηθά θαη αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηψκελσλ, ην
εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε 27 εξσηήζεηο-δειψζεηο κε πξνθαζνξηζκέλεο απαληήζεηο θαη
επηινγέο νη νπνίεο δηαβαζκίδνληαη κε βάζε ηε θσδηθνπνηεκέλε πεληάβαζκε θιίκαθα
ηεξάξρεζεο Likert (Robson, 2010). Μεηά απφ πηινηηθή δνθηκή, ην εξσηεκαηνιφγην εζηάιε
κέζσ ειεθηξνληθήο θφξκαο Google Docs ζε 408 ζπλνιηθά εθπαηδεπηέο ελειίθσλ πνπ
απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο. Σπιιέρζεθαλ 337 εξσηεκαηνιφγηα κε ην βαζκφ
αληαπφθξηζεο (Response rate) λα αλέξρεηαη ζην 82,6%.
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5. Απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο
Όπσο απνηππψλεηαη ζην Πίλαθα 2, απφ ηνπο 337 ζπλνιηθά ζπκκεηέρνληεο, νη 209 ήηαλ
γπλαίθεο (62%) θαη νη 128 άλδξεο (38%). Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθηαθή θαηαλνκή ησλ
εξσηεζέλησλ ηε ρξνληθή πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, νη 38 απφ απηνχο ήηαλ κεηαμχ 2535 εηψλ (11,3%), νη 147 κεηαμχ 36-45 εηψλ (43,6%) θαη νη 152 άλσ ησλ 46 εηψλ (45,1%). Σε
επίπεδν κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, 192 εθπαηδεπηέο δήισζαλ θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ (57%)
ελψ 145 δελ είραλ θάπνην κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ (43%) ελψ ζπλνιηθά 18 εθπαηδεπηέο
δήισζαλ θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ (5,3%). Σρεηηθά κε ηα έηε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο
ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ησλ εξσηεζέλησλ, 181 εμ απηψλ είραλ 1-10 έηε (53,7%), 125
είραλ 11-20 έηε (37,1%), 28 είραλ 21-30 έηε (8,3%) θαη κφιηο 3 άλσ ησλ 30 εηψλ (0,9%).
Τέινο, θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν δηελέξγεηαο ηεο έξεπλαο, απφ ηνπο 337 ζπκκεηέρνληεο
εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, νη 248 ήηαλ πηζηνπνηεκέλνη απφ ηνλ ΔΟΠΠΔΠ (73,6%) ελψ νη 89 δελ
ήηαλ (26,4%) (Πίλαθαο 2).
Πίλαθαο 2. Τν πξνθίι ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ
Φύιν

Άλδξεο: 128 (38%)

Ηιηθίεο

25-35
38 (11,3%)

Σπνπδέο

Γπλαίθεο: 209 (62%)
36-45

Σχλνιν

46-55

147 (43,6%)

Μεηαπηπρηαθφ

Σχλνιν: 337 (100%)

152 (45,1%)

337 (100%)

Γηδαθηνξηθφ

Σχλνιν

Ναη: 192 (57%) No: 145 (43%)

Ναη: 18 (5,3%) Όρη: 319 (94,7%)

Έηε πξνϋπεξεζίαο

1-10

11-20

21-30

ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ

181 (53,7%)

125 (37,1%)

Πηζηνπνίεζε ΕΟΠΠΕΠ

Ναη: 248 (73.6 %)

28 (8,3%)

Όρη: 89 (26.4%)

>30
3 (0,9%)

337 (100%)
Σχλνιν
337 (100%)

Σχλνιν: 337 (100%)

Σηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ θπξηάξρεζαλ 5 νθέιε, κε κηθξέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο,
γηα θάζε εκπιεθφκελν κέξνο, δειαδή γηα ηνπο εθπαηδεπηέο, γηα ηνπο κέληνξεο θαη γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο ηα νπνία απνηππψλνληαη σο εμήο:
Αλαθνξηθά κε ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα γηα ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη εθπαηδεπηέο
ελειίθσλ σο θαζνδεγνχκελνη (mentees) απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ mentoring (Πίλαθαο 3), ζηηο
απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ θπξηαξρνχλ ε βειηίσζε ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ε
ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Γηα ηε βειηίσζε ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ, ην 61,1% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί πσο ην mentoring σθειεί πάξα πνιχ ζηελ
θαηεχζπλζε απηή, ην 32,1% πνιχ θαη ην 5,6% αξθεηά. Ζ βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο
ζπκπεξηθνξάο κέζα απφ ην mentoring επηβεβαηψλεηαη απφ ζρεηηθέο έξεπλεο ζηηο νπνίεο
δηαπηζηψζεθε φηη νη εθπαηδεπηέο πνπ δέρηεθαλ mentoring δηεπθνιχλζεθαλ λα
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απνκαθξπλζνχλ απφ παξαδνζηαθά δαζθαινθεληξηθά κνληέια δηδαζθαιίαο πηνζεηψληαο
ελεξγεηηθέο ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο (Fletcher & Barrett, 2004 ∙ Achinstein &
Davis, 2014). Ζ ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαηαγξάθεηαη σο ζεκαληηθφ φθεινο γηα ηνπο
εθπαηδεπηέο ζε βαζκφ πάξα πνιχ (57,3%), πνιχ (31,4%) θαη αξθεηά (9,8%). Τν εχξεκα
επηβεβαηψλεη επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ ζχκθσλα κε ηα νπνία νη θαζνδεγνχκελνη καζαίλνπλ
λα δέρνληαη θαη λα αμηνπνηεζνχλ ηελ αλαηξνθνδφηεζε (Ehrich et al., 2004) θαη λα
αλαπηχζζνπλ θξηηηθή ζθέςε, θαζψο ηνπο πξνζθέξνληαη επθαηξίεο λα ζηνραζηνχλ επάλσ ζηηο
παξαδνρέο ηνπο θαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ. Σχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ
έξεπλα εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, ην mentoring σθειεί επίζεο ζηελ ελζάξξπλζε γηα ζπλεξγαζία
πάξα πνιχ (54%), πνιχ (32%) θαη αξθεηά (11,9%) θαη ζηελ αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ
δεμηνηήησλ πάξα πνιχ ζε πνζνζηφ 44,8%, πνιχ ζε πνζνζηφ 37,1% θαη αξθεηά ζε πνζνζηφ
14,2%. Τν εχξεκα ζπκθσλεί κε άιια εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ φηη νη
εθπαηδεπηέο πνπ εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο mentoring βειηηψλνπλ ηηο ηθαλφηεηεο
επηθνηλσλίαο θαη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Darwin & Palmer, 2009 ∙ Phillips & Fragoulis ,
2010 ∙ Ehrich et al., 2004 ∙ Grisham, Ferguson & Brink, 2004 ∙ Tennenbaum, Crosby &
Gliner, 2001). Αθνινπζεί ε αλάπηπμε ηθαλφηεηαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ε νπνία
θαηαγξάθεηαη σο φθεινο γηα ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ mentoring
ζε βαζκφ, πάξα πνιχ (46%), πνιχ (40.4%) θαη αξθεηά (11%). To εχξεκα απηφ επηβεβαηψλεη
επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ ζχκθσλα κε ηα νπνία εθπαηδεπηηθνί πνπ δέρηεθαλ mentoring
δήισζαλ φηη ελίζρπζαλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζρεηηθά κε επίιπζε πξνβιεκάησλ
επαγγεικαηηθνχ ραξαθηήξα (Phillips & Fragoulis, 2010 ∙ Weiss & Gary, 1999 ∙ Darwin &
Palmer, 2009).
Πίλαθαο 3. Βαζηθά νθέιε ηνπ mentoring γηα ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ
Σύλνιν
Οθέιε

πνιύ

πάξα

θαζόινπ

ειάρηζηα

αξθεηά

πνιύ

0 (0%)

4 (1,2%)

19 (5,6%)

108 (32,1%)

206 (61,1%)

337 (100%)

1 (0,3%)

4 (1,2%)

33 (9,8%)

106 (31,4%)

193 (57,3%)

337 (100%)

0 (0%)

7 (2,1%)

40 (11,9%)

182 (54%)

337 (100%)

Βειηίσζε
δηδαθηηθψλ
πξαθηηθψλ
Δλίζρπζε θξηηηθήο
ζθέςεο
Δλζάξξπλζε γηα

108
(32%)

ζπλεξγαζία
Αλάπηπμε
ηθαλφηεηαο

1 (0,3%)

8 (2,4%)

37 (11%)

136 (40,4%)155 6%)

337 (100%)

επίιπζεο
πξνβιεκάησλ
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Αλάπηπμε
επηθνηλσληαθψλ

2 (0,6%)

11 (3,3%)

48 (14,2%)

125 (37,1%)

151 (44,8%)

337 (100%)

δεμηνηήησλ

Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηνπ mentoring γηα ηνπο
εθπαηδεπηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο κέληνξεο (Πίλαθαο 4), ε ζπλερή απηνβειηίσζή ηνπο
βξίζθεηαη ζηε πξψηε ζέζε ησλ επηινγψλ ηνπο θαζψο θαηά ηελ άπνςε ησλ ζπκκεηερφλησλ
απηνβειηηψλνληαη απφ ην mentoring πάξα πνιχ (62,3%), πνιχ (29,4%) θαη αξθεηά (7,7%).
To εχξεκα απηφ επηβεβαηψλεη εχξεκα ζπγθξηηηθήο κειέηεο κε κέληνξεο απφ έμη ρψξεο (Νέα
Εειαλδία, Ταυιάλδε, Κίλα, Καλαδά, Ηζπαλία θαη Απζηξαιία) ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο
αλέθεξαλ φηη κέζα απφ ην mentoring έκαζαλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο (Clarke & Mena, 2020).
Δπίζεο, ζε έξεπλά ηεο ε Kram (1996) δηαπίζησζε φηη πνιινί κέληνξεο αηζζάλνληαη
ζπλκαλζάλνληεο θαη απηφ ζπκβάιιεη ζηελ ζπλερή απηνβειηίσζή ηνπο. Αθνινπζεί ε
αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο θαζψο εθηηκνχλ φηη ην mentoring σθειεί ηνπο ίδηνπο ηνπο
κέληνξεο ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο πάξα πνιχ (54%), πνιχ (35,3%) θαη
αξθεηά (8,9%).Υςειά ζηηο εθηηκήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ εκθαλίδεηαη ε βειηίσζε ησλ
επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ γηα ηνπο κέληνξεο, ζε βαζκφ πάξα πνιχ (44,5%), πνιχ (41,2%)
θαη αξθεηά (11%). Τν εχξεκα ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε ησλ Jones & Brown (2011) φηη κέζα
απφ ην mentoring ν κέληνξαο κπνξεί λα εμειίμεη ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπ δεμηφηεηεο θαη λα
αλαζηνραζηεί ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο. Δπίζεο, ζπλάδεη κε επξήκαηα κειέηεο ησλ Mee-Lee &
Bush (2003) ζηελ νπνία εμεηάζηεθαλ νη αληηιήςεηο κέληνξα θαη θαζνδεγνχκελνπ σο πξνο ηα
πην επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά, θαη δηαπηζηψζεθε φηη ε ηθαλφηεηα «θαιήο επηθνηλσλίαο» ηνπ
κέληνξα θαηαηαζζφηαλ ζε πςειή ζέζε πξνηίκεζεο θαη απφ ηηο δχν νκάδεο. Σεκαληηθή
θαηαγξάθεηαη ε ζεηηθή επίδξαζε ηνπ mentoring ζηελ απφθηεζε λέσλ νπηηθψλ αληίιεςεο ζε
βαζκφ πάξα πνιχ (51,9%), πνιχ (38%) θαη αξθεηά (7,7%). To εχξεκα επηβεβαηψλεη
επξήκαηα ζπλαθψλ εξεπλψλ ζηα νπνία πνιινί κέληνξεο θάλνπλ ιφγν γηα «αλαδσνγόλεζε ηνπ
ελζνπζηαζκνύ ηνπο γηα δηδαζθαιία» (Moor et al., 2005) θαη γηα «εθ λένπ ελεξγνπνίεζή ηνπο κε
αλαλεσκέλν ελδηαθέξνλ» (Hobson et al., 2009). Αθνινπζεί ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ
εθπαηδεπηψλ πνπ αζθνχλ mentoring ε νπνία σθειείηαη πάξα πνιχ (38,3%), πνιχ (36,2%) θαη
αξθεηά (21,7%). Παξφκνηα επξήκαηα θαηαγξάθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη απφ άιιεο
έξεπλεο. Οη κέληνξεο αλαθέξνπλ φηη εκπινχηηζαλ ηηο γλψζεηο ηνπο (Simpson et al., 2007 ∙
Connelly & Clandinin, 2002), έκαζαλ λα αλαζηνράδνληαη επάλσ ζηε δηθέο ηνπο πξαθηηθέο
θαη νδεγήζεθαλ ζε επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ απφςεψλ ηνπο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε
(Hagger & McIntyre, 2006 ∙ Νηθνιαθνπνχινπ, 2017 ∙ Αξβαληηίδνπ, 2014 ∙ Τξηθνίιεο, 2016 ∙
Clandinin & Connelly, 2000 ∙ ΜcConnell & Geesa, 2019 ∙ Hudson, 2013).
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Πίλαθαο 4. Βαζηθά νθέιε ηνπ mentoring γηα ηνπο κέληνξεο
Σύλνιν
Οθέιε

θαζόινπ

ειάρηζηα

αξθεηά

πνιύ

πάξα πνιύ

1 (0,3%)

1 (0,3%)

26 (7,7%)

99 (29,4%)

210 (62,3%)

337 (100%)

1 (0,3%)

5 (1,5%)

30 (8,9%)

119 (35,3%)

182 (54%)

337 (100%)

1 (0,3%)

7 (2,1%)

26 (7,7%)

128 (38%)

175 (51,9%)

337 (100%)

2 (0,6%)

9 (2,7%)

37 (11%)

139 (41,2%)

150 (44,5%)

337 (100%)

4 (1,2%)

9 (2,7%)

73 (21,7%)

122 (36,2%)

129 (38,3%)

337 (100%)

Σπλερήο
Απηνβειηίσζε
Αλάπηπμε
Γεμηνηήησλ
ζπλεξγαζίαο
Απφθηεζε λέσλ
νπηηθψλ
αληίιεςεο
Βειηίσζε
επηθνηλσληαθψλ
δεμηνηήησλ
Δπαγγεικαηηθή
Αλάπηπμε

Αλαθνξηθά κε ηα βαζηθά νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί νη νπνίνη
εληάζζνπλ θαη εθαξκφδνπλ πξαθηηθέο mentoring (Πίλαθαο 5) νη εξσηεζέληεο εθπαηδεπηέο
ελειίθσλ πξνθξίλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ σο θνηλφηεηα κάζεζεο ζε βαζκφ παξά
πνιχ (57,6%), πνιχ (32,6%) θαη αξθεηά (8,3%). Μέζα απφ ην mentoring ε γλψζε παξάγεηαη
κέζα ζηνλ νξγαληζκφ θαη δηαρέεηαη ζε φια ηα εκπιεθφκελα κέξε ηνπ (Marsick, 2006). Απηή ε
δηαδηθαζία έρεη πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα θαζηζηψληαο ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ
θνηλφηεηα κάζεζεο (Andrews, Gilbert, & Martin, 2007). Δμίζνπ πςειά ζηηο αμηνινγήζεηο
ησλ ζπκκεηερφλησλ βξίζθεηαη ε άπνςε φηη ε αμηνπνίεζε ηνπ mentoring απφ έλαλ
εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ δείρλεη φηη απηφο πξνσζεί ηε θαηλνηνκία πξνο φθειφο ηνπ. Οη
εξσηψκελνη απάληεζαλ ζεηηθά ζε βαζκφ πάξα πνιχ (59,1%), πνιχ (32,3%) θαη αξθεηά
(7,1%). Τν εχξεκα δείρλεη ηελ επηζπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ χπαξμε κίαο
ππνζηεξηθηηθήο δηαδηθαζίαο ε νπνία ελζσκαηψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ηελ
εξγαζία θαη αμηνπνηείηαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ αηφκσλ κε ηα νπνία
ζπλδέεηαη (Senge, 1990∙ Watkins & Marsick, 1996). Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ αθνινπζεί ζηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε βαζκφ πάξα πνιχ
(45,1%), πνιχ (42,1%) θαη αξθεηά (11%).Τν εχξεκα απηφ επηβεβαηψλεη επξήκαηα ζπλαθψλ
εξεπλψλ ηα νπνία δηαπηζηψλνπλ ζρέζε αλάκεζα ζην mentoring θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ
θαζνδεγνχκελσλ εθπαηδεπηψλ (Silverhart, 1994) θαη ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ (Ehrich & Hansford, 1999∙ Roberts, 2000 ∙ Βαιθάλνο &
Φξαγθνχιεο, 2011).
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Έλα αθφκε φθεινο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ είλαη ε δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθήο
θνπιηνχξαο ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο αμηνιφγεζαλ ζεηηθά ζε βαζκφ πάξα πνιχ (56,1%),
πνιχ (35%) θαη αξθεηά (6,8). Οη πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην mentoring, φπσο είλαη
θχθινη ζπδεηήζεσλ, ππνζηήξημε απφ ην κέληνξα, ζπλεξγαζίεο, δίθηπα κάζεζεο, ζηνραζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, απνηεινχλ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή επζχλε θαη νηθνδνκνχλ ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ ζπλεξγαηηθή θνπιηνχξα ζπλεξγαηηθήο πνπ πξνσζεί ηε ζπλερή
κάζεζε (Cosner & Jones, 2016∙ OECD, 2016 ∙ Αλαζηαζίνπ, Bαιθάλνο, Φξαγθνχιεο &
Αλδξνχηζνπ, 2015). Έλα αθφκε φθεινο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ πνπ
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα πέληε βαζηθφηεξα νθέιε ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ
ζπκκεηερφλησλ είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο ην
αμηνιφγεζαλ ζεηηθά πάξα πνιχ (59,9%), πνιχ (32,2%) θαη αξθεηά (5,6%). Ζ βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζεηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηε
πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ σο ζπλέπεηα ηνπ mentoring επηβεβαηψλεηαη
θαη απφ άιιεο έξεπλεο (Kanaskie, 2006∙ Colky & Young, 2007).
Πίλαθαο 5. Βαζηθά νθέιε ηνπ mentoring γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο νξγαληζκνύο
Σύλνιν
Οθέιε

θαζόινπ

ειάρηζηα

αξθεηά

πάξα πνιύ
πνιύ

Πξνψζεζε
θαηλνηφκσλ
δξάζεσλ

4 (1,2%)

24 (7,1%)

109 (32,3%)

199 (59,1%)

337 (100%)

1 (0,3%)

Λεηηνπξγία ηνπ
νξγαληζκνχ σο

337 (100%)

θνηλφηεηα κάζεζεο

1

4 (1,2%)

3

3 (0,9%)

28 (8,3%)

110 (32,6%)

194 (57,6%)

(0,3%)
Δπίηεπμε ζηφρσλ
(0,9%)

37

142 (42,1%)

152 (45,1%)

337 (100%)

337 (100%)

(11%)

Γεκηνπξγία
ζπλεξγαηηθήο

1 (0,3%)

6 (1,8%)

23 (6,8%)

118 (35%)

189 (56,1%)

3

1 (0,3%)

19 (5,6%)

112 (32,2%)

202 (59,9%)

θνπιηνχξαο

Βειηίσζε πνηφηεηαο
παξερφκελνπ έξγνπ

(0,9%)

337 (100%)
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6. Σπδήηεζε - Σπκπεξάζκαηα
Οη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ γηα ηα νθέιε απφ ηελ
αμηνπνίεζε ηνπ mentoring γηα ηνπο ίδηνπο σο εθπαηδεπηέο-θαζνδεγνχκελνπο, γηα ηνπο
εθπαηδεπηέο- κέληνξεο θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ πνπ πηνζεηεί ην mentoring
νδεγνχλ ζε δχν γεληθά ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαζψο ην πξψην
νδεγεί αβίαζηα ζην δεχηεξν.
Τν πξψην ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε ζπλεξγαζία θαη ε θξηηηθή ζθέςε επηθξαηνχλ ζηα
βαζηθφηεξα νθέιε γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο. Απηφ ην ζπκπέξαζκα θαζηζηά θαλεξφ φηη
ην mentoring πνπ κπνξεί λα απνβεί ρξήζηκν γηα φινπο είλαη απηφ πνπ έρεη σο ζπζηαηηθά ηνπ
ζηνηρεία ηα πξναλαθεξφκελα.
Ζ αλαδήηεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ-νθειψλ ζηηο δηάθνξεο κνξθέο θαη κνληέια mentoring πνπ
θαηαγξάθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία νδεγεί ζην δεχηεξν ζπκπέξαζκα πνπ αθνξά ηε
δηακφξθσζε ελφο κνληέινπ ζπκβαηνχ κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα
ηεο έξεπλαο είλαη θαλεξφ φηη νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ έρνπλ απνκαθξπλζεί απφ ην mentoring
κεηάδνζεο γλψζεο (knowledge transmission) (Cochran-Smith & Paris ,1995) ην νπνίν
παξαπέκπεη ζε
κηα ηξαπεδηθή αληίιεςε ηεο κάζεζεο (Freire, 1977) κε ηνπο
θαζνδεγνχκελνπο λα είλαη παζεηηθνί δέθηεο πιεξνθνξηψλ. Ζ θξηηηθή ζθέςε ηελ νπνία
ραξαθηεξίδνπλ φθεινο ελππάξρεη ζην mentoring κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο γλψζεο (knowledge
transformation) ην νπνίν παξαπέκπεη ζε κία αληίιεςε γηα ηε κάζεζε ζηελ νπνία νη
εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ελεξγφ ξφιν. Σχκθσλα κε απηήλ νη εκπιεθφκελνη ζε mentoring
νδεγνχληαη, αμηνπνηψληαο ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ζηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο. Ζ κάζεζε
ζπλνηθνδνκείηαη κέζα ζε ζπλεξγαηηθά αιιειεπηδξαζηηθά πεξηβάιινληα. Τν mentoring
αληηκεησπίδεηαη σο ρψξνο ελεξγεηηθήο ζπλεθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ηφζν ησλ
θαζνδεγνχκελσλ φζν θαη ησλ κεληφξσλ (Hargreaves & Fullan, 2000) παξέρνληαο επθαηξίεο
ζηνπο εθπαηδεπηέο-θαζνδεγνχκελνπο θαη ζηνπο εθπαηδεπηέο-κέληνξεο γηα ζπλεξγαηηθή
έξεπλα θαη θξηηηθφ ζηνραζκφ επάλσ ζε παξαδνρέο θαη εκπεηξίεο. Ζ δηεξγαζία ηνπ θξηηηθνχ
ζηνραζκνχ θαη απηνζηνραζκνχ είλαη ζεκαληηθή εκπεηξία κάζεζεο θαη απνηειεί πξσηαξρηθφ
ζηφρν ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Πξντφλ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ είλαη ε απειεπζεξσηηθή
γλψζε ε νπνία απνηειεί κεηαζρεκαηίδνπζα δηεξγαζία (Μezirow, 2007 ∙ Jarvis, 2004 ∙ Illeris,
2016 ∙ Freire & Shor, 2011). Έλα αλαζηνραζηηθφ κνληέιν mentoring ζπλδέεηαη κε ηε
ρεηξαθεηεηηθή κάζεζε (emancipator knowledge) ε νπνία εζηηάδεη ζηε κάζεζε κέζσ θξηηηθήο
πξνζέγγηζεο ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ ηθαλφηεηα απηνπξνζδηνξηζκνχ
(Mezirow, 2007).
Ο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο σο δνκεκέλν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ζπληειείηαη ε κάζεζε
παίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν θαζψο κπνξεί λα δξά ππνζηεξηθηηθά θαη λα πξνσζεί ηε κάζεζε ζε
αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν (Retna & TeeNg, 2016∙ Μoloi, 2010) αλαπηχζζνληαο
θαηλνηφκεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηψλ ηνπ (Schechter,
2008). Μία ηέηνηα θαηλνηφκα δηαδηθαζία είλαη ην mentoring ην νπνίν φρη κφλν ππνζηεξίδεη ηα
άηνκα λα αλαθαιχςνπλ ηε γλψζε αιιά δεκηνπξγεί ζπλεξγαηηθή θνπιηνχξα θαη νηθνδνκεί
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πξαθηηθέο κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ νξγαληζκνχ ζε καλζάλνληα. Έλα κνληέιν mentoring πνπ ζα
κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ζεκαληηθά νθέιε ζε νιφθιεξε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα έρεη δχν
βαζηθά γλσξίζκαηα: είλαη ζπλεξγαηηθφ θαη αλαζηνραζηηθφ.
Δίλαη πξνθαλέο φηη ηα νθέιε ηνπ mentνring αληαλαθινχλ ηηο αξρέο θαη ηε θηινζνθία ηεο
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Τα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνζθέξνπλ ελδηαθέξνπζεο
γλψζεηο γηα πξαθηηθέο εθαξκνγέο φρη κφλν ζηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, αιιά θαη ζε φζνπο
ζρεδηάδνπλ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ελειίθσλ πνπ ζα ήζειαλ λα εληάμνπλ
ην mentoring ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Δπηπιένλ, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λα
απνηειέζνπλ αθεηεξία γηα κειινληηθή έξεπλα ζε δηάθνξεο πηπρέο απηνχ ηνπ δεηήκαηνο.
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