
0 
 

 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
 

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΙΝΓΚ ΣΤΗΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

 

της 

 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΗΣ 

 

 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του 

μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης 

στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης 

(με Ειδίκευση στην «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιούνιος, 2020 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 2020 

 

Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ), η οποία εκπονήθηκε στο 

πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Επιστήμες της Εκπαίδευση και 

της Δια Βίου Μάθησης (στην Κατεύθυνση: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία), και 

τα λοιπά αποτελέσματα αυτής αποτελούν συνιδιοκτησία του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας και του φοιτητή/της φοιτήτριας, ο καθένας από τους οποίους έχει το 

δικαίωμα ανεξάρτητης χρήσης και αναπαραγωγής τους (στο σύνολο ή τμηματικά) για 

διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, σε κάθε περίπτωση αναφέροντας τον τίτλο 

και το/τη συγγραφέα και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου εκπονήθηκε η ΜΔΕ 

καθώς και τον Επιβλέποντα Καθηγητή και την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

 



2 
 

 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
 

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΙΝΓΚ ΣΤΗΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

 

της 

 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΗΣ 

 

 

           

 Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ιωάννα Παπαβασιλείου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

       Μέλη:                                 Ευθύμιος Βαλκάνος, Καθηγητής 

                                                             Μιλτιάδης Σταμπουλής, Επίκουρος Καθηγητής 

 

 

Ιούνιος, 2020 



3 
 

 

 

 

 

 

Για τους γονείς μου, χωρίς τους οποίους 

 τίποτα δε θα ήταν δυνατό, 

  Ελένη και Γιάννη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η συγκεκριμένη εργασία με τίτλο: «Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτών ενηλίκων 

για την συμβολή του μέντορινγκ στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευομένων» πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες του Μεταπτυχιακού 

προγράμματος με τίτλο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης» με 

κατεύθυνση τη «Διοίκηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση». Κίνητρο για την επιλογή 

του συγκεκριμένου θέματος αποτέλεσε από την μία η έλλειψη ερευνών για το θεσμό 

του μέντορινγκ στη χώρα μας στους φορείς Δια Βίου Μάθησης και από την άλλη το 

προσωπικό ενδιαφέρον της ερευνήτριας για την συμβουλευτική καθοδήγηση και την 

επαγγελματική ανάπτυξη στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Στόχος της εργασίας είναι να διερευνηθούν και να αναδειχθούν οι αντιλήψεις των 

εκπαιδευτών ενηλίκων σχετικά με τον μεντορικό τους ρόλο, τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν κατά την εφαρμογή του, καθώς και των απόψεών τους για την 

συμβολή τους ως μέντορες στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων. 

Πρόκειται για μία ποιοτική έρευνα, τα δεδομένα της οποίας επεξεργάστηκαν μετά 

από 18 ημιδομημένες συνεντεύξεις, με τη βοήθεια της Εμπειρικά Θεμελιωμένης 

Θεωρίας (ΕΘΘ). Από την ανάλυση του υλικού αναδεικνύεται η ανάγκη να 

θεσμοθετηθεί το μέντορινγκ στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθιστώντας το μια 

υποχρεωτική διαδικασία, για την οποία πρέπει να επιμορφώνονται οι εκπαιδευτές 

ώστε να εφαρμόζεται σωστά και αποτελεσματικά. Η έρευνα, καθιστώντας σαφή τον 

κρίσιμο ρόλο του εκπαιδευτή και την πολυπλοκότητα του ρόλου του, λόγω των 

αυξημένων απαιτήσεων της εποχής, διακρίνει κάποιες δυσκολίες οι οποίες 

εμποδίζουν την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της μεντορικής 

διαδικασίας.  

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: μέντορινγκ, συμβουλευτική καθοδήγηση, Δια Βίου Μάθηση, 

εκπαιδευτές ενηλίκων, επαγγελματική ανάπτυξη 
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ABSTRACT 

This diploma thesis, entitled: «Role and perceptions of adult educators about the con-

tribution of mentoring to the career development of the mentees» was conducted for 

the needs of the Postgraduate Program: «Educational Sciences and Lifelong Learn-

ing», specializing in the «Management and Leadership in Education». The choice of 

topic was motivated, on the one hand by the lack of research on the institution of 

mentoring in our country in Lifelong Learning organizations and on the other hand by 

the researcher’s personal interest for counseling guidance and professional develop-

ment in the field of adult education. 

The aim of the work is to investigate and highlight the perceptions of adult educators 

about their mentoring role, the difficulties they face during the implementation as well 

as their views on their contribution as mentors to the professional development of 

learners. This is a qualitative research, the data of which were processed after 18 

semi-structured interviews, with the help of the Grounded Theory (GT). The analysis 

of the material highlights the need to institutionalize mentoring in adult education, 

making it a mandatory process for which educators must be trained to use it properly 

and effectively. By making clear the critical role of the trainer and the complexity of 

his role, due to the increased demands of our time, the research indicates some diffi-

culties that prevent the better and more effective implementation of the mentoring 

process. 

 

 

 

 

Keywords: mentoring, counseling guidance, Lifelong Learning, adult educators, pro-

fessional development 
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Εισαγωγή 

Στις μέρες μας, με την τεχνολογία και τα δεδομένα συνεχώς να εξελίσσονται, ο 

άνθρωπος καλείται να αναπροσαρμόζεται διαρκώς στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, 

μέσα από την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τον 

βοηθήσουν στο να ανταπεξέλθει όχι μόνο στην επαγγελματική του ζωή, αλλά και 

στον καθημερινό του βίο. Είναι γεγονός ότι το mentoring την τελευταία 20ετία 

απασχολεί όλο και πιο έντονα την επικαιρότητα, με πληθώρα ερευνητών να μελετούν 

την συμβολή της συμβουλευτικής καθοδήγησης στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

ωφελούμενων (Bova & Phillips, 1984; Hudson, 2013; Wallace & Gravells, 2007; 

Λασκαράκης & Παπαβασιλείου-Αλεξίου, 2013; Τσελέπη-Γιαννάτου & Τσελέπη-

Ρόζενμπεργκ, 2005). Πρόκειται για έναν καινοτόμο θεσμό για τα ελληνικά δεδομένα 

και ως εκ τούτου με περιορισμένη ελληνική βιβλιογραφία και αντίστοιχες έρευνες. 

Ωστόσο έχουν σημειωθεί σημαντικές προσπάθειες διερεύνησης του θεσμού αυτού, με 

αποτέλεσμα να συζητιέται πλέον σε όλες τις βαθμίδες και τους τύπους της 

εκπαίδευσης (τυπική, μη-τυπική, άτυπη). 

Το φαινόμενο του mentoring, λοιπόν, την τελευταία δεκαετία γίνεται όλο και πιο 

επίκαιρο και στη χώρα μας, με συνεχείς εξελίξεις στο πεδίο της συμβουλευτικής. Πιο 

συγκεκριμένα, ο θεσμός αυτός ψηφίστηκε το 2010 από το Υπουργείο Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το Ν.3848/19.05.2010 (Εφημερίς 

της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, 2010). Σύμφωνα με το νόμο αυτό 

κάποιος πιο έμπειρος εκπαιδευτικός αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τον 

νεοδιοριζόμενο ως μέντοράς του. Η προσπάθεια αυτή αφορά την πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ για τις υπόλοιπες βαθμίδες και τύπους εκπαίδευσης 

δεν έχει θεσμοθετηθεί κάτι αντίστοιχο στη χώρα μας. Ωστόσο, παρά την θέσπιση του 

νόμου και την αναγνώριση της χρησιμότητας του μέντορα από τους εκπαιδευτικούς, 

δεν εφαρμόζεται, λόγω ενός κλίματος δυσπιστίας και ανασφάλειας γύρω από τον 

θεσμό και της σύνδεσής του με την διαδικασία της αξιολόγησης (Δάφκου & 

Βαλκάνος, 2018).  

H έννοια προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό όνομα Μέντορας (Μέντωρ), το άτομο 

στο οποίο εμπιστεύτηκε τον γιο του ο γνωστός Οδυσσέας του Ομήρου και ως εκ 

τούτου σημαίνει δάσκαλος, καθοδηγητής. Σύμφωνα με τους Ambrosetti και Dekkers 

(2010), δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος ορισμός για την έννοια αλλά αντίθετα 
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πληθώρα, με τους περισσότερους να προτείνουν την ύπαρξη μιας ιεραρχικής σχέσης, 

όπου ο μέντορας ως πιο έμπειρος παρέχει στους ωφελούμενους τις γνώσεις και 

δεξιότητες που χρειάζονται ή επιθυμούν. Αντίθετα οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι 

πρόκειται για μία μη ιεραρχική και αμοιβαία σχέση μεταξύ μεντόρων και 

καθοδηγούμενων, οι οποίοι δουλεύουν για να επιτύχουν συγκεκριμένους 

επαγγελματικούς και προσωπικούς στόχους του καθοδηγούμενου, με ποικίλα οφέλη 

για όλους τους συμμετέχοντες. Ιδιαίτερα σημαντικός σε αυτό κρίνεται ο ρόλος του 

εκπαιδευτή, ο οποίος ανάμεσα σε πολλούς ρόλους καλείται από τις συνθήκες να 

υιοθετήσει και το ρόλο του μέντορα, του καθοδηγητή και υποστηρικτή. Για να 

επιτύχει στο έργο του πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία με 

τη σειρά τους θα συμβάλλουν στη δημιουργία μίας καλής μεντορικής σχέσης με τους 

εκπαιδευομένους. Στην ανάπτυξη αυτής της σχέσης εξίσου συμβάλλουν και οι 

καθοδηγούμενοι, καθώς όπως προαναφέρθηκε πρόκειται για μία αμοιβαία σχέση, 

οπότε μιλάμε για ένα συλλογικό έργο όλων των εμπλεκόμενων μελών. 

Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που να ορίζει με ποιον τρόπο πρέπει ο μέντορας να 

αντιλαμβάνεται το ρόλο του. Οι εκπαιδευτές αναλόγως των διαφορετικών κοινωνικο-

πολιτισμικών και θεσμικών παραγόντων, αναλαμβάνουν ποικίλους ρόλους και 

αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο τις αρμοδιότητές τους ως μέντορες. Μεταξύ 

άλλων, ουσιαστικής σημασίας κρίνεται να αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν τα 

χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, ώστε να προσαρμόζουν τις 

διδακτικές πρακτικές τους και την μορφή υποστήριξης. Πρόκειται για συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά, η διαπίστωση των οποίων θα οδηγήσει στην αναγνώριση των 

συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών των καθοδηγούμενων, βοηθώντας τον 

εκπαιδευτή να εξασφαλίσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο εκπαιδευτικό και 

μεντορικό του έργο. Αυτό, βέβαια δεν είναι πάντα εύκολο να γίνει, καθώς ο μέντορας 

κατά την εφαρμογή αυτού του ρόλου παράλληλα καλείται να αντιμετωπίσει ποικίλα 

προβλήματα και προκλήσεις, αλλά είναι κάτι που κρίνεται αναγκαίο εφόσον ο 

εκπαιδευτής-μέντορας θέλει να επιτύχει σε αυτό το πολυσύνθετο έργο (Κόκκος Α. , 

2005α).  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάδοση του θεσμού στον χώρο της δια βίου 

μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων σε διεθνές αλλά και εθνικό επίπεδο. Λόγω 

της έλλειψης, όμως, σχετικών ερευνητικών μελετών στη χώρα μας, προκύπτει η 

ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της συμβουλευτικής στη δια βίου μάθηση, ώστε να 
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βελτιωθεί ο ρόλος των εκπαιδευτών ενηλίκων. Παρά το γεγονός ότι πολλοί ερευνητές 

έχουν ασχοληθεί με την συμβουλευτική διαδικασία, ωστόσο δεν έχουν διερευνηθεί οι 

απόψεις των εκπαιδευτών ενηλίκων γύρω από αυτή και κατά πόσο συμβάλλει στην 

επαγγελματική εκπαίδευση και ανάπτυξη των εκπαιδευομένων. Πρόκειται για ένα 

επίκαιρο θέμα και πιο αναγκαίο από ποτέ λόγω των συνεχών εξελίξεων και της 

ανάγκης για άμεση προσαρμογή σε αυτές.  

Ο βασικός σκοπός, λοιπόν, της επικείμενης εμπειρικής έρευνας είναι να διερευνηθούν 

και να αναδειχθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτών ενηλίκων και παράλληλα 

μεντόρων ως προς την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων. Πιο 

συγκεκριμένα, μέσω της διεξαγωγής ημιδομημένων συνεντεύξεων σε εκπαιδευτές 

ενηλίκων, η έρευνα στοχεύει: στην ανάδειξη των αντιλήψεών τους σχετικά με τον 

μεντορικό τους ρόλο, καθώς και των απόψεών τους για την συμβολή τους ως 

μέντορες στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων. Ακόμη, η έρευνα 

στοχεύει στην καταγραφή των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν κατά την εφαρμογή 

αυτού του ρόλου, όπως και των προτάσεων των εκπαιδευτών σχετικά με την 

βελτίωση του θεσμού στα πλαίσια βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Σχετικά με τη δομή της εργασίας, χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το 

ερευνητικό. Το θεωρητικό μέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο 

αποτελείται από την εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου της συμβουλευτικής 

καθοδήγησης – mentoring, την διερεύνηση της μεντορικής σχέσης και της σημασίας 

αυτής, καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία, σύμφωνα με 

την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στην επαγγελματική 

ανάπτυξη των ενηλίκων σε δομές Δια Βίου Μάθησης. Αρχικά γίνεται μία σύντομη 

απόδοση του περιεχομένου του όρου της επαγγελματικής ανάπτυξης και της έννοιας 

της ενηλικιότητας και στην συνέχεια αναλύονται τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες 

των ενήλικων εκπαιδευομένων σε αυτές τις δομές. Τέλος, το τρίτο κεφάλαιο, 

ασχολείται με τον ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων, έναν ρόλο που 

επαναπροσδιορίζεται. Σε αυτό το σημείο, αρχικά κάνουμε μία προσπάθεια να 

προσδιορίσουμε τους ρόλους του εκπαιδευτή, αποσκοπώντας στη συνέχεια να 

εστιάσουμε στη διερεύνηση του μέντορινγκ ως ρόλο του εκπαιδευτή, τι σημαίνει 

αυτός ο ρόλος και τι περιλαμβάνει, καθώς και στον προσδιορισμό των δυσκολιών και 

προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος εκπαιδευτής ενηλίκων. 
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Ακολουθεί το δεύτερο μέρος, το ερευνητικό, το οποίο αποτελείται από τρία κεφάλαια 

ως εξής: το πρώτο κεφάλαιο με τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τις ανάγκες 

της έρευνας, το δεύτερο κεφάλαιο, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

μελέτης και το τρίτο κεφάλαιο, όπου γίνεται αρχικά ο σχολιασμός των 

αποτελεσμάτων και η σύνδεσή τους με τη βιβλιογραφία και έπειτα η εξαγωγή 

συμπερασμάτων και οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Η εργασία ολοκληρώνεται 

με την περίληψη, την καταγραφή της βιβλιογραφίας που αξιοποιήθηκε για τη 

συγγραφή της, ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης, και εν τέλει το παράρτημα, το 

οποίο περιλαμβάνει: το έντυπο συγκατάθεσης των εκπαιδευτών για την εθελοντική 

συμμετοχή τους στην έρευνα και για την ηχογράφηση, τον οδηγό συνεντεύξεων και 

τα αντίστοιχα δενδροδιαγράμματα. 
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Κεφάλαιο 1: Συμβουλευτική καθοδήγηση – Mentoring 

Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας εστιάζει στη διαδικασία της συμβουλευτικής 

καθοδήγησης, διεθνώς γνωστή ως μέντορινγκ. Ξεκινώντας με την πρώτη ενότητα, 

γίνεται μία προσπάθεια εννοιολογικής αποσαφήνισης της έννοιας από την αρχαιότητα 

μέχρι και σήμερα. Ακολουθεί η δεύτερη ενότητα όπου αναλύεται η λεγόμενη 

μεντορική σχέση, τα χαρακτηριστικά και η σημασία της. Στη τρίτη ενότητα 

αναφέρονται τα πιθανά οφέλη που απορρέουν από αυτή τη διαδικασία όχι μόνο για 

τον εκπαιδευόμενο και καθοδηγούμενο, αλλά και για τον ίδιο εκπαιδευτή-μέντορα. 

Τέλος, γίνεται μία ερευνητική επισκόπηση σχετικών μελετών για την μεντορική 

σχέση και τα οφέλη που απορρέουν από αυτή.  

1.1 Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου mentoring 

Τη λέξη «Μέντορας»  και την ιδέα της καθοδήγησης, τη συναντάμε  για πρώτη φορά 

στην κλασσική ελληνική μυθολογία και πιο συγκεκριμένα, στο έπος του Ομήρου  

«Οδύσσεια», όπου δηλώνει το όνομα ενός από τους χαρακτήρες του έπους. O Roberts 

(1999, οπ. αναφερ.  Σκορδά, 2015) γράφει ότι το ρήμα δημιούργησε ο γάλλος 

συγγραφέας Francois Fenelon  στο έργο του με τίτλο «Les Αventures de Telemaque» 

(«Οι περιπέτειες του Τηλέμαχου»), το 1699. Στο έργο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 

στην σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του Τηλέμαχου και του Μέντορα, τη μορφή 

του οποίου παίρνει η θεά Αθηνά για να καθοδηγήσει, εμψυχώσει και συμβουλεύσει 

το νεαρό Τηλέμαχο, καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού του. Η σημασία του όρου 

στηρίζεται στη γαλλική λέξη «mentorer» που σημαίνει καθοδηγώ και συμβουλεύω, 

από την οποία παρήχθη το προσηγορικό ουσιαστικό «mentor», δηλαδή αυτός που 

καθοδηγεί με τη σύνεση και τις ορθές του συμβουλές συνήθως νεότερό του. Στη 

συνέχεια αυτό διαδόθηκε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ήρθε στην Ελλάδα ως 

μερικό αντιδάνειο ( (Μπαζάνης, 2017). 

Ο μέντορας, λοιπόν, αποτελούσε τον εκπαιδευτικό που μεταλαμπάδευε τις γνώσεις 

της ηθικής αξίας και της σοφίας, οι οποίες αποτελούσαν σημαντικό στοιχείο της 

εποχής (Awaya, et al., 2003). Σήμερα, ο όρος εντάσσεται τόσο στο χώρο των 

επιχειρήσεων όσο και της εκπαίδευσης, με τους ορισμούς, ήδη από το 1980, να 

σκιαγραφούν προσωπικότητες που έχουν τις ικανότητες να παρέχουν συμβουλές, 

λειτουργώντας παράλληλα ως δάσκαλοι, σε άλλα άτομα κυρίως νεότερης ηλικίας.  

Σύμφωνα με τον Ehrich (2013), αυτό που διαφέρει σήμερα σε σχέση με το μακρινό 
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παρελθόν είναι ότι πλέον ο μέντορας δεν χρειάζεται να αποτελεί πατρική φιγούρα ή 

να είναι αρκετά μεγαλύτερος ηλικιακά σε σύγκριση με τον εκπαιδευόμενο, αλλά το 

σημαντικό είναι να διαθέτει την εμπεριστατωμένη πείρα. Στον ίδιο δρόμο φαίνεται να 

είναι και η Μαστοράκη (2008), η οποία κάνει αναφορά στον μέντορα ως ένα άτομο 

με πείρα που μεταφέρει, μέσω της συνεχούς καθοδήγησης και υποστήριξης, σε ένα 

λιγότερο έμπειρο άνθρωπο τις γνώσεις και τις εμπειρίες του, με κύριο στόχο την 

επαγγελματική ανάπτυξη. Για την επαγγελματική ανάπτυξη κάνουν λόγο και οι Stock 

και Duncan (2010), οι οποίοι ορίζουν το mentoring ως μια διαδικασία παροχής 

βοήθειας, συμβουλών, ανατροφοδότησης και καθοδήγησης σε άτομα με λιγότερη 

εμπειρία, ώστε να τους βοηθήσουν στην προσωπική και επαγγελματική τους 

ανάπτυξη. Αν και ο απώτερος σκοπός είναι να δεχτεί βοήθεια το άτομο με τη 

λιγότερη εμπειρία, ωστόσο και ο ίδιος ο μέντορας επωφελείται, καθώς αυξάνονται 

και για τους δυο η ικανοποίηση και οι γνώσεις τους. 

Σύμφωνα με τον Kenworthy (2015) πρόκειται για μία πιο αφηρημένη έννοια, για μια 

εμπειρική σχέση που οικοδομείται μέσα από την ενδυνάμωση και την στήριξη που 

παρέχει ένα άτομο σε ένα άλλο, μέσω της ανταλλαγής της σοφίας και των γνώσεών 

του. Κάθε άνθρωπος κάποια στιγμή στη ζωή του αναγνώρισε ότι τουλάχιστον ένα 

άτομο την επηρέασε σε σημαντικό βαθμό, για παράδειγμα κάποιος συγγενής ή 

δάσκαλος, λειτουργώντας ως μέντορας για αυτόν. Στη ίδια λογική, ο Glenn (2006) 

ορίζει το μέντορινγκ ως μία σχέση ρόλων, όπου το ένα άτομο, ο μέντορας, προσφέρει 

βοήθεια, καθοδήγηση, ενθάρρυνση και στήριξη σε ένα άλλο, έτσι ώστε να 

καλλιεργήσει και να ενθαρρύνει την εργασιακή και επαγγελματική του εξέλιξη. 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία, οι Bozeman και Feeney (2007, σ.731), 

καταλήγουν στον εξής ορισμό: 

Mentoring: μια διαδικασία για την άτυπη μετάδοση γνώσεων, κοινωνικής 

κεφαλαιοποίησης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που θεωρείται από τον 

παραλήπτη ως σχετικό με την εργασία, την καριέρα ή την επαγγελματική 

ανάπτυξη. η καθοδήγηση συνεπάγεται άτυπη επικοινωνία, συνήθως πρόσωπο με 

πρόσωπο και κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης χρονικής περιόδου, μεταξύ 

ενός ατόμου που θεωρείται ότι έχει μεγαλύτερη σχετική γνώση, σοφία ή εμπειρία 

(ο μέντορας) και ένα άτομο που θεωρείται ότι έχει λιγότερο (ο προστατευόμενος). 
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Το κυριότερο στοιχείο από όλους τους παραπάνω ορισμούς αποτελεί το ότι ο 

μέντορας πρόκειται για έναν άνθρωπο με πείρα σε ένα συγκεκριμένο χώρο ή πεδίο, 

με στόχο να καθοδηγεί τους άπειρους εκπαιδευομένους, ώστε να εμπλουτιστούν οι 

γνώσεις τους τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο και να αναπτύξουν 

απαραίτητες δεξιότητες, με στόχο την επαγγελματική τους ανέλιξη. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για να επιτευχθεί αυτό, αποτελεί από τη μία η ανάπτυξη ενός κλίματος 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης και καλής επικοινωνίας και από την άλλη ο θεμελιώδης 

ρόλος του μέντορα. Γενικά, όμως, παρά την πληθώρα των ορισμών και των 

διαφορετικών ειδών που έχουν εφαρμοστεί και εφαρμόζονται ανά καιρούς, είναι 

γνωστό ότι επικρατεί μία σύγχυση γύρω από την έννοια του μέντορινγκ, καθώς 

ακριβώς λόγω της πληθώρας αυτής δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η αποδοχή ενός 

καθολικού ορισμού για την έννοια. Επίσης, παρατηρείται έλλειψη ορίων γύρω από 

την έννοια, με αποτέλεσμα να μην είναι ξεκάθαρος ο τρόπος που διαφέρει από το 

coaching, το counseling και το training  και έτσι να κυριαρχεί μία σύγχυση γύρω από 

αυτούς τους όρους (Ehrich, 2013). Παρ’ όλα αυτά, οι ερευνητές αποδέχονται ως 

κοινό στόχο των ορισμών την προσωπική, εκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη 

των εκπαιδευομένων, με τον εκπαιδευτή να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην παροχή 

βοήθειας, η οποία διαφέρει και ποικίλλει, ανάλογα με τις ανάγκες των 

εκπαιδευομένων.  

1.2 Η Μεντορική σχέση και η σημασία της 

Οι δύο πιο συνηθισμένοι όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τον 

εκπαιδευόμενο στη διεθνή βιβλιογραφία είναι “mentee” (ωφελούμενος) και “protégé” 

(προστατευόμενος), ενώ δύο πιο απλοί όροι είναι “apprentice” (μαθητευόμενος) και 

“student” (μαθητής). Ο μέντορας νοιάζεται για τους προστατευόμενους του και κάνει 

ό, τι καλύτερο μπορεί για να εκπληρώσουν την επαγγελματική τους προοπτική. 

Συνδυάζει τη διδασκαλία με την παράλληλη βοήθεια, για να αναπτυχθεί ένας υψηλός 

βαθμός αυτοπεποίθησης. Αλλά αυτό που αναδεικνύει την αξία της συμβουλευτικής 

καθοδήγησης είναι κάποιος βαθμός στοργής και τρυφερότητας ή ζεστής φιλίας η 

οποία την χαρακτηρίζει, όπως υποστηρίζει και ο Clark (2009). Πρόκειται, δηλαδή, 

για μία σχέση που χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια, καθοδήγηση και 

στήριξη. Το ίδιο υποστηρίζει και ο Jarvis (2004), τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο 

που διαδραματίζουν ο διάλογος και η συνεχής υποστήριξη, για την σχέση που 

αναπτύσσεται μεταξύ του μέντορα και του ωφελούμενου. Το κλίμα που επικρατεί 
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μεταξύ τους χαρακτηρίζεται από την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την ανοιχτή 

επικοινωνία. Πρόκειται για μία ουσιαστική σχέση, μια βιωματική, θα λέγαμε, 

εμπειρία, που βιώνουν τόσο ο μέντορας όσο και ο προστατευόμενος και που 

αναδεικνύει την σημαντικότητα της παροχής υποστήριξης από την πλευρά του 

μέντορα, με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη του mentee. 

Το mentoring, λοιπόν, αποτελεί μία συνεργατική σχέση ανάμεσα σε δύο ή και 

περισσότερα, πολλές φορές, άτομα, μέσω της οποίας ακούγονται απόψεις και ιδέες, 

συζητιούνται εμπειρίες, ανταλλάσσονται πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές 

σχετικά με την περιοχή ενδιαφέροντος του εκπαιδευομένου. Ακόμη, μέσω αυτής της 

σχέσης καλλιεργείται συνεχώς η αυτοπεποίθηση, κάτι που με την σειρά του 

ενδυναμώνει τις ικανότητες και των δύο πλευρών, τόσο επαγγελματικά όσο και 

προσωπικά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την συνεχή καλλιέργεια 

μίας σχέσης που χαρακτηρίζεται από καλή επικοινωνία, εμπιστοσύνη και σεβασμό, 

αποτελεί η θέληση τόσο από τη μεριά του μέντορα όσο και του/της 

καθοδηγούμενου/νης. Για κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και καλοσύνης κάνει λόγο 

και ο Σοφός (2015), ο οποίος μιλάει για τον ξεχωριστό και ιδιαίτερο ρόλο που 

διαδραματίζει ο μέντορας ως το πιο έμπειρο άτομο. Προσδιορίζει την διαδικασία του 

μέντορινγκ ως ένα σύνολο από μελετημένες και συστηματικές ενέργειες, οι οποίες 

λαμβάνουν χώρα δια ζώσης, πρόσωπο με πρόσωπο, ανάμεσα σε ένα εμπειρότερο 

άτομο και τον εκπαιδευόμενό του. Σκοπός να αναγνωρίσει και να αποδεχτεί ο 

εκπαιδευόμενος την πραγματικότητα που τον χαρακτηρίζει, ώστε να ακολουθήσει η 

μάθηση και η ανάπτυξη. Θέτοντας ως βάση της έννοιας τον συνδυασμό της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ανάπτυξης μίας σχέσης επικοινωνίας, ο Σοφός 

(2016, σ.11) περιγράφει την σχέση μεταξύ του εμπειρότερου και του λιγότερο 

έμπειρου καθοδηγουμένου ως μία: «σχετικά χρονολογικά σταθερή δυαδική σχέση 

που χαρακτηρίζεται από αμοιβαία εμπιστοσύνη και καλοσύνη, με σκοπό την 

προώθηση της μάθησης, της ανάπτυξης, και, τελικά, την πρόοδο στον 

καθοδηγούμενου». 

Σύμφωνα με τους Ambrosetti & Dekkers (2010), η μεντορική σχέση χαρακτηρίζεται 

ως μη ιεραρχική και αμοιβαία, με τον μέντορα να αποτελεί ένα πιο έμπειρο άτομο 

που ανήκει ακόμη και στην ίδια ηλικιακή ομάδα με τον καθοδηγούμενο, αλλά από 

αυτόν να καθοδηγείται συχνά η σχέση. Δεν αποσκοπεί μόνο στην επαγγελματική 

ανάπτυξη των καθοδηγουμένων αλλά ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον ξεκάθαρο 
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προσδιορισμό των χαρακτηριστικών και των αναγκών των εκπαιδευομένων, ώστε να 

προσαρμόσει ο εκπαιδευτής τις πρακτικές του και ως εκ τούτου τον τρόπο 

καθοδήγησης προς τον εκάστοτε ωφελούμενο (Ambrosetti A., 2012; Ehrich, 2013). 

Μέντορας και καθοδηγούμενος από κοινού αναπτύσσουν την σχέση τους όπως αυτοί 

επιθυμούν, με τους ίδιους να ορίζουν ανεπίσημα τους όρους αυτής και να 

διευκρινίζουν το είδος της ως επίσημη ή ανεπίσημη μεντορική σχέση (Ford & 

Parsons, 2000). Αρχικά, πιθανώς ο εκπαιδευόμενος να βασίζεται ολοκληρωτικά στο 

μέντορά του, ανάλογα και με το βαθμό παροχής καθοδήγησης, ωστόσο όσο η σχέση 

τους εξελίσσεται θα αλλάζει και ο βαθμός υποστήριξης, όπως και οι ανάγκες και 

προτεραιότητες του εκπαιδευομένου (Σοφός & Κασσίμη, 2016).  

Πρόκειται για μία σχέση, η ανάπτυξη της οποίας εξαρτάται από τα ατομικά και 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και των δυο συμμετεχόντων, κάτι που προσδίδει στη σχέση 

το χαρακτηριστικό της μεταβλητότητας, ως προς το πώς οι καθοδηγούμενοι 

αντιδρούν στους μέντορες, καθώς και το πώς οι μέντορες αντιλαμβάνονται την σχέση 

και το ρόλο τους με βάση τα διαφορετικά πολιτισμικά και θεσμικά πλαίσια 

(Μπουμπουλέντρα, 2015). Προκειμένου να επιτύχει απαιτούνται από την αρχή 

ξεκάθαροι και σαφείς στόχοι και από τις δύο πλευρές, αλλά και ξεκάθαρες  

αρμοδιότητες και ευθύνες από την πλευρά του μέντορα (Barrera, Braley, & Slate, 

2010; Harrison, Dymoke, & Pell, 2006). 

Σύμφωνα με μία έρευνα των Straus, Johnson, Marquez, και Feldman (2013), μία 

μεντορική σχέση για να χαρακτηριστεί επιτυχημένη πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Αμοιβαιότητα μεταξύ των μελών 

 Αμοιβαίο σεβασμό 

 Ξεκάθαρες προσδοκίες από την σχέση 

 Προσωπική σύνδεση-εμπλοκή 

 Κοινές αξίες 

 Ένα αίσθημα αλτρουισμού 

 Ενεργητική ακρόαση 
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Αντίθετα, οι μη πετυχημένες σχέσεις χαρακτηρίζονται από: 

 Κακή επικοινωνία 

 Έλλειψη αφοσίωσης από οποιοδήποτε μέλος 

 Διαφορές προσωπικότητας 

 Πραγματικό ή θεωρούμενο ανταγωνισμό μεταξύ των μελών 

 Συγκρούσεις συμφερόντων και 

 Έλλειψη εμπειρίας από την πλευρά του μέντορα σχετικά με τον ρόλο του. 

Τέλος, να μην ξεχνάμε τον εξίσου σημαντικό συναισθηματικό παράγοντα, με τους 

εκπαιδευομένους να αναγνωρίζουν συχνά τον μέντορα ως τον υποστηρικτή, 

διευκολυντή και συμπαραστάτη τους, καθώς και την πηγή που θα τους προσφέρει μία 

διέξοδο από τα προβλήματά τους, κάτι που μπορεί με τη σειρά του να προκαλέσει 

άγχος και πίεση στον μέντορα, εφόσον και ο ίδιος επενδύει συναισθηματικά σε αυτή 

την σχέση, λόγω της ευθύνης που νιώθει να ανταποκριθεί στις αντίστοιχες 

προσδοκίες (Βέργου, 2017).  

1.3 Οφέλη συμβουλευτικής καθοδήγησης 

Είναι γνωστό ότι τις τελευταίες δεκαετίες η διερεύνηση της μεντορικής σχέσης έχει 

απασχολήσει έντονα τους ερευνητές όλου του κόσμου, ειδικά σε σχέση με την 

επαγγελματική εξέλιξη τόσο των καθοδηγουμένων όσο και των ίδιων των 

εκπαιδευτών-μεντόρων. Σύμφωνα με τους Ανδρούτσου και συν. (2015), η κατανόηση 

και αντίληψη της σχέσης αυτής δεν διαφέρει ανά τον κόσμο και περιλαμβάνει τόσο 

την έννοια της υποστήριξης όσο και της επαγγελματικής ανάπτυξης. Πληθώρα 

ερευνών έχει καταστήσει σαφές ότι πρόκειται για μια διαδικασία με πολύπλευρα 

οφέλη, καθώς δεν επωφελείται μόνο ο καθοδηγούμενος αλλά και ο ίδιος ο μέντορας, 

καθώς και ο εκάστοτε οργανισμός (Ashby, Hobson, Malderez, & Tomlinson, 2009; 

Hudson, 2013; Tang & Choi, 2005; Zachary, 2009).  

Ξεκινώντας, λοιπόν, με τους ωφελούμενους στις επιδράσεις με θετικό χαρακτήρα 

οφείλει να συμπεριληφθεί αρχικά η συμβολή στη διαχείριση των συναισθημάτων 

τους, τα οποία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μπορεί να συγκρούονται το ένα με 
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το άλλο και να αλλάζουν. Ο εκπαιδευτής-μέντορας είναι το άτομο που καλείται να 

παρέμβει, ώστε με άξονα πάντα την μάθηση των εκπαιδευομένων, να αποβάλλει 

οποιαδήποτε αίσθηση ανασφάλειας και φόβου. Η εξάλειψη, λοιπόν, των 

συναισθημάτων αρνητικού χαρακτήρα που σχετίζονται με το φόβο και την 

απογοήτευση και τα οποία είναι εμφανή κατά την επαγγελματική σταδιοδρομία 

αποτελούν κάποια από τα πιθανά οφέλη προς τους καθοδηγούμενους (Athanases, et 

al., 2008). Με τη σειρά τους ενισχύονται το αίσθημα της αυτοεκτίμησης και της 

αυτοπεποίθησης, καθώς και η συμμετοχή του ατόμου σε προγράμματα σχετικά με τη 

μεντορική (Ehrich, 2013; Φραγκούλης, Παπαδάκης, & Βελισάριος, 2016).  

Ένα άλλο σημαντικό όφελος αποτελεί  ο εμπλουτισμός των γνώσεων και η ενίσχυση 

ή/και ανάπτυξη δεξιοτήτων, απαραίτητων για την επαγγελματική σταδιοδρομία. Πιο 

συγκεκριμένα, αναπτύσσονται οι επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες αλλά και 

δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων και το αίσθημα της ομαδικότητας και 

συνεργατικότητας (Phillips & Fragoulis, 2010; Βαλάση, 2015). Αυτή η μετάδοση 

γνώσεων και δεξιοτήτων, επιτυγχάνεται μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο μάθησης, το 

οποίο παρέχεται στον εκπαιδευόμενο μέσω της μεντορικής σχέσης. Σε αυτό το μη-

εχθρικό κλίμα μπορεί να συζητήσει οποιαδήποτε εκπαιδευτικά και επαγγελματικά 

θέματα τον απασχολούν, να διευκρινήσει και να επαναπροσδιορίσει τους στόχους 

του, καθώς και να εντοπίσει τις αδυναμίες και τα προβλήματα που τον εμποδίζουν 

από την επίτευξη αυτών, ενισχύοντας έτσι το αίσθημα της αυτογνωσίας του (Βαλάση, 

2015). Ακόμη μπορεί να επεκτείνει το προσωπικό δίκτυο γνωριμιών του, με τον 

μέντορα να τον καθοδηγεί στην κάθε του προσπάθεια, ακόμη και σε τομείς με τους 

οποίους δεν είναι σχετικός ο εκπαιδευόμενος, ώστε να του δοθούν τα απαραίτητα 

κίνητρα και οι προκλήσεις για να προχωράει συνέχεια παρακάτω, να τολμάει, να 

παίρνει ρίσκα και να προσπαθεί συνεχώς να θέτει υψηλότερους προσωπικούς και 

επαγγελματικούς στόχους (Phillips & Fragoulis, 2010).  

Λόγω της κοινόχρηστης αυτής σχέσης εκτός από τον καθοδηγούμενο επωφελείται 

σημαντικά και ο μέντορας. Αρχικά, μέσω της καθοδήγησης  του ωφελούμενου ή της 

ωφελούμενης, νιώθει άμεση προσωπική και επαγγελματική ικανοποίηση εξαιτίας της 

προσφοράς και αυξάνει σημαντικά το αίσθημα της αυτοεκτίμησής και 

αυτοπεποίθησής του. Σύμφωνα με τους Beck & Kosnick (2000), εκτός από το 

άισθημα της ικανοποίησης οι εκπαιδευτές μέσα από τον μεντορικό τους ρόλο 

αισθάνονται και περήφανοι, καθώς βλέπουν τους εκπαιδευομένους τους να 
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εξελίσσονται και να πετυχαίνουν, έχοντας συμβάλλει και οι ίδιοι σε αυτό. Ακόμη, 

επεκτείνεται το προσωπικό δίκτυο επαφών τους, ώστε να μπορούν και οι ίδιοι να 

στραφούν σε κάποιον για βοήθεια και συνεργασία, όταν το χρειάζονται.   

Συνεχίζοντας, στο πλαίσιο μίας διαρθρωμένης αναθεώρησης, 40 μελέτες με 

ερευνητικό χαρακτήρα έδειξαν ότι τα σημαντικότερα οφέλη για τους μέντορες είναι η 

δυνατότητα δικτύωσης, η επαγγελματική ανάπτυξη και η ευκαιρία για αναστοχασμό 

(Hansford & Ehrich, 2006). Για αναστοχασμό και αλλαγή στο τρόπο σκέψης κάνει 

λόγο και η Dziczkowski (2013), σύμφωνα με την οποία ο μέντορας επωφελείται από 

τις νέες ιδέες και τους διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης των πραγμάτων, με 

αποτέλεσμα να ανοίγει το μυαλό και να βελτιώνεται η αντιληπτική και διορατική του 

ικανότητα. Ακόμη, υποστηρίζει ότι οι μέντορες, μέσω του αναστοχασμού για τις 

πρακτικές τους και για καταλληλότερες προσεγγίσεις, μπορούν να προετοιμάσουν 

καλύτερα τον εαυτό τους για μελλοντικούς ρόλους και ευθύνες.  

Σύμφωνα με τον Hobson και τους συνεργάτες του (2009), η απόκτηση νέων γνώσεων 

σχετικά με τη διδακτική πρακτική και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων ως προς την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη, καθώς και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας 

έχουν αναφερθεί από μέντορες ως οφέλη της διαδικασίας. Μια καλή διαπροσωπική 

σχέση ανάμεσα στον μέντορα και τον καθοδηγούμενο θα οδηγήσει με τη σειρά της 

στην ποιοτική βελτίωση της σχέσης τους, καθώς και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

της επικοινωνίας και της συνεργασίας, απαραίτητων για την επαγγελματική ανάπτυξη 

και των δύο (Athanases, et al, 2008; Ehrich, 2013).  

Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο είναι η συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση των 

δεξιοτήτων ηγεσίας, καθώς μέσα από αυτήν την συνεχή αλληλεπίδραση με τον 

εκπαιδευόμενο, μαθαίνουν και οι ίδιοι και βελτιώνονται. Η ηγεσία δεν 

προσδιορίζεται μόνο από έμφυτες συμπεριφορές και χαρακτηριστικά, αλλά από ένα 

σύνολο ικανοτήτων που συνεχώς πρέπει να αναπτύσσονται και να βελτιώνονται. 

Μέσω της διαδικασίας της συμβουλευτικής, λοιπόν, αναπτύσσεται μεταξύ άλλων και 

η ικανότητα παρακίνησης και ενθάρρυνσης των άλλων, κάτι που με τη σειρά του 

μπορεί να βοηθήσει στην επαγγελματική ανάπτυξη του μέντορα, ως καλύτερου 

εκπαιδευτή στην τάξη του, αλλά και γενικότερα στον οργανισμό που απασχολείται.  

Εν κατακλείδι, η μεντορική σχέση μπορεί να είναι αμοιβαίως ωφέλιμη, τόσο σε 

επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Οι μέντορες μπορούν να αναπτύξουν 
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τις ηγετικές και όχι μόνο δεξιότητές τους και να ενισχύσουν το αίσθημα της 

ικανοποίησης και περηφάνιας, που απορρέει από τη γνώση ότι βοήθησαν κάποιον. 

Αντίστοιχα, οι καθοδηγούμενοι διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, 

κερδίζουν χρήσιμες συμβουλές από κάποιον πιο έμπειρο και δημιουργούν το δικό 

τους επαγγελματικό δίκτυο. Εξίσου και οι δύο, αναπτύσσουν επικοινωνιακές 

δεξιότητες, μαθαίνουν νέους τρόπους να σκέφτονται και εν τέλει εξελίσσουν την 

καριέρα τους. Οι μεντορικές σχέσεις, όπως και τα οφέλη, είναι αμοιβαίες και 

αμφίδρομες, με κάθε συμμετέχοντα να λειτουργεί παράλληλα ως μέντορας και 

καθοδηγούμενος του άλλου. 

1.4 Ερευνητική Επισκόπηση 

Όπως έχει προαναφερθεί, παρόλο που το ενδιαφέρον για το mentoring αυξήθηκε τα 

τελευταία χρόνια, ωστόσο το φαινόμενο αυτό καθαυτό είναι αρκετά παλιό. Η λέξη 

μέντορας προέρχεται από την ελληνική μυθολογία, όπου η πατρική, θα έλεγε κανείς, 

σχέση μεταξύ του Τηλέμαχου, του γιου του Οδυσσέα, και του σοφού και τρυφερού 

Μέντορα έθεσε τα θεμέλια για να χαρακτηριστούν μελλοντικές μεντορικές σχέσεις. 

Η ιστορία είναι γεμάτη από τέτοια παραδείγματα: Σωκράτης και Πλάτωνας, Φρόιντ 

και Γιουνγκ, Λορέντζος των Μεδίκων και Μιχαήλ Άγγελος, Χάιντν και Μπετόβεν. 

Από την κληρονομιά διάσημων μεντορικών σχέσεων προέκυψε το mentoring ως μία 

ισχυρή συναισθηματική αλληλεπίδραση μεταξύ ενός μεγαλύτερου και ενός νεώτερου 

ατόμου, μία σχέση όπου ο μεγαλύτερος είναι άξιος εμπιστοσύνης, τρυφερός και 

έμπειρος ως προς την καθοδήγηση του πιο νέου, ικανός να διαμορφώσει την 

ανάπτυξη του προστατευομένου (Merriam, 1983). 

Διάφοροι ερευνητές έχουν προσπαθήσει να ερμηνεύσουν την πολυπλοκότητα της 

μεντορικής σχέσης και να προσδιορίσουν πώς συμβάλλει στην επαγγελματική 

ανάπτυξη των ενηλίκων. Σύμφωνα με μία έρευνα του Πανεπιστημίου του Νέου 

Μεξικού (Bova & Phillips, 1984), σχετικά με το τι ακριβώς μαθαίνουν οι 

εκπαιδευόμενοι από τους μέντορές τους και με ποιον τρόπο, τα αποτελέσματα από τα 

ερωτηματολόγια που δόθηκαν σε 307 ενήλικες συμμετέχοντες, έδειξαν ότι οι 

επωφελούμενοι αναπτύσσονται μαθαίνοντας από τους μέντορές τους: πώς να 

επιβιώνουν στον εκάστοτε οργανισμό, να παίρνουν ρίσκα, να σέβονται τους 

ανθρώπους, να θέτουν υψηλούς στόχους και να μην συμβιβάζονται με χαμηλότερους, 

να είναι καλοί ακροατές, να τα πηγαίνουν καλά με τους άλλους, να καλλιεργούν τις 

ηγετικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες, καθώς και να κατανοούν τι σημαίνει να 
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είσαι επαγγελματίας . στοιχεία που στο σύνολό τους κρίνονται απαραίτητα για την 

επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου. Τα αποτελέσματα της έρευνας, λοιπόν, 

αναδεικνύουν την κριτικής σημασίας μεντορική σχέση, ως προς την επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευομένων, με τους ίδιους να δηλώνουν πόσο τους βοήθησαν οι 

μέντορές τους, μέσω της συνδρομής τους στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, ώστε 

να γίνουν καλύτεροι στη δουλειά τους. 

 Αν ρίξουμε μια ματιά και στην πιο σύγχρονη βιβλιογραφία, θα διαπιστώσουμε ότι 

πληθώρα ερευνών ασχολείται με την μεντορική σχέση και τα οφέλη που απορρέουν 

από αυτή, ειδικά την τελευταία δεκαετία. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη των Allen & 

Eby (2003), αναγνωρίζει τη μεντορική σχέση ως μία σύνθετη σχέση που την 

χαρακτηρίζει η διαπροσωπικότητα. Τα οφέλη που προέκυψαν από αυτή αφορούσαν 

όλους τους εμπλεκόμενους, με τους μέντορες να δηλώνουν ότι επωφελήθηκαν και οι 

δύο πλευρές, ότι η μάθηση ήταν αμοιβαία και ότι η ανταλλαγή πληροφοριών με τους 

εκπαιδευομένους συνέβαλλε και στη δική τους επαγγελματική ανάπτυξη. Το ίδιο και 

η Powell (2012), αναγνωρίζει στην έρευνά της τα διπλά οφέλη: για τον 

καθοδηγούμενο, ένα καλύτερο μέλλον, επαγγελματική κατεύθυνση και προοπτική, 

υψηλά ακαδημαϊκά και επαγγελματικά επιτεύγματα, καλύτερη κατανόηση αρχών ή 

οργανισμών, υψηλά επίπεδα αυτοπεποίθησης και πρόσβαση σε νέα δίκτυα και άλλες 

πηγές. Αντίστοιχα για τους  μέντορες αναφέρεται ότι επωφελούνται και εκτιμούν την 

ευκαιρία για αυτοκριτική σχετικά με τα δικά τους επαγγελματικά μονοπάτια, με τους 

ίδιους να παραδέχονται ότι επωφελούνται, καθώς κατανοούν καλύτερα τις αρχές 

τους. 

Στον ίδιο δρόμο κινείται και η μελέτη περίπτωσης των Balikci, Gumusok, & Bal-

Gezegin (2017), οι οποίοι μιλούν για μία συνεχή, δυναμική και επωφελή σχέση τόσο 

για τους μέντορες όσο και για τους εκπαιδευομένους, με απαραίτητη προϋπόθεση για 

μία επιτυχημένη σχέση τον προσδιορισμό των ρόλων του καθενός. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει και η διερεύνηση της μεντορικής σχέσης στο ερευνητικό πρόγραμμα 

Induction (Χριστοδούλου, 2013),  όπου αναφέρονται «το φιλικό κλίμα, η δεκτικότητα 

η εμπιστοσύνη.. η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων» (σ.12) ως χαρακτηριστικά 

της σχέσης, σε συνδυασμό με την προθυμία για μάθηση. Όπως και στην προηγούμενη 

μελέτη που αναφέραμε, έτσι και εδώ αποδείχθηκε κρίσιμης σημασίας η σαφής 

διατύπωση και εικόνα των ρόλων του καθενός. Ακόμη θετικά επηρέασαν, η ανάπτυξη 
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φιλικών σχέσεων μεταξύ του μέντορα και των καθοδηγουμένων, οι συχνές τους 

συναντήσεις, καθώς και ένα αίσθημα ενθουσιασμού. 

Σύμφωνα με την Branchaw και τους συνεργάτες της  (2016), η μεντορική σχέση,  

αποτελεί μία αμοιβαία και δυναμική σχέση μεταξύ του μέντορα και του 

καθοδηγούμενου, η οποία προωθεί την ικανοποίηση και την ανάπτυξη και στους δύο. 

Πρόκειται για μία σχέση που συν-δημιουργείται, καθώς οι καθοδηγούμενοι δεν είναι 

παθητικοί αποδέκτες της υποστήριξης του μέντορα. Ιδανικά, όλα τα μέλη της σχέσης 

αλληλεπιδρούν ως συνεργάτες σε κοινές δραστηριότητες όπως η οργάνωση, η 

ανασκόπηση, οι προβληματισμοί και η επίλυση αυτών. Αυτή η δυναμική σχέση 

αλλάζει με το χρόνο, προχωρώντας μέσα από αναπτυξιακές φάσεις, όπου οι 

προσδοκίες πρέπει συνεχώς να αποτελούν συνειδητά αντικείμενο διαπραγμάτευσης. 

Εξάλλου, το μέντορινγκ αποτελεί μία σχέση η οποία λαμβάνει χώρα σε ένα 

καθορισμένο κοινωνικό πλαίσιο, όπου μέντορες και καθοδηγούμενοι αναγνωρίζονται 

εξίσου ως μαθητευόμενοι.  

Ακόμη, ο Bozionelos (2004), μέσα από τη μελέτη του στην Αγγλία με δείγμα 

πανεπιστημιακό διοικητικό προσωπικό, βρήκε ότι η γενική εποπτική καθοδήγηση 

συνδεόταν με τα οφέλη της επαγγελματικής επιτυχίας και των προαγωγών των 

εκπαιδευτικών-μεντόρων. Αντίστοιχα, οι Allen, Lentz και Day (2006), συγκρίνοντας 

τα αποτελέσματα μεταξύ ατόμων χωρίς καθόλου μεντορική εμπειρία με άτομα που 

είχαν εμπειρία αλλά άτυπα, διαπίστωσαν ότι η μεντορική εμπειρία συνέβαλε στη 

διακύμανση μεταξύ του τωρινού μισθού, του ρυθμού προαγωγής και της 

υποκειμενικής επαγγελματικής επιτυχίας1. Και οι δύο έρευνες παρέχουν κάποιες 

αρχικές αποδείξεις σχετικά με την παραδοχή ότι η παροχή μέντορινγκ σε άλλους, 

σχετίζεται με επαγγελματικά οφέλη προς τον μέντορα (Allen, 2007). Παρόμοια και η 

έρευνα των Phillips & Fragoulis (2010), καταλήγει στο ότι ένα μεγάλο ποσοστό του 

συνολικού δείγματος των ενήλικων εκπαιδευομένων πιστεύει πως επωφελούνται από 

τη μεντορική διαδικασία, μέσω της παροχής μαθησιακών ευκαιριών σε ένα μη 

                                                            
1 Ο Jim Meade πρότεινε ότι η επιτυχία της σταδιοδρομίας ήταν αποτέλεσμα της προσωπικής 

εμπειρίας και θα μπορούσε να θεωρηθεί προσωπική εμπειρία και συσσώρευση πραγματικών 

ή αντιληπτών επιτευγμάτων, έτσι ώστε να διακρίνονται σε υποκειμενικές και αντικειμενικές 

επιτυχίες σταδιοδρομίας. Σχετικά με την υποκειμενική επαγγελματική εμπειρία, είναι 

καλύτερα να έχουμε μια ολοκληρωμένη υποκειμενική αξιολόγηση για την επιτυχία της 

σταδιοδρομίας, καθώς μερικοί παράγοντες μπορεί να μην είναι υπό την επίδραση 

αντικειμενικών παραγόντων (Dai & Song, 2016). 
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εχθρικό περιβάλλον, της ανάπτυξης του αισθήματος της αυτοπεποίθησης και της 

απόκτησης σημαντικών εμπειριών. Επιπρόσθετα, αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων, ομαδοσυνεργατικότητας, κριτικού αναστοχασμού και διευρύνουν το 

δίκτυο επαφών τους. Τέλος, θεωρούν ότι και οι μέντορες επωφελούνται εξίσου από 

την συμβουλευτική διαδικασία, μέσω της ανάπτυξης των επικοινωνιακών και 

ομαδοσυνεργατικών δεξιοτήτων τους, καθώς και του αισθήματος της ικανοποίησης 

και συνεισφοράς που νιώθουν από τη δουλειά τους. 

Εν κατακλείδι, δεν υπάρχει αμφιβολία ως προς το ότι πληθώρα ερευνών 

αποδεικνύουν πως η μεντορική σχέση, ως μία δυαδική και αμοιβαία σχέση, την οποία 

την συν-δημιουργούν όλα τα μέλη μέσω της ενεργητικής αλληλεπίδρασης, παρέχει 

οφέλη με σημαντικότερο αυτό της επαγγελματικής ανάπτυξης, τόσο στους 

εκπαιδευομένους όσο και στο μέντορα.  
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Κεφάλαιο 2: Επαγγελματική ανάπτυξη ενηλίκων στη Δια Βίου 

Μάθηση 

Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στην επαγγελματική ανάπτυξη και στους ενήλικους 

εκπαιδευομένους σε φορείς Διά βίου μάθησης. Στην πρώτη ενότητα γίνεται μία 

εννοιολόγηση των όρων επαγγελματική ανάπτυξη και ενηλικιότητα, ενώ στη δεύτερη 

ενότητα περιγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των ενήλικων 

εκπαιδευομένων. Στο τέλος γίνεται μία ερευνητική επισκόπηση προηγούμενων 

μελετών σχετικά με το θέμα του κεφαλαίου. 

2.1 Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου επαγγελματική ανάπτυξη 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι επιστήμονες δείχνουν ενδιαφέρον για την 

έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με την Κεδράκα (2004), πρόκειται 

για μία διαλεκτική σχέση μεταξύ ανθρώπου και επαγγέλματος, που τον συνοδεύει σε 

όλη την πορεία της ζωής του. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες επαγγελματικής 

ανάπτυξης οι οποίες πραγματεύονται την επαγγελματική ανάπτυξη, την επιλογή 

επαγγέλματος και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Σύμφωνα με τους Wolfe και 

Kolb (1980), η επαγγελματική ανάπτυξη σχετίζεται με ολόκληρο το βίο του 

ανθρώπου και δεν αποτελεί απλά μία απασχόληση, ένα επάγγελμα. Αφορά την 

προσωπικότητά του και επηρεάζει τα συνεχώς μεταβαλλόμενα πλαίσια της ζωής του. 

Την θεώρηση της επαγγελματικής ανάπτυξης ως την συνεχή πρόοδο του ατόμου, 

υποστηρίζουν και οι Brown & Brooks (1991), οι οποίοι λένε ότι το άτομο επιλέγει 

ένα επάγγελμα και μέσα από αυτό προοδεύει διαρκώς με βάση τις επιλογές του, 

επαγγελματικές και μη. 

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η Σιδηροπούλου – Δημακάκου (2006), η οποία ως 

επαγγελματική ανάπτυξη ορίζει την ανάπτυξη εκείνων των πλευρών της 

προσωπικότητας, που συνδέονται με τις προσωπικές και επαγγελματικές επιλογές, 

καθώς και την πρόοδο στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ενασχολήσεις. Ο 

Δημητρόπουλος (2002, σελ.103) αντιμετωπίζει την έννοια αυτή ως: «την εξέλιξη της 

όψης εκείνης της προσωπικότητάς του [ατόμου], που σχετίζεται με αυτήν η οποία 

εκλαμβάνεται ως επαγγελματική συμπεριφορά γενικά». Επίσης, αναφέρει ότι η 

επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί μία συνεχή εξελικτική πορεία, κάτι με το οποίο 

συμφωνεί και ο Κασσωτάκης (2002), τονίζοντας ότι η επαγγελματική συμπεριφορά, 
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που αποτελεί τμήμα της συνολικής συμπεριφοράς, διαμορφώνεται και 

αναπροσαρμόζεται.  

Για συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και σύνδεση αυτής με την δια βίου 

μάθηση, κάνουν λόγο οι Friedman & Phillips (2004). Πιο συγκεκριμένα, υιοθέτησαν 

τον ορισμό του “Construction Industry Council” (CIC), σύμφωνα με τον οποίο η 

συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί την συστηματική διατήρηση, 

βελτίωση και διεύρυνση των γνώσεων και των ικανοτήτων, καθώς και την ανάπτυξη 

προσωπικών δεξιοτήτων απαραίτητων για την εκτέλεση επαγγελματικών και 

τεχνικών καθηκόντων κατά την διάρκεια του επαγγελματικού βίου. Αντιμετωπίζουν, 

δηλαδή, την επαγγελματική ανάπτυξη ως μία συνεχιζόμενη κατάσταση κατά τον 

επαγγελματικό βίο και ορίζουν ως απαραίτητη την ανάπτυξη επαγγελματικών, 

τεχνικών και προσωπικών δεξιοτήτων για την ομαλή διεκπεραίωση των εργασιακών 

τους καθηκόντων. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο Παπασταμάτης (2010), ο 

οποίος καθορίζει την έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης ως ένα συνεχή αγώνα με 

στόχο τη γνωστική κατάκτηση αλλά και δεξιοτήτων, στοιχεία απαραίτητα για την 

αποτελεσματική ολοκλήρωση των εργασιακών αρμοδιοτήτων. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθούμε στον ορισμό που παραθέτει ο Λασκαράκης (2012, 

σ.19) σύμφωνα με το ΕΚΕΠ2:  

«Ο όρος επαγγελματική ανάπτυξη αναφέρεται στην εξελικτική πορεία του 

ατόμου όσον αφορά στον προσανατολισμό του στο χώρο της εργασίας και τις 

αποφάσεις για το επάγγελμα ή τα επαγγέλματα που επιθυμεί ή επιδιώκει να 

ακολουθήσει. Διαμορφώνεται δε και καθορίζεται από ένα συνδυασμό 

παραγόντων που αφορούν στα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις 

δεξιότητες, όπως και το σύστημα των αξιών του ατόμου, ιδιαίτερα των 

επαγγελματικών και εργασιακών αξιών του». 

                                                            
2 Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού  
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2.2 Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου ενηλικιότητα και σύνδεση με 

την εκπαίδευση ενηλίκων 

Συμβουλευόμενοι τη διεθνή βιβλιογραφία (Jarvis, 1983; Mezirow, 1991; Rogers, 

1999), παρατηρούμε μία ομοφωνία ως προς το ότι το χαρακτηριστικό της 

ενηλικιότητας δεν ορίζεται σύμφωνα με το συνηθισμένο ηλικιακό κριτήριο, κάτι το 

οποίο δεν είναι ίδιο παντού καθώς διαφοροποιείται αναλόγως την εκάστοτε εποχή και 

κοινωνία. Σημαντικό ρόλο, λοιπόν, παίζει το να βρίσκεται το άτομο σε κατάσταση 

ενηλικιότητας, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία της ωριμότητας και του αυτό-

καθορισμού, τα οποία αναγνωρίζει τόσο το ίδιο το άτομο στον εαυτό του, όσο και οι 

άλλοι σε αυτόν (Κόκκος, 2007). Το ίδιο υποστηρίζει και ο Jarvis (2004), δηλώνοντας 

ότι τόσο η επίγνωση για τον εαυτό μας όσο και η αντίληψη των άλλων για εμάς, 

αποτελούν χαρακτηριστικά που μας προσδίδουν με τη σειρά τους το χαρακτηριστικό 

της ενηλικότητας μέσα σε μια κοινωνία. 

Σύμφωνα με τον Rogers (1999), ο οποίος προσπάθησε να συνδέσει το θέμα της 

ενηλικιότητας με το ζήτημα χαρακτηρισμού της εκπαίδευσης ως εκπαίδευση 

ενηλίκων, σημαντικά κρίνονται τα στοιχεία της ωριμότητας με το άτομο να έχει 

πλήρως αναπτυχθεί και να χρησιμοποιεί όλες του τις ικανότητες, της ευθυκρισίας 

προς τον εαυτό του αλλά τους άλλους και της ενέργειας του αυτοπροσδιορισμού. 

Όλοι οι ενήλικοι βέβαια δεν διακατέχονται απαραίτητα από τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά, καθώς σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε άτομα που ηλικιακά είναι 

ενήλικες αλλά φέρονται σαν παιδιά, μην αναγνωρίζοντας τις ευθύνες τους, 

υπερβάλλοντας ή μειώνοντας τον εαυτό τους και τις ικανότητές τους και σίγουρα 

εγκαταλείποντας κάθε διάθεση για αυτό-καθορισμό (Κόκκος, 2007). 

Στο ίδιο δρόμο βρίσκεται και ο Tight (2002), ο οποίος υποστηρίζει ότι η ενηλικιότητα 

δεν σχετίζεται άμεσα με την ηλικία αλλά με τα όσα περνάει ο άνθρωπος καθώς 

μεγαλώνει και αναπτύσσεται. Κύρια χαρακτηριστικά αποτελούν η απόκτηση μιας 

ωριμότητας, η ικανότητα για αυτοδιαχείριση και ανεξαρτησία, πολλές φορές η 

απομάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον, καθώς και η δυνατότητα να 

επιλέγουμε και να αποφασίζουμε οι ίδιοι για τη ζωή μας.  

Κάποιοι, λοιπόν, νιώθουν περισσότερο από κάποιους άλλους, τόσο την πιεστική 

ανάγκη όσο και την παρόρμηση να αναλάβουν τον έλεγχο της ζωής τους και να 

συμμετέχουν όλο και περισσότερο στις δραστηριότητες λήψης αποφάσεων που 
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επηρεάζουν την επιλογή της ζωής τους. Αυτή η ανάγκη γίνεται αντιληπτή σε όλους 

τους ενήλικες. H εκπαιδευτική δραστηριότητα, προκειμένου να έχει αποτέλεσμα για 

τους ενήλικες, οφείλει να σχετίζεται µε τη διεργασία της ωρίμανσης. Όμως, μια 

κατάσταση που θα αντέστρεφε αυτή την τάση, καθώς ο ενήλικας θα αντιμετωπιζόταν 

ως παιδί, θα προκαλούσε στις περισσότερες περιπτώσεις επιπλοκές στη διαδικασία 

της μάθησης.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οφείλει να προσαρμόζεται σε αυτή την διάσταση που 

αυξάνει τον αυτό - καθορισμό, σε περίπτωση που επιθυμούμε να μεγιστοποιηθεί η 

διδασκαλία. Επίσης, υπάρχει και η αντίληψη ότι αρκετοί ενήλικες οι οποίοι 

αποφασίζουν να επιστρέψουν στα ‘έδρανα’ μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα 

αποχής από τον εκπαιδευτικό χώρο, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ανήλικες 

μαθητές. Η προσδοκία ότι θα μορφωθεί είναι συχνά ισχυρή, αλλά χωρίς την ύπαρξη 

του αισθήματος της ικανοποίησης και πάλι η μάθηση παρεμποδίζεται.  

Παρ’ όλα αυτά, όπως έχει πει και ο Rogers, ακόμη και οι πιο υπάκουοι και πειθήνιοι 

ενήλικες εκπαιδευόμενοι, ενώ αρκούνται το μεγαλύτερο διάστημα με την παθητική 

εκπαίδευση και νιώθουν ότι βρίσκονται ξανά στα μαθητικά χρόνια, όταν προσβληθεί 

ακραία η ωριμότητά τους, θα αντιδράσουν εναντίον των εκπαιδευτών 

(Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2016). Σκόπιμο είναι, λοιπόν, να δημιουργηθεί μια 

ατμόσφαιρα και κατάσταση, όπου θα εξασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των ενήλικων 

εκπαιδευομένων, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες 

τους, ενώ παράλληλα εξελίσσεται η διεργασία ανάπτυξης.  

2.3 Χαρακτηριστικά και ανάγκες ενήλικων εκπαιδευομένων 

Στην προηγούμενη ενότητα μιλήσαμε για την έννοια της ενηλικιότητας, έναν όρο 

άμεσα συνδεδεμένο με την Εκπαίδευση Ενηλίκων και ως εκ τούτου με το υπό μελέτη 

θέμα της εργασίας. Όπως φάνηκε, μία καθολική αποδοχή ενός ορισμού σχετικά με το 

ποιος μπορεί να χαρακτηριστεί ενήλικας και ακόμη περισσότερο ενήλικας 

εκπαιδευόμενος, δεν είναι εφικτό. Σίγουρα θα ήταν αρκετά πιο διευκολυντικό να 

εντοπιστούν και να περιγραφούν κάποια  γενικά χαρακτηριστικά των ενήλικων 

εκπαιδευομένων, τα οποία τους διαφοροποιούν από τους ανήλικους. Οι ενήλικες 

εκπαιδευόμενοι, λοιπόν, σύμφωνα με τον Κόκκο (2005, σ.86-93): 

 έχουν συγκεκριμένους στόχους και προθέσεις όταν έρχονται στην εκπαίδευση.            

Αντίθετα με τους ανήλικους μαθητές, οι οποίοι ακολουθούν συγκεκριμένες 
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εκπαιδευτικές διαδικασίες ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδό τους, οι 

ενήλικοι εκπαιδευόμενοι αποφασίζουν να ασχοληθούν ξανά με την 

εκπαίδευση για να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους και να ικανοποιήσουν 

συγκεκριμένες ανάγκες, είτε σχετικά με την επαγγελματική εξέλιξη, είτε με 

κοινωνικούς ρόλους, είτε με την προσωπική ανάπτυξη.  

 έχουν πολλές και διαφορετικές εμπειρίες και αξίες. 

Όντας οι εκπαιδευόμενοι ενήλικες, είναι αναμενόμενο να κουβαλάνε τις δικές 

τους εμπειρίες ζωής, οι οποίες μπορεί να λειτουργήσουν ταυτόχρονα 

ευεργετικά και ανασταλτικά στη μάθηση. Όταν αυτές οι εμπειρίες μπορούν να 

αξιοποιηθούν και να αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί κάτι 

καινούργιο, τότε συμβάλλουν θετικά στη μαθησιακή διαδικασία. Όταν, όμως, 

ο ενήλικας παραμένει κολλημένος στις ήδη διαμορφωμένες αξίες και πιστεύω 

του, τότε αυτό μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για την απόκτηση οποιασδήποτε 

νέας γνώσης. 

 έχουν αποφασίσει την καλύτερη για αυτούς διαδικασία μάθησης. 

Όλοι οι ενήλικες δεν μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο. Ο καθένας, με τη πάροδο 

του χρόνου, με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις εμπειρίες του, έχει καταλήξει 

σε κάποιο συγκεκριμένο τρόπο μάθησης, ο οποίος τον βοηθάει μετατρέποντας 

τη μάθηση σε μία πιο εύκολη, γρήγορη και αποδοτική διαδικασία (εικόνα 1). 

 έχουν διάθεση για ενεργητική ενασχόληση και συμμετοχή. 

Λόγω των εμπειριών τους, ενεργοποιείται το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, όταν τους ζητείται να εκφέρουν την άποψή 

τους ή να κρίνουν τη διαδικασία τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και τη 

μέθοδο διδασκαλίας. Ακόμη, δίνοντας μεγάλη σημασία στην εικόνα τους ως 

ώριμα και υπεύθυνα άτομα, αποζητούν να αναπτύξουν μία διαφορετική σχέση 

με τον εκπαιδευτή, σε σχέση με την ανήλικη μαθητική ζωή τους.  

 έρχονται αντιμέτωποι με δυσκολίες ως προς τη μάθηση 

Η μαθησιακή πορεία των ενηλίκων δεν είναι μία ευθεία γραμμή. Συχνά οι 

ενήλικες βρίσκονται αντιμέτωποι με διάφορα προβλήματα, τα οποία μπορεί 

να λειτουργήσουν ανασταλτικά ως προς την αποδοτικότητα της μαθησιακής 

διαδικασίας. Κάποια ζητήματα προκύπτουν από το γεγονός ότι παραμένουν 

προσκολλημένοι σε προϋπάρχουσες γνώσεις και αξίες, κάτι που τους 

εμποδίζει να ανοίξουν το μυαλό τους και να δεχτούν νέα πράγματα. Άλλα 

προβλήματα μπορεί να προέρχονται από ψυχολογικούς και συναισθηματικούς 
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παράγοντες, προκαλώντας έντονο άγχος και έλλειψη αυτοπεποίθησης για 

διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα ο φόβος για την αποτυχία ή την 

κριτική. Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες των 

ενηλίκων, οι οποίες μπορούν κι αυτές να επηρεάσουν αρνητικά τη μάθηση. 

  

 δημιουργούν συστήματα άμυνας και παραίτησης  

Αρκετοί εκπαιδευόμενοι συχνά παρατηρείται να υιοθετούν μία αμυντική 

στάση, καθώς δεν θέλουν να θιγούν και να αμφισβητηθούν τα όσα ήδη 

γνωρίζουν, μέσω της αποδοχής νέων ιδεών. Γι αυτό πολλές φορές αντιδρούν 

προς τον εκπαιδευτή και τη μαθησιακή διαδικασία, είτε πηγαίνοντας τη 

συζήτηση εκεί που οι ίδιοι θέλουν, είτε παραποιώντας τα λεγόμενα του 

εκπαιδευτή, είτε ακόμη και απέχοντας τελείως από τη διαδικασία, δηλώνοντας 

παραίτηση. Αυτό συμβαίνει λόγω κάποιων εσωτερικών θεμάτων, τα οποία 

τους εμποδίζουν να αφήσουν τα όσα ήδη γνωρίζουν και να αποδεχτούν κάτι 

νέο και διαφορετικό (Αθανασίου, Μπαλντούκας, & Παναούρα, 2014) 

 

Εικόνα 1 Διαφορετικοί τρόποι μάθησης ενηλίκων (Κωμοδρόμου, 2015) 

  

Ο Rogers (1999), μιλάει και για άλλα τρία χαρακτηριστικά των ενήλικων 

εκπαιδευομένων. Αρχικά, αναφέρει ότι ο καθένας από αυτούς είναι εξ ολοκλήρου 

ενήλικας. Η έννοια της ενηλικιότητας, όπως έχουμε σχολιάσει και παραπάνω, 

αποτελεί μία συνεχή κίνηση «προς την εκπλήρωση του δυναμικού του ατόμου,  
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ανάπτυξη ισορροπημένων αντιλήψεων όσον αφορά τον εαυτό του και τους άλλους, 

καθώς και αυξανόμενη αυτονομία» (Rogers, 1999, σ.92). Αρχική απόδειξη της 

ενηλικιότητας των εκπαιδευομένων αποτελεί η εθελοντική τους συμμετοχή στα 

διάφορα προγράμματα μάθησης. Πρόκειται, λοιπόν, για άτομα που γίνονται όλο και 

πιο ώριμα, οπότε και τα προγράμματα οφείλουν να είναι έτσι διαμορφωμένα ώστε να 

καλλιεργούν τα χαρακτηριστικά της αυτοπραγμάτωσης και της ανεξαρτησίας. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι οι ενήλικες δεν βρίσκονται σε ένα στάσιμο 

σημείο στη ζωή τους. Η ανάπτυξη δεν σταματά ποτέ, κάτι που τους καθιστά στο 

ενδιάμεσο μίας διαδικασίας και όχι στην αρχή της. Μπορεί να ξεκινάνε κάτι 

καινούργιο, αλλά με συνεχή χαρακτήρα, καθώς αυτό είναι το αποτέλεσμα 

προηγούμενων διεργασιών. Γι’ αυτό και ο εκπαιδευτής, εφόσον θέλει να βοηθήσει 

τους εκπαιδευομένους να μάθουν, πρέπει να μην αγνοεί αυτές τις αλλαγές στην 

πορεία του κάθε ατόμου, καθώς πρόκειται για ενεργητικά και όχι παθητικά 

υποκείμενα. 

Ακόμη, μιλάει για ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων τα οποία λειτουργούν 

ανταγωνιστικά ως προς τη εκπαίδευσή τους, καθώς έχουν ήδη μία ζωή γεμάτη από 

υποχρεώσεις και καθήκοντα, στην οποία προσπαθούν να βολέψουν την εκπαίδευση, 

τοποθετώντας τη όμως σε δεύτερη μοίρα. Αυτά τα ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα μας 

θυμίζουν τα εμπόδια μάθησης του Κόκκου (2005), τα οποία αναφέραμε 

προηγουμένως.  Όλοι, λοιπόν, οι εκπαιδευόμενοι έχουν το δικό τους περιβάλλον με 

το οποίο πρέπει να παραμείνουν συνδεδεμένοι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, 

ώστε να συνεχίσει να έχει νόημα γι’ αυτούς και άρα να είναι αποτελεσματική.  

Τέλος, ο Rogers αναφέρθηκε σε τρεις λόγους, οι οποίοι περιγράφουν τις ανάγκες των 

ενηλίκων, και σύμφωνα με τους οποίους οι εκπαιδευόμενοι επιθυμούν τη συμμετοχή 

τους σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αρχικά, για να αποκτήσουν ειδική εκπαίδευση, 

άμεσα συνυφασμένη με τον τρόπο ζωής τους. Δεύτερον, για προσωπικούς και 

κοινωνικούς λόγους και τρίτον για να επιμορφωθούν σε ένα συγκεκριμένο 

αντικείμενο, το οποίο όμως δεν είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει στην εύρεση λύσης σε 

ένα ειδικό πρόβλημα (Ξανθόπουλος, 2019).  

Εν κατακλείδι, σημαντικός αριθμός ενήλικων εκπαιδευόμενων συμμετέχει σήμερα σε 

διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο. Αυτοί οι ενήλικες μαθητές 

έχουν μια τεράστια ποικιλία από εκπαιδευτικές, κοινωνικές, επαγγελματικές ανάγκες 
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που είναι διαφορετικές από τις ανάγκες των ανήλικων μαθητών. Δεν αποτελούν μια 

ενιαία, ομοιόμορφη και ομοιογενής ομάδα, αλλά όταν έρχονται σε διάφορα 

προγράμματα διδασκαλίας/εκμάθησης και κατάρτισης, φέρνουν μαζί τους 

διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετικά υπόβαθρα και διαφορετικούς τρόπους 

μάθησης. Η κατανόηση του ενήλικα εκπαιδευόμενου θα βοηθήσει τους εκπαιδευτές 

να συνυπάρχουν μαζί τους, κάτι που με τη σειρά του θα συμβάλλει στην παροχή 

ποιοτικών, ουσιαστικών και επιτυχημένων μαθησιακών εμπειριών στους 

εκπαιδευομένους (Kapur, 2015). Σύμφωνα, λοιπόν, με όλα όσα αναφέραμε, κρίνεται 

ζωτικής σημασίας η διερεύνηση των χαρακτηριστικών και των αναγκών των 

ενήλικων εκπαιδευομένων, με στόχο την προσαρμογή των προγραμμάτων σε αυτά, 

καθώς συσχετίζονται άμεσα τόσο με την ενεργή συμμετοχή τους στη μαθησιακή 

διαδικασία όσο και την αποτελεσματικότητά της.  

2.4 Ερευνητική επισκόπηση 

Σε αυτό το σημείο, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στο έργο των Knowles 

(1970), των Hiemstra & Sisco (1990), καθώς και του Rogers (1999), σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων. Παρά την μεγάλη 

χρονολογική απόσταση μέχρι σήμερα, κρίνουμε ιδιαίτερα σημαντικό το έργο τους, 

καθώς ακόμη και σήμερα οι σύγχρονοι ερευνητές βασίζονται σε αυτούς και τα 

ευρήματά τους, για την διεξαγωγή των δικών τους ερευνών. 

Πιο συγκεκριμένα, το ανδραγωγικό μοντέλο του Knowles αποτελεί ένα από τα 

δημοφιλέστερα μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων. Το έργο του για την Ανδραγωγική3 

έχει υποστηριχτεί ερευνητικά και αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την εργασία με 

ενήλικες. Περιλαμβάνει έξι χαρακτηριστικά που περιγράφουν τους ενήλικες και τους 

διαφοροποιούν από τους ανήλικους. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1 τα 

χαρακτηριστικά αυτά είναι: 1) η ανάγκη των ενηλίκων να είναι ενημερωμένοι και να 

γνωρίζουν πράγματα σχετικά με το περιεχόμενο και τον σκοπό του εκάστοτε 

εκπαιδευτικού προγράμματος, 2) η αυτοαντίληψη, χάρη στην οποία αναγνωρίζονται 

ως υπεύθυνα και αυτοκαθοδηγούμενα άτομα, τόσο από τον εαυτό τους όσο και από 

τους άλλους, 3) οι διαφορετικές και ποικίλες εμπειρίες τους, οι οποίες μπορούν να 

συνδράμουν στη μαθησιακή διαδικασία, 4) η μαθησιακή τους ετοιμότητα, 

αξιοποιώντας όσα ήδη γνωρίζουν και όσα πρέπει να γνωρίζουν για να τα βγάζουν 

                                                            
3 Πρόκειται για τη διδασκαλία των ενηλίκων, σε αντίθεση με τα διάφορα παιδαγωγικά      

μοντέλα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των παιδιών και των εφήβων. 
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πέρα στη ζωή τους, 5) ο μαθησιακός προβληματισμός τους, που τους ωθεί στο να 

συμμετάσχουν σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ώστε να ενημερωθούν και να 

επιλύσουν κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και τέλος 6) τα κίνητρα, τόσο τα 

εξωτερικά ( εύρεση εργασίας, προαγωγή κ.ά.), όσο και τα εσωτερικά (ικανοποίηση, 

αυτοπεποίθηση κ.ά.) (Knowles, 1970). 

 

Σχήμα 1 Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων σύμφωνα με την Ανδραγωγική         

προσέγγιση του Knowles (Κοντάκος & Γκόβαρης, 2006, σελ.7) 

 

Οι Hiemstra & Sisco στο έργο τους αναφέρονται στους ενήλικες ως μαθητές που δεν 

πρέπει να αντιμετωπίζονται όμως ως μεγάλα παιδιά, καθώς έχουν ήδη ένα ευρύ 

φάσμα εμπειριών, πολλές και διαφορετικές ευθύνες και γι’ αυτό πρέπει να αξιοποιούν 

τον χρόνο τους καταλλήλως. Ακόμη, αναφέρονται σε ένα σύνολο από 

συναισθηματικά, φυσικά, ψυχολογικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που 

διακατέχουν τους ενήλικες εκπαιδευομένους, τα οποία καθιστούν τον καθένα από 

αυτούς ξεχωριστό (Hiemstra & Sisco, 1990, σ.21). 

Με τη σειρά του ο Rogers, παρά τις πολλές διαφορές που εντοπίζονται μεταξύ των 

ενήλικων εκπαιδευομένων, έφτιαξε έναν κατάλογο με επτά χαρακτηριστικά τα οποία 

πιστεύει ότι περιγράφουν το μεγαλύτερο ποσοστό των ενηλίκων μαθητευομένων, 

ανεξαρτήτως κατάστασης και επιπέδου ανάπτυξης, αν και αναφέρει ότι σε ένα σημείο 

ο πολιτιστικός παράγοντας μπορεί να τα επηρεάσει. Αυτά παρουσιάζονται σύντομα 

στον Πίνακα 1 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά ενηλίκων σύμφωνα με τον Rogers (Αθανασίου,       

Μπαλντούκας, & Παναούρα, 2014, σ.16) 
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Κεφάλαιο 3: Ο Ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων 

Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους θα ασχοληθούμε με το 

ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κατά την 

εφαρμογή αυτού του ρόλου. Πιο συγκεκριμένα, αφού καταστήσουμε σαφή την 

πολυπλοκότητα του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων στην προσπάθειά του να 

επιτελέσει ένα απαιτητικό έργο, θα εστιάσουμε στη διερεύνηση του μέντορινγκ ως 

ρόλο του εκπαιδευτή και του τρόπου που αυτός συνδυάζεται με τους υπόλοιπους. Στη 

συνέχεια, θα μιλήσουμε για τις δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει ο 

εκπαιδευτής ως προς την εφαρμογή αυτού του ρόλου και τέλος θα ακολουθήσει η 

ερευνητική επισκόπηση σχετικά με τον ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων και πιο 

συγκεκριμένα του ρόλου του μέντορα. 

3.1 Προσδιορίζοντας το ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων 

Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, ο ρόλος του κάθε ατόμου προσδιορίζεται από τα 

χαρακτηριστικά και τις προσδοκίες που απορρέουν από τη θέση του στην κοινωνία, 

τα οποία γίνονται φανερά από τις πράξεις αλλά και από την συνολική συμπεριφορά 

του ατόμου μέσω της αλληλεπίδρασης. Σήμερα, λόγω των συνεχών και ποικίλων 

αλλαγών, ειδικά στο χώρο της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτές αναγκάζονται να 

υιοθετούν νέους ρόλους τους οποίους εφαρμόζουν παράλληλα. Ιδιαίτερα στην 

εκπαίδευση ενηλίκων, οι εκπαιδευτές συχνά αναλαμβάνουν ρόλους που δεν τους 

αντιπροσωπεύουν, εξαιτίας των ζητουμένων που απαιτεί η κοινωνία από την ίδια την 

εκπαίδευση ενηλίκων. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι στόχος της 

συγκεκριμένης ενότητας δεν είναι να αναλυθούν όλοι οι ρόλοι που αποδίδονται στον 

εκπαιδευτή ενηλίκων, αλλά να παρουσιαστεί η πολυσυνθετότητα του ρόλου του ώστε 

στη συνέχεια να διερευνηθεί αναλυτικά η διάσταση του μέντορινγκ ως ρόλου του 

εκπαιδευτή. 

Συνεχίζοντας, λοιπόν, σύμφωνα με την Γιαννακοπούλου (2008, σ.300) ο ρόλος του 

εκπαιδευτή ενηλίκων προσδιορίζεται από: 

1) Το διαφορετικό τρόπο μάθησης των ενηλίκων 

2) Τα ειδικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων, τα οποία μαζί με τον 

ξεχωριστό τρόπο μάθησης του καθενός, συνεπάγονται την ικανότητα των 
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ενηλίκων για αυτοπροσδιορισμό και την  ενεργητική τους ενασχόληση κατά 

τη μαθησιακή διαδικασία 

3) Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα ως προς το περιεχόμενο και τις διάφορες μεθόδους 

σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων 

4) Τις ήδη διαμορφωμένες ιδέες και αντιλήψεις, οι οποίες προέρχονται από το 

σύνολο των εμπειριών κάθε εκπαιδευομένου σχετικά με την εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Χαρακτηριστική διαφορά των ενήλικων από τους ανήλικους εκπαιδευομένους 

αποτελεί η κατάσταση της ενηλικιότητας, την οποία βιώνει ή όχι ο εκπαιδευόμενος. 

Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, τα τρία χαρακτηριστικά αυτής της 

κατάστασης είναι το στοιχείο της ωριμότητας, της προοπτικής και του 

αυτοπροσδιορισμού. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο εκπαιδευτής 

ενηλίκων διαφέρει ουσιαστικά από τον παραδοσιακό, τυπικό δάσκαλο, καθώς οι 

σχέσεις που αναπτύσσονται είναι διαφορετικές και ισάξιες. Ακόμη, οι εκπαιδευόμενοι 

αποφασίζουν οι ίδιοι για τη ζωή τους και τη μάθησή τους, στοιχεία που στο σύνολό 

τους απαιτούν από τον εκπαιδευτή να υιοθετεί ανάλογες μεθόδους και τεχνικές που 

συνάδουν με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο ρόλος του, λοιπόν, είναι «πολλαπλός 

και συνδυάζει πράξεις, ενέργειες και συμπεριφορές, οι οποίες τον καθιστούν –

ανάλογα με την περίπτωση, τις συνθήκες της εκπαίδευσης και την δυναμική των 

σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί στην ομάδα των εκπαιδευομένων– συντονιστή, 

καταλύτη, διαμεσολαβητή, καθοδηγητή μάθησης, υποστηρικτή-εμψυχωτή» 

(Γιαννακοπούλου, 2008, σ.301). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία αποδίδονται ποικίλοι ρόλοι στους εκπαιδευτές με τους 

κυριότερους να χαρακτηρίζουν τον εκπαιδευτή ως: 1) συντονιστή, 2) καταλύτη, 3) 

διαμεσολαβητή, 4) καθοδηγητή μάθησης, 5) υποστηρικτή-εμψυχωτή, 6) σύμβουλο-

μέντορα και 7) εκπαιδευτή-προπονητή  (Jarvis, 2006). Το πιο σημαντικό βέβαια 

χαρακτηριστικό του θα λέγαμε ότι είναι, πρωτίστως, η διπλή του ιδιότητα τόσο ως 

εκπαιδευτής όσο και ως εκπαιδευόμενος, καθώς οφείλει να εφαρμόζει έμπρακτα αυτό 

που υποστηρίζει με το έργο του, δηλαδή τη συνεχιζόμενη μάθηση. Με αυτό το τρόπο 

θα νιώθει πιο κοντά με τους ενήλικους μαθητές του, αντιλαμβάνοντας καλύτερα τα 

εμπόδια και τα οφέλη της μαθησιακής διαδικασίας (Παπαγεωργίου, 2008).  
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3.2 Ο Μεντορικός ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων 

Ο μεντορικός ρόλος του εκπαιδευτή περιλαμβάνει ένα ευρύ πλαίσιο εξελικτικών 

διεργασιών, καθώς αυτός  αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία λειτουργούν 

παράλληλα και οι υπόλοιποι ρόλοι. Η σύγχρονη αντίληψη σχετικά με αυτόν το ρόλο 

εστιάζει στη μη αποδοχή της επικρατούσας τάξης με βάση την εκάστοτε σχολική 

κουλτούρα και την παράλληλη ικανοποίηση των αναγκών των εκπαιδευομένων μέσω 

της προσαρμογής των μαθησιακών διεργασιών και πρακτικών (Achinstein & 

Athanases, 2006; Howe, 2006). 

Οι αντιλήψεις σχετικά με τον μεντορικό ρόλο του εκπαιδευτικού διαφέρουν ανάλογα 

με το εκάστοτε εκπαιδευτικό πλαίσιο, με ποικίλες έννοιες να χαρακτηρίζουν τον 

μέντορα, όπως ο σύμβουλος, ο διαμεσολαβητής, ο υποστηρικτής, ο εμψυχωτής, ο 

προπονητής, ο αξιολογητής, ο καθοδηγητής, το πρότυπο συμπεριφοράς. Λόγω των 

διαφορετικών κοινωνικο-οικονομικών και πολιτιστικών συνθηκών, παρατηρείται 

ποικιλία τοποθετήσεων σχετικά με τις αρμοδιότητές του, καθώς δεν περιορίζεται σε 

ένα μόνο ρόλο αλλά αναλαμβάνει πολλαπλούς (Νικολακοπούλου, 2017). Σημαντικό 

κρίνεται το πώς οι ίδιοι οι μέντορες αντιλαμβάνονται αυτούς τους ρόλους και ως εκ 

τούτου πώς τους προσαρμόζουν, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των 

εκπαιδευομένων.    

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Jarvis, 2006; Zachary, 2002;  

Βεργίδης, 2006; Γιαννακοπούλου, 2008), καταλήγουμε στα εξής χαρακτηριστικά που 

προσδιορίζουν τον ρόλο του μέντορα: 

1) Ο Μέντορας ως σύμβουλος και καθοδηγητής: ο εκπαιδευτής στοχεύει στην 

καλύτερη δυνατή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσω της 

συνεχούς ενθάρρυνσης των εκπαιδευομένων ώστε να αντιμετωπιστούν πιθανά 

εμπόδια και δυσκολίες, της εκτενούς συζήτησης σχετικά με τις προσπάθειές 

τους, καθώς και τον εντοπισμό και την ανάδειξη τόσο των καλών διεργασιών 

όσο και των λαθών, με στόχο τη διόρθωσή τους. Σύμφωνα με τη 

Γιαννακοπούλου (2008), ο εκπαιδευτής πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά όλο το 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο για να είναι σε θέση να συμβουλέψει και να 

καθοδηγήσει ορθά τους εκπαιδευομένους, να επιτύχει την αμφίδρομη 

ανταλλαγή εμπειριών και να αναπτύξει το αίσθημα της αυτονομίας, με τους 

εκπαιδευομένους να καθορίζουν τις μαθησιακές διεργασίες υπό την 
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καθοδήγηση και όχι την επιβολή του εκπαιδευτή. Γενικά, ο εκπαιδευτής, 

καλείται με τις γνώσεις και τις εμπειρίες που διαθέτει να συμβουλεύει και να 

υποστηρίζει τους εκπαιδευομένους του, οποτεδήποτε και οπουδήποτε το 

χρειαστούν, μέσω της καθοδήγησης και όχι της επιβολής.  

2) Ο Μέντορας ως εμψυχωτής: σημαντικό στοιχείο αποτελεί η παράλληλη 

συνεχής υποκίνηση και  εμψύχωση των εκπαιδευομένων ως προς την επίτευξη 

των στόχων τους, οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν αποφασισθεί από κοινού, 

χωρίς ο εκπαιδευτής να επηρεάζει αρνητικά με τις απόψεις του και να 

υποκινεί προς συγκεκριμένες επιλογές. Ο εκπαιδευτής μέντορας 

χρησιμοποιώντας κατάλληλα τις επικοινωνιακές και διυποκειμενικές του 

δεξιότητες καλείται να υποστηρίζει ψυχολογικά τους εκπαιδευομένους του 

και να τους συμβουλεύει, ώστε να καθορίσουν οι ίδιοι τις εκπαιδευτικές τους 

ανάγκες, με στόχο την εκπλήρωση ή την διόρθωσή τους (Κουλαουζίδης, 

2008). 

3) Ο Μέντορας ως διαμεσολαβητής και διευκολυντής:  ο μέντορας εκπαιδευτής 

δεν είναι μόνο αυτός που μεταδίδει τις γνώσεις του, αλλά κυρίως διευκολύνει 

τους εκπαιδευόμενους δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες μάθησης, με 

στόχο την ανάπτυξη μίας σχέσης μεταξύ των εκπαιδευομένων και του 

γνωστικού αντικειμένου, μέσα από δομημένες δραστηριότητες. Παράλληλα ο 

εκπαιδευτής λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, καθώς πρέπει να κατανοήσει τις 

συνθήκες και τα εμπόδια που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την εφαρμογή 

των μαθησιακών διεργασιών και να διαμεσολαβήσει προσαρμόζοντάς τες στις 

ανάγκες των εκπαιδευομένων, με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλλουν στην 

αναπτυξιακή τους πορεία. 

4) Ο Μέντορας ως συντονιστής και καταλύτης: ο εκπαιδευτής μέντορας, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, οφείλει να καθιστά 

ξεκάθαρους τους εκπαιδευτικούς στόχους και να οργανώνει και επιβλέπει τις 

μαθησιακές δραστηριότητες. Έτσι από τη μία, συμμετέχοντας στις 

δραστηριότητες γίνεται αντιληπτός ως μέλος της ομάδας των 

εκπαιδευομένων, ενώ παράλληλα εποπτεύει και συντονίζει τις διάφορες 

διεργασίες. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί ότι ως μέλος της ευρύτερης ομάδας 

των εκπαιδευομένων, βιώνει πιο άμεσα τις εμπειρίες τους, τις οποίες και 

αξιοποιεί με στόχο την αποτελεσματικότερη μάθηση. Ακόμη, προκειμένου να 

αποφύγει μία παθητική στάση των εκπαιδευομένων, οφείλει πρώτον να 
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ανανεώνει τις τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας του, δεχόμενος την κριτική 

των εκπαιδευομένων εφόσον κάτι δεν λειτουργεί αποτελεσματικά γι’ αυτούς 

και δεύτερον να αντιλαμβάνεται και το δικό του ρόλο ως εκπαιδευόμενο, 

καθώς πρόκειται για αμοιβαίες μαθησιακές διεργασίες, οι οποίες λαμβάνουν 

χώρα εξίσου για όλα τα εμπλεκόμενα μέλη. Δεν πρέπει εν ολίγοις να 

λειτουργεί ως αυθεντία και αρχηγός αλλά όπως ένας μαέστρος διευθύνει μία 

ορχήστρα, έτσι και ο εκπαιδευτής οφείλει να συντονίζει όλες τις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες και διαδικασίες (Καρατζά, 2005; Καψάλης & 

Παπασταμάτης, 2002). 

Εξίσου σημαντικός κρίνεται και ο κοινωνικός ρόλος του εκπαιδευτή και μέντορα, 

καθώς αναλαμβάνει να εφοδιάσει τους εκπαιδευομένους με τις κατάλληλες 

δεξιότητες ώστε να ανταπεξέλθουν στην αγορά εργασίας και να διαμορφώσουν τόσο 

την πολιτισμική τους ταυτότητα όσο και την αγωγή τους ως πολίτες. Στη σύγχρονη 

κοινωνία, λοιπόν, η οποία αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη γνώση και στη συνεχή 

ενίσχυση των δεξιοτήτων, ο εκπαιδευτής-μέντορας καλείται να βοηθήσει τους 

εκπαιδευόμενούς του να αναπτυχθούν σε ευέλικτα και υπεύθυνα άτομα, ικανά να 

προσορμόζονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες (Steele, 2006). Αυτό για να 

επιτευχθεί, απαιτείται η δημιουργία μίας σχέσης αλληλοδιάδρασης και επικοινωνίας 

μεταξύ αυτού και των καθοδηγουμένων, όπου θα αποφασίζονται από κοινού τα 

κατάλληλα κίνητρα και οι τεχνικές που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων.   

Ο μεντορικός ρόλος θέλει τον εκπαιδευτή ανοιχτόμυαλο και ευπροσάρμοστο σε 

καινούργιες πληροφορίες και εμπειρίες, ώστε μέσω του αναστοχασμού να τροποποιεί 

τις αντιλήψεις και τις πρακτικές του. Δεν πρέπει να διακατέχεται από προκαταλήψεις 

έναντι των εκπαιδευομένων του, καθώς οποιαδήποτε ιδέα και εμπειρία μπορεί εν 

τέλει να αποδειχθεί χρήσιμη. Ακόμη, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στον 

τρόπο που συμβουλεύει τους καθοδηγουμένους του, καθώς ο στόχος δεν είναι να 

τους διαμορφώσει σε παθητικούς δέκτες αλλά να τους καθοδηγήσει στο δρόμο της 

θετικής αλλαγής, χωρίς από τη μία να επιβάλλει τις απόψεις του και από την άλλη να 

μετατρέπεται σε φιγούρα εξάρτησης για τους εκπαιδευομένους. 

Ο εκπαιδευτής μέντορας, λοιπόν, αποτελεί έναν απαιτητικό και πολυσύνθετο ρόλο, ο 

οποίος λειτουργεί ως η βάση πάνω στην οποία χτίζονται όλοι οι υπόλοιποι. Απαιτεί 

ιδιαίτερες δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρίες από την πλευρά των εκπαιδευτών, καθώς 
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και μία βαθύτερη κατανόηση των αρχών που διέπουν την εκπαίδευση ενηλίκων, αλλά 

και συνειδητοποίηση ως προς το ρόλο τους στη σύχγρονη κοινωνία των πληροφοριών 

προκειμένου: 

 «να μάθουν στους εκπαιδευομένους να μαθαίνουν, να προσαρμόζονται στην 

αλλαγή, να αναζητούν τη γνώση, να τους βοηθήσουν να καταστούν ώριμες 

προσωπικότητες, και εν τέλει να μαθαίνουν και να εξελίσσονται και οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτές, μέσα από την κυκλική διαδικασία αλλαγής και ανανέωσης που 

χαρακτηρίζει την εκπαίδευση ενηλίκων» (Παπαγεωργίου, 2008, σ.25). 

3.3 Δυσκολίες εφαρμογής του μεντορικού ρόλου 

Όπως έχει προαναφερθεί το μέντορινγκ αποτελεί μία διαδικασία με ποικίλα οφέλη 

προς όλα τα εμπλεκόμενα μέλη στη μεντορική σχέση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι 

δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, κάποιους περιορισμούς που εμποδίζουν την καλύτερη 

και αποδοτικότερη εφαρμογή της διαδικασίας από τους εκπαιδευτές  (DeCesare, 

McClelland, & Workman, 2016). Πιο συγκεκριμένα, σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η 

έλλειψη χρόνου τόσο από την πλευρά των εκπαιδευτών, όσο και των 

εκπαιδευομένων. Η συμμετοχή τους σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα 

μόνο μέρος της καθημερινότητας και γενικά της ζωής τους, ανάμεσα σε πολλά άλλα 

καθήκοντα και αρμοδιότητες. Ο φόρτος εργασίας είναι μεγάλος για όλους και το 

γεγονός ότι η άτυπη αυτή διαδικασία μπορεί να λάβει χώρα οποιαδήποτε στιγμή σε 

οποιοδήποτε μέρος, καθώς δεν πρόκειται για μία επίσημη και οργανωμένη 

διαδικασία, δυσχεραίνει τα πράγματα. Σύμφωνα με τους Phillips & Fragoulis (2010), 

αυτό το πρόβλημα της έλλειψης χρόνου σε συνδυασμό με τις προσδοκίες και τις 

απαιτήσεις τόσο των εκπαιδευτών όσο και των εκπαιδευομένων, μπορεί να επηρεάσει 

ανασταλτικά τη σχέση τους. 

Η ποιότητα της μεντορικής σχέσης μπορεί επίσης να επηρεαστεί αρνητικά όταν δεν 

χαρακτηρίζεται από αμοιβαία εμπιστοσύνη, αλληλοδιάδραση, επιμονή και εμμονή 

στη διαδικασία. Κάτι τέτοιο απαιτεί από τον εκπαιδευτή να έχει κατανοήσει τον 

μεντορικό του ρόλο, ώστε να καταφέρει να εμφυσήσει και αναπτύξει όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία για μία λειτουργική μεντορική σχέση. Συνήθως, όμως, η 

αντίληψη αυτού του μεντορικού ρόλου και η εφαρμογή του, αντιμετωπίζει δυσκολίες 
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λόγω της έλλειψης επαρκούς επιμόρφωσης, εμπειριών και γνώσεων (Θεοδώρου & 

Πετρίδου, 2014). Σύμφωνα με τον Hobson και τους συνεργάτες του (2009), ο 

εκπαιδευτής για να λειτουργήσει παράλληλα ως μέντορας, αρχικά πρέπει να διαθέτει 

τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, τις οποίες και θα αξιοποιήσει ώστε να 

καθοδηγήσει καταλλήλως τον εκπαιδευόμενο, σύμφωνα πάντα με τις αρχές 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητη μία εκπαίδευση των 

εκπαιδευτών σχετικά με το μέντορινγκ, ώστε να κατακτήσουν τις απαραίτητες 

γνώσεις και ικανότητες για να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στο έργο τους 

(Aspfors & Fransson, 2015). 

Ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την μεντορική σχέση και 

ως εκ τούτου τη διαδικασία, είναι η παθητική στάση και μία στάση απροθυμίας από 

την πλευρά των καθοδηγουμένων, με την οποία έρχονται συχνά αντιμέτωποι οι 

εκπαιδευτές. Με κυρίαρχη την αντίληψη ότι ο μέντορας είναι ο ανώτερος σοφός της 

υπόθεσης, οι εκπαιδευόμενοι προτιμούν να μην εμπλακούν ενεργητικά στη 

διαδικασία καθώς δεν εμπιστεύονται τον εκπαιδευτή-μέντορα, τον αντιλαμβάνονται 

ως αξιολογητή και επόπτη και αντιμετωπίζουν την καθοδήγηση ως μία μη ευχάριστη 

διαδικασία (Achinstein & Athanases, 2006; Awaya, και συν., 2003; Θεοδώρου & 

Πετρίδου, 2014). 

Ακόμη, ανασταλτικά μπορούν να επηρεάσουν και κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες 

που μπορεί να προκύψουν. Όπως μας πληροφορεί και ο οδηγός εφαρμογής 

εκπαιδευτικής συμβουλευτικής-μέντορινγκ (Βαλάση, 2015, σ.57): 

 «Τα ατομικά χαρακτηριστικά του συμβούλου και συμβουλευόμενου, οι 

προδιαγραφές του προγράμματος και οι συνθήκες υλοποίησης, γλωσσικές και 

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό – οικονομικό 

πλαίσιο ασκούν επιδράσεις (περισσότερο ή λιγότερο συνειδητές) που 

διαμορφώνουν είτε εκλεκτικές συγγένειες που ευνοούν και πριμοδοτούν τη 

διαμόρφωση και την εξέλιξη της μεντορικής σχέσης είτε αποκλίσεις και 

αποστάσεις που θέτουν εμπόδια».  
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 Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, το γεγονός ότι πρόκειται για μία άτυπη και μη 

οργανωμένη διαδικασία, καθιστά την εφαρμογή της και μη υποχρεωτική. 

Εφαρμόζεται προαιρετικά απ’ όσους ενδιαφέρονται να το κάνουν και όχι με όλους 

αλλά με όσους έχει αναπτυχθεί μία πιο οικεία σχέση με χαρακτηριστικά κοινά με 

αυτά των διαπροσωπικών μας σχέσεων (Μανωλοπούλου, 2011). Αυτός ο άτυπος, 

λοιπόν, χαρακτήρας ελλοχεύει περιορισμούς ως προς την καθολική και 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή της διαδικασίας. 

3.4 Ερευνητική Επισκόπηση 

Πληθώρα ερευνών έχει ασχοληθεί με την πολυσυνθετότητα που χαρακτηρίζει τον 

ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων, αποδεικνύνοντας ότι όντως ο εκπαιδευτής πρέπει να 

υιοθετεί παράλληλα πολλαπλούς ρόλους. Πιο συγκεκριμένα, ο Rogers (2002), ο 

Jarvis (2004) και ο Κόκκος (2005) υποστηρίζουν στο έργο τους ότι ο εκπαιδευτής 

αναλόγως των συνθηκών εκπαίδευσης και του είδους των σχέσεων που αναπτύσσουν 

με τους εκπαιδευομένους τους λειτουργούν ανάλογα ως διαμεσολαβητές, 

συντονιστές, καταλύτες, καθοδηγητές, σύμβουλοι, υποστηρικτές και εμψυχωτές. O 

Rogers προσθέτει τους ρόλους του δασκάλου, του ακροατή, του μέλους της ομάδας 

και του αρχηγού της ομάδας, τονίζοντας τη σπουδαιότητα των κοινωνικών 

δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτει ο εκπαιδευτής, ώστε να χαρακτηρίζονται οι 

ομάδες από αυτονομία (Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2010). Το ίδιο και ο Ναυρίδης 

(2005) καταλήγει στο ότι ο εκπαιδευτής πρέπει να λειτουργεί με ενιαίο τρόπο ως 

συντονιστής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ως σύμβουλος, ως πάροχος κινήτρων και 

ως οδηγός προς το δρόμο για τη γνώση, ώστε να διευρύνει τις γνωστικές εμπειρίες 

και παραδοχές των εκπαιδευομένων. 

Εστιάζοντας  στο μεντορικό ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων, σύμφωνα με την έρευνα του 

Williams και των συνεργατών του (1998), προκύπτει μια ταξινόμηση των ρόλων που 

αναλαμβάνει ένας μεντορας σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα αφορά την προσωπική 

υποστήριξη των εκπαιδευομένων, με τον εκπαιδευτή-μέντορα να ακούει, να αναγνωρίζει, 

να σέβεται τον εκπαιδευόμενο και να τον συμβουλεύει σε πιο προσωπικό επίπεδο. Η 

δεύτερη ομάδα έχει να κάνει με την διδακτική όπου ο μέντορας λειτουργώντας ως 

πρότυπο ενημερώνει και παρέχει τόσο διαφορετικές διδακτικές τεχνικές όσο και 

ευκαιρίες για μάθηση και ανατροφοδότηση. Η τρίτη και τελευταία κατηγορία, αφορά τη 

διαδικασία της αξιολόγησης, με τον εκπαιδευτή να πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα τον 

τρόπο που επιβραβεύει και επισημαίνει τα λάθη, τονίζοντας πάντα τα θετικά στοιχεία των 
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εκπαιδευομένων. Ακόμη, σημαντική κρίνεται η διαπίστωση ότι οι εκπαιδευτές και 

μέντορες πρέπει να προσαρμόζουν τους ρόλους και τις τεχνικές τους, ανάλογα πάντα με 

τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και καθοδηγουμένων τους. 

Με τη σειρά τους οι Phillips και Fragoulis (2010), κάνουν λόγο για τον εκπαιδευτή-

μέντορα ως εμπειρογνώμονα του αντικειμένου διδασκαλίας, ώστε να είναι ικανός να 

επιλύει όλες τις απορίες των εκπαιδευομένων σχετικά με αυτό. Ακόμη τον 

χαρακτηρίζουν ως καθοδηγητή για οποιοδήποτε εκπαιδευτικό θέμα μπορεί να απασχολεί 

τους μαθητευόμενους,  σε μία προσπάθεια σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη. Με 

αυτόν τον τρόπο, προσθέτει ο Chval και οι συνεργάτες του (2010), γίνεται πιο εύκολο 

στο μέντορα να αναγνωρίσει τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, να τους παρέχει τα 

κατάλληλα κίνητρα ώστε να συμμετέχουν ενεργητικά στη διαδικασία με ανοιχτό μυαλό 

και να προσαρμόζει αναλόγως τις τεχνικές και στρατηγικές του προσεγγίσεις. 

Σύμφωνα με την έρευνα των Kwan και Lopez-Real (2005), οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες θεώρησαν ως σημαντικότερο ρόλο του μέντορα την παροχή 

ανατροφοδότησης, δίνοντας έμφαση στις προσανατολισμένες συμβουλές με στόχο την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Οι τρεις επόμενοι ρόλοι που ακολούθησαν ήταν αυτοί 

του παρατηρητή, του προτύπου και του συμβούλου και οι επόμενοι τρεις, του ισότιμου 

συνεργάτη, του εκπαιδευτή και του κριτικού φίλου. Σε αυτή τη μελέτη φαίνεται ότι οι 

ρόλοι που προσδίδουν έναν πιο προσωπικό και φιλικό χαρακτήρα, όπως αυτοί του 

συμβούλου, του ισότιμου συνεργάτη και του κριτικού φίλου, αποτελούν δευτερεύουσας 

σημασίας για τους συμμετέχοντες. Μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε στo είδος των σχέσεων 

παρά στην πρακτική και δεξιοτεχνική πλευρά της μεντορικής διαδικασίας. Αυτή η 

μετατόπιση ως προς την προτίμηση των ρόλων σίγουρα προτείνει μία πιο συνεργατική 

και διαπροσωπική οπτική του μέντορινγκ, η οποία με τη σειρά της μπορεί να επηρεάσει 

και την επαγγελματική ανάπτυξη του ίδιου του μέντορα.      

Εν κατακλείδι, σύμφωνα με όλα όσα αναφέραμε παραπάνω για το ρόλο των εκπαιδευτών 

και το μεντορικό ρόλο, αλλά και σύμφωνα με τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις 

σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων και τα προγράμματα κατάρτισης, όλοι οι 

εκπαιδευτές αποτελούν εν δυνάμει μέντορες. Οφείλουν να γνωρίζουν πολύ καλά το 

αντικείμενο διδασκαλίας τους, να διαθέτουν αρκετή διδακτική εμπειρία και να 

αναγνωρίζουν τις ανάγκες των εκπαιδευομένων τους. Ανάλογα με αυτές τις ανάγκες 

προσαρμόζουν την υποστήριξη και καθοδήγηση που παρέχουν, ώστε να επιτύχουν στο 

εκπαιδευτικό τους έργο και στα ζητούμενα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

(Ματσούκη, 2019).   
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Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογία Έρευνας 

4.1 Σκοπός της Έρευνας και Ερευνητικά Ερωτήματα 

Ο βασικός σκοπός της παρούσας εμπειρικής έρευνας είναι να διερευνηθεί και να 

αναδειχθεί ο ρόλος και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτών ενηλίκων σχετικά με τον 

μεντορικό τους ρόλο ως προς την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων. Πιο 

συγκεκριμένα, μέσω της διεξαγωγής ατομικών συνεντεύξεων, η έρευνα στοχεύει: 

στην ανάδειξη των αντιλήψεων των εκπαιδευτών σχετικά με τον ρόλο τους ως 

μέντορες όντας παράλληλα και εκπαιδευτές, των απόψεών τους για την συμβολή του 

μέντορινγκ στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων, καθώς και τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την εφαρμογή αυτού του διττού ρόλου. 

Ειδικότερα, τα ερευνητικά ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν είναι: 

1) Πώς αντιλαμβάνονται οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων τον μεντορικό τους ρόλο; 

2) Ποιες είναι οι απόψεις των Εκπαιδευτών Ενηλίκων για την συμβολή του 

μέντορινγκ στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων; 

3) Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν κατά την εφαρμογή του ρόλου τους; 
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4.2 Αναγκαιότητα της έρευνας 

Παρά το γεγονός ότι η προσέγγιση του μέντορινγκ και η συμβολή του στην 

επαγγελματική και όχι μόνο ανάπτυξη, τόσο των μεντόρων όσο και των 

μαθητευόμενων, μελετάται όλο και περισσότερο στις μέρες μας, το φαινόμενο αυτό 

δεν έχει διερευνηθεί υπό το πρίσμα των εκπαιδευτών ενηλίκων, ως εκπαιδευτές/τριες 

και μέντορες ταυτόχρονα, σε φορείς δια βίου μάθησης στη χώρα μας. Κριτήρια, 

λοιπόν, επιλογής του συγκεκριμένου θέματος αποτέλεσαν η ανάγκη για περαιτέρω 

μελέτη του πεδίου της συμβουλευτικής στο χώρο της δια βίου μάθησης, λόγω της 

επικαιρότητας που το χαρακτηρίζει και των συνεχών εξελίξεων που σημειώνονται. 

Ακόμη, συνέβαλε θετικά ως προς την επιλογή του θέματος και το  προσωπικό 

ενδιαφέρον της ερευνήτριας για την συμβουλευτική, την εκπαίδευση ενηλίκων και 

την αξιοποίηση αυτής της προσέγγισης στην εκπαιδευτική πρακτική.  

Η εν λόγω έρευνα επιχειρεί να μελετήσει τις απόψεις των εκπαιδευτών ενηλίκων σε 

φορείς δια βίου μάθησης των δήμων Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης, για να 

διαπιστωθεί η συμβολή του mentoring, του μεντορικού αυτού ρόλου του εκπαιδευτή 

στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων. Δεν στοχεύει στη γενίκευση των 

συμπερασμάτων, αλλά στην αποτύπωση των απόψεων μίας μικρής ομάδας που 

αποτελείται από σκόπιμα επιλεγμένους εκπαιδευτές σχετικά με τον μεντορικό τους 

ρόλο ως προς την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων, αλλά και με την 

βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του θεσμού προς αυτόν το σκοπό. 

Ακόμη, θα διαφανεί ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η συμβουλευτική 

καθοδήγησης στην ανάπτυξη αυτή και θα αναδειχθεί η ανάγκη για στοχευμένη 

κατάρτιση των εκπαιδευτών ενηλίκων σχετικά με το μέντορινγκ, την επιλογή ικανού 

προσωπικού και την υποστήριξη αυτής της σχέσης μέσω της καλής επικοινωνίας και 

λειτουργίας γενικότερα. Τέλος, η διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος υπό την 

σκοπιά των εκπαιδευτών ενηλίκων θα συμβάλλει στον εμπλουτισμό τόσο του 

ερευνητικού όσο και του σχετικού βιβλιογραφικού πεδίου.  
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4.3 Μεθοδολογική Προσέγγιση Έρευνας 

4.3.1 Είδος Έρευνας - Ποιοτική  

Η μεθοδολογία της έρευνας αποτελείται από ένα σύνολο διαδικασιών κομβικής 

σημασίας, καθώς ο ερευνητής καλείται να τις σχεδιάσει, να τις προσαρμόσει 

σύμφωνα με αυτό που ψάχνει και όχι το αντίστροφο και τέλος να τις ακολουθήσει. 

Πρόκειται για την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και την υλοποίηση τους ώστε 

να διεξαχθεί ομαλά η έρευνα, η οποία απαιτεί την αμέριστη συγκέντρωση και 

προσήλωση του ερευνητή στον αρχικό του στόχο, δηλαδή να συγκεντρώσει τον 

απαραίτητο αριθμό πληροφοριών με τον πλέον καλύτερο και κατάλληλο τρόπο, ώστε 

να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα (Λαγουμιτζής, Βλαχόπουλος, & 

Κουτσογιάννης, 2015). 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που κρίνεται ως καταλληλότερη, λοιπόν, στην 

περίπτωσή μας είναι η ποιοτική έρευνα. Σύμφωνα με την Παρασκευοπούλου-Κόλλια 

(2008), ο ερευνητής αποτελεί ένα ενεργό υποκείμενο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής 

της έρευνας, καθώς οι ποιοτικές μέθοδοι δεν αποκλείουν κανένα στοιχείο συλλογής. 

Η συνεχής διακριτική παρατήρηση του συνεντευξιαζόμενου, από τον τρόπο που 

μιλάει μέχρι τον τρόπο που κάθεται και κινείται, η καταγραφή κάποιων βοηθητικών 

σημειώσεων αποτελούν δείγματα του τρόπου που ενεργεί ο ερευνητής παράλληλα με 

τον ερωτώμενο, ώστε να συλλέξει τα δεδομένα του και να τα ερμηνεύσει όπως είναι, 

χωρίς οποιαδήποτε παρεμβολή σε αυτά. Αυτό προαπαιτεί, φυσικά, την κατάλληλη 

προετοιμασία του ερευνητή και ιδανικά την διεξαγωγή κάποιων πιλοτικών 

συνεντεύξεων, ώστε να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ως προς την 

συλλογή των δεδομένων του. 

Ακόμη, το γεγονός ότι η ποιοτική μέθοδος συλλογής δεδομένων απαιτεί μικρό αριθμό 

δείγματος προς μελέτη, καθώς δεν την ενδιαφέρει να εφαρμόσει την λεγόμενη 

στατιστική και να μετρήσει την ποσότητα, αλλά αντίθετα να κατανοήσει και να 

ερμηνεύσει ένα φαινόμενο, απαντώντας στο ‘πώς’ και το ‘γιατί’, την καθιστά την 

πλέον κατάλληλη ερευνητική μέθοδο για τις ανάγκες της έρευνάς μας. Ένας άλλος 

λόγος που μας οδήγησε στο να την επιλέξουμε είναι η δυναμική που την 

χαρακτηρίζει, καθώς τα πράγματα δεν εξελίσσονται πάντα όπως τα σχεδιάζουμε στο 

πλάνο μας. Για παράδειγμα, μπορεί να κρίνουμε ότι κάτι δεν χρειάζεται να το 

ρωτήσουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή ή και καθόλου, ή αντίθετα να χρειαστεί να 
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προσθέσουμε κάποια ερώτηση γιατί ενδεχομένως να αναδείχθηκε κάτι, ίσως κάποια 

ιδέα, που εμείς δεν την είχαμε σκεφτεί και θα ήταν ενδιαφέρον να την εντάξουμε 

στην ερευνά μας και να την μελετήσουμε. Και φυσικά δεν μπορούμε να 

παραλείψουμε ως λόγο επιλογής αυτής της μεθόδου το γεγονός ότι περιλαμβάνει το 

στοιχείο της υποκειμενικότητας από την πλευρά του ερωτώμενου, καθώς ο 

ερευνητής, ως λευκός καμβάς, ξεκινάει την διαδικασία της συνέντευξης χωρίς 

πρότερες ιδέες και αντιλήψεις και χωρίς κανέναν υποκειμενισμό, αλλά έτοιμος να 

δεχτεί και να συλλέξει όσα περισσότερα μπορεί από τον κάθε συνεντευξιαζόμενο. 

Αυτός, λοιπόν, με την σειρά του, μέσω της αλληλεπίδρασης με τον ερευνητή και 

υποθέτοντας ότι είναι θετικός απέναντι στην όλη διαδικασία και νιώθει άνετα σε 

κάποιο χώρο εργασίας ή της καθημερινότητας του, θα απαντήσει υποκειμενικά, αλλά 

αληθινά, εγκάρδια και όχι τυπικά (Ζαφειρόπουλος, 2015). 

4.3.2 Ερευνητικό Εργαλείο 

Για τις ανάγκες της εργασίας χρησιμοποιήσαμε ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία 

της ποιοτικής μεθόδου, την συνέντευξη. Κύρια χαρακτηριστικά αυτής, η συνεχής 

αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ του ερευνητή και των ερωτώμενων, καθώς 

και μία ευελιξία, μιας και δεν απαιτείται να τηρούνται αυστηρά όλα τα βήματα της 

διαδικασίας με μία συγκεκριμένη σειρά (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008).  

Πιο συγκεκριμένα, η προσωπική συνέντευξη που εφαρμόστηκε αποτελεί ίσως και την 

πιο συνηθισμένη ποιοτική μέθοδο επιλογής, λόγω ακριβώς αυτής της ευελιξίας που 

την χαρακτηρίζει, του αισθήματος της αμεσότητας, αλλά και της άνεσης που νιώθουν 

οι ερωτώμενοι συνήθως σε αυτή. Σημαντικά συνέβαλε και το χαμηλό κόστος για την 

διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Ακόμη, κύριο ρόλο διαδραματίζει η επικοινωνία και η 

συζήτηση μεταξύ του ερευνητή και των ερωτώμενων, από όπου και θα προκύψουν 

αβίαστα τα δεδομένα μας, μέσα από τις απόψεις και τις αντιλήψεις των ερωτώμενων 

(Ζαφειρόπουλος, 2015). 

 Ανάμεσα, λοιπόν, στα τρία είδη συνεντεύξεων των Cohen, Manion & Morisson 

(2008) (δομημένη, μη δομημένη και ημιδομημένη) επιλέξαμε την ημιδομημένη 

συνέντευξη σε βάθος, αφού στόχος είναι η καταγραφή των προσωπικών απόψεων και 

αντιλήψεων των εκπαιδευτών ενηλίκων σχετικά με την συμβολή του mentoring στην 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων και επιτρέπει την περαιτέρω 

εμβάθυνση, καθώς και την προσθήκη ή αλλαγή της σειράς των ερωτήσεων. 
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Πρόκειται για ένα δυναμικό ευέλικτο εργαλείο, που επιτρέπει τον μη αυστηρό 

σχεδιασμό του, καθώς και ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Το ίδιο υποστηρίζει και ο 

Ιωσηφίδης (2008), τονίζοντας την ευελιξία που το χαρακτηρίζει σχετικά με την μη 

αυστηρή τήρηση του πλάνου, την πρόσθεση ή αφαίρεση ερωτήσεων αναλόγως με την 

συζήτηση, καθώς και την αλλαγή στη σειρά αυτών. 

Πέρα, όμως, από τα πλεονεκτήματα που αναφέραμε για το συγκεκριμένο ερευνητικό 

εργαλείο, σύμφωνα με τους Cohen, Manion & Morrison (2008), υπάρχουν και τα 

εξής  μειονεκτήματα, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Αρχικά αναφέρουν ότι 

η υποκειμενικότητα που το χαρακτηρίζει μπορεί ταυτόχρονα να αποτελέσει 

πρόβλημα, καθώς ο συνεντευξιαζόμενος μπορεί να επηρεαστεί από τον συνεντευκτή. 

Γι’ αυτό το λόγο ο ερευνητής καλείται να εμπλουτίζει μεν τη διαδικασία της 

συζήτησης, χωρίς όμως να καθοδηγεί τον ερωτώμενο και να τον επηρεάζει μέσω της 

έμμεσης ή και άμεσης προβολής των δικών του ιδεών και αντιλήψεων για το υπό 

μελέτη φαινόμενο. Ο ερευνητής, αποστασιοποιημένος από τις όποιες a priori ιδέες 

του, στοχεύει στο να συλλέξει τα δεδομένα του σε βάθος, χωρίς να επηρεάζει αλλά 

πάντοτε να παρατηρεί και να αλληλεπιδρά με τον ερωτώμενο αναλόγως. 

Ακόμη, εκτός από τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν σχετικά με τον χρόνο 

και τον χώρο που θα πραγματοποιηθούν οι συνεντεύξεις, τον εντοπισμό του 

απαραίτητου δείγματος, καθώς και τις λεκτικές και επικοινωνιακές ικανότητες τόσο 

του ερευνητή όσο και των ερωτώμενων, ώστε να κυλήσουν ομαλά και ικανοποιητικά 

οι συνεντεύξεις, ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να προκύψει σύμφωνα με τον Μάγο 

(2005), αφορά τη χρήση του μαγνητοφώνου. Σύμφωνα με πολλές έρευνες 

εστιασμένες στο χώρο της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί συνήθως χαρακτηρίζονται 

από μία «καχυποψία» και «διστακτικότητα», όπως λέει και ο ίδιος (σ.8, §3), ειδικά 

όταν πρόκειται για κάτι που τους αφορά άμεσα σε επαγγελματικό επίπεδο και 

νιώθουν ότι ίσως αμφισβητείται ο ρόλος τους.  

Συνηθίζεται, λοιπόν, κάποιοι εκπαιδευτικοί να αρνούνται να ηχογραφηθούν, κάτι που 

δυσκολεύει με την σειρά του τον ερευνητή καθώς αντί της διαδικασίας της 

απομαγνητοφώνησης που ακολουθεί, πλέον καλείται να σημειώνει ό, τι ακούει, όσο 

πιο γρήγορα μπορεί, κάτι ιδιαίτερα δύσκολο μιας και το αντιμετωπίσαμε και στην 

συγκεκριμένη έρευνα και ήταν αδύνατο να σημειωθούν όλα αυτολεξεί. Μία εξήγηση 

που δίνει ο Μάγος (2005) σε αυτή την διστακτικότητα, όπως την χαρακτηρίζει, είναι 
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η έλλειψη συμμετοχής από την πλευρά των εκπαιδευτικών σε τέτοιου τύπου 

εκπαιδευτικές μελέτες, καθώς και η σύγχυση του εργαλείου της συνέντευξης με την 

διαδικασία της αξιολόγησης. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι για τις ανάγκες της έρευνάς μας 

σχεδιάσαμε έναν οδηγό συνέντευξης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), στον οποίο βασιστήκαμε 

για την διεξαγωγή των ημιδομημένων συνεντεύξεων. Σχεδιάστηκε με βάση τους 

στόχους της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία θέλουμε να 

απαντήσουμε με βάση τα δεδομένα που θα συλλέξουμε, σε συνδυασμό πάντα με την 

βιβλιογραφική επισκόπηση. Πιο συγκεκριμένα, για την κατασκευή των ερωτήσεων 

βασιστήκαμε στην έρευνα των Ehrich & Hansford   (2008), της  Ehrich (2013), και 

των Phillips & Fragoulis (2010), οι οποίοι εστιάζουν στο έργο τους στη διαδικασία 

του μέντορινγκ, τα οφέλη και τις δυσκολίες που απορρέουν από αυτή και στο ρόλο 

του μέντορα. Ο οδηγός αποτελείται από τρεις βασικούς άξονες τους οποίους 

εμπλουτίσαμε με κύριες και διευκρινιστικές ερωτήσεις.  

Πιο συγκεκριμένα, αποτελείται από τον Ά Άξονα ο οποίος εστιάζει στις αντιλήψεις 

των εκπαιδευτών ενηλίκων σχετικά με τον μεντορικό τους ρόλο, τον Β΄ Άξονα που 

ασχολείται με το μέντορινγκ και την συμβολή του στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευομένων και τέλος τον Γ΄ Άξονα, που επικεντρώνεται στις δυσκολίες 

άσκησης αυτού του ρόλου, καθώς και στις προτάσεις βελτίωσης του θεσμού αυτού. 

4.3.3 Δειγματοληψία και πληθυσμός της έρευνας 

Είναι γεγονός ότι την ποιοτική έρευνα δεν την ενδιαφέρει τόσο να γενικεύσει, όσο να 

μελετήσει κάτι πολύ συγκεκριμένο και ειδικό, απαντώντας στις ερωτήσεις «πώς» και 

«γιατί». Την ίδια άποψη έχει ο Μαντζούκας (2007, σ.241), ο οποίος αναφέρει 

χαρακτηριστικά:  

«…ο ποιοτικός ερευνητής, σύμφωνα με τα αντιληπτικά περιγράμματα που 

πληροφορούν την ποιοτική μεθοδολογία, δεν έχει σκοπό να συλλάβει το 

γενικό και αντικειμενικό, αλλά το ειδικό και συγκεκριμένο. Επιπλέον, η 

ερευνητική ερώτηση δεν έχει στόχο την ποσότητα αλλά την ποιότητα…ο 

ποιοτικός ερευνητής δεν μπορεί να έχει ως στόχο το μεγάλο ποσοτικά δείγμα 

ούτε την αντικειμενική και τυχαία δειγματοληψία».  
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Έχοντας, λοιπόν, υπόψη ότι δεν μας ενδιαφέρει ένα μεγάλο σε αριθμό δείγμα αλλά 

ένα δείγμα κατάλληλο ως προς την συλλογή των απαραίτητων ποιοτικών 

πληροφοριών, καταλήξαμε στην επιλογή ενός ικανού αριθμού εκπαιδευτών 

ενηλίκων, 18 σε αριθμό, οι μισοί από το δήμο Θεσσαλονίκης και οι άλλοι μισοί από 

την Αλεξανδρούπολη. Φτάνοντας σε αυτόν τον αριθμό και αναλύοντας τα δεδομένα 

που είχαμε συλλέξει διαπιστώσαμε ότι οι ιδέες επαναλαμβάνονταν σε πολλά σημεία 

και δεν λαμβάναμε νέες πληροφορίες, με αποτέλεσμα να θεωρήσουμε ότι τα 

δεδομένα που ήδη συλλέξαμε μας οδήγησαν στην επίτευξη της έννοιας του 

‘κορεσμού’ και δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε την διαδικασία των συνεντεύξεων. 

Όπως λέει και ο Μαντζούκας (2007, σ.241): «…στην ποιοτική έρευνα το δείγμα δεν 

χρειάζεται να είναι ποσοτικά μεγάλο για τη διεξαγωγή έγκυρης έρευνας. Συνήθως 

αφορά σε διψήφιο ή ακόμη και σε μονοψήφιο αριθμό. Ένα μεγάλο δείγμα δεν 

εξυπηρετεί ούτε τους στόχους ούτε τους σκοπούς της ποιοτικής έρευνας». 

Ακόμη, υποστηρίζει ότι ένας μεγάλος αριθμός δείγματος ενέχει τον κίνδυνο έλλειψης 

των υποκειμενικών στοιχείων που θέλουμε να κατανοήσουμε μιας και μιλάμε για 

ποιοτική έρευνα, με αποτέλεσμα αυτό να λειτουργεί ανασταλτικά σχετικά με την 

εγκυρότητα της έρευνάς μας. Για την επιλογή, λοιπόν, του δείγματος μας 

αξιοποιήσαμε δυο είδη δειγματοληψίας. Ξεκινήσαμε με την βολική δειγματοληψία 

και μέσω της χιονοστιβάδας συνεχίσαμε την διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Και τα 

δύο είδη ανήκουν στα δείγματα μη πιθανοτήτων, καθώς εστιάσαμε σε μία 

συγκεκριμένη ομάδα γνωρίζοντας ότι το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό μόνο για τον 

εαυτό του (Cohen, Manion, & Morrison, 2008). 

Το κριτήριο στο οποίο βασίσαμε αρχικά την βολική επιλογή του δείγματος μας, 

αποτέλεσε μία στοιχειώδης γνώση για το μέντορινγκ, καθώς όλες μας οι ερωτήσεις 

βασίζονται σε αυτό. Θεωρήσαμε, λοιπόν, ότι κάποιος που δεν γνωρίζει καν τι είναι, 

δεν θα μπορούσε να απαντήσει και στις αντίστοιχες ερωτήσεις. Επίσης, αφού 

βρήκαμε άτομα που πληρούσαν τα κριτήρια που θέσαμε, εκείνα μας πρότειναν 

περαιτέρω άτομα τα οποία κατά τη γνώμη τους, πληρούσαν επίσης τα κριτήρια.  

 Κριτήρια αποτέλεσαν: 1) το επάγγελμα του εκπαιδευτή ενηλίκων, τόσο ανδρών όσο 

και γυναικών, 2) η ελάχιστη προϋπηρεσία 4 χρόνων, 3) ελάχιστο ηλικιακό όριο τα 27 

έτη και 4) ποικιλία ειδικοτήτων των εκπαιδευτών. Ακολουθεί ο Πίνακας 2 όπου 

παρουσιάζεται σύντομα το προφίλ του δείγματός μας.  
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Πίνακας 2. Προφίλ δείγματος έρευνας 

Δείγμα Φύλο Ηλικία Πόλη Επίπεδο 

Σπουδών 

Χρόνια 

Προϋπηρεσίας 

ως Εκπαιδευτές 

Φορείς 

Απασχόλησης 

ΕΕ1 Γ 48 Θ ΔΜΣ 19 ΙΕΚ-ΚΕΚ 

ΕΕ2 Γ 39 Θ ΔΜΣ 16 ΙΕΚ-ΚΕΚ-

Voucher 

ΟΑΕΔ 

ΕΕ3 Γ 44 Θ ΔΜΣ 15 ΙΕΚ-ΚΕΚ 

ΕΕ4 Γ 63 Α ΔΜΣ 10 ΙΕΚ-ΣΔΕ 

ΕΕ5 Γ 38 Α ΔΜΣ 9 ΙΕΚ-ΚΔΒΜ 

ΕΕ6 Γ 34 Α ΔΜΣ 12 ΙΕΚ 

ΕΕ7 Α 32 Α ΑΕΙ 5 ΙΕΚ-ΚΕΚ-

ΚΔΒΜ-

Επιμορφώσεις 

εκπαιδευτικών 

ΕΕ8 2Α 61 Α ΑΕΙ 15 ΣΔΕ 

ΕΕ9 Α 43 Α ΑΕΙ 8 ΚΕΚ-ΣΔΕ 
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ΕΕ10 Γ 28 Α ΑΕΙ 4 ΚΔΒΜ 

ΕΕ11 Γ 44 Α ΔΜΣ 11 ΚΕΚ-ΚΔΒΜ-

Επιμορφώσεις 

εκπαιδευτικών 

ΕΕ12 Γ 30 Α ΔΜΣ 6 ΚΔΒΜ 

ΕΕ13 Γ 51 Θ ΑΕΙ 12 ΚΔΒΜ, 

Επιμορφώσεις 

εκπαιδευτικών 

ΕΕ14 Α 42 Θ ΔΜΣ 7 ΚΕΚ, ΚΔΒΜ 

ΕΕ15 Γ 51 Θ ΔΜΣ 24 ΚΔΒΜ, ΣΔΕ 

ΕΕ16 Α 42 Θ ΑΕΙ 8 ΚΕΚ, ΙΕΚ, 

ΣΔΕ 

ΕΕ17 Α 36 Θ ΔΜΣ 10 ΙΕΚ, ΚΕΚ 

ΕΕ18 Γ 54 Θ ΑΕΙ 15 ΙΕΚ, Εσπερινό 

ΕΠΑΛ 

 

4.3.4 Μέθοδος Συλλογής και Ανάλυσης δεδομένων έρευνας  

Όλες οι προσωπικές συνεντεύξεις, από τις οποίες συλλέξαμε τα ερευνητικά μας 

δεδομένα το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του 2019 μέχρι και τον Οκτώβριο 

του 2019, μαγνητοφωνήθηκαν, εκτός από 3 που αρνήθηκαν οι εκπαιδευτές και τις 

πραγματοποιήσαμε κρατώντας όσο περισσότερες σημειώσεις μπορούσαμε. Στη 



57 
 

συνέχεια ακολούθησε η διαδικασία της απομαγνητοφώνησης λέξη προς λέξη, ώστε 

να παραχθεί το γραπτό κείμενο. Εφαρμόσαμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 

διεξαγωγή των συνεντεύξεων, προσκομίζοντας στους εκπαιδευτές την σχετική 

αδειοδότηση ως προς την εθελοντική συμμετοχή τους στην έρευνα, την 

μαγνητοφώνησή τους, καθώς και την δημοσίευση των αποτελεσμάτων, οι οποίες τους 

επεστράφησαν, με όρο την διατήρηση της ανωνυμίας τους.  

Η μέθοδος ανάλυσης που αξιοποιήθηκε για τα ερευνητικά μας δεδομένα είναι η 

λεγόμενη Εμπειρικά Θεμελιωμένη Θεωρία (ΕΘΘ). Πρόκειται για ένα δομημένο και 

συστηματικό μοντέλο, το οποίο έχει ως στόχο την παραγωγή θεωρίας για το υπό 

μελέτη αντικείμενο, βασιζόμενη στα εμπειρικά δεδομένα και ως εκ τούτου στην 

σταδιακή τους ανάλυση (Τσιώλης, 2014α). Πιο αναλυτικά, προέκυψε μετά από την 

συνεργασία των κοινωνιολόγων Strauss και Glaser την δεκαετία του ΄60, ως 

απάντηση στις  τότε εδραιωμένες πεποιθήσεις που υποβίβαζαν την ποιοτική έρευνα 

και δεν την αναγνώριζαν ως μία αξιόπιστη και συστηματική μέθοδο ανάλυσης 

δεδομένων. Για την ανάλυση αυτή αξιοποιείται ένα σύνολο επαγωγικών διαδικασιών, 

με τη βοήθεια των οποίων από τις προσωπικές εμπειρίες του δείγματος, καταλήγουμε 

σταδιακά σε πιο γενικές έννοιες ως προς την ερμηνεία των δεδομένων μας, με στόχο 

να ανακαλύψουμε την ύπαρξη μοτίβων ανάμεσά τους (Charmaz, 1995). 

Σύμφωνα με τον Τσιώλη (2014β), βασικά χαρακτηριστικά της ΕΘΘ αποτελούν η 

ευελιξία και η αλληλεπίδραση. Πιο συγκεκριμένα, τα διάφορα μέρη της έρευνας δεν 

αποτελούν ξεχωριστά τμήματα αλλά αλληλοεξαρτώμενα, με το ένα να εφοδιάζει το 

άλλο. Λόγω αυτής της αλληλοεξάρτησης, παρατηρείται ένας συνεχής διάλογος 

ανάμεσα στην παραγωγή και ανάλυση των δεδομένων, με αποτέλεσμα να επιτρέπεται 

η αναθεώρηση πολλών παραγόντων, όπως για παράδειγμα τα ερευνητικά ερωτήματα 

ή η δημιουργία των εννοιολογικών κατηγοριών. Όπως έχει υποστηρίξει και ο ίδιος 

(2014β, σ.95):  

«Η επεξεργασία του υλικού εμπνέεται από τις θεωρητικές προκατανοήσεις 

του αναλυτή, αλλά και τις μετασχηματίζει. Επίσης, καθοδηγεί την επιλογή 

των επόμενων περιπτώσεων στη βάση θεωρητικών κριτηρίων, τα οποία 

προκύπτουν σταδιακά από την ανάλυση του εμπειρικού υλικού που έχει 

συλλεχθεί έως εκείνη τη στιγμή». 
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Όσον αφορά στη συγκέντρωση των δεδομένων, αυτή σταματάει όταν παρατηρηθεί ο 

λεγόμενος θεωρητικός κορεσμός, δηλαδή όταν τα νέα δεδομένα δεν μας προσφέρουν 

επιπλέον πληροφορίες και δε συμπληρώνουν άλλο τις έννοιές μας. Ακόμη, σε αυτή τη 

μέθοδο δεν απαγορεύεται ο/η ερευνητής/τρια να χρησιμοποιήσει τις πρότερες 

γνώσεις του/της για την διαμόρφωση των εννοιολογικών κατηγοριών, οι οποίες 

αργότερα θα τεθούν υπό επεξεργασία και θα αναλυθούν, χωρίς όμως αυτό να 

σημαίνει ότι θα τις εφαρμόσει αναγκαστικά στα δεδομένα και θα επηρεαστεί η 

λεπτομερής σκοπιά του/της (Τσιώλης, 2014α). 

Το γεγονός, λοιπόν, ότι πρόκειται για μία συστηματική θεωρία, που ταυτόχρονα την 

χαρακτηρίζει μία ευελιξία, η οποία επιτρέπει την επιστροφή και αναθεώρηση σε 

οποιοδήποτε βήμα, οποιαδήποτε στιγμή (Ίσαρη & Πουρκός, 2015), μας οδήγησε στο 

να την επιλέξουμε ως το πλέον κατάλληλο μοντέλο για την επεξεργασία και ανάλυση 

των δεδομένων μας, καθώς σκοπός μας είναι να αναδείξουμε τη θεωρία μέσα από την 

έρευνα και όχι να βασιστεί η έρευνα σε μία ήδη κατασκευασμένη. Τέλος, πριν 

προχωρήσουμε στην παράθεση και επεξήγηση των βημάτων της ΕΘΘ, πρέπει να 

αναφέρουμε ότι για την μετάφραση των δεδομένων μας, η ερμηνεία που θα δοθεί σε 

αυτά είναι ένας από τους τρόπους που θα μπορούσαν να ερμηνευτούν, αλλά εφόσον η 

ερμηνεία μας βασίζεται στα δεδομένα μας και υποστηρίζεται από αυτά, τότε 

θεωρείται ισχύουσα, ακόμη κι αν υπάρχουν κι άλλοι τρόποι εξήγησης (Auerbach & 

Silverstein, 2003). 

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον Τσιώλη (2014β), τα βήματα τα οποία ακολουθήσαμε 

για την ομαλή συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων μας είναι τα 

εξής: 

1) Αρχικά, αφού δηλώσαμε το ενδιαφέρον μας για το συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο, 

θέσαμε τους ερευνητικούς μας στόχους. Εμπλουτίσαμε το θεωρητικό μας υπόβαθρο 

μέσω της σχετικής βιβλιογραφικής επισκόπησης και στη συνέχεια ορίσαμε τα 

ερευνητικά μας ερωτήματα σε μία πρώτη φάση, καθώς σύμφωνα με την ΕΘΘ 

γνωρίζαμε ότι στην πορεία ενδεχομένως να υποστούν αναθεώρηση και τροποποίηση 

ανάλογα με τα δεδομένα μας.   

2) Στη συνέχεια, προχωρήσαμε στη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και στη συλλογή 

των δεδομένων μας. Μετά την απομαγνητοφώνησή τους σε γραπτό κείμενο, 

ξεκινήσαμε να διαβάζουμε ξανά και ξανά το υλικό μας, ώστε να έχουμε μία πρώτη 
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ιδέα για τις απόψεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτών και να αναζητήσουμε τα πρώτα 

θέματα ή μοτίβα που μας ενδιαφέρουν για την έρευνά μας. Επίσης, 

πραγματοποιήθηκε μία πρώτη καταγραφή των αρχικών μας ιδεών, τι αναμέναμε 

δηλαδή από την επεξεργασία των κειμένων μας, πριν προχωρήσουμε στο επόμενο 

βήμα. 

3) Σε αυτό το στάδιο κωδικοποιήσαμε αποσπάσματα των κειμένων μας. Πιο 

συγκεκριμένα,  αποδώσαμε μικρούς τίτλους, στα σημαντικά κομμάτια που μας 

ενδιέφεραν νοηματικά για την έρευνά μας. Μάλιστα σε κάποια τμήματα δόθηκαν 

περισσότερα από ένα ονόματα, καθώς μπορούσαν να ερμηνευτούν και με άλλο τρόπο 

(πχ. η προσαρμογή της ύλης στις ανάγκες των εκπαιδευομένων αναφέρθηκε ως 

μορφή μέντορινγκ αλλά και ως κομμάτι του ρόλου του εκπαιδευτή-μέντορα). 

Καταλήξαμε στην δημιουργία κωδικών ονομάτων, τα οποία στη συνέχεια τα 

ομαδοποιήσαμε σε επαναλαμβανόμενες ιδέες (repeating ideas). 

4) Έπειτα, με βάση την ουσία και το περιεχόμενο των δεδομένων, ακολούθησε η 

αναζήτηση θεμάτων, δηλαδή μοτίβων, που σχηματίζονται από τον συνδυασμό των 

βασικών και επαναλαμβανόμενων ιδεών. 

 5) Ακολούθησε η επανεξέταση των θεμάτων που δημιουργήσαμε, καθώς κάποιο 

μπορεί να μην πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να το εντάξουμε στην 

έρευνά μας, πχ. αν τα δεδομένα δεν ήταν αρκετά για να το υποστηρίξουν. 

Απαραίτητο κριτήριο τα δεδομένα του κάθε θέματος να συνδέονται νοηματικά 

μεταξύ τους, καθώς και τα θέματα να μην συγχέονται αλλά να είναι ευδιάκριτα 

διαχωρισμένα το ένα από το άλλο. Επίσης, εκτός από την περίπτωση να 

συμπεριλάβαμε κάποιο θέμα που ίσως να είναι περιττό, υπάρχει και η περίπτωση να 

μην συμπεριλάβαμε κάτι που θα έπρεπε. Κρίναμε, λοιπόν, ότι κατά τη διεξαγωγή των 

συνεντεύξεων προέκυψαν δύο σημαντικά θέματα που δεν εντάχθηκαν στον οδηγό και 

αποφασίσαμε να τα εντάξουμε στα αποτελέσματα, καθώς τα θεωρήσαμε εξίσου 

σημαντικά. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται, πρώτον, για την άγνοια που επικρατεί γύρω 

από την διαδικασία του μέντορινγκ σε εκπαιδευτές και εκπαιδευομένους και δεύτερον 

για το αν οι εκπαιδευτές/τριες πρέπει να πληρώνονται έξτρα γι’ αυτό. Σε αυτό το 

σημείο να αναφέρουμε ότι, καθώς αυτά τα δύο θέματα δεν είχαν προβλεφθεί από τον 

οδηγό αλλά προέκυψαν στην πορεία, ο αριθμός των ατόμων που τα σχολίασαν ήταν 

ένας ικανός αριθμός που μας επέτρεψε να τα συμπεριλάβουμε στην έρευνά μας. Το 
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θέμα της ‘άγνοιας για το μέντορινγκ σχολιάστηκε από 10 στα 18 άτομα και του ‘ναι, 

όχι στην πληρωμή’ αντίστοιχα από 8. 

6) Στη συνέχεια ομαδοποιήσαμε τα θέματά μας σε γενικότερες κατηγορίες ώστε να 

διαμορφώσουμε τα τελικά δενδρο-διαγράμματα για τον κάθε άξονα της συνέντευξης, 

ο οποίος αποτελείται, από κάτω προς το πάνω, από: α) τις επαναλαμβανόμενες ιδέες, 

β) τα θέματα-μοτίβα, γ) τις κατηγορίες και δ) τον άξονα. Έχοντας πλέον σχηματίσει 

τα δένδρο-διαγράμματα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, σ.120-123), το καθένα από τα οποία 

αντιστοιχεί σε έναν άξονα,  ελέγξαμε την σύνδεση των θεμάτων με τα ερευνητικά 

ερωτήματα, τα οποία και τροποποιήσαμε αναλόγως με βάση το ποιοτικό υλικό, 

διαδικασία αναμενόμενη και αποδεκτή στην ΕΘΘ. 

 7) Φτάνοντας στο τελευταίο στάδιο, περιγράψαμε το περιεχόμενο των δεδομένων 

μας, μετά την επεξεργασία των τελικών θεμάτων, με τον πιο απλό και κατανοητό 

προς τους αναγνώστες τρόπο, προκαλώντας το ενδιαφέρον τους και παράλληλα 

βεβαιώνοντάς τους για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των όσων λέμε. Όπως 

υποστηρίζει και ο Τσιώλης (2014β, σ.98): «Τελικός στόχος της ερευνητικής 

διαδικασίας είναι η παραγωγή μιας ‘εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας’ σε σχέση με το 

εξεταζόμενο ερευνητικό αντικείμενο». Πρόκειται στην ουσία για την διήγηση μίας 

ιστορίας με απλό και ενδιαφέροντα τρόπο, ο οποίος ταυτόχρονα υποδεικνύει την 

συνοχή των δεδομένων μας, τόσο τοποθετημένα υπό την ομπρέλα του κάθε θέματος, 

όσο και των θεμάτων μεταξύ τους. Σε αυτό το σημείο επιλέξαμε αντιπροσωπευτικά, 

κατά τη γνώμη μας, αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτές 

ενηλίκων, με σκοπό να υποστηρίξουμε την ερμηνεία που αποδώσαμε στα δεδομένα 

μας.  

Παρακάτω ακολουθεί μία σχηματική παρουσίαση (Σχήμα 2) της Καλδή (χ.χ.) της  

ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, αφού αποκτήσουμε μία πρώτη 

εικόνα του υλικού μας μέσω μιας πολύ καλής ανάγνωσης, προχωράμε στη διαδικασία 

της κωδικοποίησης όπου εντοπίζοντας τους ίδιους κωδικούς καταλήγουμε στη 

δημιουργία θεματικών ενοτήτων. Τέλος, ακολουθεί η σύνδεση των ενοτήτων αυτών 

με τη βιβλιογραφία. 
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Σχήμα 2 Σύντομη διάρθρωση της ανάλυσης δεδομένων στην ποιοτική έρευνα (Καλδή, χ.χ.) 

 

 

4.3.5 Εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας 

Ευρέως γνωστή και αποδεκτή στον επιστημονικό κόσμο αποτελεί η παραδοχή ότι για 

να κριθεί μία έρευνα από το αναγνωστικό κοινό, ως χρήσιμη και αξιοποιήσιμη πρέπει 

να παρέχει πληροφορίες ως προς τον έλεγχο της αξιοπιστίας και της ορθότητάς της 

(Χασσάνδρα & Γούδας, 2003). Για τις ανάγκες, λοιπόν, αυτού του ελέγχου θα 

εστιάσουμε γύρω από δύο έννοιες: 1) της εγκυρότητας, δηλαδή κατά πόσο το 

ερευνητικό εργαλείο, στη συγκεκριμένη περίπτωση η συνέντευξη, μετράει αυτό που 

όντως ο ερευνητής θέλει να υπολογίσει και 2) της αξιοπιστίας, δηλαδή κατά πόσο θα 

προκύψει επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων σε νέα έρευνα υπό τις ίδιες 

συνθήκες (Πυργιωτάλης & Συμεού, 2016). 

Τα κριτήρια αξιολόγησης διαφέρουν ανά το είδος της έρευνας με κυρίαρχη στον 

ερευνητικό χώρο μία αμφιβολία γύρω από την εγκυρότητα και χρησιμότητα των 

αποτελεσμάτων των ποιοτικών ερευνών, λόγω της μεροληψίας που μπορεί να τις 

χαρακτηρίζει (Χασσάνδρα & Γούδας, 2003). Πρόκειται για ένα εμμένον πρόβλημα, 

καθώς η ποιοτική έρευνα πάμπολλες φορές έχει κατηγορηθεί για την αδυναμία 

ελέγχου των αποτελεσμάτων με επιστημονικά κριτήρια. Σύμφωνα, λοιπόν,  με τους 
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Cohen, Manion και Morrison (2008) για να εξασφαλίσουμε την εγκυρότητα 

οφείλουμε να μειώσουμε τη μεροληψία όσο περισσότερο μπορούμε.  

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διεξαγωγή της έρευνάς μας δεν αφήσαμε να μας 

επηρεάσουν οποιεσδήποτε πρωταρχικές γνώσεις και προσδοκίες είχαμε, καθώς η 

υποκειμενικότητα των συνεντευκτών μπορεί να οδηγήσει σε προκαταλήψεις και να 

επηρεάσει, είτε εκούσια είτε ακούσια, την διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Επίσης, δεν 

θα είχε νόημα να καθοδηγήσουμε τον ερωτώμενο σε απαντήσεις που θα 

επιβεβαίωναν τις δικές μας απόψεις αλλά αντίθετα, το ζητούμενο ήταν να 

ερευνήσουμε τις πραγματικές τους αντιλήψεις υπό πραγματικές συνθήκες. Γι’ αυτό 

το λόγο δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στην κατασκευή των ερωτήσεων της συνέντευξης 

ώστε να μην υπάρχει καμία προδιάθεση και καθοδήγηση προς συγκεκριμένες ιδέες. 

Βέβαια, η απώλεια της υποκειμενικότητας από την πλευρά μας για το υπό μελέτη 

θέμα ως προς την ερμηνεία και συγγραφή των αποτελεσμάτων, δεν σημαίνει ότι οι 

προγενέστερες γνώσεις μας δεν συνέβαλλαν σημαντικά στην κατανόηση των 

κειμένων. 

 Ένα άλλο ζήτημα εξίσου σημαντικό είναι αυτό των παρανοήσεων, από τη μία από 

την πλευρά του ερευνητή ως προς το τι εννοεί ο συνεντευξιαζόμενος και από την 

άλλη από την πλευρά του ερωτώμενου ως προς το περιεχόμενο και την κατανόηση 

των ερωτήσεων. Με τη βοήθεια, λοιπόν, των πιλοτικών μας συνεντεύξεων 

κληθήκαμε να αναδιατυπώσουμε τις ερωτήσεις στις οποίες φάνηκε ότι 

καθυστερούσαν οι συμμετέχοντες, λόγω δυσκολίας κατανόησης. Φροντίσαμε τα 

ερωτήματά μας να διακατέχονται από σαφήνεια και να είναι διατυπωμένα απλά και 

ξεκάθαρα, ώστε να γίνονται πλήρως αντιληπτά από τους συμμετέχοντες και να 

ανταποκρίνονται οι ερωτήσεις στα δεδομένα που μαζεύονται (Πυργιωτάλης & 

Συμεού, 2016). Όσον αφορά στη καλύτερη κατανόηση των λεγομένων των 

ερωτώμενων από τη δική μας πλευρά, κατά την διεξαγωγή των συνεντεύξεων όπου 

χρειαζόταν χρησιμοποιούσαμε διευκρινιστικές ερωτήσεις για να γίνουν πιο 

ξεκάθαρες και συγκεκριμένες οι απαντήσεις των εκπαιδευτών ενηλίκων. Ακόμη, με 

το πέρας των συνεντεύξεων επιστρέψαμε έναν αριθμό του απομαγνητοφωνημένου 

υλικού στους συμμετέχοντες (8/18), ώστε να το εξετάσουν και να μας ενημερώσουν 

αν συμφωνούν με όσα είναι γραμμένα ή αν κάπου έγινε κάποια παρανόηση και 

πρέπει να διορθωθεί, ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 
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Αυτοί οι έλεγχοι είχαν ως επιπλέον στόχο να ενισχύσουν την αξιοπιστία της έρευνας, 

καθώς το κριτήριο αυτό στις ποιοτικές έρευνες δεν εξετάζεται μέσω της 

επαναληψιμότητας των αποτελεσμάτων και των αριθμητικών μετρήσεων όπως 

γίνεται στις ποσοτικές έρευνες, αλλά μέσω: 1) της σταθερής και προσεκτικής 

συμπεριφοράς από την πλευρά του ερευνητή σχετικά με τη διαμόρφωση και την 

ερμηνεία των δεδομένων και 2) της αναλυτικής περιγραφής της ερευνητικής 

διαδικασίας με κατανοητό τρόπο ώστε να γίνουν πλήρως αντιληπτά από τους 

αναγνώστες και να επιβεβαιωθεί η τήρηση όλων των βημάτων. Επιπρόσθετα, ακόμη 

ένα στοιχείο που ενίσχυσε την αξιοπιστία της έρευνας αποτέλεσε η μακράν 

ενασχόλησή μας με το υπό μελέτη θέμα, τόσο μέσω της συνεχούς αναζήτησης 

πληροφοριών και ερευνών, κάτι που δεν σταμάτησε να λαμβάνει χώρα καθ’ όλη τη 

διάρκεια εκπόνησης της εργασίας, όσο και της μακρόχρονης διαδικασίας συλλογής 

δεδομένων για τις ανάγκες της έρευνας.  

Ένα άλλο στοιχείο που θα θέλαμε να σχολιάσουμε αφορά στη γενικευσιμότητα των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων και στην προσπάθειά μας να εισάγουμε το αναγνωστικό 

κοινό στον κόσμο των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα. Φροντίσαμε, λοιπόν, 

μέσα από την πυκνή και ζωηρή παρουσίαση των ερευνητικών δεδομένων και 

αποτελεσμάτων, να μπορούν οι αναγνώστες διαβάζοντας την έρευνα να κατανοούν 

τις εμπειρίες τόσο των ερωτώμενων όσο και του ερευνητή και να τις συγκρίνουν με 

τις αντίστοιχες δικές τους και με άλλες που εξέτασαν μέσω άλλων εμπειρικών 

μελετών, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι υπό τις ίδιες συνθήκες πάντα θα 

προκύπτει η γενικευσιμότητα και η δημιουργία κάποιων κανόνων (Συμεού, χ.χ). 

Με βάση όλα τα παραπάνω, η εγκυρότητα και η αξιοπιστία στην ποιοτική έρευνα 

εξαρτώνται κυρίως από τον ίδιο τον ερευνητή, τις γνώσεις, τις εμπειρίες, τις 

δεξιότητές του αλλά και τον αναστοχασμό. Στόχος μας αποτέλεσε η εισαγωγή των 

αναγνωστών στο μυαλό μας, στο μυαλό του ερευνητή. Συνεπώς, κάθε ερευνητής 

χρειάζεται να διευκρινίζει και να εξηγεί αναλυτικά τις τεχνικές που χρησιμοποιεί και 

να παρουσιάζει επιμελώς όλα τα βήματα της ερευνητικής διαδικασίας, κάτι που 

θεωρούμε ότι εφαρμόσαμε στην έρευνά μας,  ώστε να ενισχύεται η αξία και η 

ακεραιότητα της έρευνας (Πυργιωτάλης & Συμεού, 2016). 
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4.3.6 Περιορισμοί της έρευνας 

Σε αυτό το σημείο στοχεύουμε στο να αναδείξουμε τους περιορισμούς που 

αντιμετώπισε η έρευνά μας, ώστε να βοηθηθούν οι μελλοντικοί ερευνητές που 

επιθυμούν  να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο αντικείμενο και πεδίο, προνοώντας 

από πλευράς τους για την καλύτερη διεξαγωγή μελετών. Πιο συγκεκριμένα, η 

μέθοδος δειγματοληψίας (βολική και χιονοστιβάδας) δεν λειτούργησε όπως 

περιμέναμε, καθώς παρά την διευκόλυνση που παρέχει η συγκεκριμένη μέθοδος ως 

προς την εύρεση συμμετεχόντων στην έρευνα, δυσκολευτήκαμε να βρούμε άτομα 

που να θέλουν να συμμετάσχουν στην έρευνα και να συγκεντρώσουμε στοιχεία από  

20 άτομα, που ήταν ο αρχικός μας στόχος. Γι’ αυτό το λόγο αποφασίσαμε να 

διαχωρίσουμε το δείγμα μας σε δύο πόλεις και εν τέλει συγκεντρώθηκε ο αριθμός 

των 18 συμμετεχόντων.  

Ακόμη, ανασταλτικά λειτούργησε το ότι αρκετοί εκπαιδευτές φάνηκε ότι 

αντιμετώπισαν την συμμετοχή τους στην έρευνα ως μία υποχρέωση, καθώς δεν 

ήθελαν να εκτεθούν στους συναδέλφους που τους πρότειναν, με αποτέλεσμα να μην 

είναι τόσο ενεργητικοί και ομιλητικοί, με μέσο όρο διάρκειας συνεντεύξεων τα 18 

λεπτά, αντί των 25-30 που περιμέναμε. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι τα 

πολυπληθή σχόλια δεν σημαίνει ότι είναι πάντα στοχευμένα ή οι σύντομοι 

σχολιασμοί πάντα ελλειπείς. Πολλές φορές και τα λίγα αρκούν αρκεί να είναι 

στοχευμένα στο θέμα. Στη δική μας περίπτωση υπήρξαν και ολιγόλεπτες αλλά επί του 

θέματος συνεντεύξεις και μακρύτερης διάρκειας από το αναμενόμενο, ξεφεύγοντας 

όμως από το θέμα σε κάποια σημεία. Τέλος, ο συνδυασμός χρήσης της βολικής και 

της δειγματοληψίας χιονοστιβάδας σε 18 μόλις άτομα, μοιρασμένα σε 9 ανά δύο μόνο 

πόλεις, δεν επιτρέπει την γενίκευση των ευρημάτων ως προς τους εκπαιδευτές 

ενηλίκων της χώρας, καθιστώντας απαραίτητη την περαιτέρω έρευνα σε εκπαιδευτές 

άλλων πόλεων. 
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Κεφάλαιο 5: Αποτελέσματα έρευνας 

5.1 Δημογραφικά στοιχεία δείγματος 

 Για την καλύτερη παρουσίαση των δημογραφικών πληροφοριών του δείγματός μας 

αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα συγκεντρωτικό πίνακα (Πίνακας 3) με όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία, όπως το φύλο, την ηλικία, τον τόπο διαμονής, το μορφωτικό 

επίπεδο, τα έτη προϋπηρεσίας και το αν ο ερωτώμενος έχει επιμορφωθεί πάνω στο 

μέντορινγκ ή όχι.  

Πιο αναλυτικά, όπως φαίνεται από τον πίνακα 3, στην έρευνα έλαβαν μέρος 18 άτομα 

από τα οποία τα 12 ήταν γυναίκες (67%) και οι 6 άντρες (33%). Σχετικά με τις 

ηλικίες το 11% (ν=2) ανήκε στην κατηγορία μέχρι 30 ετών, το 28% (ν=5) στην 

κατηγορία 31-40 ετών, το 33% (ν=6) στην κατηγορία 41-50 ετών και το 28% (ν=5) 

στην κατηγορία άνω των 50 ετών. Οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα σε δύο πόλεις, όπου 

το 50% (ν=9) του δείγματος ήταν από την Αλεξανδρούπολη και το 50% (ν=9) από τη 

Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο του δείγματος το 61% (ν=11) 

είχε κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης και το υπολειπόμενο 39% (ν=7) ήταν 

απόφοιτοι πανεπιστημίου ΑΕΙ. Ακόμη, το 67% (ν=12) δεν είχε λάβει κάποια 

επιμόρφωση σχετικά με τη μεντορική σε αντίθεση με το 33% (ν=6) που είχαν 

επιμορφωθεί, με τους περισσότερους να έχουν αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας στην 

εκπαίδευση ενηλίκων, το 39% (ν=7) να έχει από 6 έως 10 χρόνια, το 33% (ν=6) από 

11 έως 15, το 17% (ν=3) από 16 έως 25 και το 11% (ν=2) από 1 έως 5 χρόνια. Τέλος, 

θέλουμε να αναφέρουμε ότι οι εκπαιδευτές δεν απασχολούνταν αποκλειστικά σε ένα 

φορέα αλλά δούλεψαν σε διάφορους, κάτι που συνέβαλε στο να είναι πιο 

ολοκληρωμένη η άποψη και η εμπειρία τους (βλ.Πίνακα 2, σ.56) 

 

Πίνακας  3. Δημογραφικά στοιχεία δείγματος 

  ν % 

Φύλο Άντρας  6 33% 

 Γυναίκα 12 67% 

Ηλικία  Έως 30 ετών 2 11% 

 31-40 5 28% 
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 41-50 6 33% 

 Άνω των 50 ετών 5 28% 

 Πόλη διαμονής Θεσσαλονίκη 9 50% 

 Αλεξανδρούπολη 9 50% 

 Σπουδές Απόφοιτος ΑΕΙ 7 39% 

 Μεταπτυχιακό 11 61% 

  Επιμόρφωση Ναι 6 33% 

 Όχι 12 67% 

  Έτη προϋπηρεσίας      1-5 2 11% 

 6-10 7 39% 

 11-15 6 33% 

 16-25 3 17% 

 

  

5.2 Πρώτος άξονας: Αντιλήψεις των εκπαιδευτών/τριών ενηλίκων σχετικά με 

τον μεντορικό τους ρόλο 

O πρώτος άξονας περιλαμβάνει ερωτήσεις που στο σύνολό τους, όπως υποδηλώνει 

και ο τίτλος, εκφράζουν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτών/τριών ενηλίκων σχετικά με 

τον μεντορικό τους ρόλο. Παρακάτω, λοιπόν, οργανώσαμε και καταγράψαμε τα 

αποτελέσματά μας σε 6 υποενότητες, κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί σε μία 

ερώτηση του άξονα. 

5.2.1 Αντιλήψεις για την έννοια του μέντορινγκ 

Ήδη από την αρχή της συνέντευξης ξεκινήσαμε θέτοντας στους εκπαιδευτές/τριες το 

ερώτημα σχετικά με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την έννοια του μέντορινγκ. Οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες το αντιλαμβάνονταν ως μία συμβουλευτική 

καθοδήγηση, μία παροχή βοήθειας υπό τη μορφή συμβουλών, όπου και όταν το 

χρειάζονταν οι εκπαιδευόμενοι. «Το μέντορινγκ είναι καθοδήγηση, είναι 

συμβουλευτική, να βοηθάς τον άλλον, να τον καθοδηγείς όπου και όταν χρειάζεται» 

(ΕΕ5). « Καθοδήγηση των εκπαιδευομένων για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις 
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δεξιότητές τους και επιπλέον να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που τους δίνει το 

σχολείο και οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να τις αναπτύξουν περισσότερο» (ΕΕ8). 

«Στη συμβουλευτική πρέπει ο κάθε εκπαιδευτής να είναι δίπλα στον εκπαιδευόμενό 

του, να τον συμβουλεύει, να είναι δίπλα του σε κάθε ανάγκη του και να του 

συμπαραστέκεται» (ΕΕ12). «Είναι συμβουλευτική καθοδήγηση κάποιου, ο οποίος 

έχει κάποιες συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες και καθοδηγεί κάποιον νεότερο 

σε αντικείμενο το οποίο είναι συναφές με αυτό του μέντορά του, ώστε να μεταδοθούν 

εμπειρίες και γνώσεις» (ΕΕ14). 

Αρκετοί ήταν αυτοί που το περιέγραψαν ως μορφή υποστήριξης προς τους 

εκπαιδευομένους, μέσω της μετάδοσης των γνώσεων και των εμπειριών τους. « Να 

μπορείς να μεταδώσεις τις γνώσεις σου και το μενταλιτέ…σε κάποιον νεότερο…» 

(ΕΕ2). «…διαδικασία που περιγράφει την άτυπη μετάδοση της γνώσης, την 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη, την ανάπτυξη που σχετίζεται με την εργασία φυσικά …ο 

μέντορας με το να μοιράζεται με τον mentee τις εμπειρίες και τις γνώσεις που έχει 

αποκτήσει, τον βοηθάει να ξεκαθαρίσει, να ορίσει στόχους και να οργανώσει ένα 

πλάνο για να τους επιτύχει αυτούς τους στόχους» (ΕΕ15) «...υποστήριξη που παρέχει 

ένας πιο έμπειρος σε κάποιον λιγότερο, με στόχο να τον καθοδηγήσει με βάση τις 

γνώσεις και τις εμπειρίες που έχει ο μέντορας..» (ΕΕ16).  

Επίσης, και οι 18 συμμετέχοντες το θεώρησαν σημαντικότατο εργαλείο 

επαγγελματικής ανάπτυξης που παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για την αγορά 

εργασίας. «…πολύ σημαντικό εργαλείο και επαγγελματικής και προσωπικής 

εξέλιξης, για όλους..» (ΕΕ11). « …δεν υπάρχουν αυτόφωτοι..όλοι από κάπου 

παίρνουν κάποιου είδους γνώση..άρα ναι… είναι σημαντικό στην επαγγελματική 

ανάπτυξη» (ΕΕ14).  « …Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, γιατί δεν είναι 

μόνο η μετάδοση γνώσεων, πρέπει να αναπτυχθούν και δεξιότητες ζωής, δηλαδή θα 

βγουν αύριο στην αγορά εργασίας, πρέπει να ξέρουν κάποια πράγματα, πώς να 

φέρονται, πώς να αντιμετωπίζουν καταστάσεις..» (ΕΕ16). 

Ορισμένοι εκπαιδευτές/τριες αναφέρθηκαν στον μέντορινγκ ως μία μορφή 

ανακάλυψης, που σε βοηθάει να γνωρίσεις καλύτερα τον εαυτό σου, ώστε στην 

συνέχεια να προβείς στις κατάλληλες ενέργειες και να επιτύχεις τους στόχους σου. 

«..Ο μέντορας αποτελεί πρότυπο για τον mentee..ένας καλός μέντορας σε πάει πολύ 

μπροστά και ανακαλύπτεις πράγματα που δεν είχες ανακαλύψει …για μένα επιτυχία 
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είναι κάποιος να μπαίνει σε ένα πρόγραμμα.. και να νιώθει καλύτερα με τον εαυτό 

του και να γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του, αυτά είναι τα πιο σημαντικά» (ΕΕ3). 

«Το να καταλάβουν ότι έκαναν λάθος είναι πολύ σημαντικό..μου έχει τύχει να 

συζητήσω σχετικά με αυτό με τους μαθητές μου, ώστε να τους βοηθήσω να 

καταλάβουν κάποια πράγματα για να μπορέσουν να αποφασίσουν τελικά τι είναι 

αυτό που θέλουν να κάνουν; Να συνεχίσουν..; Να αλλάξουν..; Και αυτό μέντορινγκ 

είναι» (ΕΕ5). 

Τέλος, από κάποιους χαρακτηρίστηκε ως η διάθεση να βοηθήσεις τον συνάνθρωπο 

και να τον εμψυχώσεις (ΕΕ1, ΕΕ13), από κάποιους ως μορφή ανατροφοδότησης 

(ΕΕ6), ενώ από κάποιον άλλο ως ένα κίνητρο εξέλιξης των εκπαιδευομένων (ΕΕ10). 

«..στην ουσία είναι η διάθεση να βοηθήσεις τον συνάνθρωπο και στην εργασία..» 

(ΕΕ1). «..και των εκπαιδευτικών [εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης] γιατί είναι 

και μία μορφή ανατροφοδότησης γι’ αυτούς, αλλά και των εκπαιδευομένων» (ΕΕ6).   

« ..είναι ένα κίνητρο να προχωρήσουν παρακάτω και τη γνώση τους και τις 

δεξιότητές τους» (ΕΕ10). «Κυρίως αφορά το μέρος του ότι εμψυχώνεις ανθρώπους 

να αναλάβουν επιπλέον δραστηριότητες, αναφορικά με την υπάρχουσα 

επαγγελματική τους ιδιότητα» (ΕΕ13). 

5.2.2 Τρόποι εφαρμογής της μεντορικής  

Σχετικά με τον τρόπο που εφαρμόζεται η συμβουλευτική καθοδήγηση αρκετοί ήταν 

αυτοί που δήλωσαν ότι το χρησιμοποιούν την ώρα του μαθήματος στη τάξη, με 

αφορμή ενδεχομένως κάτι που θα ειπωθεί και θα το εκμεταλλευτούν πηγαίνοντάς το 

ένα βήμα παραπέρα μέσω χρήσιμων συμβουλών για την μετέπειτα πορεία τους, αλλά 

και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. «Μέσα στη τάξη γίνεται προς όλους το 

μέντορινγκ, αυτό είναι πολύ καλό βέβαια γιατί όλοι έχουν την δυνατότητα να σε 

ακούσουν» (ΕΕ1). « ..ναι εννοείται ότι γίνεται, άτυπα όμως, στη τάξη, στο διάλειμμα, 

οπουδήποτε» (ΕΕ4). «..κατά βάση θα γίνει στην αίθουσα και όταν κάποιος με ρωτάει 

θα πάρω έτσι πάτημα, θα πάρω βήμα ενδεχομένως και θα πω κάτι που τους αφορά 

όλους..» (ΕΕ17).  

Ένας άλλος τρόπος εφαρμογής που αναφέρθηκε ήταν αυτός της επικοινωνίας μέσω 

τηλεφώνου και από λιγότερα άτομα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Μάλιστα 

τρία άτομα, εκτός από την επαφή μέσω τηλεφώνου και μέιλ, διατηρούσαν επαφή και 

μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην περίπτωση εξ αποστάσεως προγραμμάτων 
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επιμόρφωσης. «..συνήθως με παίρνουν τηλέφωνο και με ρωτάνε χίλια δυο πράγματα» 

(ΕΕ1). «Κρατάω επαφές, αλλάζουμε τηλέφωνα και e-mail, κυρίως e-mail..» (ΕΕ3). 

«Με κάποια άτομα κρατήσαμε επαφή και αν χρειαστούν κάτι ακόμη με παίρνουν 

τηλέφωνο..» (ΕΕ16).  

Σχετικά με την χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας ειπώθηκε: «Και είχαμε φυσικά και 

την ηλεκτρονική πλατφόρμα..υπήρχε καλή επικοινωνία μέσω chat και μεταξύ του 

εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων αλλά και των εκπαιδευομένων μεταξύ τους» 

(ΕΕ11), « Ναι ναι έχει και chat, οπότε έχουμε επικοινωνία σε οτιδήποτε χρειαστούν» 

(ΕΕ13), «..υπάρχει ειδική πλατφόρμα, όπου γίνονται online και τα μαθήματα και το 

μέντορινγκ,..μας ρωτάνε, απαντάμε, λειτουργεί πολύ καλά η πλατφόρμα και στο 

κομμάτι του μέντορινγκ» (ΕΕ15). 

Ακόμη, πολλοί εκπαιδευτές δήλωσαν ότι μπορεί να συμβεί και εκτός δομής, είτε 

μέσω κάποιας τυχαίας συνάντησης, είτε σκόπιμης. «..μπορεί να είναι σε μία 

συνάντηση αν υπάρχει διάθεση από τον εκπαιδευτή να δει τον σπουδαστή έξω..» 

(ΕΕ1). «..μπορεί ο άλλος να με δει στο δρόμο, να με ρωτήσει κάποια πράγματα, κάτι 

δεν κατάλαβε ή να πάρει τηλέφωνο ή να βγούμε να πιούμε έναν καφέ ώστε να 

συζητήσουμε περισσότερο» (ΕΕ11). «Με διάφορες μορφές έχει γίνει ακόμα έχει 

έρθει πρώην σπουδαστής μου στον επαγγελματικό χώρο που έχω γιατί είμαι και 

ιδιώτης..» (ΕΕ17). «..και στο διάλειμμα και εκτός σχολείου και έξω διατηρείται μία 

σχέση..» (ΕΕ18). 

Τέλος, μία εκπαιδεύτρια ανέφερε ως τρόπο εφαρμογής του μέντορινγκ, τις 

εκπαιδευτικές επισκέψεις: 1) των εκπαιδευομένων σε άλλες δομές και 2) ειδικών 

καλεσμένων στο χώρο της δομής, όπου επιτυχημένοι επαγγελματίες μεταδίδουν τις 

γνώσεις και τις εμπειρίες τους, συμβουλεύοντας παράλληλα. « ..στην εκπαίδευση 

ενηλίκων μέσα από εκπαιδευτικές επισκέψεις ή με καλεσμένους στο χώρο του 

σχολείου, επαγγελματίες της ίδιας ειδικότητας..», «..να το κάνει με εκπαιδευτικές 

επισκέψεις με καλεσμένους επιτυχημένους επαγγελματίες, με παλιότερους μαθητές 

που έχουν ήδη επαγγελματικά αποκατασταθεί..» (ΕΕ18). 

5.2.3 Άγνοια διαδικασίας 

Σχετικά με το κατά πόσο το μέντορινγκ είναι μια γνωστή διαδικασία, σχολιάστηκε η 

ασυνείδητη εφαρμογή του από την πλευρά των εκπαιδευτικών, με τη μορφή 

συμβουλών, αναφέροντας ότι οι εκπαιδευτές μπορεί να μην έχουν επίγνωση της 
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διαδικασίας, αλλά προκύπτει από την ανάγκη για παροχή βοήθειας προς τους 

εκπαιδευομένους. «Νομίζω ότι οι περισσότεροι το κάνουν είτε ηθελημένα είτε άθελα, 

..λειτουργούν με αυτό το τρόπο γιατί αναγκάζεσαι από τις συνθήκες να το κάνεις..» 

(ΕΕ13). «Θέλοντας και μη υπάρχει, μπορεί να μην το γνωρίζει ο μέντορας ότι λέγεται 

μέντορινγκ ή  ότι ο καθοδηγούμενος έχει μέντορα αλλά η διαδικασία υπάρχει έτσι και 

αλλιώς» (ΕΕ14). «Δεν γίνεται συνειδητά, δεν γίνεται οργανωμένα.. προκύπτει από 

την ανάγκη και τη διάθεση που έχει κανείς, ως διαδικασία όχι δε το καταλαβαίνουν 

απλά βγαίνει μέσα από την ανάγκη, δηλαδή πιο πολύ δίνω συμβουλή, υποστηρίζω..» 

(ΕΕ18). 

Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτές μίλησαν για την άγνοια που επικρατεί γύρω από την 

έννοια τόσο από την πλευρά των εκπαιδευτών, όσο και των εκπαιδευομένων. «Και 

δεν το ξέρουν και δεν το έχουν και δεν τους αρέσει και δεν τους ενδιαφέρει.. δεν τους 

νοιάζει ο παράγοντας άνθρωπος» (ΕΕ1). «..οι εκπαιδευόμενοι εντάξει στην αρχή είναι 

πιο επιφυλακτικοί..δεν το ξέρουν..» (ΕΕ10). Ακόμη, οι εκπαιδευτές αναφέρθηκαν 

στην έλλειψη εκπαίδευσης για το μέντορινγκ, ως αιτία της άγνοιας που επικρατεί 

γύρω από τη διαδικασία. «Δεν υπάρχει εξειδίκευση πάνω σε αυτό…» (ΕΕ5). «..δεν 

μαθαίνεται σε κάποιο σεμινάριο ενηλίκων από τα οποία έχουμε περάσει. Δεν υπάρχει 

επιμόρφωση πάνω σε αυτό» (ΕΕ7). 

Σχετικά με τους εκπαιδευομένους αναφέρθηκε η άγνοια τους για την διαδικασία σε 

συνδυασμό με μία μαζεμένη και διστακτική στάση, ακόμη και ένα αίσθημα φόβου. 

«..όταν το ονοματίσεις κιόλας εκεί μπορεί να τους φοβίσει λίγο» (ΕΕ2). «..όλοι 

έρχονταν διστακτικά και βαριεστημένα..» (ΕΕ14). « ..αν το λέμε έτσι σαν διαδικασία 

με τον όρο όχι δεν πιστεύω ότι το γνωρίζουν, το βλέπουν πιο πολύ σαν συμβουλές 

πάνω σε κάτι που τους ενδιαφέρει, συμβουλευτικού χαρακτήρα» (ΕΕ17). 

5.2.4 Αντιλήψεις μεντορικού ρόλου 

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων αρκετός χρόνος αφιερώθηκε στην συζήτηση 

σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτές/τριες τον μεντορικό τους ρόλο. 

Πολλοί ήταν αυτοί που ανέφεραν την μετάδοση γνώσης και εμπειρίας ως 

χαρακτηριστικό του ρόλου τους. «Θεωρώ πως είναι και χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητάς μου να βοηθάω όπου μπορώ, να μοιράζομαι γνώσεις και εμπειρία..» 

(ΕΕ1). « Εγώ θέλω να είμαι όσο μπορώ δίπλα στους εκπαιδευομένους μου, να τους 

μεταδίδω τις γνώσεις μου, την εμπειρία μου, να μπορούν να μοιράζονται μαζί μου 
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προβλήματα..» (ΕΕ12). «Μέσα από τη διαδικασία του μέντορινγκ μου δίνεται η 

δυνατότητα να μοιραστώ τις γνώσεις και την εμπειρία μου.» (ΕΕ15). 

Αρκετοί μίλησαν για τη διάθεση να βοηθάς τον άλλον και να τον υποστηρίζεις όπου 

και όταν χρειάζεται, προτάσσοντας τον ανθρώπινο παράγοντα. «..θέλω να βοηθήσω 

είτε είναι για το μάθημα, είτε για να κάνω προτάσεις, αυτό με χαρακτηρίζει..» 

(ΕΕ11). «Θέλω να βοηθήσω όπως μπορώ και να επηρεάσω θετικά αυτόν που έχω 

απέναντί μου» (ΕΕ15). «Γενικά θέλω να βοηθάω τον άλλον και ξέρουν ότι αν με 

χρειαστούν κάτι θα βοηθήσω» (ΕΕ16).  

Ακόμη, από πολλούς αναφέρθηκε η καλλιέργεια δεξιοτήτων, ώστε να μπορέσει να 

αντεπεξέλθει ο/η εκπαιδευόμενος/η στις τωρινές ή μελλοντικές εργασιακές του 

υποχρεώσεις. «..μπορούν να αναπτύξουν την επαγγελματική τους ικανότητα με τις 

καινούργιες γνώσεις που παίρνουν, διότι αυτό τους βοηθάει να αναβαθμιστούν, να 

καταλάβουν διαφορετικά τα πράγματα..να τοποθετηθούν απέναντι στην εργασία με 

ένα διαφορετικό τρόπο..να ξέρουν πως να σταθούν σε ένα χώρο δουλειάς όπου 

υπάρχει μια ομαδικότητα..» (ΕΕ8). «..το πιο σημαντικό είναι να βοηθάς τους 

εκπαιδευομένους ώστε να αναπτύξουν συγκεκριμένες δεξιότητες για να μπορέσουν 

να αντεπεξέλθουν στην αγορά εργασίας..» (ΕΕ16). «..μαθαίνουν κάποια χρήσιμα 

πράγματα για την αγορά εργασίας όπως για παράδειγμα πώς κάνουν το βιογραφικό 

τους, αναπτύσσονται και σε άλλα πράγματα..μαθαίνουν να επικοινωνούν καλύτερα..» 

(ΕΕ17). 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του μεντορικού ρόλου που σχολιάστηκε αρκετά ήταν αυτό 

του διαμορφωτή στάσεων και συμπεριφορών. «Πρέπει, λοιπόν, να τους.. 

υποστηρίξεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος για να αλλάξουν, να αλλάξουν 

συμπεριφορά, να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουν τα πράγματα, πέρα από την 

στυγνή γνώση που θα πάρουν» (ΕΕ3). «..οι γνώσεις και αυτές είναι σε σημαντική 

προτεραιότητα, αλλά πιο πολύ είναι μία στάση, όσον αφορά την αντιμετώπιση του 

άλλου, τον τρόπο που συνεργαζόμαστε μέσα σε ομάδες, το ότι δεν υπάρχει το πνεύμα 

του ανταγωνισμού, αλλά περισσότερο συνεργατικό..» (ΕΕ8). «..να πιστεύουν 

περισσότερο στον εαυτό τους, να έχουν αυτοπεποίθηση..» (ΕΕ17). 

Εξίσου συζητήθηκε το χαρακτηριστικό της ενημέρωσης και της κατάρτισης. Πιο 

συγκεκριμένα, θεωρήθηκε απαραίτητο οι εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες να είναι 

καταρτισμένοι/νες ως προς το αντικείμενο διδασκαλίας τους και να μην 
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επαναπαύονται, αλλά να ενημερώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις. «..θα πρέπει να 

δεις και πιο συγκεκριμένα πράγματα πάνω στον τομέα, πάνω σε αυτό που τον 

ενδιαφέρει, γιατί μπορεί να είναι κάτι που το ξέρεις ευρύτερα άρα πρέπει και εγώ να 

το ψάξω καλύτερα και σε επίπεδο γνώσεων να δω, να ρωτήσω, να μάθω και εγώ 

παραπάνω γιατί συνήθως είναι και πράγματα τα οποία εξελίσσονται..» (ΕΕ3). Η 

συγκεκριμένη εκπαιδεύτρια, πέρα από την πολύ καλή γνώση του αντικειμένου και 

την συνεχή ενημέρωση, πρόσθεσε σαν προαπαιτούμενο και την εργασιακή εμπειρία 

που πρέπει να διαθέτει ο εκπαιδευτής προτού μπει στη τάξη για να εκτελέσει το έργο 

του. « ..οι εκπαιδευτές ενηλίκων που θα εμπλακούν με το μέντορινγκ και γενικότερα 

όσοι είναι στην εκπαίδευση ενηλίκων θα πρέπει να έχουν αρκετή επαγγελματική 

εμπειρία. Το θεωρώ δεδομένο για όποιον ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων..όχι 

απαραίτητα πάρα πολλά χρόνια αλλά να έχει μία εργασιακή εμπειρία, βοηθάει σε 

αυτό που θα μεταδόσεις» (ΕΕ3). « Πρέπει καταρχήν να είσαι πάρα πολύ καλός στην 

ειδικότητά σου, γιατί είναι μέτριοι ή και κακοί και αυτό φαίνεται..και επιμένω σε 

αυτό ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι πολύ καλός για να έχει αποτέλεσμα στην 

εκπαίδευση ενηλίκων..» (ΕΕ4). 

Σημαντική θεώρησαν οι εκπαιδευτές την προσαρμοστικότητα από την πλευρά τους, 

δηλαδή να προσαρμόζονται με βάση το κοινό τους και τις συγκεκριμένες ανάγκες του 

και με την σειρά τους να προσαρμόζουν την ύλη και το μάθημα, ώστε να 

ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες. «..πρέπει να προσαρμόζω τον τρόπο με τον 

οποίο προσεγγίζω γιατί ο καθένας είναι διαφορετικός..ναι μεν θέλουν την 

καθοδήγησή σου αλλά πρέπει να έχεις διαφορετικό τρόπο προσέγγισης..» (ΕΕ2). 

«Και πρέπει να προσαρμόζεται γιατί οι εκπαιδευόμενοι έρχονται καινούργιοι, έχουν 

άλλες ανάγκες τη μία βδομάδα, άλλες προκύπτουν την επόμενη, οπότε εσύ πρέπει να 

προσαρμόζεσαι αυτός είναι ο ρόλος σου» (ΕΕ4). «..κάθε φορά εννοείται ότι κοιτάω 

σε τι πλήθος απευθύνομαι ούτως ώστε να ξέρω να προσαρμόσω ανάλογα και το 

μάθημα, γιατί ο καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες..» (ΕΕ10). 

Κάποιοι μίλησαν για την αλληλεπιδραστικότητα και την συνεργατικότητα, ως 

μέρος του μεντορικού τους ρόλου. «..μέσα στη τάξη αναπτύσσουμε ένα συνεργατικό 

κλίμα, αναπτύσσουμε ένα ομαδικό κλίμα και νομίζω ότι αυτό από μόνο του βοηθάει 

τους εκπαιδευομένους να ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν σε ένα χώρο δουλειάς όπου 

υπάρχει μια ομαδικότητα», « ..τον τρόπο που συνεργαζόμαστε μέσα σε ομάδες, το ότι 

δεν υπάρχει το πνεύμα του ανταγωνισμού, αλλά περισσότερο συνεργατικό..» (ΕΕ8).  
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«..να υπάρχει μία αλληλεπίδραση γενικά, ούτως ώστε να υπάρχει και μια ανάπτυξη 

περαιτέρω στην όλη διαδικασία..» (ΕΕ10). «..γιατί αν υπάρχει σωστή αλληλεπίδραση 

μεταξύ του εκπαιδευτή και του εκπαιδευομένου, υπάρχει πρόοδος, υπάρχει εξέλιξη, ο 

εκπαιδευόμενος σε κάθε μάθημα έχει να πάρει πολλά και από τον ίδιο τον εκπαιδευτή 

αλλά και από τους υπόλοιπους εκπαιδευομένους» (ΕΕ12). 

Επιπρόσθετα, οι λέξεις ‘πρότυπο’ και ‘εμπνευστής’ σχολιάστηκαν από κάποιους 

εκπαιδευτές/τριες. «Το μέντορινγκ παρέχει ένα είδους προτύπου. Ο μέντορας 

αποτελεί πρότυπο για τον mentee..», «..ο άνθρωπος ο οποίος σε εμπνέει, σε 

ενθαρρύνει, σε στηρίζει, σε βοηθάει..» (ΕΕ3). «Περισσότερο θέλω να εμπνεύσω 

κάποιες αξίες..» (ΕΕ8). 

Τέλος, επικοινωνιακός και αυθεντικός, δήλωσε μία συμμετέχουσα, ότι πρέπει να 

είναι ο εκπαιδευτής ενηλίκων: «..να είναι αυθεντικός σε αυτό που κάνει και να είναι 

όσο επικοινωνιακός μπορεί» (ΕΕ10), ενώ και άλλοι εκπαιδευτές σχολίασαν την καλή 

επικοινωνία ως βασική ικανότητα του εκπαιδευτή-μέντορα. «..το κομβικό σημείο 

είναι η επικοινωνία..» (ΕΕ13). «Πολύ σημαντική.. θεωρώ την καλή επικοινωνία και 

τη μεταδοτικότητα» (ΕΕ16). 

5.2.5 Σχέση εκπαιδευτή-εκπαιδευομένων 

Σχετικά με τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των εκπαιδευτών και των 

εκπαιδευομένων, οι περισσότεροι σχολίασαν ότι δημιουργούνται φιλικές σχέσεις με 

τους περισσότερους, με μία πιο προσωπική σχέση να αναπτύσσεται με τα άτομα τα 

οποία δείχνουν παραπάνω ενδιαφέρον και επιδιώκουν παραπάνω επαφή. «Εγώ..κάνω 

συνήθως προσωπικές σχέσεις με τους εκπαιδευομένους από τα ΚΕΚ..», «..καμιά 

φορά μπορεί να φαίνονται επιλεκτικές αυτές οι σχέσεις, επειδή δεν είμαστε 

υποχρεωμένοι να το κάνουμε, αλλά τελικά είναι ποιος ταιριάζει με ποιον. Γιατί 

προφανώς και μένα με πλησιάζουν άτομα τα οποία για κάποιο λόγο τους έχω 

εμπνεύσει κάτι, εμπιστοσύνη» (ΕΕ1). «..όσο είναι εφικτό επιδιώκω μία ανθρώπινη-

φιλική σχέση, γιατί δεν το βλέπουν καθαρά στο κομμάτι της εκπαίδευσης και για να 

είσαι και μέντορας αναπτύσσεται έτσι μία σχέση πιο φιλική, όχι με όλους αλλά 

όποιος έχει διάθεση εννοείται» (ΕΕ10). «..με αυτούς που ενδιαφέρονται περισσότερο 

αναπτύσσεται έτσι μια πιο ζεστή σχέση» (ΕΕ17). 

Αρκετοί ήταν και αυτοί που μίλησαν για σχέση εμπιστοσύνης, σεβασμού, 

αλληλοεκτίμησης, κατανόησης και αποδοχής.. «..αναπτύσσονται σχέσεις αμοιβαίας 
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εκτίμησης.. έχω κρατήσει φιλίες, συνεργασίες..αυτό που μένει είναι οι άνθρωποι» 

(ΕΕ11). «..υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης.. επικρατεί ένα όμορφο και υγιές κλίμα μέσα 

στη τάξη, χωρίς εντάσεις και να αποσπάται η προσοχή των μαθητών, υπάρχει 

αμοιβαίος σεβασμός, για να με σέβονται και εγώ πρέπει να τους σέβομαι» (ΕΕ12). 

Κάποιοι εκπαιδευτές στα παραπάνω πρόσθεσαν και την καλή επικοινωνία ως 

χαρακτηριστικό της σχέσης τους με τους εκπαιδευομένους. «..δημιουργώ πάντα μία 

σχέση επικοινωνίας, αποδοχής, κατανόησης, σεβασμού..να υπάρχει κατανόηση και 

από τις δύο πλευρές..» (ΕΕ5) «..θέλει επικοινωνία με τον εκπαιδευόμενο, δεν μπορεί 

να γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη, αλλά και βέβαια θέλει να υπάρχει και ένα 

κλίμα εμπιστοσύνης..» (ΕΕ10). «..γενικά τηρούνται τα προσχήματα, υπάρχει 

επικοινωνία, σεβασμός..» (ΕΕ17). 

Από κάποιους αναφέρθηκε και η ανατροφοδότηση ως σημαντικό στοιχείο στη σχέση 

που αναπτύσσεται μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου. «Τη χαρακτηρίζει 

αλληλοσεβασμός..μπορώ να πω και μία διάθεση..αλληλοϋποστήριξης, 

ανατροφοδότησης» (ΕΕ8). «..με ενδιαφέρει πάρα πολύ η αξιολόγηση..είμαι ανοιχτή 

στην κριτική σε μορφή συζήτησης..η λεκτική και εξωλεκτική αξιολόγηση που 

δέχομαι, η προσοχή, ο τρόπος που με κοιτάνε, ο τρόπος που με ρωτάνε, ο τρόπος που 

στέκεται το κεφάλι τους, το σώμα τους..μια μορφή ανατροφοδότησης δηλαδή» (ΕΕ3). 

«..μαθαίνει τόσο ο εκπαιδευόμενος από τον εκπαιδευτή όσο και ο εκπαιδευτής από 

τον εκπαιδευόμενο, ό, τι δίνεις παίρνεις» (ΕΕ12). Τέλος, περιπτώσεις ρήξεων δεν 

συζητήθηκαν από τους εκπαιδευτές πλην μίας εκπαιδεύτριας που σχολίασε ότι 

υπάρχουν ρήξεις αλλά είναι ελάχιστες. «Μέχρι στιγμής ελάχιστες εξαιρέσεις που 

ήρθα σε ρήξη..νομίζω ότι έχω αναπτύξει πολύ καλές σχέσεις και σχέσεις 

εμπιστοσύνης..» (ΕΕ6). 

5.2.6 Πληρωμή για υπηρεσίες μέντορινγκ; 

Ο πρώτος άξονας ολοκληρώνεται με το ερώτημα κατά πόσο οι εκπαιδευτές θεωρούν 

ότι το μεντορικό τους έργο πρέπει να αμείβεται επιπλέον του μισθού τους ως 

εκπαιδευτών.  Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες: 1) 

σε αυτούς που θεώρησαν ότι το έργο τους ως μέντορες είναι πολύ σημαντικό και 

πρέπει να αμείβονται έξτρα γι αυτό (4 άτομα). «Θα ήθελα να πληρώνομαι έξτρα για 

το μέντορινγκ, το εκτός την υποστήριξη δηλαδή..» (ΕΕ11), « Γενικότερα, οτιδήποτε 

πληρώνεται εκτιμάται περισσότερο. Αυτό ισχύει συνολικά και για τις συμβουλές 
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ακόμη..αν το έκαναν οργανωμένα και επ’ αμοιβή, θα ήταν καλύτερη η διαδικασία 

που θα εφάρμοζαν..» (ΕΕ14), « λοιπόν, επειδή ο εκπαιδευτικός αμείβεται πολύ 

χαμηλά και επειδή πραγματικά αυτό έχει να κάνει με επιπλέον προσπάθεια για να 

υποστηρίξεις τον άλλον και διακινείται συναίσθημα, καταβάλλεται προσπάθεια, ναι 

θα έπρεπε να αμείβεται όχι καθαρά και μόνο γι’ αυτό αλλά συνολικά για το έργο 

του..» (ΕΕ18).  

Και 2) σε αυτούς που θεώρησαν ότι το μέντορινγκ είναι αναπόσπαστο μέρος της 

δουλειάς τους και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να πληρώνονται γι’ αυτό παραπάνω 

από το μισθό τους (14 άτομα). «Όχι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να πληρώνεται παραπάνω. 

Το θεωρώ μέρος της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας και κάτι που πρέπει να κάνει ο 

εκπαιδευτής ως κομμάτι της δουλειάς του. ..εγώ το εντάσσω στα πλαίσια του 

μαθήματος και συμβουλευτική μαζί, τους παρακινώ, τους δίνω συμβουλές, όχι για 

έξτρα λεφτά» (ΕΕ9), «Όχι, γιατί είναι μέρος του μαθήματος και ο εκπαιδευτής πρέπει 

να είναι δίπλα στους εκπαιδευομένους του και να αφουγκράζεται τις ανάγκες τους. 

Είναι ένας άτυπος ρόλος των εκπαιδευτών και είναι κομμάτι της δουλειάς τους» 

(ΕΕ12), «..για το μέντορινγκ όχι δεν θεωρώ ότι πρέπει να πληρωνόμαστε έξτρα γι’ 

αυτό, είναι μέρος της δουλειάς μας και το κάνουμε θέλοντας και μη.» (ΕΕ16). 

5.3 Δεύτερος άξονας: Μέντορινγκ και επαγγελματική ανάπτυξη 

εκπαιδευομένων 

Στο δεύτερο άξονα οι ερωτήσεις μας εστιάζουν στην συμβολή του μέντορινγκ στην 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων. Μέσω της χρήσης παραδειγμάτων 

από την πλευρά των εκπαιδευτών, διερευνώνται τα οφέλη που προκύπτουν από την 

συμβουλευτική και οι τρόποι που μπορούν να αναπτυχθούν οι εκπαιδευόμενοι ως 

προς τις αλλαγές στις δεξιότητες, στη συμπεριφορά, αλλά και γενικά στις επιλογές 

τους σε εκπαιδευτικό και επαγγελματικό επίπεδο. 

5.3.1 Παραδείγματα επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευομένων 

Προκειμένου να εξασφαλίσουμε κάποια αξιοπιστία ως προς το ότι οι εκπαιδευόμενοι 

όντως αναπτύχθηκαν επαγγελματικά είτε κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος δια 

βίου μάθησης είτε μετά το πέρας αυτού, ζητήσαμε από τους/τις εκπαιδευτές/τριες να 

αναφέρουν ανάλογα παραδείγματα. Χωρίσαμε, λοιπόν, τα παραδείγματα αυτά σε δύο 

κατηγορίες: πρώτον, στην επαγγελματική ανάπτυξη ήδη εργαζομένων ατόμων και 

δεύτερον, στην επαγγελματική ανάπτυξη ανέργων. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι 
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όλοι οι εκπαιδευτές ανέφεραν παραδείγματα ατόμων που όντως αναπτύχθηκαν 

επαγγελματικά και βοήθησε και το μέντορινγκ σε αυτό, άλλοι περιγράφοντάς τα πιο 

αναλυτικά, άλλοι όχι και τόσο, αλλά για τους σκοπούς της εργασίας αποφασίσαμε να 

διαλέξουμε μερικά από αυτά ανά κατηγορία και να τα παρουσιάσουμε στον πίνακα 

που ακολουθεί. Η επιλογή των παραδειγμάτων έγινε με βάση την αντιπρο-

σωπευτικότητα ως προς το ζητούμενο (παραδείγματα που να αποδεικνύουν την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων μέσω της συμβολής του μέντορινγκ) 

και τον εντοπισμό κοινών στοιχείων μεταξύ διαφορετικών παραδειγμάτων (πχ. 

διαφορετικά παραδείγματα όπου οι εκπαιδευτές ενημερώθηκαν εξίσου μετά από 

καιρό, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω κάποιας τυχαίας συνάντησης, για την 

επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευομένων και για το πόσο καλό τους έκανε η όλη 

διαδικασία σύμφωνα με τα λεγόμενά τους).  

Πίνακας 4. Κατηγοριοποίηση παραδειγμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης 

εκπαιδευομένων 

Ανέργων 

 Συστάσεις για 

γνωριμία/πρόσληψη 

Σε αυτή την κατηγορία κατατάξαμε τα παραδείγματα 

των εκπαιδευομένων, οι οποίοι βρήκαν εργασία 

μέσω των προσωπικών συστάσεων των εκπαιδευτών 

τους προς τους εργοδότες. 

Παραδείγματα 

1) «Υπάρχουν παραδείγματα, να σου πω επίσης ότι συστήνω και παιδιά μου στη 

συγκεκριμένη τουριστική ξενοδοχειακή αγορά εργασίας γιατί έχω πολύ καλή 

σχέση με όλους τους εργοδότες κάποιων επιχειρήσεων, ξενοδοχείων, 

πρακτόρων κι αν έτσι αποκτήσω μια καλή σχέση με έναν από τους 

εκπαιδευόμενους και εκτιμήσω χαρακτηριστικά που ξέρω ότι θα εκτιμηθούν 

και από τον συγκεκριμένο εργοδότη που εγώ γνωρίζω, δεν θα διστάσω και να 

συστήσω και να επιμείνω κάποιες φορές να τον δούνε, να τον προσλάβουν. 

Κερδισμένος, δηλαδή, θα βγει και ο εργοδότης και ο εκπαιδευόμενός μου, με 

τον οποίο για κάποιο λόγο έχω αρχίσει να έχω έτσι λίγο πιο φιλικές 

προσωπικές σχέσεις. Συμβαίνει πάρα πολύ συχνά» (ΕΕ1). 

2) «...μάλιστα κάποια παιδιά, τα οποία έτσι έχω πιο στενή σχέση μου λένε ότι 

έχουν πάει σε εργοδότες, δεν τους άρεσε, είτε το κλίμα είτε ο ίδιος ο 

εργοδότης και αν μπορώ να βοηθήσω να δουν και κάποιον άλλον εργοδότη. 
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Οπότε εκεί  αν έχω δει κάποια χαρακτηριστικά ναι θα βοηθήσω» (ΕΕ1). 

3)  «Τώρα κάποια στιγμή που πιστεύω ότι κάποιος από αυτούς που έχω γνωρίσει 

κάνει για μια δουλειά που μου έχει προτείνει μια εταιρεία, με την οποία εγώ 

συνεργάζομαι ή συνεργαζόμουν, χωρίς όμως εγώ να το κάνω για χρήματα.. 

προτείνω κάποιους αλλά αυτό γίνεται πιο άμεσα, δηλαδή όταν είμαι μέσα σε 

ένα γκρουπ και ξέρω ότι κάποιος γνωστός μου έχει ανάγκη, μπορεί να 

προτείνω κάποιο παιδί» (ΕΕ3). 

 Εύρεση εργασίας στο 

δημόσιο ή ιδιωτικό 

τομέα 

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει παραδείγματα 

όπου οι εκπαιδευόμενοι βοηθήθηκαν και εν τέλει 

βρήκαν δουλειά είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό 

τομέα. 

Παραδείγματα 

1) «..σίγουρα το μέντορινγκ βοήθησε πολύ..θυμάμαι σε πρόγραμμα 40 ωρών όπου 

εκπαιδεύαμε εν δυνάμει μέντορες, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν 

άνεργοι, είχα 28 περίπου εκπαιδευομένους, άντρες και γυναίκες. Και θυμάμαι 

τρεις από αυτούς έκαναν στην πορεία δικό τους ιδιωτικό χώρο, γραφείο, όπου 

προσέφεραν συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω στην επιχειρηματικότητα. 

Επίσης, μία κοπέλα, αυτή πάει πολύ καλά και τώρα που μιλάμε, σκέψου την 

εκπαίδευσα πριν 8 περίπου χρόνια, αλλά ακόμη μιλάμε, αυτή έκανε Κοινσεπ. 

Είχε πολύ ωραία εξέλιξη» (ΕΕ15). 

2) «..θυμάμαι που τους έλεγα ελάτε να μάθουμε πέντε βασικά πράγματα, 

προσπαθήστε και θα σας βοηθήσω και εγώ, θα δείτε θα σας χρησιμεύσουν και 

όντως τα κατάφεραν και κάποιοι μπήκαν μετά και σε προγράμματα του δήμου, 

γιατί για τις θέσεις γραφείου ζητούσαν γνώσεις πληροφορικής και όταν τους 

έβλεπα στο δρόμο και μου έλεγαν πώς τα πάνε μου έλεγαν πόσο καλό τους 

έκανε αυτό και τους βοήθησε» (ΕΕ16). 

 Συνέχιση εκπαίδευσης 

για καλύτερη 

επαγγελματική 

ανάπτυξη 

Στην τελευταία κατηγορία για τους ανέργους 

ανήκουν τα παραδείγματα των εκπαιδευομένων που 

αποφάσισαν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους 

διότι τους άρεσε η όλη διαδικασία και ήθελαν να το 

εξελίξουν περαιτέρω, ώστε να έχουν περισσότερες 

επαγγελματικές επιλογές στην πορεία. 

Παραδείγματα 
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1) «Μου έτυχε σε κοπέλα στο πρώτο μου χρόνο, η οποία ξεκίνησε να φοιτά στο τμήμα 

βοηθός βρεφονηπιοκόμων και στην πορεία δημιουργήθηκε σε άλλη πόλη ένα τμήμα 

ειδικής αγωγής βοηθών βρεφονηπιοκόμων, όπου κάποια στιγμή με ρωτάει ποια είναι η 

γνώμη μου για όλο αυτό και ότι είναι σε φάση που έχει προβληματιστεί, αν πρέπει να 

συνεχίσει ή να σταματήσει το ένα και να συνεχίσει το άλλο. Επομένως εγώ, βλέποντας 

την κατάσταση που επικρατεί με το κομμάτι της ειδικής αγωγής όφειλα να την 

ενημερώσω και πώς λειτουργεί το σύστημα και ποιες είναι οι δυνατότητές της. Και 

στην πορεία φάνηκε ότι με άκουσε, γιατί τον επόμενο χρόνο δεν την συνάντησα στο 

ΙΕΚ, έφυγε στο ΙΕΚ των Σερρών που ήταν εκεί της ειδικής αγωγής και τώρα απ’ ότι 

ξέρω δουλεύει σαν ιδιωτικό βοηθητικό προσωπικό σε ιδιωτικό σχολείο» (ΕΕ6). 

Β) «..Και ακόμη μία κοπέλα θυμάμαι, που ήταν πολύ καλό και συγκροτημένο άτομο, 

έκανε μεταπτυχιακό μετά στη Δια Βίου Μάθηση και έγινε σύμβουλος επαγγελματικού 

προσανατολισμού» (ΕΕ15). 

Εργαζομένων 

 Βελτίωση του 

εργασιακού 

περιβάλλοντος 

Στην πρώτη κατηγορία κατατάξαμε τους 

εκπαιδευομένους, οι οποίοι μέσω του προγράμματος 

που παρακολούθησαν και της συμβουλευτικής που 

δέχτηκαν, βοηθήθηκαν και εξελίχθηκαν στη δουλειά 

τους. 

Παραδείγματα 

1) «..κάποιος άλλος ο οποίος σέρβιρε σε ταβέρνα ήθελε να μάθει τα φαγητά στα 

αγγλικά..τους είπα να φέρουν από την ταβέρνα τον κατάλογό τους, παίρναμε το 

αυθεντικό υλικό και μαθαίναμε τα φαγητά όπως ήταν μέσα και γινόταν έτσι 

ένα μάθημα ακριβώς προσαρμοσμένο στις ανάγκες, στις επαγγελματικές 

ανάγκες γιατί οι ενήλικες έχουν και μία δουλειά οι περισσότεροι, είναι βέβαια 

και άνεργοι αλλά είναι και αυτοί που έχουν ήδη μία δουλειά και εξελίσσονται 

και στην ίδια δουλειά» (ΕΕ4). 

2) «..είχα αρκετές περιπτώσεις ατόμων που δούλευαν και χρειάζονταν για τη 

δουλειά τους το χαρτί για την πληροφορική. Οπότε σίγουρα ήταν κάτι που τους 

βοήθησε. Με κάποια άτομα μάλιστα μιλάμε ακόμη, κρατήσαμε επαφή και αν 

χρειαστούν κάτι ακόμη με παίρνουν τηλέφωνο, θέλω να κάνω αυτό και πώς θα 

το κάνω, και μου λένε τι ωραία αυτά που μάθαμε και πόσο τους βοήθησαν στη 

δουλειά τους..» (ΕΕ16). 



79 
 

 Συνέχιση εκπαίδευσης για 

περαιτέρω εξέλιξη 

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα 

παραδείγματα όπου οι εργαζόμενοι 

εκπαιδευόμενοι αποφάσισαν να 

συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, για 

να μάθουν και άλλα πράγματα, να τα 

εφαρμόσουν στη δουλειά τους και να 

εξελιχθούν περαιτέρω. 

Παραδείγματα 

1) «..θελήσανε να κάνουνε και περισσότερα πράγματα, πολλοί μελετούσαν μέχρι 

να γίνει και Γ επίπεδο..πιο προχωρημένες καταστάσεις» (ΕΕ11). 

2) «..μία κυρία, η οποία ήταν μεγαλύτερη κιόλας όταν κάναμε τα μαθήματα, η 

οποία εξελίχθηκε μέσα στο δήμο στη θέση που ήδη ήταν, γιατί ήταν 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ήρθε στα ΙΕΚ, τώρα πλέον κάνει πτυχίο στο 

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο» (ΕΕ2). 

3) «Πολλοί επίσης προχώρησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εδώ από το 

σχολείο έχουμε μαθητές μας οι οποίοι πέρασαν στα ΤΕΙ, κάποιοι πέρασαν και 

σε ΑΕΙ και επίσης έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, όπου επαγγελματικά 

αποκαταστάθηκαν, κάποιοι από εποχιακοί πυροσβέστες έγιναν μόνιμοι, 

κάποιοι άλλοι προσελήφθηκαν στο στρατό ως ΕΠΟΠ και κάποιοι άλλοι πήραν 

χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες και ικανότητες και απέκτησαν και τις 

ανάλογες στάσεις, έτσι ώστε να μπορούν να σταδιοδρομήσουν μετά σε κάποιο 

επάγγελμα» (ΕΕ8). 

 

 

5.3.2 Οφέλη Συμβουλευτικής καθοδήγησης – Μέντορινγκ 

5.3.2.1. Οφέλη για τους εκπαιδευομένους 

Ενδιαφέρον παρουσίασαν οι απαντήσεις που λάβαμε σχετικά με τα οφέλη που 

αποκομίζουν οι εκπαιδευόμενοι από την άτυπη αυτή διαδικασία της συμβουλευτικής. 

Πιο συγκεκριμένα, χωρίσαμε τα αποτελέσματά μας σε 3 κατηγορίες: 

1) αλλαγές ως προς τη στάση και τη συμπεριφορά  

2) ανάπτυξη ή/και ενίσχυση δεξιοτήτων 
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3) αλλαγές ως προς τις μελλοντικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές 

τους. 

5.3.2.1α. Αλλαγές ως προς τη στάση και τη συμπεριφορά 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτές ανέφεραν ότι οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν έναν 

διαφορετικό τρόπο σκέψης και μπαίνουν στη διαδικασία της προσωπικής 

αμφισβήτησης, ότι δηλαδή τα πράγματα μπορεί να μην είναι όπως νόμιζαν ότι είναι 

και ότι ίσως οι αποφάσεις που έχουν πάρει ως τώρα για τη ζωή τους να μην είναι οι 

καλύτερες. Έτσι, μέσω της συμβουλευτικής καθοδήγησης οι εκπαιδευτές βοηθούν 

τους εκπαιδευομένους να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουν και σκέφτονται τα 

πράγματα, συμβάλλοντας παράλληλα και στην ανακάλυψη των πραγματικών 

επιθυμιών τους. «Βέβαια πολλοί βοηθιούνται, γιατί κάποιος προσπαθεί να τους 

αλλάξει τρόπο, να τους δώσει και μια άλλη προσέγγιση ενός θέματος..να σκεφτούν 

και λίγο διαφορετικά απ’ ότι σκέφτονται» (ΕΕ1). «Πρώτη μου ενέργεια όταν μπαίνω 

σε ένα γκρουπ είναι να προβληματίσω και να ταρακουνήσω, να μπει η προσωπική 

αμφισβήτηση, ότι ήρθα εδώ, δεν ξέρω και μπορώ να φύγω κερδισμένος, δηλαδή 

πρώτα θέλω να ανοίξω το μυαλό του ανθρώπου για να του πω το οτιδήποτε» (ΕΕ3). 

«..ουσιαστικά προσπαθούμε να βγάλουμε από το μυαλό τους τον τρόπο εκπαίδευσης 

που είχαν παλιά. Δηλαδή, εμείς προσπαθούμε να τους δείξουμε εντελώς διαφορετικά 

πράγματα, προσπαθούμε να τους αλλάξουμε την εμπειρία τους και να τους δώσουμε 

να καταλάβουν πόσο διαφορετικά μπορεί να δουλευτεί η παιδεία και η εκπαίδευση..» 

(ΕΕ6). 

Άλλο ένα όφελος που σχολιάστηκε από κάποιους εκπαιδευτές, ήταν αυτό της 

απουσίας ενός αισθήματος φόβου και δισταγμού που διακατείχε τους 

εκπαιδευομένους στην αρχή της διαδικασίας, οι οποίοι στην πορεία και με τη βοήθεια 

της συμβουλευτικής έγιναν πιο ανοιχτοί και δραστήριοι. «..πολλά άτομα που στην 

αρχή με αμφισβητούσαν προς τις γνώσεις μου, προς την ηλικία μου, ήταν πιο 

επιφυλακτικοί απέναντί μου, άλλαξε στην πορεία πολύ η στάση τους απέναντί μου, 

ήταν πιο δεκτικοί, πιο επικοινωνιακοί..και πιο αποδοτικοί» (ΕΕ10). «..πολλοί ήταν 

πολύ διστακτικοί στην αρχή να μάθουν την βουλγάρικη γλώσσα, αλλά στην πορεία, 

τους άρεσε το μάθημα, είτε επειδή προσπαθώ να συνδυάσω διάφορες μεθόδους 

διδασκαλίας και τους άρεσε, προσπαθώ να προσαρμόζω το μάθημά μου πάνω στις 

ανάγκες τους, οπότε κάποιοι ναι ενώ ήταν πολύ αδιάφοροι στην αρχή, στην πορεία 

ήταν πολύ δραστήριοι» (ΕΕ12). «Κάποιοι που ήταν για παράδειγμα πιο διστακτικοί 
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στην αρχή ή κάποιοι που ήθελαν απλά το χαρτί, στην πορεία άλλαξαν, ανοίχτηκαν 

και είδαν ότι αυτά που μαθαίνουν όντως θα τους φανούν χρήσιμα και θα τους 

βοηθήσουν όχι μόνο στην επαγγελματική τους ζωή, αλλά και καθημερινά» (ΕΕ16). 

Ακόμη, συζητήθηκε ότι πολλοί εκπαιδευόμενοι εν τέλει αποκτούσαν μία σοβαρότερη 

στάση ως προς το μέλλον τους, συνειδητοποιώντας ότι η συμβουλευτική είναι μία 

ευχάριστη και επωφελής διαδικασία, από την οποία μόνο να κερδίσουν μπορούν, 

εφόσον δείχνουν το ανάλογο ενδιαφέρον. «..έχω προσέξει ότι αρκετοί κάποια στιγμή 

το βλέπουν σοβαρά. Στην αρχή έρχονται πιο χαλαροί..και στην πορεία..κατανοούν ότι 

έχουν κάνει ένα κόπο, ότι έκαναν θυσίες και κάποιοι σοβαρεύουν..», «..και μετά 

καταλαβαίνουν ότι έχουν φτάσει μέχρι εδώ, έχουν κάνει έναν κόπο, γιατί να μη το 

δουν και πιο σοβαρά; Αφού ανέβηκαν αυτό το βουνό αλλάζουν» (ΕΕ5). « ..ναι και 

είναι ενδιαφέρον  ότι κάποιοι..οι οποίοι αναγκάστηκαν να μπουν στη διαδικασία του 

μέντορινγκ γιατί το επέβαλε μία δράση στην οποία λάμβαναν μέρος και αρχικά το 

είδαν σαν μια μεγάλη αγγαρεία αλλά εν τέλει διαπίστωσαν ότι ήταν κάτι επωφελές 

και το έβλεπε κανείς από την επόμενη συνάντηση ότι ήταν κάτι το οποίο μετά από 

ένα σημείο το επιδίωκαν..» (ΕΕ14). «..μερικοί που συμμετείχαν στα προγράμματα 

είχαν κάποια χαρτιά και ήθελαν και το χαρτί του μέντορα, γιατί τότε μετρούσε πάρα 

πολύ να είσαι και μέντορας. Τους ένοιαζε..να πάρουν απλά το χαρτί. Στην πορεία, 

όμως, όταν τελείωσε το πρόγραμμα όλοι είχαν αποκομίσει κάτι καλό και ακόμη και 

αυτοί που ξεκίνησαν για ένα χαρτί, στο τέλος το είδαν διαφορετικά γιατί πέρασαν 

ωραία κατά τη διάρκεια και μου έλεγαν πολύ θετικά σχόλια» (ΕΕ15). 

5.3.2.1β. Ανάπτυξη ή/και ενίσχυση δεξιοτήτων 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτές μίλησαν για το αίσθημα της αυτοπεποίθησης και 

αυτοεκτίμησης που αναπτύσσουν οι εκπαιδευόμενοι. Μέσω της διαδικασίας 

αρχίζουν να πιστεύουν περισσότερο στον εαυτό τους, αφήνοντας πίσω τον παράγοντα 

της αναβλητικότητας όπως ανέφερε συγκεκριμένα μία εκπαιδεύτρια: «Ναι ναι, γιατί 

ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που ξεκλειδώνει το μέντορινγκ είναι η 

αναβλητικότητα. Δηλαδή, πέρα από το ότι ένιωσαν αυτοπεποίθηση, ένιωσαν ότι 

μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο, να πάνε σε συνέντευξη που μπορεί να 

φοβόντουσαν να την κάνουν, να φοβόντουσαν την απόρριψη και έκαναν μία πιο 

ειλικρινή συζήτηση με τον εαυτό τους τελικά αν το θέλουν ή όχι» (ΕΕ3). «..αυτό που 

είπα προηγουμένως για την αυτοπεποίθηση, ότι στην πράξη απομυθοποιούν τις 

δυσκολίες και τα προβλήματα, δηλαδή αυτό που στο μυαλό τους είναι μεγάλο στην 
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πράξη, έλεγε μία μαθήτρια μεγάλης ηλικίας η οποία ήρθε στο ΣΔΕ παρασυρόμενη 

από τις φίλες της..ήρθε στο ΕΠΑΛ τελείωσε τον τομέα..κατάφερε και πέρασε σε ένα 

καλό τμήμα του ΤΕΙ εδώ φυσικοθεραπείας και όταν την είδα κάποια στιγμή μου λέει 

για τα πρώτα εξάμηνα ήμουν βοηθός του καθηγητή γιατί ήξερα..και έλαμπε είχε τόση 

αυτοπεποίθηση, που απέκτησε η γυναίκα, ήταν εξαιρετική η εικόνα της» (ΕΕ18). 

Κάποιοι εκπαιδευτές πρόσθεσαν και την αυτογνωσία, καθώς μέσα από τα διάφορα 

προγράμματα στη δια βίου μάθηση σε συνεργασία με την συμβουλευτική, ο 

εκπαιδευόμενος γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του με αποτέλεσμα την αναθεώρηση 

των επιθυμιών και των αποφάσεών του.    « ..μπαίνει σε ένα πρόγραμμα και να 

βγαίνει με περισσότερη αυτοπεποίθηση και να νιώθει καλύτερα με τον εαυτό του και 

να γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του..» (ΕΕ3). «..αναπτύσσονται και σε άλλα 

πράγματα, αρχίζουν να πιστεύουν περισσότερο στον εαυτό τους, να έχουν 

αυτοπεποίθηση, μαθαίνουν και καλύτερα τον εαυτό τους έτσι, τα δυνατά, τα αδύνατά 

τους σημεία..μαθαίνουν να επικοινωνούν καλύτερα..» (ΕΕ17). «..ενδυναμώνει και 

αναπτύσσει το συναίσθημα της αυτοπεποίθησης, της αυτογνωσίας, ενισχύοντας τις 

επαγγελματικές και προσωπικές δεξιότητες και των δύο πλευρών. Ο mentee την 

αυτοπεποίθηση και την αυτογνωσία, να γνωρίσει έτσι καλύτερα τον εαυτό του, τα 

έχει πολύ ανάγκη» (ΕΕ15). 

Ακόμη, σημαντική θεωρήθηκε η ενίσχυση ή ανάπτυξη των δεξιοτήτων της 

επικοινωνίας και της επίλυσης προβλημάτων, δεξιότητες απαραίτητες για την 

επαγγελματική ανάπτυξη. «Θυμάμαι σε μία ομάδα ήταν ένας κύριος έλεγε ότι εκείνος 

ήταν η αρχή των πάντων και πώς να μοιραστώ τις σκέψεις μου με τους υπαλλήλους 

μου. Και μέσω της ομάδας, με τα παιχνίδια τα βιωματικά και την συμβουλευτική, 

έγινε. Και δεν το πίστευε ότι με ένα παιχνίδι, με ένα κουβάρι μπορούσε να 

επικοινωνήσει καλύτερα με τους υπαλλήλους του και να μάθει πράγματα. Ήταν 

φοβερό, είχε συγκινηθεί, έλεγε ‘με αγαπάνε;’ και δεν το πίστευε» (ΕΕ15). «..το πιο 

σημαντικό είναι να βοηθάς τους εκπαιδευόμενους ώστε να αναπτύξουν 

συγκεκριμένες δεξιότητες για να αντεπεξέλθουν στην αγορά εργασίας, καλύτερη 

επικοινωνία, υπευθυνότητα, πώς λύνω τα προβλήματά μου, αυτά πιστεύω ότι 

καλλιεργούνται κάπως αβίαστα μέσω των συζητήσεων που κάνουμε, ή τουλάχιστον 

εγώ προσπαθώ να το κάνω με αυτόν τον τρόπο,  του τύπου ‘έχω το τάδε θέμα στη 

δουλειά, τι μου προτείνετε να κάνω; Ωπ, έλα να το συζητήσουμε, εσύ πώς το 

σκέφτεσαι’ κτλ, κάπως έτσι» (ΕΕ16). «Καταρχήν η επικοινωνία, δεξιότητα 
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επικοινωνίας, στην επίλυση προβλημάτων, το πώς στέκομαι σε ένα χώρο 

επαγγελματικό, εργασιακό, κάποιες τις είχαν και τις διόρθωσαν, κυρίως οι μεγάλοι, 

κάποιες τις απέκτησαν» (ΕΕ18).  

Άλλη μία δεξιότητα που αναφέρθηκε ότι αναπτύσσεται ή ενισχύεται, συνήθως μαζί 

με την επικοινωνία, είναι αυτή της ομαδικότητας. «..μέσα στην τάξη αναπτύσσουμε 

ένα ομαδικό κλίμα και νομίζω ότι αυτό από μόνο του βοηθάει τους εκπαιδευομένους 

να ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν σε ένα χώρο δουλειάς όπου υπάρχει μια 

ομαδικότητα» (ΕΕ8). « ..ένας κύριος που είχα έκανε ρατσιστικά σχόλια για μια 

συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Οι υπόλοιποι στην ομάδα το καταλάβαιναν, κάποιοι 

το προσπερνούσαν, άλλοι αντιδρούσαν. Όταν, λοιπόν, τελείωσε η εκπαίδευση, μόνος 

του έκανε σχόλια για τις πρώτες του τοποθετήσεις…Μέσα σε 2-3 μήνες ωρίμασε και 

υπήρξε αυτή η βελτίωση, έκανε αυτοαξιολόγηση. Ίσως βοήθησε το καλό κλίμα στην 

ομάδα, που δεν έκριναν και δεν απέκλειαν κάποιον από αυτήν, αναπτύσσοντας έτσι 

και το αίσθημα της ομαδικότητας» (ΕΕ15).  

5.3.2.1γ. Αλλαγές ως προς τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές 

Από πολλούς σχολιάστηκε η απόφασή τους να συνεχίσουν τις σπουδές τους, 

αναβαθμίζοντας το επίπεδο μόρφωσής τους, διότι τους άρεσε η όλη διαδικασία και 

ήθελαν να το κυνηγήσουν περαιτέρω. «Πολλοί επίσης προχώρησαν στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, εδώ από το σχολείο έχουμε μαθητές μας οι οποίοι πέρασαν στα ΤΕΙ, 

κάποιοι πέρασαν και σε ΑΕΙ και επίσης έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, όπου 

επαγγελματικά αποκαταστάθηκαν..» (ΕΕ8). «..μπορώ να σου πω από περιπτώσεις 

μαθητών μου που ξεκίνησαν μία άτυπη εκπαίδευση στα δια βίου, στη συνέχεια 

θέλησαν να πάνε να δώσουν εξετάσεις στο φορέα τουρκικής..συνέχισαν την 

εκπαίδευσή τους, ήταν πολύ αισιόδοξο αυτό δηλαδή συνέχισαν περαιτέρω τη γνώση 

αυτή και τους άρεσε αυτός ο διευκολυντικός χαρακτήρας..» (ΕΕ10). «..μα θελήσανε 

να κάνουμε και περισσότερα πράγματα, πολλοί μελετούσαν μέχρι να γίνει και Γ 

επίπεδο..πιο προχωρημένες καταστάσεις» (ΕΕ11). 

Επιπρόσθετα, σημαντική ήταν η συνειδητοποίηση των εκπαιδευομένων είτε να 

αλλάξουν ειδικότητα, είτε να ακολουθήσουν ένα επάγγελμα που στην αρχή δεν 

είχαν σκεφτεί ότι θα μπορούσαν να κάνουν, αλλά μέσα από το πρόγραμμα και την 

συμβουλευτική που δέχτηκαν, κατάλαβαν το λάθος τους και πήραν τις ανάλογες 

αποφάσεις. «Έχω δει παιδιά που ξεκινάνε σε μία ειδικότητα Α, στην πορεία βλέπουν 
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ότι τα μαθήματα δεν είναι αυτά που περίμεναν, ότι θέλουν κάτι άλλο και τελικά 

αλλάζουν ειδικότητα. Το να καταλάβουν ότι έκαναν λάθος είναι πολύ σημαντικό. 

Είναι βήμα και τους βοηθάει να πάνε παρακάτω και να βελτιωθούν και προσωπικά 

και επαγγελματικά.» (ΕΕ5). «..για παράδειγμα κάποιους τους άρεσε και το είδαν στην 

πορεία, γιατί να μην αναζητήσω και σχετική δουλειά; Διαχειριστής ιστοσελίδας για 

παράδειγμα. Ναι είναι κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά και θέλουμε να συμβαίνει 

φυσικά.. επιθυμούμε και στοχεύουμε στη θετική αλλαγή, στην αλλαγή που θα 

συνδράμει θετικά στο μέλλον τους» (ΕΕ16). 

5.3.2.2. Οφέλη για τους εκπαιδευτές 

Σχετικά με τα οφέλη από τη μεντορική διαδικασία προς τους εκπαιδευτές, 

κατατάξαμε τα αποτελέσματά μας στις πρώτες δύο κατηγορίες: 1) αλλαγές ως προς 

τη στάση και τη συμπεριφορά και 2) ανάπτυξη ή/και ενίσχυση δεξιοτήτων. 

5.3.2.1α. Αλλαγές ως προς τη στάση και τη συμπεριφορά 

Αρκετοί εκπαιδευτές αναφέρθηκαν στο μέντορινγκ ως σημαντικό εργαλείο 

επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης και για τους ίδιους, καθώς μέσα από 

αυτό βελτιώνονται και οι ίδιοι. «..έχω αναθεωρήσει πολλά πράγματα τα οποία έκανα 

και θεωρώ ότι φέτος είναι για μένα η πιο δημιουργική χρονιά, γιατί εφαρμόζω 

πράγματα τα οποία δε γνώριζα. Άρα, νομίζω ότι είναι ένας κύκλος και για εμάς όλο 

αυτό. Χρειάζεται και για τους δύο και εκπαιδευτές και εκπαιδευομένους. 

Βελτιωνόμαστε όλοι και το έχουμε ανάγκη νομίζω όλο αυτό.» (ΕΕ6). «Είναι ό, τι 

καλύτερο έχω κάνει στα επαγγελματικά, με έχει βοηθήσει και προσωπικά, δηλαδή 

έχω εξελιχθεί σαν άνθρωπος, βλέπω τα πράγματα αλλιώς, έχει ανοίξει το μυαλό 

μου..μιλάμε για πολύ σημαντικό εργαλείο και επαγγελματικής και προσωπικής 

εξέλιξης, για όλους» (ΕΕ11).  

Κάποιοι εκπαιδευτές χαρακτήρισαν τη διαδικασία της συμβουλευτικής ως μία 

αμφίδρομη διαδικασία, όπου εν τέλει εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές μαθαίνουν 

και επωφελούνται εξίσου ο ένας από τον άλλον. «..όσον αφορά το μέντορινγκ δεν 

είναι μία διαδικασία μονόδρομος να το πω, μαθαίνει τόσο ο εκπαιδευόμενος από τον 

εκπαιδευτή όσο και ο εκπαιδευτής από τον εκπαιδευόμενο, ό, τι δίνεις παίρνεις» 

(ΕΕ12). «..από τη διαδικασία εκπαίδευσης ενηλίκων ο πρώτος ο οποίος μαθαίνει είναι 

ο ίδιος ο εκπαιδευτής» (ΕΕ14). «Γενικά, πιστεύω ότι ο καθένας έχει να μας δώσει 

κάτι, κάτι μπορούμε να μάθουμε από τον κάθε άνθρωπο. Δεν μαθαίνουν, λοιπόν, 
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μόνο οι εκπαιδευόμενοι αλλά μαθαίνω και εγώ» (ΕΕ15). « ..από τη διάδραση πάντα 

έχω κάτι να κερδίσω, πολλές φορές μπορεί και να σου πούνε κάτι που δεν το έχεις 

σκεφτεί, η ανταλλαγή απόψεων πάντα βοηθάει..» (ΕΕ17). 

Ακόμη, αρκετά σχολιάστηκε η ενίσχυση του αισθήματος της αυτοπεποίθησης και 

της ικανοποίησης που αντλούν από την επιτέλεση αυτού του ρόλου. «..και για μένα 

είναι μεγάλη ικανοποίηση να βλέπω ότι και ενδιαφέρον υπάρχει και ότι οι άνθρωποι 

ασχολούνται και τα εφαρμόζουν όλα αυτά» (ΕΕ11). «Σίγουρα αντλώ ικανοποίηση 

από το να βοηθάω κάποιον..» (ΕΕ14). Επίσης, σαν εκπαιδεύτρια και μέντορας μου 

δίνεται η δυνατότητα να αυξήσω την αυτοεκτίμησή μου και την ικανοποίηση που 

νιώθω από τη δουλειά μου και να αισθάνομαι γεμάτη, καθώς νιώθω ότι προσφέρω 

στο κοινωνικό σύνολο» (ΕΕ15). «Θέλω να βοηθάω και αντλώ ικανοποίηση από αυτό, 

ειδικά όταν τους βλέπω μετά και μου λένε πόσο τους βοήθησε όλο αυτό, τι καλύτερο, 

είναι πολύ ωραίο όλο αυτό και γι’ αυτό συνεχίζω και το κάνω» (ΕΕ16). «Προς εμάς 

είναι η ικανοποίηση να βλέπεις ότι η δουλειά έχει ένα αποτέλεσμα..» (ΕΕ18). 

5.3.2.1β. Ανάπτυξη ή/και ενίσχυση δεξιοτήτων 

Σχετικά με την ανάπτυξη και ενίσχυση δεξιοτήτων σχολιάστηκε η ενίσχυση των 

επικοινωνιακών και οργανωτικών δεξιοτήτων του εκπαιδευτή. «Βελτιώνω τις 

επικοινωνιακές και οργανωτικές μου δεξιότητες και αναπτύσσομαι τόσο προσωπικά, 

όσο και επαγγελματικά, θέτοντας και νέους επαγγελματικούς στόχους» (ΕΕ15). 

«..μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία βελτιωνόμαστε και εμείς οι ίδιοι ως εκπαιδευτές 

αλλά και ως άνθρωποι. Ακούμε πράγματα που μπορεί να μην τα είχαμε σκεφτεί 

ή…γινόμαστε πιο επικοινωνιακοί και οργανωτικοί..» (ΕΕ16). 

Κάποιοι εκπαιδευτές αναφέρθηκαν πιο γενικά στο ότι τους βοήθησε να βελτιώσουν 

τις επαγγελματικές και προσωπικές τους δεξιότητες αλλά και να ενισχύσουν την 

αυτοπεποίθησή τους: «..ενδυναμώνει και αναπτύσσει το συναίσθημα της 

αυτοπεποίθησης…ενισχύοντας τις επαγγελματικές και προσωπικές δεξιότητες και 

των δύο πλευρών» (ΕΕ15), ενώ δύο εκπαιδευτές πρόσθεσαν στις επικοινωνιακές και 

οργανωτικές δεξιότητες και τον τρόπο που προσεγγίζουν και αλληλεπιδρούν με 

τους άλλους: «..και για μένα ήταν σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης 

γιατί βελτιώθηκα και ως επαγγελματίας και ως άνθρωπος, στην επικοινωνία, στην 

οργάνωση στον τρόπο προσσέγισης και αλληλεπίδρασης» (ΕΕ11). «..Τα είδα στη 
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πράξη..οπότε εμπλουτίστηκε ο τρόπος που προσεγγίζω τον συνάδελφο ή τον πιο 

μεγάλο..» (ΕΕ13).  

Ακόμη, λίγοι αναφέρθηκαν στην αυτοβελτίωση ως προς τα μέσα και τις τεχνικές 

που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές στη διδακτική. «..σκοπό την αυτοβελτίωση 

αναφορικά με τα μέσα και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη διδακτική..», « ..τα 

λέγαμε σαν θεωρία και πάλι ακολουθούσαμε την τακτική της παραδοσιακής 

διδασκαλίας, ενώ ας πούμε αυτό πρέπει να αποφεύγεται. Τώρα ας πούμε προσπάθησα 

να τους βάλω να δουλέψουν σε ομάδες, να έχουν τα παιχνίδια ρόλων, δηλαδή να τα 

κάνουμε όλα..» (ΕΕ13). «..μέσα από συζήτηση στα διαλείματα, αλλά και κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος..μας δινόταν η δυνατότητα σε αυτού του τύπου την 

εκπαίδευση να πούμε και προσωπικά δεδομένα..κάναμε τεχνικές παρουσιάσεων, 

οπότε κάποιος παρουσίαζε κάτι προσωπικό..καταληκτικό αποτέλεσε το ότι μίλησε 

μπροστά σε κόσμο γι’ αυτό..» (ΕΕ3). 

5.4 Τρίτος άξονας: Δυσκολίες μεντορικού ρόλου 

Ο τρίτος άξονας σχεδιάστηκε με σκοπό την διερεύνηση των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτές/τριες κατά την εφαρμογή του μεντορικού τους ρόλου. 

Αφού, λοιπόν, συζητήθηκε κατά πόσο θεωρούν ικανοποιητικό ή όχι τον τρόπο που 

εφαρμόζεται, έκαναν με τη σειρά τους προτάσεις που κατά τη γνώμη τους θα 

συνέβαλλαν σημαντικά στη βελτίωση του θεσμού. 

5.4.1. Αποτελεσματικότητα τρόπου εφαρμογής του μέντορινγκ 

5.4.1α Ικανοποιητική εφαρμογή του μέντορινγκ 

Από τα 18 άτομα τα 4 θεώρησαν ικανοποιητικό τον τρόπο που εφαρμόζεται η 

συμβουλευτική,  αναφέροντας παράλληλα ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, ενώ 

άλλα τρία άτομα σχολίασαν ως ικανοποιητικό μόνο τον χώρο όπου γίνεται η 

διδασκαλία και η συμβουλευτική, με τους υπόλοιπους παράγοντες να μην πληρούν τα 

κριτήρια. «..επειδή..είναι άτυπη η συμβουλευτική και δεν υπάρχουν κάποια 

συγκεκριμένα δομημένα κανάλια, πιστεύω ότι έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης..» 

(ΕΕ8). «Θεωρώ πως ναι είναι ικανοποιητικός..έχουν τους εκπαιδευτές έχουν και την 

σύμβουλο, φτάνει» (ΕΕ9). «Για τον χώρο δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα, πιστεύω ότι 

είναι μια χαρά, για τον χρόνο ναι είναι λίγο πιεστικός, γιατί συνήθως αυτά τα 
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προγράμματα στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι πολύ κλειστά..» (ΕΕ7). « Για τον 

χώρο ναι είναι ικανοποιητικός..» (ΕΕ17). 

5.4.1β Μη ικανοποιητική εφαρμογή του μέντορινγκ 

Οι υπόλοιποι 14 εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες θεώρησαν μη ικανοποιητικό τον 

τρόπο εφαρμογής αυτής της άτυπης συμβουλευτικής, με τους περισσότερους να 

μιλάνε για περιορισμένο χρόνο και εφαρμογή σε δύσκολες ώρες λόγω του φόρτου 

εργασίας. «Σίγουρα ο χώρος και ο χρόνος, γιατί πολλές φορές έρχονται στο 

διάλειμμα, επειδή δεν είναι κάτι το οποίο έχεις το χρόνο να το κάνεις. Είσαι 

πιεσμένος, αν είναι ενδιάμεσα στο διάλειμμα..» (ΕΕ2). «..δεν είναι αρκετά 

ικανοποιητικά, γιατί είναι σε ώρες δύσκολες, μετά από το μάθημα, μετά από πολλές 

υποχρεώσεις και σε χρόνους συνήθως που..δεν βοηθούν τον επιμορφωμένο να 

αποκτήσει την ύλη σε σημαντικό βαθμό. Και ο χρόνος πολλές φορές δεν είναι ο 

κατάλληλος» (ΕΕ13). « ..το άτυπο μέντορινγκ που το κάνουμε και στη δουλειά μας 

και καθημερινά, ναι αντιμετωπίζει δυσκολίες, γιατί είναι και ο φόρτος εργασίας, ο 

χρόνος δεν επαρκεί, μπαινοβγαίνει κόσμος αν τύχει να γίνει σε κάποιο διάλειμμα πχ ή 

σε εξωτερικό χρόνο, αντιμετωπίζει δυσκολίες» (ΕΕ15). 

Ακόμη, οι περισσότεροι τόνισαν το πρόβλημα της έλλειψης επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτών σχετικά με το μέντορινγκ και την εφαρμογή του, με αποτέλεσμα να 

εφαρμόζεται μόνο από κάποιους που ενδιαφέρονται να το κάνουν, αλλά ακόμη και 

αυτοί δεν το εφαρμόζουν όλοι με επιτυχία λόγω της έλλειψης εκπαίδευσης πάνω σε 

αυτό. «Και δεν το ξέρουν και δεν το έχουν και δεν τους αρέσει και δεν τους 

ενδιαφέρει, κάποιοι το κάνουν, παίρνουν τα χρήματά τους και τελείωσε, δεν τους 

νοιάζει ο παράγοντας άνθρωπος» (ΕΕ1). «Ποιος έχει εκπαιδευτεί σε μέντορινγκ; Απ’ 

όλους τους συναδέλφους μου που ξέρω πολλοί λίγοι έχουν παρακολουθήσει κάποιο 

σεμινάριο..υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δηλαδή πώς κάνεις μέντορινγκ χωρίς να ξέρεις 

τι είναι το μέντορινγκ» (ΕΕ3). «Εμ, όχι απόλυτα, γιατί νομίζω ότι και εμείς οι 

εκπαιδευτές χρειαζόμαστε την επιπλέον επιμόρφωση για να μπορέσουμε να το 

υποστηρίξουμε όλο αυτό» (ΕΕ6).  

Ένα άλλο πρόβλημα που αναφέρθηκε είναι ο άτυπος χαρακτήρας εφαρμογής της 

συμβουλευτικής και ως εκ τούτου η έλλειψη οργάνωσης, εξειδίκευσης και σαφούς 

στοχοθεσίας. «..εγώ το κάνω άτυπα στην ουσία γιατί δεν υπάρχει στο πρόγραμμα 

σπουδών και όποτε μου δοθεί η ευκαιρία χρονικά σίγουρα θα αδράξω την ευκαιρία 
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και θα πω και θα κάνω κάτι..ενδεχομένως να χρειάζεται και κάτι πιο εξειδικευμένο 

και πιο στοχευμένο..σίγουρα χρειάζεται κάτι παραπάνω» (ΕΕ17). «..δεν γίνεται 

συνειδητά, δεν γίνεται οργανωμένα,..προκύπτει από την ανάγκη κα τη διάθεση που 

έχει κανείς..» (ΕΕ18). 

5.4.2 Προτάσεις βελτίωσης θεσμού  

Αρκετές και ενδιαφέρουσες ήταν οι προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμού με τους 

περισσότερους να επιμένουν στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών πάνω σε αυτό.       

« Εγώ θα πρότεινα οι εκπαιδευτές ενηλίκων μέσω του ΕΟΠΠΕΠ, όπως 

πιστοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων να δέχονταν και μία εκπαίδευση ακριβώς 

για το μέντορινγκ..Καλό είναι κάποιος να έχει μια θεωρητική κατάρτιση πάνω στο 

θέμα. Κάποιοι δεν ξέρουν καν και δεν μπαίνουν στη διαδικασία καν να βοηθήσουν» 

(ΕΕ1). « Θέλει καταρχήν να γίνεται μία εκπαίδευση των εκπαιδευτών, δηλαδή να 

μάθουν όλοι τι είναι το μέντορινγκ, να δούνε παραδείγματα μέντορινγκ, σε πρώτη 

φάση να το γνωρίσουν και σε επίπεδο γνώσεων αλλά και σε πιο πρακτικό..» (ΕΕ2). 

«Καλύτερη επιμόρφωση των εκπαιδευτών, ενημέρωση των εκπαιδευτών πάνω σε 

αυτό το θέμα» (ΕΕ7). 

Στην ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτών γύρω από την συμβουλευτική 

καθοδήγηση, οι εκπαιδευτές πρόσθεταν και την ανάγκη να θεσμοθετηθεί το 

μέντορινγκ και επίσημα να ορίζονται για τους εκπαιδευτές μέντορες που θα τους 

βοηθάνε στη εφαρμογή του δικού τους μεντορικού ρόλου. «Είναι μεγάλη υπόθεση 

και γι’ αυτό καλά θα ήταν να ήταν θεσμοθετημένο το μέντορινγκ και να αναλαμβάνει 

και ο καθένας και συγκεκριμένα πρόσωπα γιατί θέλεις και το κάνεις δεν σε 

υποχρεώνει κανείς όσον αφορά τους εκπαιδευτές ενηλίκων» (ΕΕ1). «Θεωρώ, λοιπόν, 

πως είναι απαραίτητη η εισαγωγή του θεσμού του μέντορα στο εκπαιδευτικό μας 

σύστημα. Δηλαδή, για κάθε νέο εκπαιδευτικό να ορίζεται ένας παλαιότερος και 

εμπειρότερός του μέντορας» (ΕΕ15). 

Πολλοί ήταν και αυτοί που μίλησαν για την παροχή περισσότερου χρόνου, 

προσθέτοντας μάλιστα κάποιοι την ύπαρξη κάποιου μαθήματος ή κάποιας ώρας, 

όπου θα γίνεται καθαρά συμβουλευτική. «Εγώ θα πρότεινα να υπάρχει..μία ώρα 

συμβουλευτικής, δηλαδή να υπάρχει μία ώρα επαφής του εκπαιδευομένου με τον 

εκπαιδευτή ειδικότητας, την οποία θα την πληρώνεται ο εκπαιδευτής, όπου θα 

μιλάνε, μπορεί να μην είναι μία ώρα, να είναι μία ώρα τον μήνα» (ΕΕ4). «Σίγουρα 
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χρόνο και να υπάρχει ένα προπαρασκευαστικό στάδιο..όπου θα γίνεται μία εισαγωγή, 

μία προετοιμασία για το αντικείμενο και μετά αποφασίζει ο μαθητής αν μπορεί ή όχι, 

αν θέλει ή όχι, είναι πολύ σημαντικό» (ΕΕ5). «Περισσότερο χρόνο και 

αλληλεπίδραση εκπαιδευτή με εκπαιδευομένου, γιατί οι ώρες είναι ελάχιστες και δεν 

υπάρχει αρκετός χρόνος» (ΕΕ12).  

Ως πρόταση βελτίωσης του θεσμού συζητήθηκε και η ανάγκη να προσαρμόζονται τα 

προγράμματα στις ανάγκες των εκπαιδευομένων, έτσι ώστε να είναι πιο 

στοχευμένα και να ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες. «Καταρχάς να 

ακολουθεί τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων που δεν τις ακολουθεί σε πολλά 

σημεία. Δηλαδή η ύλη να είναι έτσι διαμορφωμένη ώστε να μπορέσει να 

ικανοποιήσει χρόνο, τόπο..συνθήκες… Ένα άλλο είναι να είναι πιο στοχευμένο, 

δηλαδή πρώτα να έχουμε τις ανάγκες των εκπαιδευομένων στο τι θέλουν να μάθουν 

και μετά να προσαρμόζουμε το πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες τους» (ΕΕ13).         

«.. αρχικά προσαρμόζω το μάθημα με βάση τις ανάγκες τους, τι είναι αυτό που 

θέλουν, τι θα τους χρειαστεί και προσπαθώ να συνδυάσω έτσι τις γνώσεις με τις 

δεξιότητες. Και αυτό είναι κάτι που πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται για την καλύτερη 

λειτουργία του θεσμού, να ανταποκρίνονται τα προγράμματα, τα μαθήματα, η ύλη 

κτλ στις ανάγκες των εκπαιδευομένων» (ΕΕ16). 

Λίγοι ήταν αυτοί που έκαναν την σύνδεση του μέντορινγκ με την ηγεσία του 

εκάστοτε φορέα. Από δύο άτομα σχολιάστηκε η συμβολή της ηγεσίας και του 

υπόλοιπου εκπαιδευτικού προσωπικού στην παροχή βοήθειας τόσο προς τους 

εκπαιδευτές όσο και τους εκπαιδευομένους. «Στα ΣΔΕ και η διεύθυνση βοηθάει, γιατί 

έχουμε και πιο λίγα παιδιά εκεί..τους δίνει τηλέφωνα, τους λέει πού θα μπουν στο 

ίντερνετ για να βρουν δουλειά, τους λέει πού υπάρχουν κενά, αν ο δήμος κάνει 

προσλήψεις αυτή την περίοδο..» (ΕΕ4). «..πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό εάν ο 

διευθυντής, η ηγεσία δηλαδή του σχολείου, κάποια παλιά στελέχη που έχουν 

διαμορφώσει την κουλτούρα και το κλίμα του σχολείου και οι νέοι εκπαιδευτικοί 

σιγά σιγά εγκλιματίζονται και μπαίνουν και τα προβλήματα λύνονται με την 

συζήτηση και ό, τι πρόβλημα υπάρχει από τους νέους εκπαιδευτικούς το συζητάμε 

και δίνουμε κάποιες απαντήσεις. Σαν μία εσωτερική ενδοσχολική επιμόρφωση. Αν 

γίνεται αυτό, μπορούμε να το πούμε και μέντορινγκ των παλαιών στελεχών και των 

εκπαιδευτικών προς τους νεώτερους, σίγουρα τα όποια προβλήματα θα 

αντιμετωπίζονται και έτσι θα λύνονται» (ΕΕ8). 
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Τέλος, από μία εκπαιδεύτρια αναφέρθηκε η ανάγκη για μόνιμο προσωπικό, καθώς η 

πολύ συχνή εναλλαγή των εκπαιδευτών δεν βοηθάει στην ανάπτυξη του κατάλληλου 

εδάφους για την εφαρμογή συμβουλευτικής. «Μόνιμο προσωπικό σε όλο το πλαίσιο, 

ειδικά οι εκπαιδευτές που ανακυκλωνόμαστε μπορεί και κάθε εξάμηνο, μπορεί και 

ανά μήνα γιατί φεύγουμε και διοριζόμαστε αλλού…Όλο αυτό χτυπάει πίσω και στο 

δικό τους το κομμάτι και φυσικά και η κοπέλα που θα αναλάβει μετά, είναι πολύ πιο 

δύσκολο να ξαναποκτήσει την εμπιστοσύνη τους και να ξεκινήσουν για να 

δουλέψουν. Πάνε χαμένοι δύο μήνες σχεδόν. Είναι ένα θέμα αυτό, η προσωρινότητα 

των εκπαιδευτών» (ΕΕ6). 
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Κεφάλαιο 6: Συζήτηση αποτελεσμάτων έρευνας-

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Το τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας μας αποτελείται από τρεις ενότητες. Αρχικά 

γίνεται μία συζήτηση, όπου συνδέουμε τα αποτελέσματα της έρευνας με το 

θεωρητικό κομμάτι της εργασίας και τη βιβλιογραφία. Στη συνέχεια παραθέτουμε τα 

συμπεράσματά μας και τέλος ακολουθούν οι προτάσεις μας για περαιτέρω έρευνα 

προς τους μελλοντικούς ερευνητές. 

6.1 Συζήτηση αποτελεσμάτων 

Έχοντας παρουσιάσει το θεωρητικό υπόβαθρο στο πρώτο μέρος της εργασίας και το 

ερευνητικό στο δεύτερο, έχει προκύψει μία ενδιαφέρουσα σύνθεση των 

αποτελεσμάτων μας με τη βιβλιογραφία, η οποία ακολουθεί χωρισμένη σε 3 

υποενότητες, σύμφωνα με τα ερευνητικά μας ερωτήματα.  

6.1.1 Αντιλήψεις εκπαιδευτών για τον μεντορικό τους ρόλο 

6.1.1.1 Αντιλήψεις εκπαιδευτών για το μέντορινγκ και την μεντορική σχέση 

Ο όρος του μέντορα πρόκειται για μία έννοια αρκετά παλιά, ριζωμένη στην 

αρχαιότητα, η οποία ξαναήρθε στο προσκήνιο από το 1980 και μετά, ιδιαίτερα στο 

χώρο των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης. Ωστόσο, είναι φανερό ότι την τελευταία 

δεκαετία έχει οξυνθεί το κοινό ενδιαφέρον για την έννοια του μέντορινγκ και του 

μέντορα και στη χώρα μας, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για διαρκή 

ενημέρωση και στήριξη των εκπαιδευτών προκειμένου αρχικά να προσαρμοστούν και 

εν τέλει να αντεπεξέλθουν στο δύσκολο και πολυσύνθετο έργο που τους αποδίδει η 

σύγχρονη κοινωνία. 

Προτού μιλήσουμε, λοιπόν, γι’ αυτόν τον πολυσύνθετο ρόλο των εκπαιδευτών-

μεντόρων θα θέλαμε αρχικά να αναφερθούμε σύντομα στην έννοια του μέντορινγκ 

και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτών γι’ αυτή, καθώς και για τα χαρακτηριστικά που 

περιγράφουν μία μεντορική σχέση, μιας και αυτές οι απόψεις επηρεάζουν στην 

συνέχεια και τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον μεντορικό τους ρόλο, γιατί όλα 

ξεκινάνε πρωτίστως από την ίδια την έννοια. Πιο συγκεκριμένα, πολλοί εκπαιδευτές 

αναφέρθηκαν στη μεντορική διαδικασία ως μία μορφή συμβουλευτικής 

καθοδήγησης, όπου παρέχουν βοήθεια στους εκπαιδευομένους μέσω της μετάδοσης 

των γνώσεων και των εμπειριών τους. Με αυτή την άποψη συμφωνεί η Μαστοράκη 
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(2008), η οποία  κάνει αναφορά στον μέντορα ως ένα άτομο με πείρα που μεταφέρει, 

μέσω της συνεχούς καθοδήγησης και υποστήριξης, σε ένα λιγότερο έμπειρο άνθρωπο 

τις γνώσεις και τις εμπειρίες του, με κύριο στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη. Την 

ίδια άποψη έχουν ο Kenworthy (2015) και ο Glenn (2006), οι οποίοι υποστηρίζουν 

ότι το μέντορινγκ αποτελεί μία μορφή υποστήριξης και παροχής βοήθειας από ένα 

άτομο σε ένα άλλο, μέσω της ανταλλαγής σοφίας και γνώσεων.  

Ακόμη, εκτεταμένη αναφορά έγινε στο μέντορινγκ ως σημαντικό εργαλείο 

επαγγελματικής ανάπτυξης, το οποίο παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για την αγορά 

εργασίας, κάτι με το οποίο συμφωνούν οι Stock και Duncan (2010), οι οποίοι ορίζουν 

ως στόχο του μέντορινγκ, μέσω της παροχής βοήθειας και καθοδήγησης σε άτομα με 

λιγότερη εμπειρία, την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Επίσης και ο Glenn 

(2006) αναγνωρίζει το μέντορινγκ ως σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής εξέλιξης, 

καθώς υποστηρίζει ότι μέσα από τη βοήθεια, την καθοδήγηση, την ενθάρρυνση και 

τη στήριξη που παρέχει ο μέντορας σε ένα άλλο άτομο, καλλιεργείται και 

ενθαρρύνεται η εργασιακή και επαγγελματική του εξέλιξη. 

Σχετικά με την μεντορική σχέση, οι περισσότεροι εκπαιδευτές μίλησαν για μία φιλική 

σχέση, την οποία χαρακτηρίζει η καλή επικοινωνία και ένα κλίμα εμπιστοσύνης, 

σεβασμού και κατανόησης. Την ίδια άποψη έχουν οι Clark (2009) και Jarvis (2004), 

οι οποίοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μία σχέση που χαρακτηρίζεται από 

εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια, καθοδήγηση και στήριξη. Το κλίμα που επικρατεί μεταξύ 

τους χαρακτηρίζεται από την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την ανοιχτή επικοινωνία. Για 

κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και καλοσύνης κάνει λόγο και ο Σοφός (2015), ο 

οποίος μιλάει για τον ξεχωριστό και ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζει ο μέντορας ως 

το πιο έμπειρο άτομο.  

Ακόμη, σχολιάστηκε από τους εκπαιδευτές ως μία σχέση ανατροφοδότησης και 

αμφίδρομης μάθησης με τον μέντορα να παρέχει ανατροφοδότηση προς τον mentee 

με στόχο τη βελτίωση και την επαγγελματική του ανάπτυξη, αλλά και τον 

εκπαιδευόμενο να συνδράμει στη βελτίωση του εκπαιδευτή, την ανάπτυξη της 

κριτικής του σκέψης αλλά και των τεχνικών και μεθόδων του, μέσα από την 

ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών. Σύμφωνα με τους Βλάχου και Μάνεση (2019) η 

μεντορική σχέση χαρακτηρίζεται από την ανατροφοδότηση, με τον μέντορα να 

παρέχει βοήθεια, στήριξη και ανατροφοδότηση στον εκπαιδευόμενο, τόσο σε 
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προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενος 

μέσω της συνεργασίας και της ανατροφοδότησης προσπαθούν εξίσου να  

πραγματοποιήσουν τους στόχους που όρισαν (Vikaraman, Mansor, & Hamzah, 2017). 

Αντίστοιχα, χαρακτηρίζεται από τους Athanases και συν. (2008), Ehrich (2013) και 

Hobson και συν. (2009), ως μία σχέση αμφίδρομης μάθησης, καθώς και οι 

εκπαιδευτές μαθαίνουν από όλη αυτή τη διαδικασία, ενδυναμώνουν τις δεξιότητές 

τους  και αποκτούν νέες γνώσεις σχετικά με τη διδακτική πρακτική και τις ανάγκες 

των εκπαιδευομένων ως προς την επαγγελματική τους ανάπτυξη.  

6.1.1.2 Αντιλήψεις εκπαιδευτών για το ρόλο τους ως μέντορες 

Κρατώντας, λοιπόν, τα παραπάνω στοιχεία για την έννοια του μέντορινγκ, ότι 

πρόκειται δηλαδή για μία διαδικασία παροχής βοήθειας, υποστήριξης και 

καθοδήγησης προς τους εκπαιδευομένους με στόχο την επαγγελματική τους 

ανάπτυξη, οι εκπαιδευτές αναφέρθηκαν στους πολλούς ρόλους που αναλαμβάνουν 

προκειμένου να αντεπεξέλθουν σε αυτό το έργο τους. Λόγω των διαφορετικών 

κοινωνικο-οικονομικών και πολιτιστικών συνθηκών, παρατηρείται ποικιλία 

τοποθετήσεων σχετικά με τις αρμοδιότητές του, καθώς δεν περιορίζεται σε ένα μόνο 

ρόλο αλλά αναλαμβάνει πολλαπλούς (Νικολακοπούλου, 2017). Σημαντικό κρίνεται 

το πώς οι ίδιοι οι μέντορες αντιλαμβάνονται αυτούς τους ρόλους και ως εκ τούτου 

πώς τους προσαρμόζουν, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των 

εκπαιδευομένων.    

Πιο συγκεκριμένα, πολλοί εκπαιδευτές αναφέρθηκαν στον βοηθητικό και 

υποστηρικτικό ρόλο τους ως μέντορες, μέσα από την παροχή συμβουλών και 

καθοδήγησης, σύμφωνα πάντα με τις γνώσεις και εμπειρίες τους. Γι’ αυτό το ρόλο 

μιλάει και η Γιαννακοπούλου (2008), αναφέροντας ότι ο εκπαιδευτής μέντορας μέσω 

της συνεχούς υποστήριξης των εκπαιδευομένων στοχεύει στην αντιμετώπιση πιθανών 

εμποδίων και δυσκολιών, της εκτενούς συζήτησης σχετικά με τις προσπάθειές τους, 

καθώς και τον εντοπισμό και την ανάδειξη τόσο των καλών διεργασιών όσο και των 

λαθών, με στόχο τη διόρθωσή τους. Ο εκπαιδευτής, καλείται με τις γνώσεις και τις 

εμπειρίες που διαθέτει να συμβουλεύει και να υποστηρίζει τους εκπαιδευομένους του, 

οποτεδήποτε και οπουδήποτε το χρειαστούν, μέσω της καθοδήγησης και όχι της 

επιβολής. Στο παραπάνω η Γιαννακοπούλου (2008) προσθέτει και το χαρακτηριστικό 

του εκπαιδευτή-μέντορα να γνωρίζει πολύ καλά το εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο 

σύνολό του, ώστε να είναι σε θέση να καθοδηγήσει και να συμβουλέψει ορθά τους 
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εκπαιδευομένους. Μάλιστα, εκτός από τις γνώσεις πρέπει να διαθέτει και αρκετή 

εμπειρία πάνω στο αντικείμενο διδασκαλίας του και να αναγνωρίζεται ως άτομο με 

κύρος, τόσο στον επιστημονικό όσο και στον επαγγελματικό τομέα (Βαλάση, 2015). 

Αυτή την αντίληψη την είχαν και αρκετοί εκπαιδευτές, τονίζοντας ότι πρέπει να είναι 

καταρτισμένοι/νες ως προς το αντικείμενο διδασκαλίας τους, με χρόνια εμπειρίας στο 

διδακτικό αντικείμενο και να μην επαναπαύονται, αλλά να ενημερώνονται συνεχώς 

για τις εξελίξεις.  

Αρκετοί μίλησαν και για το ρόλο τους ως καλλιεργητές δεξιοτήτων των 

εκπαιδευομένων, δεξιότητες απαραίτητες για την αγορά εργασίας. Όπως έχει 

προαναφερθεί, ο μέντορας πρόκειται για έναν άνθρωπο με πείρα σε ένα συγκεκριμένο 

χώρο ή πεδίο, με στόχο να καθοδηγεί τους άπειρους εκπαιδευομένους, ώστε να 

εμπλουτιστούν οι γνώσεις τους τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο και 

να αναπτύξουν απαραίτητες δεξιότητες, με στόχο την επαγγελματική τους ανέλιξη. 

Έχοντας, λοιπόν, ως στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων οι 

εκπαιδευτές μέσω της συμβουλευτικής αναλαμβάνουν το ρόλο να τους 

καλλιεργήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την αγορά εργασίας (Βαλάση, 2015). 

Το παραπάνω, σύμφωνα με τους εκπαιδευτές, επιτυγχάνεται μέσω ενός άλλου 

παράλληλου ρόλου, της προσαρμοστικότητας. Ο εκπαιδευτής αρχικά οφείλει να 

αναγνωρίσει τις ανάγκες των εκπαιδευομένων του, προκειμένου να τους βοηθήσει 

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και εν τέλει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, και να 

προσαρμόσει τη διδασκαλία, τις τεχνικές και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί ακριβώς 

πάνω σε αυτές τις ανάγκες. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ο εκπαιδευτής λειτουργεί 

ως διαμεσολαβητής, καθώς πρέπει να κατανοήσει τις συνθήκες και τα εμπόδια που 

μπορεί να παρουσιαστούν κατά την εφαρμογή των μαθησιακών διεργασιών και να 

διαμεσολαβήσει προσαρμόζοντάς τες στις ανάγκες των εκπαιδευομένων, με τέτοιο 

τρόπο ώστε να συμβάλλουν στην αναπτυξιακή τους πορεία. Ακόμη,  ο εκπαιδευτής 

μέντορας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, οφείλει να καθιστά 

ξεκάθαρους τους εκπαιδευτικούς στόχους και να οργανώνει και επιβλέπει τις 

μαθησιακές δρασητριότητες. Προκειμένου να αποφύγει μία παθητική στάση των 

εκπαιδευομένων, οφείλει να ανανεώνει τις τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας του, 

δεχόμενος την κριτική των εκπαιδευομένων εφόσον κάτι δεν λειτουργεί 

αποτελεσματικά γι’ αυτούς (Γιαννακοπούλου, 2008). 
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Οι εκπαιδευτές μίλησαν και για το ρόλο τους ως διαμορφωτές στάσεων και 

συμπεριφορών, πέρα δηλαδή από τη γνώση, την υιοθέτηση μίας στάσης και 

συμπεριφοράς που θα βοηθήσει στην επαγγελματική ανάπτυξη (πχ. να είναι 

ανοιχτόμυαλοι, πώς να αντιμετωπίζουν τους άλλους, πώς να συμπεριφέρονται σε ένα 

επαγγελματικό χώρο κ.α.). Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για στάσεις και 

συμπεριφορές που περιγράφουν ένα άτομο όχι μόνο σχετικά με το επαγγελματικό 

κομμάτι, αλλά και την καθημερινή και κοινωνική ζωή. Κρίνεται, λοιπόν, σημαντικός 

ο κοινωνικός ρόλος που αναδύεται του εκπαιδευτή και μέντορα, καθώς αναλαμβάνει 

να εφοδιάσει τους εκπαιδευομένους με τις κατάλληλες δεξιότητες, στάσεις και 

συμπεριφορές, ώστε να ανταπεξέλθουν στην αγορά εργασίας και να διαμορφώσουν 

τόσο την πολιτισμική τους ταυτότητα όσο και την αγωγή τους ως πολίτες. Στη 

σύγχρονη κοινωνία η οποία αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη γνώση και στη συνεχή 

ενίσχυση των δεξιοτήτων, ο εκπαιδευτής-μέντορας καλείται να βοηθήσει τους 

εκπαιδευόμενούς του να αναπτυχθούν σε ευέλικτα και υπεύθυνα άτομα, ικανά να 

προσορμόζονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες (Steele, 2006). 

Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται η δημιουργία μίας σχέσης αλληλοδιάδρασης και 

επικοινωνίας μεταξύ αυτού και των καθοδηγουμένων, όπου θα αποφασίζονται από 

κοινού τα κατάλληλα κίνητρα και οι τεχνικές που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των 

στόχων. Για επικοινωνία, αλληλεπιδραστικότητα και συνεργατικότητα μίλησαν οι 

εκπαιδευτές, χαρακτηριστικά που όντως πρέπει να διαθέτουν οι σύγχρονοι 

εκπαιδευτές, με τον διάλογο και τη συνεχή υποστήριξη και αλληλεπίδραση να 

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, για την σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του 

μέντορα και του ωφελούμενου. Το κλίμα που επικρατεί μεταξύ τους πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την ανοιχτή επικοινωνία (Jarvis, 

2004). 

Τέλος, κάποιοι εκπαιδευτές αναφέρθηκαν στο ρόλο του μέντορα ως πρότυπο και 

εμπνευστή. Αυτός ο ρόλος έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα, όταν ο Μέντωρ, 

αποτελώντας μία πατρική φιγούρα για τον γιο του Οδυσσέα τον Τηλέμαχο, 

λειτουργεί ως δάσκαλος και πρότυπο συμπεριφοράς, που τον εμπνέει και καθοδηγεί 

προς τη διαμόρφωση της επιθυμητής συμπεριφοράς. Ως «υπόδειγμα, που επιδυκνύει 

και εμπνέει» αναγνωρίζουν τον ρόλο του εκπαιδευτή και οι Βλάχου και Μάνεσης 

(2019, σ.79). Οι εκπαιδευόμενοι στο μαθησιακό περιβάλλον μιμούνται και μαθαίνουν 

νέες συμπεριφορές από τους μέντορες. Είναι, συνεπώς σημαντικό για τους μέντορες 
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να το γνωρίζουν αυτό όπως και τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν στους 

μαθητευομένους στο μαθησιακό περιβάλλον, τόσο σε όρους δεξιοτήτων, όσο και 

επαγγελματικών στάσεων. Ένας αποκομμένος ή αδιάφορος μέντορας θα μπορούσε 

ενδεχομένως να παράγει ένα απομακρυνσμένο ή αδιάφορο μαθητή στην πράξη 

(Vinales, 2015).  

6.1.2 Μέντορινγκ και επαγγελματική ανάπτυξη 

Όλοι οι εκπαιδευτές τόνισαν ότι θεωρούν το μέντορινγκ σημαντικό εργαλείο για την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων αναφέροντας παραδείγματα 

μαθητευομένων τους που βοηθήθηκαν από αυτό και αναπτύχθηκαν επαγγελματικά. 

Πιο συγκεκριμένα, μίλησαν για διάφορα οφέλη που αποκόμισαν, με κάποιους να 

αναφέρονται στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των ίδιων ως 

εκπαιδευτών, καθώς και οι ίδιοι επωφελήθηκαν από τη διαδικασία. Πληθώρα 

ερευνών αναδεικνύει το μέντορινγκ ως μία διαδικασία που συμβάλλει σημαντικά 

στην επαγγελματική και όχι μόνο ανάπτυξη τόσο των εκπαιδευομένων, όσο και των 

ίδιων των εκπαιδευτών (Ashby, Hobson, Malderez, & Tomlinson, 2009; Hudson, 

2013; Tang & Choi, 2005; Zachary, 2009). Όπως υποστηρίζουν η Ανδρούτσου και 

συν. (2015), πρόκειται για μία διαδικασία που περιλαμβάνει εξίσου τις έννοιες της 

υποστήριξης και της επαγγελματικής ανάπτυξης. 

6.1.2.1 Αντιλήψεις εκπαιδευτών για οφέλη εκπαιδευομένων 

Πολλοί ήταν οι εκπαιδευτές που μίλησαν για την συμβολή του μέντορινγκ στην 

αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών, μέσω της προσωπικής αμφισβήτησης και της 

ανακάλυψης του εαυτού. Οι εκπαιδευτές με τη βοήθεια της συμβουλευτικής 

προσπαθούν να καθοδηγήσουν τον εκπαιδευόμενο στο να αμφισβητήσει αυτά που 

ήδη ξέρει, να δει τα πράγματα διαφορετικά, να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται και 

να (επανα)ανακαλύψει τον εαυτό του. τι είναι αυτό που πραγματικά θέλει και πώς θα 

το πετύχει. Οι μέντορες υποστηρίζουν τους καθοδηγούμενους στην προσπάθειά τους 

να ανακαλύψουν τις επιθυμίες τους, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους, να 

ορίσουν νέους στόχους και να διαμορφώσουν ένα πλάνο επίτευξης αυτών (Arafa,, και 

συν., 2016). Η Bloom (2007) αναγνωρίζει αυτή τη διαδικασία ως μία μορφή 

αυτοκαθοδήγησης, όπου το άτομο καλλιεργεί την δική του επαγγελματική ανάπτυξη 

μέσω του προβληματισμού και αναστοχασμού, της δικτύωσης και της αναζήτησης 

κατάλληλων πόρων, κάτι που στο μέντορινγκ γίνεται αλλά πάντα υπό την 
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καθοδήγηση και την υποστήριξη του εκπαιδευτή-μέντορα. Εξάλλου ο 

καθοδηγούμενος πρέπει πρώτα ο ίδιος να κατανοεί τις ανάγκες  και τους στόχους του, 

ώστε να μπορέσει να τα μοιραστεί αποτελεσματικά με τον μέντορά του. Αυτό απαιτεί 

αυτο-προβληματισμό και την προθυμία να είναι ανοιχτός και ειλικρινής με τον 

μέντορα για να συζητήσουν τους τομείς που μπορεί να χρειάζεται βελτίωση (Sulsa, 

2017). 

Σημαντική αποτελεί και η συμβολή της συμβουλευτικής στη διαχείριση των 

συναισθημάτων των εκπαιδευομένων, τα οποία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

μπορεί να συγκρούονται το ένα με το άλλο και να αλλάζουν. Πρόκειται για ένα 

όφελος που συζητήθηκε από τους εκπαιδευτές υποστηρίζοντας ότι ως μέντορες 

καλούνται να παρέμβουν, ώστε με άξονα πάντα την μάθηση των εκπαιδευομένων, να 

αποβάλλουν συναισθήματα αρνητικού χαρακτήρα όπως η ανασφάλεια, ο φόβος και η 

απογοήτευση (Athanases, et al., 2008). Άμεσο επακόλουθο, σύμφωνα με τους 

εκπαιδευτές της έρευνας, οι εκπαιδευόμενοι να αλλάζουν στάση και συμπεριφορά, να 

ανοίγονται και να γίνονται πιο δραστήριοι. Σύμφωνα με τους Woolnough και Fielden 

(2017), αξιοσημείωτη είναι η αλλαγή που πραγματοποιείται στην αντίληψη των 

καθοδηγούμενων σχετικά με τη φύση της σχέσης τους με τη συντριπτική πλειοψηφία 

των καθοδηγούμενων να πιστεύουν ότι η σχέση καθοδήγησης έχει γίνει πιο ανοιχτή 

και χαλαρή με την πάροδο του χρόνου. Το αίσθημα της εμπιστοσύνης που 

αναπτύχθηκε στις σχέσεις καθοδήγησής τους, επηρέασε την ικανότητά τους να 

επωφελούνται περισσότερο από τη σχέση. Με τη σειρά τους αναπτύσσονται το 

αίσθημα της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης, καθώς και η όρεξη για 

συμμετοχή του ατόμου σε προγράμματα σχετικά με τη μεντορική (Ehrich, 2013; 

Φραγκούλης, Παπαδάκης, & Βελισάριος, 2016).  

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά συμβάλλουν με τη σειρά τους στο να 

συνειδητοποιήσουν οι εκπαιδευόμενοι ότι η διαδικασία του μέντορινγκ εν τέλει είναι 

μία επωφελής και όχι βαρετή και ανούσια διαδικασία, που τους προτρέπει στο να 

αλλάξουν τον τρόπο σκέψης τους και να αντιμετωπίσουν πιο σοβαρά το μέλλον τους, 

εστιάζοντας περισσότερο στη μόρφωσή τους ή/και αλλάζοντας ακόμη και επάγγελμα 

αν αυτό είναι που πραγματικά επιθυμούν και θα λειτουργήσει ευεργετικά στην 

ανάπτυξή τους. Πληθώρα ερευνών ασχολείται με τα οφέλη της διαδικασίας του 

μέντορινγκ, καθιστώντας ξεκάθαρο τον επωφελή χαρακτήρα της διαδικασίας τόσο 

για τον εκπαιδευόμενο όσο και για τον εκπαιδευτή, σε επαγγελματικό και προσωπικό 
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επίπεδο (Ashby, Hobson, Malderez, & Tomlinson, 2009; Hudson, 2013; Tang & 

Choi, 2005; Zachary, 2009). Πρόκειται για μία αλληλεπιδραστική και αμοιβαία 

κερδοφόρα διαδικασία.  

Ένα ακόμα σημαντικό όφελος που αναφέρθηκε από τους εκπαιδευτές ήταν αυτό του 

εμπλουτισμού των γνώσεων και της ενίσχυσης ή/και της ανάπτυξης δεξιοτήτων των 

εκπαιδευομένων, κατάλληλων για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Με αυτή  

την άποψη συνηγορούν οι Phillips και Fragoulis (2010), Powell (2012) και Βαλάση 

(2015), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αναπτύσσονται οι επικοινωνιακές και κοινωνικές 

δεξιότητες αλλά και δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων και το αίσθημα της 

ομαδικότητας και συνεργατικότητας. Αυτή η μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων, 

επιτυγχάνεται μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο μάθησης, το οποίο παρέχεται στον 

εκπαιδευόμενο μέσω της μεντορικής σχέσης.  

6.1.2.2 Αντιλήψεις εκπαιδευτών για οφέλη εκπαιδευτών 

Ως προς τα οφέλη των εκπαιδευτών από τη μεντορική διαδικασία, τα αποτελέσματά 

μας ήταν πιο λίγα διότι το ερευνητικό ερώτημα εστίαζε στην επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευομένων. Ωστόσο από τη συζήτηση προέκυψε ότι αρκετοί 

εκπαιδευτές αναγνωρίζουν ότι από αυτή τη διαδικασία επωφελείται σημαντικά και ο 

μέντορας. Κυρίως αναφέρθηκε η ενίσχυση του αισθήματος της ικανοποίησης και της 

αυτοπεποίθησης, λόγω της προσφοράς τους στο κοινωνικό σύνολο. Με αυτό 

συμφωνούν οι Beck & Kosnick (2000) αλλά και η Βαλάση (2015), οι οποίοι 

υποστηρίζουν ότι εκτός από το αίσθημα της ικανοποίησης οι εκπαιδευτές μέσα από 

τον μεντορικό τους ρόλο αισθάνονται και περήφανοι, καθώς βλέπουν τους 

εκπαιδευομένους τους να εξελίσσονται και να πετυχαίνουν, έχοντας συμβάλλει και οι 

ίδιοι σε αυτό.  

Ένα άλλο όφελος που συζητήθηκε ήταν αυτό της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των 

εκπαιδευτών καθώς όπως τόνισαν και οι ίδιοι το μέντορινγκ αποτελεί σημαντικό 

εργαλείο και της δικής τους προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Πρόκειται 

για μία αμφίδρομη διαδικασία μάθησης, όπου εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενος από 

κοινού μαθαίνουν και αναπτύσσονται. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν στην 

ανάπτυξη των επικοινωνιακών και οργανωτικών τους δεξιοτήτων, κάτι με το οποίο 

συμφωνούν οι Ambrosetti (2013), Athanases et al. (2008) και Ehrich (2013), 

υποστηρίζοντας ότι μέσω της ειλικρίνειας η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει την 
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μεντορική σχέση, αναπτύσσονται δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Η 

μεντορική διαδικασία δημιουργεί ευκαιρίες για έμπειρους επαγγελματίες να 

ενισχύσουν τη βάση των γνώσεών τους, να αποκτήσουν νέες προοπτικές και να 

βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους (Phillips & Fragoulis, 2010). 

Στο παραπάνω συμβάλλει σημαντικά η διαδικασία του αναστοχασμού, σύμφωνα με 

την οποία ο μέντορας επωφελείται από τις νέες ιδέες και τους διαφορετικούς τρόπους 

προσέγγισης των πραγμάτων, με αποτέλεσμα να ανοίγει το μυαλό και να βελτιώνεται 

η αντιληπτική και διορατική του ικανότητα. Ακόμη, οι μέντορες, μέσω του 

αναστοχασμού για τις πρακτικές τους και για καταλληλότερες προσεγγίσεις, μπορούν 

να προετοιμάσουν καλύτερα τον εαυτό τους για μελλοντικούς ρόλους και ευθύνες 

(Dziczkowski, 2013). Σύμφωνα με τους Ramaswami και Dreher, η καθοδήγηση 

άλλων μπορεί να ενισχύσει την απόδοση ενός μέντορα καθώς ο προστατευόμενος 

μπορεί να ανταποδώσει, παρέχοντας στο μέντορά του ανατροφοδότηση και κρίσιμες 

πληροφορίες, υπονοώντας μια σχέση κοινωνικής ανταλλαγής μεταξύ του μέντορα και 

του καθοδηγούμενου (Ghosh & Reio Jr., 2013). Όταν η μεντορική σχέση 

χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια, συνεργασία και διαρκή αλληλεπίδραση, ο μέντορας 

μέσω αυτής της αμφίδρομης διαδικασίας μάθησης και του αναστοχασμού 

βελτιώνεται και μαθαίνει να προσαρμόζει ανάλογα τις διδακτικές πρακτικές του, 

καθώς και τον τρόπο που προσεγγίζει και αλληλεπιδρά με τους εκπαιδευομένους του, 

σύμφωνα με τις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες αυτών. 

6.1.3 Δυσκολίες εφαρμογής μεντορικού ρόλου 

6.1.3.1 Αντιλήψεις εκπαιδευτών για μη ικανοποιητικό τρόπο εφαρμογής 

Το πρόβλημα που συζητήθηκε περισσότερο ήταν αυτό της έλλειψης χρόνου, τόσο 

από την πλευρά των εκπαιδευτών, όσο και των εκπαιδευομένων. Ο φόρτος εργασίας 

είναι μεγάλος για όλους και το γεγονός ότι η άτυπη αυτή διαδικασία μπορεί να λάβει 

χώρα οποιαδήποτε στιγμή σε οποιοδήποτε μέρος, καθώς δεν πρόκειται για μία 

επίσημη και οργανωμένη διαδικασία, δυσχεραίνει τα πράγματα. Σύμφωνα με τους 

Phillips και Fragoulis (2010), αυτό το πρόβλημα της έλλειψης χρόνου σε συνδυασμό 

με τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις τόσο των εκπαιδευτών όσο και των 

εκπαιδευομένων, μπορεί να επηρεάσει ανασταλτικά τη σχέση τους. Οι εκπαιδευτικοί 

χρειάζονται επαγγελματική ανάπτυξη για να παρακολουθούν τις παιδαγωγικές 

πρακτικές και το μεταβαλλόμενο πρόγραμμα σπουδών. Ωστόσο, οι εκπαιδευτές έχουν 
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περιορισμένο χρόνο κατά τις ώρες της τάξης και οι ώρες εκτός της τάξης 

καταναλώνονται με άλλες επαγγελματικές ευθύνες του εκπαιδευτή (Hudson, 2013).  

Αρκετά συζητήθηκε η έλλειψη εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που χαρακτηρίζει τους 

εκπαιδευτές σχετικά με την μεντορική διαδικασία, κάτι που από τη μία δικαιολογεί εν 

μέρει την προαιρετική άτυπη εφαρμογή της, από την άλλη όμως αποτελεί σημαντικό 

πρόβλημα στην καθολική και σωστή εφαρμογή του θεσμού. Σύμφωνα με τον Hobson 

και τους συνεργάτες του (2009), ο εκπαιδευτής για να λειτουργήσει παράλληλα ως 

μέντορας, αρχικά πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, τις 

οποίες και θα αξιοποιήσει ώστε να καθοδηγήσει καταλλήλως τον εκπαιδευόμενο, 

σύμφωνα πάντα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Τις παραπάνω δυσκολίες 

(έλλειψη χρόνου και κατάλληλης εκπαίδευσης) αναγνωρίζουν στο έργο τους και οι 

Martin και Sifers (2012), τονίζοντας την ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτών, 

προσθέτοντας σε αυτή την εκπαίδευση στην κατάλληλη και επιτυχημένη επικοινωνία. 

Μέσω της εκπαίδευσής του, θα βοηθηθεί στο να κατανοήσει καλύτερα το ρόλο του 

και να βελτιώσει τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές του πρακτικές.  

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, το γεγονός ότι πρόκειται για μία άτυπη και μη 

οργανωμένη διαδικασία, καθιστά την εφαρμογή της μη υποχρεωτική. Εφαρμόζεται 

προαιρετικά απ’ όσους ενδιαφέρονται να το κάνουν και όχι με όλους αλλά με όσους 

έχει αναπτυχθεί μία πιο οικεία σχέση με χαρακτηριστικά κοινά με αυτά των 

διαπροσωπικών μας σχέσεων (Μανωλοπούλου, 2011). Αυτός ο άτυπος, λοιπόν, 

χαρακτήρας ελοχεύει περιορισμούς ως προς την καθολική και αποτελεσματικότερη 

εφαρμογή της διαδικασίας. 

6.1.3.2 Προτάσεις εκπαιδευτών για βελτίωση θεσμού 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, οι προτάσεις που ακούστηκαν 

περισσότερο ήταν αυτές της παροχής παραπάνω χρόνου για την εφαρμογή 

συμβουλευτικής, καθώς και αυτή της θεσμοθέτησης του μέντορινγκ, καθιστώντας 

υποχρεωτική την επιμόρφωση και εκπαίδευση των εκπαιδευτών σχετικά με τη 

διαδικασία. Σύμφωνα με τους Aspfors και Fransson (2015), κρίνεται απαραίτητη μία 

εκπαίδευση των εκπαιδευτών σχετικά με το μέντορινγκ, ώστε να κατακτήσουν τις 

απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στο έργο 

τους, ενώ σε πολλές έρευνες (Hudson, 2013; Stanulis, Fallona, & Pearson, 2002) οι 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν απαραίτητη την παροχή παραπάνω 
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χρόνου για τη διαδικασία. Για το χρόνο  και την παροχή εκπαίδευσης κάνουν λόγο 

και οι Barrera, Braley και Slate (2010), οι οποίοι προτείνοντας πρακτικές, 

αναγνωρισμένες ως σημαντικές από τους μέντορες στο έργο τους με στόχο την 

αποδοτικότερη διάδραση και συνεργασία με τους καθοδηγουμένους, αναγνωρίζουν 

ως σημαντικά στοιχεία την παροχή υποστήριξης από τους εκπαιδευτές-μέντορες, την 

επεξήγηση του ρόλου τους, την παροχή χρόνου και την πρόσβαση σε υλικά και 

πηγές.  

Μία άλλη πρόταση που ακούστηκε, σε συνδυασμό με την θεσμοθέτηση του 

μέντορινγκ και την εκπαίδευση των εκπαιδευτών, ήταν ο ορισμός ενός εμπειρότερου 

μέντορα για κάθε νέο εκπαιδευτή, ώστε μέσα από μία εσωτερική επιμόρφωση, 

επίβλεψη και συζήτηση, να παρέχεται στη πορεία η κατάλληλη ανατροφοδότηση με 

στόχο τη βελτίωση εφαρμογής του θεσμού (Feiman-Nemser, 2001). Υπάρχουν 

σημαντικές ενδείξεις ότι οι εκπαιδευμένοι μέντορες, σε αντίθεση με τους μη 

εκπαιδευμένους μέντορες, είναι πιο αποτελεσματικοί στην αλληλεπίδρασή τους και 

την υποστήριξη των καθοδηγούμενων (Gandhi & Johnson, 2016; National Academies 

of Sciences, 2019). Σε αυτό συμβάλλει μία εσωτερική συμβουλευτική των 

εκπαιδευτών-μεντόρων, για την οποία μιλάει και ο Οδηγός Εφαρμογής 

Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής-Mentoring  (Βαλάση, 2015, σ.25), υποστηρίζοντας 

ότι: «το εσωτερικό mentoring  προϋποθέτει την ύπαρξη μεντόρων (ειδικών 

επαγγελματιών ή άτυπων συμβούλων) στον ίδιο τον φορέα που οργανώνει τη 

διαδικασία αυτή. Παράλληλα, ο μέντορας εργάζεται στον ίδιο οργανισμό με τον 

συμβουλευόμενο», στη συγκεκριμένη περίπτωση στον ίδιο φορέα με τους 

εκπαιδευτές. 

Τέλος, άλλη μία πρόταση που συζητήθηκε ήταν η προσαρμογή των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων στις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Ο εκπαιδευτής οφείλει να 

αναγνωρίσει τις ανάγκες των εκπαιδευομένων του, προκειμένου να τους βοηθήσει 

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και εν τέλει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, και να 

προσαρμόσει τη διδασκαλία, τις τεχνικές και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί, ακριβώς 

πάνω σε αυτές τις ανάγκες. Για «πλαίσιο αναφοράς» κάνουν λόγο οι Καραλής και 

Παπαγεωργίου (2012, σ.66-67), το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν καθώς 

πρόκειται για τις «κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες μέσα στις 

οποίες σχεδιάζεται και υλοποιείται ένα πρόγραμμα» (σ.66). Με βάση αυτές πρέπει να 

προσδιορίζονται οι ανάγκες των εκπαιδευομένων και με τη σειρά τους να 
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οργανώνονται τα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, στοχευμένα σε αυτές ακριβώς 

τις ανάγκες και στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.   

 

6.2 Συμπεράσματα 

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα 

ασχολείται όλο και περισσότερο με την έννοια του μέντορινγκ και την εφαρμογή της, 

ειδικά στο χώρο της εκπαίδευσης. Πρόκειται για μία έννοια που προέρχεται από την 

αρχαιότητα, με πληθώρα ερευνών να αποδεικνύει τα πολλαπλά οφέλη τόσο προς τους 

εκπαιδευομένους όσο και τους εκπαιδευτές. Για τα ελληνικά δεδομένα πρόκειται για 

έναν καινοτόμο θεσμό και ως εκ τούτου με περιορισμένη ελληνική βιβλιογραφία και 

αντίστοιχες έρευνες, ωστόσο έχουν σημειωθεί σημαντικές προσπάθειες διερεύνησης 

του θεσμού αυτού, με αποτέλεσμα να συζητιέται πλέον σε όλες τις βαθμίδες και τους 

τύπους της εκπαίδευσης. 

Πιο συγκεκριμένα, ως προς τον ορισμό της έννοιας του μέντορινγκ σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας αλλά και τη βιβλιογραφία (Ambrosetti & Dekkers, 2010; 

Ehrich, 2013), δεν υπάρχει ένας καθολικός ορισμός αλλά αντίθετα πληθώρα, με τους 

ερευνητές ωστόσο να αποδέχονται ως κοινό στοιχείο ότι ο μέντορας πρόκειται για 

έναν άνθρωπο με πείρα σε ένα συγκεκριμένο χώρο ή πεδίο, με στόχο να καθοδηγεί 

τους άπειρους εκπαιδευομένους, ώστε να εμπλουτιστούν οι γνώσεις τους τόσο σε 

θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο και να αναπτύξουν απαραίτητες δεξιότητες, 

με στόχο την επαγγελματική τους ανέλιξη. Σε αυτό αναγνωρίζεται ο κρίσιμος ρόλος 

του εκπαιδευτή στην παροχή βοήθειας, η οποία διαφέρει και ποικίλλει, ανάλογα με 

τις ανάγκες των εκπαιδευομένων. 

Από την παραπάνω διαδικασία, έχουν διαπιστωθεί πολλαπλά οφέλη τόσο για τους 

εκπαιδευομένους, όσο και για τους εκπαιδευτές, με κυρίαρχη την επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευομένων. Όταν η μεντορική σχέση χαρακτηρίζεται από 

ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη, επικοινωνία και συνεχή στήριξη και αλληλεπίδραση, τότε 

μετατρέπεται σε μία βιωματική εμπειρία που συμβάλλει στην προσωπική και 

επαγγελματική ανάπτυξη όλων των εμπλεκόμενων μελών. Σημαντικά κρίνονται, η 

ανοιχτή συζήτηση, η ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών, και η διαδικασία της 

ανατροφοδότητης και του αναστοχασμού, ώστε να σημειωθεί ανάπτυξη, τόσο σε 
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επίπεδο γνώσεων όσο και δεξιοτήτων. Ακόμη, έχει αποδειχτεί ότι συμβάλλει και στην 

συναισθηματική ανάπτυξη όλων των μελών, με κυρίαρχη την ανάπτυξη του 

αισθήματος της αυτοπεποίθησης και της ικανοποίησης. Πρόκειται για μία σχέση, της 

οποίας η ανάπτυξη εξαρτάται από τα ατομικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και των 

δυο συμμετεχόντων, κάτι που προσδίδει στη σχέση το χαρακτηριστικό της 

μεταβλητότητας, ως προς το πώς οι καθοδηγούμενοι αντιδρούν στους μέντορες, 

καθώς και το πώς οι μέντορες αντιλαμβάνονται την σχέση και το ρόλο τους σύμφωνα 

με τα διαφορετικά πολιτισμικά και θεσμικά πλαίσια (Μπουμπουλέντρα, 2015). 

Οι αντιλήψεις σχετικά με τον μεντορικό ρόλο του εκπαιδευτικού διαφέρουν ανάλογα 

με το εκάστοτε εκπαιδευτικό πλαίσιο, με ποικίλες έννοιες να χαρακτηρίζουν τον 

μέντορα, όπως ο σύμβουλος, ο διαμεσολαβητής, ο υποστηρικτής, ο εμψυχωτής, ο 

προπονητής, ο επόπτης, ο καθοδηγητής, το πρότυπο συμπεριφοράς. Σημαντικό 

κρίνεται το πώς οι ίδιοι οι μέντορες αντιλαμβάνονται αυτούς τους ρόλους και ως εκ 

τούτου πώς τους προσαρμόζουν, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των 

εκπαιδευομένων. Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες 

τους, καλούνται μέσα από μία ποικιλία ρόλων να διαμορφώσουν τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, τις διδακτικές τους πρακτικές και προσεγγίσεις, καθώς και τον τρόπο 

που προσεγγίζουν και αλληλεπιδρούν με τους άλλους. Ο εκπαιδευτής μέντορας, 

λοιπόν, αποτελεί έναν απαιτητικό και πολυσύνθετο ρόλο, ο οποίος λειτουργεί ως η 

βάση πάνω στην οποία χτίζονται όλοι οι υπόλοιποι. Απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες, 

γνώσεις και εμπειρίες από την πλευρά των εκπαιδευτών, καθώς και μία βαθύτερη 

κατανόηση των αρχών που διέπουν την εκπαίδευση ενηλίκων, αλλά και 

συνειδητοποίηση ως προς το ρόλο τους στη σύχγρονη κοινωνία των πληροφοριών. 

Τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν όμως από τη διαδικασία δεν αναιρούν κάποιους 

περιορισμούς που εμποδίζουν την καλύτερη και αποδοτικότερη εφαρμογή της 

διαδικασίας από τους εκπαιδευτές, κάτι με το οποίο συμφωνούν οι συμμετέχοντες της 

έρευνας και η βιβλιογραφία (DeCesare, McClelland, & Workman, 2016; Θεοδώρου 

& Πετρίδου, 2014). Με κυρίαρχα τα προβλήματα της έλλειψης χρόνου για τη σωστή 

εφαρμογή της διαδικασίας, τόσο από την πλευρά των εκπαιδευτών όσο και των 

εκπαιδευομένων, της άτυπης προαιρετικής εφαρμογής της καθώς δεν πρόκειται για 

θεσμοθετημένο θεσμό και της έλλειψης επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτών για αυτόν, εμποδίζεται η καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή 

του.  
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Προκειμένου, λοιπόν, να εφαρμόζεται αποδοτικότερα η διαδικασία του μέντορινγκ, 

απαιτείται αρχικά η θεσμοθέτησή του, καθιστώντας το επίσημη και υποχρεωτική 

διαδικασία, με άμεσο επακόλουθο την υποχρεωτική εκπαίδευση των εκπαιδευτών 

πάνω σε αυτό, ώστε να διευκολυνθούν να κατανοήσουν τον πολυσύνθετο ρόλο που 

καλούνται να αναλάβουν και τι αυτός συνεπάγεται, έχοντας πάντα ως στόχο τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευομένων και την προσωπική και επαγγελματική τους 

ανάπτυξη. 

6.3 Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

Η έρευνα κατέστησε σαφή την πολυσυνθετότητα του μεντορικού ρόλου, καθώς και 

τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος εκπαιδευτής ενηλίκων κατά την άτυπη 

εφαρμογή της μεντορικής διαδικασίας, ωστόσο σύμφωνα με τους περιορισμούς που 

αντιμετωπίζει η έρευνα, τους οποίους αναφέραμε αναλυτικά σε άλλο σημείο, κρίνεται 

απαραίτητη η επανάληψη της έρευνητικής πρότασης, απευθυνόμενη αυτή τη φορά 

όχι μόνο σε εκπαιδευτές αλλά και στους εκπαιδευομένους. Μέσω της αποστολής 

ερωτηματολογίων από τη μία προς τους εκπαιδευτές ενηλίκων στα κέντρα όπου 

εργάζονται και από την άλλη προς τους εκπαιδευόμενους, μπορεί να διερευνηθεί 

καλύτερα η συμβολή του μέντορινγκ στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευομένων καθώς και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει, όχι μόνο μέσα από την 

οπτική των εκπαιδευτών αλλά και των εκπαιδευομένων. Με αυτό τον τρόπο μπορεί 

να αυξηθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων στην έρευνα και να επεκταθεί και σε άλλες 

πόλεις. 

Μία ακόμη ενδιαφέρουσα μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να αφορά τη διερεύνηση 

της συμβολής του μέντορινγκ στην επαγγελματική ανάπτυξη αυτή τη φορά των 

εκπαιδευτών. Μέσω της ποιοτικής έρευνας, η οποία θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις 

από τη μία από την πλευρά εκπαιδευτών ενηλίκων σε φορείς δια βίου μάθησης και 

από την άλλη των διοικητικών στελεχών στους ίδιους φορείς, θα διεξαχθούν 

συμπεράσματα για την συμβολή του μέντορινγκ στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτών, τη διαδικασία που εφαρμόζεται, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, 

καθώς και τη συμβολή της διοίκησης στο έργο αυτό.   

Ο θεσμός του μέντορινγκ είναι καιρός να αναγνωριστεί και να κατοχυρωθεί, ώστε να 

αξιοποιηθεί όλη αυτή η υπάρχουσα γνώση και εμπειρία. Σε αυτό θα μπορούσε να 

συμβάλλει η επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου και η ανάληψη πρωτοβουλιών 
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μεγάλων κοινωνικών και επιστημονικών φορέων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

μητρώου εκπαιδευτών, πιστοποιημένων στο μέντορινγκ. Έτσι, θα μπορεί να 

αξιοποιηθεί κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό σε όλες τις βαθμίδες και να 

αμοίβονται οι άνθρωποι γι’ αυτό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Έντυπο Συγκατάθεσης Εκπαιδευτών 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 
 

Έντυπο Συγκατάθεσης για συμμετοχή στην έρευνα με τίτλο: 

«Διερεύνηση του ρόλου και των αντιλήψεων εκπαιδευτών ενηλίκων για τη 

συμβολή του mentoring στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων» 

 

Αυτό το έντυπο συγκατάθεσης απευθύνεται σε Έλληνες εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων 

που απασχολούνται σε κάποια δομή δια βίου εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη, οι 

οποίοι/ες καλούνται να συμμετάσχουν  στην έρευνα με τίτλο «Διερεύνηση του ρόλου 

και των αντιλήψεων εκπαιδευτών ενηλίκων για τη συμβολή του mentoring στην 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων». Την έρευνα διεξάγει η φοιτήτρια Νίκη 

Παπανικολάου στο πλαίσιο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας του 

μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια 

Βίου Μάθησης» με ειδίκευση στη «Διοίκηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση». Η 

συμμετοχή σας είναι εθελοντική. Μπορείτε να αφιερώσετε όσο χρόνο χρειάζεστε για 

να διαβάσετε το Έντυπο Συγκατάθεσης. 

Ο βασικός σκοπός της επικείμενης εμπειρικής έρευνας είναι να διερευνηθεί και να 

αναδειχθεί ο ρόλος και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτών ενηλίκων ως μέντορες ως 

προς την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων. Δεν υπάρχουν προβλέψιμοι 

κίνδυνοι που προκύπτουν από τη συμμετοχή σας στην παρούσα έρευνα, αλλά αν 

τυχόν αισθανθείτε δυσφορία με κάποια ερώτηση ή απάντηση, μη διστάσετε να 

ζητήσετε να παραληφθεί. 

Οποιεσδήποτε πληροφορίες αποκτηθούν σχετικά με την παρούσα έρευνα παραμένουν 

εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες της έρευνας. Τα 

προσωπικά σας στοιχεία θα είναι απόρρητα και δεν θα φανερώνονται πουθενά. Τα 

δεδομένα θα αποθηκευτούν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Σε περίπτωση 

ηχογράφησης, θα ζητηθεί η συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να αρνηθείτε να 

ηχογραφηθείτε. Προτάσεις οι οποίες έχετε ζητήσει από τον ερευνητή να 
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παραληφθούν δεν θα χρησιμοποιηθούν και θα σβηστούν από όλα τα αντίστοιχα 

αρχεία.  

Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιευτούν ή παρουσιαστούν σε 

συνέδρια δεν θα συμπεριληφθούν πληροφορίες που θα αποκαλύπτουν την ταυτότητά 

σας. 

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σε σχέση με την έρευνα, μη διστάσετε 

να επικοινωνήσετε με τον ερευνητή ή τον επόπτη της διπλωματικής εργασίας. 

 

Ακολουθούν τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας: 

Ερευνήτρια: Παπανικολάου Νίκη, nickypapa94@hotmail.com, 6945382927 

Επόπτρια: Παπαβασιλείου Ιωάννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα 

Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 

ipapav@uom.edu.gr, 2310-891524 

 

 

Διάβασα τα παραπάνω και αποδέχομαι τη συμμετοχή μου στην έρευνα. 

 

Ημερομηνία: 

 

Ονοματεπώνυμο:      Υπογραφή:  

     

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nickypapa94@hotmail.com
mailto:ipapav@uom.edu.gr
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Οδηγός συνέντευξης έρευνας 

(Πρώτο ερευνητικό ερώτημα) Ά΄ Άξονας – Μεντορικός ρόλος Εκπαιδευτή/τριας 

Ενηλίκων 

1) Πώς αντιλαμβάνεστε/καταλαβαίνετε το μέντορινγκ (α) και πώς το εφαρμόζετε (β); 

2) Θεωρείτε ότι είναι μία γνωστή διαδικασία στους εκπαιδευτές και τους 

εκπαιδευομένους; 

3) Πώς θα περιγράφατε τον ρόλο σας ως εκπαιδευτή/τρια και μέντορα ταυτόχρονα, 

καθώς και την σχέση σας με τους    εκπαιδευομένους σας ;  

4) Θεωρείτε ότι πρέπει να πληρώνεστε έξτρα γι’ αυτό ή όχι; 

(Δεύτερο ερευνητικό ερώτημα) Β΄ Άξονας –  Μέντορινγκ και επαγγελματική 

ανάπτυξη 

1) Πώς αναπτύχθηκαν οι εκπαιδευομένοι σας επαγγελματικά (α) και ποια τα οφέλη 

της διαδικασίας του μέντορινγκ (β); 

1β1) Έχετε παρατηρήσει τυχόν αλλαγές στην συμπεριφορά εκπαιδευομένων, είτε 

κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος είτε με το πέρας αυτού και να συνέβαλλε το 

μέντορινγκ σε αυτό; 

1β2) Ανέπτυξαν οι εκπαιδευόμενοι δεξιότητες που δεν είχαν; Ενίσχυσαν άλλες που 

είχαν; 

1β3) Παρατηρήσατε αλλαγές στις επιλογές τους όσον αφορά περαιτέρω εκπαίδευση ή 

επαγγελματικές προοπτικές; 

(Τρίτο ερευνητικό ερώτημα) Γ΄ Άξονας – Δυσκολίες μεντορικού ρόλου 

1) Σύμφωνα με την εμπειρία σας, θεωρείτε ικανοποιητικό τον τρόπο που γίνεται το 

μέντορινγκ; 

Αν όχι, ποια προβλήματα, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε; 

2) Τι θα προτείνατε για τη βελτίωση του θεσμού αυτού; 
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Δενδροδιαγράμματα  
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