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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Οι νεοδιοριζόµενοι εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα  στα πρώτα χρόνια της διδασκαλίας τους, 

αντιµετωπίζουν συχνά µια «σοκαριστική πραγµατικότητα» κατά τη µετάβασή τους 

από ένα σχετικά προστατευµένο περιβάλλον - αυτό της προϋπηρεσιακής κατάρτισης 

των εκπαιδευτικών - σε µια νέα κατάσταση όπου θα πρέπει να είναι προσωπικά 

υπεύθυνοι για την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. Από τη δεκαετία του 1980, 

Προγράµµατα Συµβουλευτικής Καθοδήγησης (mentoring) µε βάση το σχολείο 

κατέχουν έναν ολοένα και πιο σηµαντικό ρόλο στην υποστήριξη της προετοιµασίας, 

της εισαγωγικής επιµόρφωσης και των πρώτων σταδίων της επαγγελµατικής 

ανάπτυξης των  εκπαιδευτικών σε πολλά µέρη του κόσµου. 

Από το 2000, η εισαγωγική επιµόρφωση είναι υποχρεωτική για όλους τους 

νεοδιοριζόµενους εκπαιδευτικούς στα ελληνικά σχολεία της Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους τους στην εκπαίδευση. Την ευθύνη 

για την Εισαγωγική Επιµόρφωση έχουν τα  16 Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα 

(ΠΕΚ). 

Το 2010 το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µε το 

Ν.3848/19.05.2010 προχώρησε στην εισαγωγή του “θεσµού του Μέντορα 

νεοδιοριζόµενου εκπαιδευτικού” ως µία από τις δοµές στήριξης για τους 

εκπαιδευτικούς  στα πρώτα στάδια της σταδιοδροµίας τους. Επιπλέον, το Υπουργείο 

Παιδείας προέβη σε δηµόσια διαβούλευση, η οποία  ως στόχο της είχε «να αναπτύξει 

περαιτέρω το διάλογο και τη διαµόρφωση των µελλοντικών Προγραµµάτων 

Καθοδήγησης(mentoring), ιδίως σε σχέση µε τα προσόντα των µεντόρων, τις 

προϋποθέσεις, τα καθήκοντα, τη διάρκεια και το  περιεχόµενο της σχέσης µέντορα-

καθοδηγούµενου». Ωστόσο µέχρι και σήµερα δεν υπάρχουν ακόµα επίσηµα 

Προγράµµατα Καθοδήγησης στην Ελλάδα. 

Η συγκεκριµένη έρευνα διερευνά τις αντιλήψεις των δασκάλων σχετικά µε τα 

Προγράµµατα Καθοδήγησης(mentoring) ως µία από τις πιθανές δοµές υποστήριξης 

των νεοδιοριζόµενων εκπαιδευτικών. Τα στοιχεία βασίζονται σε ηµι-δοµηµένες 

συνεντεύξεις µε είκοσι δασκάλους δηµοτικών σχολείων του Νοµού Θεσσαλονίκης. Η  

θεµατική ανάλυση περιεχοµένου των συνεντεύξεων έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί της 
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πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης προσδιορίζουν  στο πλαίσιο αυτών των προγραµµάτων 

στήριξης µια σειρά από πιθανά οφέλη  για την επαγγελµατική ανάπτυξη τόσο των 

καθοδηγούµενων εκπαιδευτικών όσο και για τους µέντορες. Τα ευρήµατα 

υποδεικνύουν ότι για την επιτυχή καθοδήγηση περισσότερη προσοχή πρέπει να δοθεί 

σε τρεις βασικούς τοµείς: α) στην επιλογή του µέντορα β) στα προσόντα  και την 

εκπαίδευση των µεντόρων, και γ) στη δοµή και στο περιεχόµενο των προγραµµάτων 

καθοδήγησης, συµπεριλαµβανοµένων των κινήτρων για τους µέντορες και τον πιθανό 

ρόλο του µέντορα ως αξιολογητή. 

Επιπλέον, η συγκεκριµένη εργασία περιλαµβάνει κάποιες προτάσεις για τους φορείς 

χάραξης πολιτικής και για  µελλοντική έρευνα. 

Λέξεις-κλειδιά: Συµβουλευτική Καθοδήγηση, νεοδιοριζόµενοι εκπαιδευτικοί, 

επαγγελµατική ανάπτυξη, µέντορας, καθοδηγούµενος. 
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Abstract 

Newly appointed teachers, especially those in their first years of teaching, often 

encounter a ‘reality shock’ as they transfer from a relatively sheltered pre-service 

teacher education program to a novel situation where they have to be personally 

accountable for their professional work. Since the 1980s, school-based mentoring has 

come to play an increasingly prominent role in supporting the initial preparation, 

induction and early professional development of teachers in many parts of the world. 

From 2000, induction has been obligatory for all newly appointed teachers in Greek 

primary  schools during their first year. Induction is carried out in the 16 Regional 

Further Educational Centres (PEK). 

In 2010 the Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs with  the 

Law Ν.3848/19.05.2010  implemented ‘mentor teacher for newly appointed teacher’ 

as support structure for beginning teachers in the early stages of their career. In 

addition the Ministry of Education conducted a public consultation, which aimed "to  

develop  further the dialogue and also the formation of future mentoring programs , 

particularly in relation to qualifications, conditions, tasks, duration and general 

content  of mentor-mentee relationship”.  However at present there are still no formal 

mentoring programs in Greece. 

This study explores primary school teachers’ perceptions on induction with mentoring 

as one of the possible support structures. The data are based on semi-structured 

interviews with twenty primary school  teachers  from the Prefecture of Thessaloniki. 

A thematic content analysis revealed that primary school teachers identify a range of 

potential benefits for beginning teachers’ and mentors’ professional development 

under mentors’ support. The findings suggest that for successful mentoring more 

attention needs to be given to three main areas: a) selection of the mentor b) 

qualifications  of  mentor and mentor training, c) structure and content of mentoring 

programs, including incentives for  mentors and the possible role of mentor as 

assessor. 

Furthermore, some implications for policy-makers and for future research, are 

considered. 

 

Key-words: mentoring, newly appointed teachers, professional development, mentor, 
mentee(protégé) . 
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“Better than a thousand days of diligent study 
is one day with a great teacher.” 

Γιαπωνέζικη  παροιµία 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η βελτίωση της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί σηµαντική 

προτεραιότητα για όλες τις σύγχρονες κοινωνίες. Σχετικές αναλύσεις και έρευνες 

καταδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί ως κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας  πρέπει 

να επιτύχουν το στόχο της συνεχούς επαγγελµατικής τους ανάπτυξης προς όφελος 

τόσο δικό τους ,των µαθητών , του σχολείου αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. 

Εκείνο που επίσης υπογραµµίζεται από µια πληθώρα ερευνητών είναι η ανάγκη για 

την υιοθέτηση νέων δοµών και θεσµικών αλλαγών για την προώθηση αυτής της 

ανάπτυξης. 

Η συγκεκριµένη εργασία αναφέρεται στην επικείµενη εισαγωγή του θεσµού του 

Μέντορα στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα. Συζητά ,ειδικότερα, τις απόψεις 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Ν. Θεσσαλονίκης για την 

εφαρµογή του νέου θεσµού και τη συµβολή του στην υποστήριξη των 

νεοδιοριζόµενων εκπαιδευτικών για την παροχή υψηλής ποιότητας 

παιδαγωγικού/διδακτικού έργου και στην προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών, τόσο από την πλευρά του Μέντορα όσο και από τη πλευρά του 

καθοδηγούµενου. 

Αφορµή για τη  διεξαγωγή της έρευνας υπήρξε, αρχικά, η πρόσφατη ψήφιση του Ν. 

3848/19.05.2010 για την «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση 

κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» µε τον 

οποίο ουσιαστικά γίνεται η εισαγωγή του θεσµού του «Μέντορα» στο εκπαιδευτικό 

µας σύστηµα. Κυριότερο όµως κίνητρο υπήρξε η ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση που 

διενεργήθηκε από το ΥΠ∆ΒΜΘ, που απέβλεπε « αφενός στην ανάπτυξη του σχετικού 

διαλόγου και αφετέρου στη διαµόρφωση του εν λόγω θεσµού, ειδικότερα σε σχέση µε τα 

προσόντα, τις προϋποθέσεις, τα καθήκοντα, τη διάρκεια και γενικότερα το περιεχόµενο 

της µεντορικής σχέσης». Στη βάση των κεντρικών ερωτηµάτων της ∆ηµόσιας 

∆ιαβούλευσης κινείται και η παρούσα εργασία  µε τη φιλοδοξία να προσθέσει ένα 

σηµαντικό σώµα απόψεων στην ανάπτυξη αυτού του διαλόγου και στη διαµόρφωση 

του συγκεκριµένου θεσµού. 

Στο θεωρητικό της µέρος, αρχικά γίνεται αναφορά στις έννοιες του «επαγγέλµατος»  

και της «επαγγελµατικής ανάπτυξης» όπως αυτές διαµορφώνεται στη σύγχρονη 

εποχή.Ακολούθως, η εργασία εστιάζει το ενδιαφέρον της στην επαγγελµατική 
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ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και στους λόγους που την κάνουν επιτακτική στην 

σηµερινή εποχή των ραγδαίων κοινωνικοοικονοµικών εξελίξεων καθώς και στα 

στάδια της επαγγελµατικής ανάπτυξής τους όπως αυτά παρατίθενται στη 

βιβλιογραφία. Στη συνέχεια  αναφέρονται θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης των 

νεοδιοριζόµενων εκπαιδευτικών και  συγκεκριµένα οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν 

οι εκπαιδευτικοί στην αρχή της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας, η υποδοχή και 

υποστήριξή τους µε τον θεσµό της επιµόρφωσης. Έπειτα γίνεται αναφορά στο Θεσµό 

του Μέντορα και στην πρακτική της Συµβουλευτικής Καθοδήγησης (mentoring).Στη 

συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσµατα µιας επισκόπησης της διεθνούς ερευνητικής 

βιβλιογραφίας σχετικά µε  την Καθοδήγηση των αρχάριων εκπαιδευτικών. Η έρευνα 

εντοπίζει µια σειρά από πιθανά οφέλη αλλά και «µελανά» σηµεία που συνδέεται µε 

την εφαρµογή του θεσµού στο εξωτερικό και συζητά τις προϋποθέσεις  και τα 

σηµεία-κλειδιά για τη µεγιστοποίηση των ωφελειών  µιας «επιτυχούς» Καθοδήγησης, 

όπως η αποτελεσµατική επιλογή και η  προετοιµασία των µεντόρων.  

Στο ερευνητικό µέρος, παρατίθεται η ποιοτική έρευνα που αποσκοπεί στην 

διερεύνηση των παραµέτρων  του νέου θεσµού, που-πάντα σύµφωνα µε τη γνώµη 

των εκπαιδευτικών-  θα µπορούσαν να συµβάλλουν στην επαγγελµατική ανάπτυξη 

των  νεοδιοριζόµενων εκπαιδευτικών, των  ίδιων των Μεντόρων.Τα στοιχεία 

βασίστηκαν σε συνεντεύξεις µε είκοσι εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης του Ν. Θεσσαλονίκης. Η ανάλυση περιεχοµένου των συνεντεύξεων 

κατέδειξε ότι  η Συµβουλευτική Καθοδήγηση (mentoring) έχει όλες τις προϋποθέσεις 

για να προσφέρει µια πολύτιµη υποστήριξη τόσο στον τοµέα της προσωπικής όσο και 

στον τοµέα της επαγγελµατικής ανάπτυξης στους νεοεισερχόµενους στο επάγγελµα 

εκπαιδευτικούς, αλλά υπάρχουν περιοχές της Καθοδήγησης που πρέπει να 

προσεχθούν ιδιαίτερα. Η µελέτη εντόπισε κάποια σηµεία που σύµφωνα µε τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την 

εφαρµογή του νέου θεσµού. Τα σηµεία αυτά σχετίζονται κυρίως µε τους εξής τοµείς: 

1) τον τρόπο επιλογής των µεντόρων, 2) τα προσόντα και την εκπαίδευση των 

µεντόρων, 3) το πλαίσιο , το περιεχόµενο και τις στρατηγικές που θα ακολουθηθούν 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθοδήγησης. Ακολουθούν τα συµπεράσµατα της 

έρευνας και η διατύπωση κάποιων προτάσεων µε αποδέκτες κυρίως τους φορείς 
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χάραξης πολιτικής  αλλά και τους µελλοντικούς ερευνητές σχετικά µε το πώς θα 

µπορούσε ο Νέος Θεσµός να λειτουργήσει προς όφελος όλων των εµπλεκοµένων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  - Επαγγελματική ζωή και επαγγελματική 

ανάπτυξη 

1.1. Η «επαγγελματική ζωή»  στη μεταμοντέρνα εποχή  

 

Κατά τη  µετάβαση των δυτικών κοινωνιών στη µεταµοντέρνα και µεταβιοµηχανική 

εποχή, η έννοια του «επαγγέλµατος» έχει απολέσει κατά πολύ το εννοιολογικό της 

περιεχόµενο, τουλάχιστον αυτό που της αποδιδόταν στα χρόνια της βιοµηχανικής 

εποχής. Το περιεχόµενο των επαγγελµατικών ειδικοτήτων µεταβάλλεται ανάλογα µε 

τις αναδιαρθρώσεις των τοµέων της οικονοµικής δραστηριότητας, τις τεχνολογικές 

καινοτοµίες και τις µεταβολές στον τρόπο οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 

Η έννοια του επαγγέλµατος ως ενός συστήµατος µε αρκετές σταθερές, όπως π.χ., η 

εκπαίδευση που οδηγεί σε ένα συγκεκριµένο αντικείµενο εργασίας, τα σταθερά 

επαγγελµατικά δικαιώµατα, τα σαφή καθήκοντα ανά θέση εργασίας έχουν γίνει πιο 

ασαφή (Λυµπεράκη & ∆ενδρινός, 2004 στο Παπαβασιλείου-Αλεξίου & 

Σινάνη,2011:157).  

Στην οικονοµία της γνώσης και της πληροφορίας κυριαρχούν οι έννοιες της 

«απασχολησιµότητας» (Κρίβας,2001) και της «σταδιοδροµίας» (Κοσµίδου 

Hardy,2006).Τώρα πλέον το ιστορικό της εκπαίδευσης που προηγήθηκε δεν αρκεί. 

Σηµασία έχει τι πραγµατικά µπορείς να κάνεις, µε βάση τα πρότυπα που καθορίζει η 

αγορά εργασίας , τα οποία όµως συνεχώς εξελίσσονται. Μελέτες του σύγχρονου 

χώρου εργασίας κατέγραψαν τις αλλαγές αυτές και ανέδειξαν ως νέα µορφή 

σταδιοδροµίας  την « Πρωτεϊκή σταδιοδροµία»1 και την «χωρίς όρια σταδιοδροµία» ( 

boundaryless career)2, σε αντιπαράθεση µε την συµβατική , σχετικά σταθερή 

«κοινωνική σταδιοδροµία», η νέα σταδιοδροµία είναι λίαν ευµετάβλητη και σχετικά 

απρόβλεπτη. (Παλαιοκρασάς,2006) 

                                                           
1
 Τη µορφή αυτή της σταδιοδροµίας την περιέγραψε  ο Hall (1976).Η σταδιοδροµία µε αυτή τη µορφή παροµοιάζεται από τον 
Πρωτέα, τον ήρωα  της ελληνικής µυθολογίας, ο  οποίος µπορούσε να αλλάζει τη µορφή του µε µεγάλη ευκολία.(Κρίβας ,2001; 
Παλαιοκρασάς ,2006) 
2
  Ο Arthur εισήγαγε τον όρο  «χωρίς όρια σταδιοδροµία» ( boundaryless career),  για να περιγράψει τη σταδιοδροµία η οποία 
πλέον δεν καθορίζεται από τον συγκεκριµένο εργοδότη αλλά από τις απροσδιόριστες αλληλεπιδράσεις δυνάµεων και 
διαδικασιών µεταξύ των επιχειρήσεων και των οργανισµών. (Arthur,1994).  
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Η νέα αυτή κατάσταση απαιτεί ταχεία προσαρµογή στις αλλαγές αυτές και 

υπογραµµίζει την ανάγκη εµπλουτισµού των γνώσεων του ατόµου ή του 

εργαζοµένου. Αυτό σηµαίνει ότι οι εξελίξεις απαιτούν την ανάδυση ενός νέου τύπου  

ενεργού ατόµου µε διαφορετικά από το παρελθόν προσόντα και ικανότητες. Τα άτοµα 

που επιδιώκουν πλέον την αύξηση της απασχολησιµότητά τους θα πρέπει να 

αποκτήσουν δεξιότητες για αυτόνοµη διαχείριση της εκπαίδευσής τους. Οι 

εργαζόµενοι θα πρέπει να µπορούν να παίρνουν αποφάσεις , να σκέφτονται 

δηµιουργικά, να έχουν ευρύτερη κατανόηση των συστηµάτων µέσα στα οποία 

λειτουργούν, να αποκτούν, να ερµηνεύουν και να οργανώνουν πληροφορίες και να 

αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες ,όπως επίλυση προβληµάτων στην 

οµάδα(Παπαβασιλείου-Αλεξίου,2008). 

Είναι πλέον αναγκαία η διαµόρφωση ενός ατόµου που θα είναι υπεύθυνο για τη 

διαµόρφωση της επαγγελµατικής του ταυτότητας, για τον καθορισµό του εργασιακού 

του προσανατολισµού και το σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό και τη διαχείριση της 

σταδιοδροµίας του µέσα στον προσανατολισµό αυτό. (Κρίβας, 2001)  

Ταυτόχρονα οι εξελίξεις  αυτές αυξάνουν την ανάγκη συµβουλευτικής υποστήριξης 

και συστηµατικής καθοδήγησης  όχι µόνο των ατόµων εκείνων που επιζητούν 

βοήθεια στη λήψη των εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών επιλογών κατά την είσοδό 

τους στον εργασιακό στίβο αλλά επεκτείνεται και σε αυτούς που έχουν ήδη εισέλθει 

στην επαγγελµατική δραστηριότητα3, αφού το πρόβληµα της επαγγελµατικής 

σταδιοδροµίας δεν εστιάζεται στις µέρες µας στην ανεύρεση εργασίας µόνον, αλλά 

περιλαµβάνει και τη διασφάλιση της δυνατότητας διατήρησής της.(Μαριδάκη-

Κασσωτάκη,2006) 

Ο Κασσωτάκης (2002) αναφέρει ότι για να πετύχει ο σύγχρονος άνθρωπος στην 

επαγγελµατική του ζωή έχει ανάγκη από συνεχή πληροφόρηση σε ότι αφορά τις 

σπουδές ,τις τάσεις της αγοράς και τις εξελίξεις στην οικονοµία. Απαραίτητη κρίνεται 

η  παροχή συστηµατικής βοήθειας για να γνωρίζει σε  βάθος τον εαυτό του και να 

συνειδητοποιήσει τις ικανότητες, τις αδυναµίες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του. 
                                                           
3
 Η Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου (2006) στην εξαιρετική της εισαγωγή στη ελληνική έκδοση του βιβλίου των Nathan & Hill 

(2006) «Επαγγελµατική Συµβουλευτική: Η συµβουλευτική προσέγγιση της επαγγελµατικής επιλογής και σταδιοδροµίας»  διαχωρίζει 
την επαγγελµατική συµβουλευτική από αυτήν της συµβουλευτικής σταδιοδροµίας .Συγκεκριµένα αναφέρει ότι : «… η 
συµβουλευτική σταδιοδροµίας περιλαµβάνει την υποστήριξη που παρέχεται στα άτοµα , τα οποία ήδη βρίσκονται ενταγµένα σε 
κάποιο επάγγελµα .... ενώ η επαγγελµατική συµβουλευτική ……περιλαµβάνει και τα άτοµα που προετοιµάζονται για την 
επαγγελµατική τους επιλογή και την είσοδό τους στην αγορά εργασίας» ( Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου ,2006:11) 
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Επιπρόσθετα αναφέρει ότι  ο σηµερινός άνθρωπος   έχει ανάγκη από συµβουλευτική 

στήριξη για να µπορεί να υπερβαίνει, χωρίς δυσάρεστα επακόλουθα, τις δυσκολίες 

που συναντά στην εκπαιδευτική του διαδροµή και την επαγγελµατική του 

σταδιοδροµία(Κασσωτάκης , 2002) 

 Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι ένα από τα βασικά προβλήµατα του ατόµου ως 

µελλοντικού εργαζόµενου είναι η δυνατότητά του να διαχειρίζεται τις σχέσεις του µε 

το χώρο της εργασίας και της µάθησης.( Κρίβας, 2001) 

Η επαγγελµατική εξέλιξη δεν εξαρτάται στον 21ο αιώνα απαραίτητα (όπως πριν 

µερικά χρόνια) από την : τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση, επανακατάρτιση, κάθετη 

κινητικότητα αλλά από συνεχή µάθηση , αυτοκατευθυνόµενη πρόοδο , αποδοχή 

διαθεµατικών εργασιακών προκλήσεων και από την αλληλοσυσχέτιση εργασιακών 

εµπειριών.(Παλαιοκρασάς,2006) 

 Σε αυτό το µεταβαλλόµενο τοπίο η διά βίου εκπαίδευση και η συµβουλευτική 

καλούνται να συνεισφέρουν αποφασιστικά, στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών 

για την απασχόληση, στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων 

των εργαζοµένων στα νέα δεδοµένα της αγοράς εργασίας, όπως για παράδειγµα η 

ευελιξία, η κινητικότητα, η αυτοδιαχείριση της σταδιοδροµίας, η υπευθυνότητα, η 

συνεργασία. (Παπαβασιλείου-Αλεξίου & Σινάνη,2011) 

Στο επίκεντρο της παρούσας εργασίας βρίσκονται θέµατα που σχετίζονται µε  

υπηρεσίες επαγγελµατικής συµβουλευτικής ή υποστήριξης
4, ως σκόπιµες 

παρεµβάσεις για την ενίσχυση της επαγγελµατικής ανάπτυξης.  

  

1.2.Επαγγελματική ανάπτυξη-Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

 

Ο όρος επαγγελµατική ανάπτυξη (career development)  συναντάται κατά κύριο λόγο 

στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία και αναφέρεται σε µια σειρά λειτουργιών και 

δραστηριοτήτων, που έχουν ως τελικό στόχο την επαγγελµατική και προσωπική 

ανάπτυξη ατόµων που ανήκουν σε ένα συγκεκριµένο επαγγελµατικό πεδίο ή 

επαγγελµατικό χώρο (∆ασκολιά, 2000).  

                                                           
4
 Ο Paul Stokes (2003) στο άρθρο του Exploring the relationship between mentoring and counseling,αναφέρει ότι µια σειρά 

ερευνητών (Eby,1997;Clutterbuck and Megginson,1999; Higgins,2000;Siegel,2000;Talbot,2000),αναφέρονται στην άµεση 
σχέση της Συµβουλευτικής (Counseling)  µε τη Συµβουλευτική Καθοδήγηση (mentoring). 
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Οι Brown και Brooks ( 1991) αναφέρουν ότι η επαγγελµατική ανάπτυξη είναι ο όρος 

που περιγράφει τη διαδικασία επιλογής , εισόδου, προσαρµογής και εξέλιξης σε ένα 

επάγγελµα. 

Οι Κάντας & Χατζή (1991) αναφερόµενοι στον όρο «επαγγελµατική ανάπτυξη» 

αναφέρουν ότι αφορά : α) στην εξελικτική πορεία του ατόµου όσον αφορά τον 

προσανατολισµό του στο χώρο της εργασίας και τις αποφάσεις του για το επάγγελµα 

ή τα επαγγέλµατα που πρόκειται να επιλέξει και αν ακολουθήσει , και  β) την εξέλιξη 

της σταδιοδροµίας του ατόµου στον επαγγελµατικό χώρο όπου απασχολείται. 

(Κάντας & Χαντζή, 1991) 

Ο ∆ηµητρόπουλος αναφέρει ότι η επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου είναι η 

ανάπτυξή του στο πλαίσιο του επαγγελµατικού τοµέα της προσωπικότητάς του και 

ορίζεται ως µια συνεχής δυναµική εξελικτική πορεία, κατά την οποία διαµορφώνεται 

και συνεχώς αναδιαµορφώνεται η επαγγελµατική του συµπεριφορά. Αυτή  αποτελεί 

τµήµα της συνολικής του συµπεριφοράς και σχετίζεται µε την επαγγελµατική του 

ζωή.(∆ηµητρόπουλος , 2002) 

Ο Κασσωτάκης θεωρεί ότι η επαγγελµατική ανάπτυξη είναι µια συνεχής και 

δυναµική πορεία. Μάλιστα στην πορεία αυτή διακρίνει τρεις φάσεις που περιέχουν 

διάφορα στάδια ανάπτυξης. Η πρώτη φάση καλύπτει την εξέλιξη από την αρχή της 

µέχρι και την πρώτη εκπαιδευτική-επαγγελµατική επιλογή. Η δεύτερη φάση καλύπτει 

τις επόµενες εκπαιδευτικές-επαγγελµατικές επιλογές και την αρχική ειδική 

εκπαίδευση-προετοιµασία για κάποιο επάγγελµα. Η τρίτη φάση περιλαµβάνει όλα τα 

στάδια, από την επιλογή της πρώτης συγκεκριµένης εργασίας και µετά και διαρκεί 

µέχρι τη λήξη της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου(Κασσωτάκης,2002). Οι 

ευκαιρίες για την επαγγελµατική ανάπτυξη αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της 

καθηµερινής ζωής του επαγγελµατία και απαντώνται συχνά  εντός του περιβάλλοντος 

εργασίας του. Μάλιστα η ικανότητα των επαγγελµατιών ενός κλάδου να εµπλέκονται 

σε διαδικασίες που προάγουν την επαγγελµατική τους ανάπτυξη αποτελούν κύριο 

χαρακτηριστικό των οργανισµών εκείνων που είναι γνωστοί για την υψηλή τους 

απόδοση και οι οποίοι χαίρουν –όχι τυχαία- της πλήρους εµπιστοσύνης  του κοινού 

(Tippelt, 1999).  

 Οι Friedman και Philips (2004) σηµειώνουν ότι οι δραστηριότητες της 

επαγγελµατικής ανάπτυξης γίνονται κατανοητές από την άποψη της επίσηµης 
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κατάρτισης που συνδέεται µε την εργασία ή µε την απόκτηση ενός επαγγελµατικού 

προσόντος. 

Όµως, ένα αναδυόµενο µοντέλο είναι αυτό που διευρύνει την έννοια της 

επαγγελµατικής ανάπτυξης και µεταφέρει το κέντρο της προσοχής όχι πια στην  

παραδοσιακή πρακτική  της συµµετοχής σε µαθήµατα και ηµερίδες επιµόρφωσης 

αλλά συνδέει  την επαγγελµατική ανάπτυξη µε την προσωπική ανάπτυξη του ατόµου, 

µε την έννοια του χρόνου και µε την έννοια της δια βίου  εκπαίδευσης. 

Χαρακτηριστικός είναι ο ορισµός που δίνεται από το ΕΚΕΠ5: 

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. ∆ιαµορφώνεται 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. Η έµφαση στην εξέλιξη και ανάπτυξη συνδέεται µε το ότι η επαγγελµατική ζωή ενός 

ατόµου δεν αποτελείται µόνο από την περίοδο εξάσκησης ενός ή περισσότερων επαγγελµάτων, 

αλλά, και από όλες εκείνες τις φάσεις, κατά τις οποίες διαµορφώνονται επιλογές και αποφάσεις 

που, αρχικά, οδηγούν στην προετοιµασία για ένα επάγγελµα, ύστερα, στην επιλογή ενός 

επαγγέλµατος, και, στη συνέχεια, στην άσκησή του, όπως επίσης και στις ενδιάµεσες αλλαγές 

και µετακινήσεις σε εργασιακά περιβάλλοντα µέχρι τη στιγµή της συνταξιοδότησης. ∆ηλαδή, η 

είσοδος σε ένα επάγγελµα δεν είναι αποτέλεσµα µιας στιγµιαίας απόφασης αλλά µιας 

µακροχρόνιας διαδικασίας που συµβαδίζει µε την ψυχολογική εξέλιξη και ανάπτυξη του 

ατόµου. Επιπλέον, ένα άτοµο εξελίσσεται µέσα στο συγκεκριµένο εργασιακό χώρο όπου 

απασχολείται. Τέλος, η επαγγελµατική εξέλιξη δεν τελειώνει µε την απόσυρση του ατόµου από 

την ενεργό ζωή, αλλά διαρκεί όσο το άτοµο συνεχίζει να έχει κάποια δραστηριότητα η οποία 

αποβλέπει στο να ωφεληθεί οικονοµικά και κοινωνικά το ίδιο και οι άλλοι.   

Το αδιαίρετο της εργασίας και της ζωής και η συνεχιζόµενη αλληλεπίδραση µεταξύ 

σταδιοδροµίας και ζωής  σήµερα αναγνωρίζονται διεθνώς. Οι Wolfe και Kolb (1980) 

παρουσίασαν έναν ορισµό για την επαγγελµατική ανάπτυξη  που παραµένει ακόµη 

και σήµερα επίκαιρος.  

«Η επαγγελµατική ανάπτυξη  αφορά όλη τη ζωή του ατόµου , όχι µόνο το επάγγελµα 

του. Σαν τέτοια  αυτή αφορά το άτοµο στην ολότητά του ... Ακόµη περισσότερο, αφορά  

                                                           
5
 Όπως ανακτήθηκε από την ιστοσελίδα του ΕΚΕΠ (http://www.ekep.gr/Guidance/taseis.asp) στις 10.02.2012 
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στο συνεχώς µεταβαλλόµενο πλαίσια της ζωής του. Οι περιβαλλοντικές πιέσεις  και 

περιορισµοί, η σχέση που το  συνδέει µε τους σηµαντικούς «άλλους» , οι ευθύνες για τα 

παιδιά και τους ηλικιωµένους γονείς, η συνολική δοµή των συνθηκών που 

περιστοιχίζουν  το άτοµο είναι επίσης παράγοντες που πρέπει να κατανοηθούν και  να 

συνυπολογισθούν. Με αυτή την έννοια, η επαγγελµατική ανάπτυξη και  η προσωπική 

ανάπτυξη συγκλίνουν. Το άτοµο και  οι συνθήκες  που αλλάζουν, εξελίσσονται σε 

αµοιβαία αλληλεπίδραση-αποτελούν το επίκεντρο της επαγγελµατικής ανάπτυξης» 

(Kolbe & Wolf, 1980,  στο Paton and McMachon,2006:7) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο - Επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών 

 

 2.1   Το «επάγγελμα» του εκπαιδευτικού 

 
Το ερώτηµα που απασχόλησε κυρίως τη θεωρία και την έρευνα αφορά στο αν η 

διδασκαλία είναι τελικά τέχνη ή επιστήµη. Από τις αρχές του προηγούµενου αιώνα- 

συγκεκριµένα από τη δεκαετία του 1920- ξεκίνησε µία ερευνητική προσπάθεια µε 

στόχο να στοιχειοθετηθεί το γνωστικό υπόβαθρο, µε βάση το οποίο ο εκπαιδευτικός 

θα οδηγήσει σε επιτυχία την τάξη του και θα αποκτήσει κύρος το επάγγελµά του 

(Παπαναούµ, 2003). 

Το ίδιο θέµα απασχόλησε το µεγαλύτερο µέρος της έρευνας µέχρι και τις αρχές της 

δεκαετίας του 1970. Η διδασκαλία ως επάγγελµα προβλήθηκε  στη δεκαετία µεταξύ 

1965-1975 όταν και το ενδιαφέρον στράφηκε στην αναβάθµιση του ρόλου των 

εκπαιδευτικών και στη βελτίωση του έργου τους. Ως βασικά χαρακτηριστικά ενός  

επαγγέλµατος, (όπως π.χ. του γιατρού ή του δικηγόρου), αναφέρονται η κατοχή ενός 

εξειδικευµένου γνωστικού αντικειµένου, ο έλεγχος των συνθηκών υπό τις οποίες 

γίνεται και παραµένει κάποιος µέλος ενός ελευθερίου επαγγέλµατος αλλά και ο 

έλεγχος της διαδικασίας απόκτησης των τίτλων σπουδών του. Επίσης, η ύπαρξη 

επαγγελµατικής δεοντολογίας και η δυνατότητα διαγραφής όσων παραβαίνουν τους 

κανόνες. Επιπροσθέτως, η δυνατότητα είσπραξης αµοιβής και επιλογής πελατών 

(Neave,1998).Τη συγκεκριµένη δεκαετία οι εκπαιδευτικοί δεν θεωρήθηκαν 
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επαγγελµατίες, αφού το επάγγελµά τους δεν συγκεντρώνει όλα τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά. 

Με το πέρασµα των δεκαετιών  και παρά την πληθώρα των ερευνητικών  

προσπαθειών και τις προσπάθειες των θεωρητικών της εκπαίδευσης το «επάγγελµα 

του εκπαιδευτικού» δεν έχει ακόµη οριοθετηθεί πλήρως. Και αυτό είναι κάτι που έχει 

αρνητικό αντίκτυπο στον εκπαιδευτικό κόσµο, αφού ακόµη και σήµερα οι 

εκπαιδευτικοί δεν έχουν συνειδητοποιήσει αν είναι διοικητικοί υπάλληλοι ή αν 

επιτελούν ένα σύνθετο έργο, του οποίου ο χαρακτήρας απαιτεί επαγγελµατική 

αυτονοµία (Παπαναούµ, 2003). 

Βέβαια, η βιβλιογραφία καταγράφει πως οι εκπαιδευτικοί παραδοσιακά ισχυρίζονται 

ότι είναι επαγγελµατίες, ότι η εκπαίδευσή τους, τους παρέχει εξειδικευµένες γνώσεις 

για διάφορα αντικείµενα και ότι η θέση τους, τους προσφέρει κάποιας µορφής 

αυτονοµία. Οι επαγγελµατίες ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους εργαζόµενους γιατί 

έχουν µια τεχνική κουλτούρα, δεσµεύονται απέναντι στους πελάτες τους, απέναντι 

στους συναδέλφους τους και διαθέτουν επαγγελµατική αυτονοµία. Επειδή οι 

εκπαιδευτικοί δεν έχουν έλεγχο του επαγγελµατικού τους επιπέδου, θεωρήθηκε πως 

το επάγγελµά τους είναι ηµι-επάγγελµα (Day, 2003, Ξωχέλλης, 2006, Talbert & 

McLauglin, 1994). 

Σε έρευνα που έγινε στην Αγγλία, σε καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 

σχετικά µε το πώς αντιλαµβάνονται τον επαγγελµατισµό τους, οι απόψεις τους 

διαχωρίστηκαν ανάµεσα στο «να είσαι επαγγελµατίας» και «να φέρεσαι ως 

επαγγελµατίας». Σχετικά µε τον πρώτο άξονα, αναφέρθηκαν στη σηµασία της 

κατάρτισης, της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων, της απόκτησης αυτόνοµων 

αποφάσεων, της κοινωνικής τους θέσης, των απολαβών τους, των ευµενών συνθηκών 

εργασίας. Το «πώς να φέρεσαι ως επαγγελµατίας» όµως, αφορά στην επίδειξη 

αφοσίωσης, στην πολύωρη εργασία, στην ανταπόκριση σε ό,τι έκτακτο προκύψει, 

στη διαρκή βελτίωση, στη γόνιµη σχέση µε µαθητές και συναδέλφους, στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου που ανταποκρίνονται στις συνεχείς αλλαγές (Day, 

2003). 

Γίνεται λοιπόν φανερό από τα παραπάνω ότι το να « είσαι και να φέρεσαι σαν 

επαγγελµατίας» συµβαδίζει πλήρως µε την απόκτηση και την ανάπτυξη γνώσεων και 

δεξιοτήτων. Σε αυτό άλλωστε συνηγορεί και η βιβλιογραφία. Η εµβάθυνση στην 

επιστηµονική γνώση και η ανάπτυξη  δεξιοτήτων είναι ένα αναπόσπαστο κοµµάτι 
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κάθε επαγγέλµατος και το  επάγγελµα του εκπαιδευτικού δεν αποτελεί εξαίρεση 

(Garet et al., 2001). 

Τα τελευταία χρόνια, µέσα στην ευρύτερη αλλαγή που σηµειώθηκε σε σχέση µε το 

ρόλο των επαγγελµατιών που εργάζονται σε ποικίλα εργασιακά περιβάλλοντα, 

παρατηρείται µία στροφή στον τρόπο προσέγγισης του επαγγέλµατος του 

εκπαιδευτικού και στην αντίληψη του ρόλου του ως επαγγελµατία (Terhart, 1998). 

Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση οι εκπαιδευτικοί, όπως και οι υπόλοιποι 

επαγγελµατίες, οφείλουν να συνδυάζουν την τεχνική και τις εξειδικευµένες γνώσεις 

µε την ανάληψη ενός κοινωνικού ρόλου ελέγχου της εργασιακής διαδικασίας. Η 

γνώση αντιµετωπίζεται ως µια συνεχιζόµενη δυναµική διαδικασία, η οποία καθιστά 

τους επαγγελµατίες/εκπαιδευτικούς ικανούς να παίρνουν µόνοι τους τις αποφάσεις 

που τους αφορούν και ευέλικτους στην αντιµετώπιση των µεταβαλλόµενων 

συνθηκών. Ως επαγγελµατισµός, συνεπώς, ορίζεται η ικανότητα του εκπαιδευτικού 

να εντάσσει τη διδασκαλία του σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και να ενδιαφέρεται για 

τρέχουσες εξελίξεις των επιστηµών της αγωγής (Παπαναούµ, 2003). Πιο 

συγκεκριµένα, το κίνηµα για τον επαγγελµατισµό των εκπαιδευτικών διεκδικεί την 

αντιµετώπιση του εκπαιδευτικού ως επαγγελµατία που κατέχει εξειδικευµένες 

γνώσεις, οι οποίες του επιτρέπουν να ασκεί το διδακτικό έργο µε υπευθυνότητα και 

να επικεντρώνει το ενδιαφέρον του τόσο στην ικανοποίηση των µαθητών του όσο και 

στη συνεχή ενίσχυση των επαγγελµατικών προσόντων του (Powell, 2000). 

 Και στη χώρα µας όµως τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί µια τάση για το νέο 

επαγγελµατισµό των εκπαιδευτικών. Για πολλά χρόνια και στο όνοµα της επίκλησης 

άσκησης λειτουργήµατος και όχι επαγγέλµατος επιχειρείται από τη µεριά της 

Πολιτείας η µη ικανοποίηση µιας σειράς δίκαιων κατά βάση αιτηµάτων του κλάδου 

των δασκάλων. Από την πλευρά του συνδικαλιστικού οργάνου των εκπαιδευτικών 

της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ο.Ε.) η ίδια επίκληση γίνεται για την υποστήριξη 

των ίδιων αιτηµάτων. Η επίκληση της άσκησης λειτουργήµατος αποτελεί παγίδα στην 

επιδίωξη του κλάδου για αναγνώριση του κύρους των δασκάλων, τη βελτίωση της 

ποιότητας του εκπαιδευτικού και την αύξηση των οικονοµικών απολαβών. Για την 

αναγκαιότητα επαγγελµατοποίησης του διδακτικού επαγγέλµατος υποστηρίζεται ότι 

τις τελευταίες δεκαετίες σε πολλές χώρες της Ευρώπης σηµειώθηκαν βήµατα 

ποιοτικής αναβάθµισης των Παιδαγωγικών Σχολών και των Επιστηµών της Αγωγής. 

Στη χώρα µας µε την κατάργηση των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών και την ίδρυση 
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Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων, την αναβάθµιση των σπουδών, τον εκσυγχρονισµό της 

µετεκπαίδευσης, την ίδρυση και λειτουργία µεταπτυχιακών κύκλων σπουδών, το 

επάγγελµα του εκπαιδευτικού βρίσκεται σε µια διαδικασία µετάβασης από 

ηµιεπάγγελµα σε επάγγελµα µε αναγνωρισµένο κοινωνικό κύρος.(Γκρίτζιος,2006) 

Οι παραπάνω θεωρήσεις δείχνουν τη σπουδαιότητα που δίνεται στην ενίσχυση του 

επαγγελµατισµού των εκπαιδευτικών. Εκείνο που επίσης γίνεται κατανοητό είναι ότι 

ο ίδιος ο εκπαιδευτικός πρέπει να συνειδητοποιήσει αυτή την αναγκαιότητα και να 

καταστεί ικανός να µετασχηµατίσει όλο το γνωστικό υπόβαθρο που λαµβάνει σε 

επιτυχές εκπαιδευτικό έργο και να ικανοποιήσει έτσι αυτό το νέο όραµα του νέου 

επαγγελµατισµού.  

2.2. Επαγγελματική ανάπτυξη και εκπαιδευτικοί 

 

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κοινός τόπος  στη βιβλιογραφία ότι ο εκπαιδευτικός 

είναι το τελικό κλειδί για την εκπαιδευτική αλλαγή και τη βελτίωση του σχολείου. Η 

αναδιάρθρωση των σχολείων, η σύνταξη αναλυτικών προγραµµάτων , η δηµιουργία 

προγραµµάτων αξιολόγησης έχουν µικρή αξία αν δεν λαµβάνουν υπόψη τον 

εκπαιδευτικό. Η επίγνωση αυτού του γεγονότος θέτει την εργασία µε τους 

εκπαιδευτικούς και την κατανόηση των εκπαιδευτικών στην κορυφή των 

προτεραιοτήτων για την έρευνα. Πολλοί µεταρρυθµιστές θέτουν ως βασική 

προτεραιότητα την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε νέες δεξιότητες διαχείρισης της 

τάξης, στην ενεργό µάθηση, στη συνεργατική µάθηση και ούτω καθεξής. Γίνεται 

πλέον συνείδηση ότι η ποιότητα, η ευρύτητα , η ευελιξία του έργου των 

εκπαιδευτικών είναι στενά συνδεδεµένες µε την επαγγελµατική τους ανάπτυξη, µε τον 

τρόπο που εξελίσσονται ως άνθρωποι και επαγγελµατίες.(Ηargreaves, 1991) 

Ο όρος επαγγελµατική ανάπτυξη, παρά τη συνεχώς αυξανόµενη χρήση του στα 

σχετικά µε την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών κείµενα, ιδιαίτερα από τη δεκαετία 

του 1990 και µετά, δεν εµφανίζεται πάντα µε το ίδιο εννοιολογικό περιεχόµενο. Το 

πρόβληµα σύµφωνα µε την Coffield (2000) είναι ότι η συζήτηση για την 

επαγγελµατική ανάπτυξη χαρακτηρίζεται από  «εννοιολογική ασάφεια» .  

Αν κάποιος προσπαθήσει να κατηγοριοποιήσει τους ορισµούς που δίνονται για την 

επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών θα διακρίνει κυρίως τρεις κατηγορίες:  
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1) Εκείνους τους ορισµούς που συνδέουν την επαγγελµατική ανάπτυξη µε την 

επαγγελµατική µάθηση, 2) εκείνους του ορισµούς που συνδέουν την επαγγελµατική 

ανάπτυξη µε την προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και 3) τους ορισµούς που 

συνδέουν την επαγγελµατική ανάπτυξη µε την επαγγελµατική εξέλιξη των 

εκπαιδευτικών  

 

Επαγγελµατική ανάπτυξη και επαγγελµατική µάθηση 

Στην πρώτη αυτή κατηγορία ανήκει και το µεγαλύτερο σώµα των βιβλιογραφικών 

αναφορών. Σύµφωνα µε πολλούς θεωρητικούς της εκπαίδευσης η επαγγελµατική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αναφέρεται σε δραστηριότητες τυπικής ή άτυπης 

µάθησης (Hargreaves & Fullan, 1992), ή αυτοµάθησης και αυτοαξιολόγησης 

(Klenowski & Askew, 2005), που αποσκοπούν στη βελτίωση του παραγόµενου 

διδακτικού έργου στη σχολική τάξη και, κατ’ επέκταση, στη µεγαλύτερη κάλυψη των 

µαθησιακών αναγκών των εκπαιδευόµενων (Schlager & Fusco, 2003). 

Ο   Day (2003) χαρακτηριστικά αναφέρει ότι : 

 

Η επαγγελµατική ανάπτυξη συντίθεται από όλες τις φυσικές µαθησιακές εµπειρίες και 
από εκείνες τις συνειδητές και σχεδιασµένες δραστηριότητες που σκοπεύουν στο άµεσο 
ή έµµεσο όφελος του ατόµου , της οµάδας ή του σχολείου και οι οποίες συµβάλλουν , 
µέσω αυτών , στην ποιότητα της εκπαίδευσης µέσα στην τάξη. Είναι η διαδικασία µέσω 
της οποίας µόνοι ή µαζί µε άλλους , οι εκπαιδευτικού επανεξετάζουν , ανανεώνουν και 
επεκτείνουν τη δέσµευσή τους ως φορείς αλλαγής, στους ηθικούς στόχους της 
διδασκαλίας. Είναι επίσης η διαδικασία µέσω της οποίας αποκτούν και αναπτύσσουν 
κριτικά τη γνώση, τις δεξιότητες και τη συναισθηµατική νοηµοσύνη που είναι 
απαραίτητες για τον σωστό τρόπο επαγγελµατικής σκέψης , το σχεδιασµό και την 
πρακτική άσκηση µε τα παιδιά , τους νέους ανθρώπους και τους συναδέλφους σε κάθε 

στάδιο της επαγγελµατικής τους ζωής. (Day, 2003:28-29). 
 

Οι Fullan και Hargreaves (1992) την ορίζουν ως την απόκτηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων σε καινούρια θέµατα, τη συµπλήρωση γνώσεων που έχουν αποκτηθεί, την 

προώθηση της διδακτικής ικανότητας, την ανάπτυξη της ικανότητας συνεργασίας και 

τη βαθύτερη συνειδητοποίηση του επαγγέλµατος του εκπαιδευτικού. 
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Στην µελέτη TALIS6 υιοθετήθηκε ένας ευρύς ορισµός της επαγγελµατικής ανάπτυξης 

των εκπαιδευτικών: « Ως επαγγελµατική ανάπτυξη (σ.σ. των εκπαιδευτικών) ορίζονται 

οι δραστηριότητες που αναπτύσσουν τις ικανότητες ενός ατόµου,  τη γνώση,  την 

τεχνογνωσία και άλλα χαρακτηριστικά του  ως  εκπαιδευτικού " (ΟΟΣΑ, 2009:49).  

Σύµφωνα µε τον ορισµό, η επαγγελµατική ανάπτυξη µπορεί να παρέχεται µε πολλούς 

τρόπους, που κυµαίνονται από άτυπες δραστηριότητες όπως η µελέτη της 

εκπαιδευτικής αρθογραφίας  και η συµµετοχή σε άτυπο διάλογο µε τους συµµαθητές 

του και (περισσότερο) µε τυπικές δραστηριότητες, όπως παρακολουθώντας 

σεµινάρια,  βιωµατικά εργαστήρια και επίσηµα προγράµµατα απόκτησης προσόντων, 

συµµετοχή σε δίκτυα µε εκπαιδευτικούς από άλλα σχολεία ή συµµετοχή σε ατοµική ή 

συλλογική έρευνα.  

Ο Ματσαγγούρας  επίσης αναφέρει ότι η επαγγελµατική ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού,  «συνίσταται στη σταδιακή απόκτηση,  µέσω φυσικών εµπειριών και 

σχεδιασµένων επιµορφωτικών δραστηριοτήτων: 

1. εξειδικευµένων επιστηµονικών γνώσεων και δεξιοτήτων, αποτελεσµατικών στη 

διαχείριση της εκπαιδευτικής πράξης 

2. προσωπικών σχηµάτων κατανόησης των εκπαιδευτικών καταστάσεων και 

3. ικανοτήτων διακριτικής παρέµβασης, ώστε να προβαίνει στη στοχαστικο- κριτική 

ανάλυση των εκπαιδευτικών καταστάσεων». (Ματσαγγούρας, 2005:79) 

 Οι Τζαβάρα & Βεργίδης (2002) διευκρινίζουν  ότι .. «µε τον όρο επαγγελµατική 

ανάπτυξη εννοούµε το σύνολο των δραστηριοτήτων που οδηγούν σε βελτιωµένη 

απόδοση του εκπαιδευτικού  στο έργο του και, κατά συνέπεια, ικανοποίηση από την 

εργασία , αύξηση των προσδοκιών για ανάπτυξη και προετοιµασία για τα επόµενα 

στάδια εξέλιξης , ικανότητα να συντελέσει στην ενδυνάµωση και βελτίωση του σχολείου 

για την αντιµετώπιση µελλοντικών απαιτήσεων» (Τζαβάρα & Βεργίδης ,2002 στο 

Σιδηροπούλου και συν., 2005:158).  

H Παπαναούµ υποστηρίζει ότι η επαγγελµατική ανάπτυξη είναι µια διαδικασία διά 

βίου, η οποία περιλαµβάνει δραστηριότητες από τη µη κατευθυνόµενη µάθηση και τις 

                                                           
6
 H µελέτη TALIS(Teaching and Learning International Survey) είναι µια έρευνα του ΟΟΣΑ (OECD) στην οποία συµµετείχαν 

23 χώρες από όλο τον κόσµο(Ισπανία, Βέλγιο (FL),∆ανία, Πορτογαλία , Ιταλία, Μεξικό , Μάλτα, Ιρλανδία, Νορβηγία, Αυστρία, 
Μαλαισία,Τουρκία,Σλοβακία,Ουγγαρία,Βουλγαρία,Λιθουανία,Εσθονία,Βραζιλία,Κορέα,Αυστραλία,Πολωνία,Σλοβενία,Ισλανδα 
και στον πυρήνα της εξετάζονται σηµαντικές πτυχές της επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, ταυτόχρονα µε τις 
στάσεις των εκπαιδευτικών, τις αντιλήψεις  και πρακτικές τους, την ανατροφοδότησή τους καθώς και τις απόψεις τους για τη 
σχολική ηγεσία στις συµµετέχουσες χώρες. Τα πρώτα αποτελέσµατα από TALIS δηµοσιεύθηκαν στο Creating Effective 
Teaching and Learning Environments: First results from TALIS (ΟΟΣΑ,2009). 
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άτυπες ευκαιρίες µάθησης µέχρι τις πιο τυπικές ευκαιρίες µάθησης (Παπαναούµ, 

2003). 

 Αντίθετα, οι Fraser et. al (2007) διαχωρίζουν την έννοια της επαγγελµατικής 

ανάπτυξης (professional development)  των εκπαιδευτικών από αυτήν της 

επαγγελµατικής µάθησης (professional learning)  τονίζοντας ότι  η επαγγελµατική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αναφέρεται στις ευρύτερες αλλαγές που µπορούν να 

λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια µιας µακράς χρονικής περιόδου µε αποτέλεσµα τις 

ποιοτικές αλλαγές σε πτυχές του επαγγελµατισµού τους. Ενώ αντίθετα  η 

επαγγελµατική µάθηση  αντιπροσωπεύει εκείνες τις διαδικασίες που , είτε ακούσια 

είτε εκούσια, ατοµικά ή κοινωνικά,  µπορούν να οδηγήσουν σε συγκεκριµένες 

αλλαγές στις επαγγελµατικές γνώσεις,  στις δεξιότητες,  στις στάσεις, τις πεποιθήσεις 

ή τις ενέργειες τους. 

 Οι Middlewood et al., (2005), κατά την εξέταση των δύο εννοιών στο πλαίσιο της 

εκπαίδευσης, υποστηρίζουν ότι:  

●  η επαγγελµατική ανάπτυξη είναι µια συνεχής διαδικασία αναστοχασµού και  

συνεχούς αναθεώρησης του αναπτυξιακού σχεδιασµού σε µια  προσπάθεια να 

συναντήσει  συλλογικές και ατοµικές  ανάγκες,  και  

●  η  επαγγελµατική µάθηση είναι µια διαδικασία ατοµικής ανάπτυξης που οδηγεί  

τόσο στην προσωπική ανάπτυξη καθώς και ανάπτυξη των δεξιοτήτων και γνώσεων 

που διευκολύνει την εκπαίδευση των νέων. 

Η επαγγελµατική ανάπτυξη  όµως  στην ελληνική βιβλιογραφία συνδέεται πολύ 

συχνά και µε την έννοια της επιµόρφωσης, δηλαδή της ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης. Για την επιµόρφωση ως µέρος και ως µέσο της επαγγελµατικής 

ανάπτυξης των εκπαιδευτικών θα γίνει λόγος παρακάτω (Βλ.Κεφ.2.6) 

Επαγγελµατική ανάπτυξη και προσωπική ανάπτυξη. 

Σύµφωνα άλλωστε και µε κάποιους άλλου ερευνητές, η επαγγελµατική ανάπτυξη 

σχετίζεται άµεσα µε την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη.(Bell and Gilbert, 1994). 

Η Παπαναούµ(2005) υπογραµµίζει ότι η επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

είναι µια µετεξέλιξη του όρου «επαγγελµατική κοινωνικοποίηση των 

εκπαιδευτικών», που κυριάρχησε στη βιβλιογραφία τη δεκαετία του 1970.Κεντρική 
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της ιδέα είναι ότι κάθε άτοµο βρίσκεται σε µια συνεχή διαδικασία ανάπτυξης, καθώς 

διέρχεται τον κύκλο της ζωής. Οι διάφορες όψεις της ανάπτυξης του ατόµου –

βιολογική, συναισθηµατική, ηθική- διαπλέκονται και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο 

προσωπικής ανάπτυξης. Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών , η προσωπική 

ανάπτυξη, µε αυτή την έννοια , εξισώνεται µε την επαγγελµατική του ανάπτυξη. Ο 

εκπαιδευτικός για να επιτελέσει σωστά το έργο του συστρατεύει όλες του τις 

δυνάµεις ……ο άριστος εκπαιδευτικός δεν αρκεί να κατέχει µόνο ένα σώµα γνώσεων 

και δεξιοτήτων , αλλά να συστρατεύει λανθάνουσες νοητικές δυνάµεις , πεποιθήσεις , 

αντιλήψεις καθώς και τη συναισθηµατική πλευρά της προσωπικότητάς του…. έτσι , η 

έννοια επαγγελµατική ανάπτυξη: α) είναι κανονιστική , γιατί απαντά στο ερώτηµα 

«ποιος είναι ο άριστος εκπαιδευτικός» και β) σηµαίνει ότι γίνεται κανείς 

εκπαιδευτικός µέσω µιας συνεχούς εξελικτικής διαδικασίας , µιας διαδικασίας 

«γίγνεσθαι».(Παπαναούµ, 2005:86)   

Η Keiny (1994) συνδυάζοντας την θεωρία του εποικοδοµητισµού µε την 

επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, αναφέρει την επαγγελµατική ανάπτυξη 

ως µία διαδικασία προσωπικής εξέλιξης (growth), συµπαρατασσόµενη µε τους Schön 

και Stenhouse (Φωτεινός και Μπαρτζάκλη, 2007), οι οποίοι θεωρούν την 

επαγγελµατική ανάπτυξη ως µια διαδικασία παραγωγής προσωπικών θεωριών κατά 

τη δράση (theories-of-action). 

Η Evans (2002) επηρεασµένη από τον Hoyle ερµηνεύει την ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών ως «τη διαδικασία µε την οποία η επαγγελµατοσύνη (professionality) 

και ο επαγγελµατισµός (professionalism) των εκπαιδευτικών µπορούν να θεωρούνται 

ότι είναι επαυξηµένα». Σύµφωνα µε τον Hoyle (1975, στο Evans, 2002:130), o   

επαγγελµατισµός συνδέεται µε στοιχεία σχετικά µε το κύρος (status) της εργασίας του 

εκπαιδευτικού ενώ η επαγγελµατοσύνη συνδέεται µε εκείνα τα συστατικά µέρη της 

εργασίας του εκπαιδευτικού που αποτελούν τη γνώση, τις ικανότητες και τις 

πρακτικές που χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί στη δουλειά τους. 

Και η άποψη αυτή δεν διαφέρει από αυτήν της Χατζηπαναγιώτου (2001) που 

υποστηρίζει ότι η επαγγελµατική ανάπτυξη έχει διττή διάσταση: αφ’ ενός αναφέρεται 

στη συνεχιζόµενη επαγγελµατική εξέλιξη του εκπαιδευτικού, κατά την οποία 

αναπτύσσει γνώσεις και δεξιότητες καθώς οι συνθήκες του επαγγέλµατός του 

εξελίσσονται, αφ’ ετέρου αφορά στην απόκτηση των ειδικότερων γνώσεων και 



28 

 

δεξιοτήτων που θα τον βοηθήσουν ν’ αντεπεξέλθει στις δυσκολίες που συναντά 

καθηµερινά (Χατζηπαναγιώτου, 2001). 

Επαγγελµατική ανάπτυξη και επαγγελµατική εξέλιξη 

Παρατηρείται όµως κάποιες φορές µαζί µε τον όρο επαγγελµατική ανάπτυξη να  

αναφέρεται ο όρος επαγγελµατική εξέλιξη. Μερικές φορές µάλιστα οι δύο όροι 

χρησιµοποιούνται εναλλακτικά σαν συνώνυµοι επειδή και οι  δύο έννοιες 

παραπέµπουν στις διαδικασίες βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου. Ο όρος όµως 

«επαγγελµατική εξέλιξη» συνδέεται µε την βαθµολογική εξέλιξη και την κατάκτηση 

διοικητικών θέσεων. Πάνω στο θέµα αυτό, ο Μαυρογιώργος αναφέρει πως η 

επαγγελµατική ανάπτυξη και η επαγγελµατική εξέλιξη είναι δύο διαδικασίες που 

συνυπάρχουν, εξελίσσονται και διαµορφώνονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής των 

εκπαιδευτικών και αναφέρονται τόσο στο επάγγελµα όσο και στην προσωπική ζωή  

τους. (Μαυρογιώργος, 2005). 

 

Με οποιοδήποτε κίνητρο, οποιαδήποτε µορφή και σε οποιοδήποτε πλαίσιο υπάρχουν 

πολλοί λόγοι που κάνουν αναγκαία την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

2.3 Η αναγκαιότητα της επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών 

 

Η  εκπαιδευτική έρευνα δείχνει ότι η επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

αποτελεί µια ουσιαστική παράµετρο στην προσπάθεια για τη βελτίωση της σχολικής 

επίδοσης (Hargreaves, 1994α ; Bolam, 2000).  

Η σηµασία της επαγγελµατικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού και της σχέσης της µε 

την ποιότητα στην εκπαίδευση έχει γίνει αποδεκτή εδώ και καιρό (Macbeath and 

Mortimore, 2001;Murgatroyd and Morgan, 1993; Fullan, 1991). Eπιπρόσθετα στο 

κείµενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   µε τίτλο «Κοινές Ευρωπαϊκές Αρχές για τα 

προσόντα και τις ικανότητες των εκπαιδευτικών» (European Commision 2005) 

επισηµαίνεται η αναγκαιότητα για εκπαιδευτικούς µε υψηλά προσόντα που στόχο 

τους έχουν τη συνεχή επαγγελµατική εξέλιξη και βελτίωση. 

Τα τελευταία χρόνια διεξάγεται διάλογος στις ανεπτυγµένες κοινωνίες  για τη 

βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και την επιβίωσή του σε ένα περιβάλλον 
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που συνεχώς µεταβάλλεται και χαρακτηρίζεται από ποικιλία, αβεβαιότητα, 

συνθετότητα και  ανάγκη για καινοτοµία. Στα επίκεντρο αυτού του διαλόγου 

προτείνεται µε επίταση η αλλαγή των καθιερωµένων στάσεων , ρόλων και 

αρµοδιοτήτων όλων όσων εµπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού διέρχεται από ένα µεταβατικό στάδιο και το  επάγγελµα του 

εκπαιδευτικού τίθεται πάνω σε νέες βάσεις. Η συνεχιζόµενη, µακροχρόνια 

επαγγελµατική ανάπτυξη κρίνεται απαραίτητη για όλους τους εκπαιδευτικούς, 

προκειµένου να µπορέσουν να παρακολουθήσουν τις αλλαγές και να αναθεωρούν 

συνεχώς τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα οράµατά τους (Day, 2003). 

Καταρχήν η ίδια η πολυπλοκότητα και η φύση της διδακτικής διαδικασίας , απαιτούν 

υψηλό επίπεδο επαγγελµατικής γνώσης , αυτοκριτικής , υπευθυνότητας και διαρκείς 

επιµορφωτικές προσπάθειες σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδροµίας ενός 

εκαπιδευτικού.(Altrichter et al., 2001) 

Η έκρηξη της γνώσης και οι απαιτήσεις που προβάλλουν τα νέα Αναλυτικά 

Προγράµµατα θέτουν στην πρώτη γραµµή των απαιτήσεων την διδακτική 

ειδηµοσύνη και την προσαρµογή του εκπαιδευτικού σε διάφορα εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα ( Darling-Hammond, 1996β). 

Η αναγκαιότητα για επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προτάσσεται και 

εξαιτίας της πολυπλοκότητας του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος τόσο λόγω της 

πολυπολιτισµικότητας που το χαρακτηρίζει όσο και λόγω της ύπαρξης µαθητών µε 

ειδικές µαθησιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι εκπαιδευτικοί καθηµερινά 

καλούνται να αντιµετωπίσουν καταστάσεις που απαιτούν ιδιαίτερους χειρισµούς. Οι 

περισσότεροι από αυτούς φαίνονται αδύναµοι να επιλύσουν προβλήµατα που 

προκύπτουν ,  γιατί δε διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες καθότι η 

βασική τους παιδαγωγική κατάρτιση δεν τους έχει δώσει ατ απαραίτητα εφόδια και 

δεν τους έχει προετοιµάσει για ανάλογες συνθήκες.(MacGilchrist et al., 2004). 

 Η Πάσουλα (2005) υιοθετεί την εκδοχή του Stenhouse (1975) για έναν εκπαιδευτικό 

«ερευνητή» .Ο Stenhouse τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη να βασίζουν οι εκπαιδευτικοί 

τη δουλειά τους στη συστηµατική διερεύνηση των τρόπων δουλειάς τους και όχι σε 

συγκεκριµένες παιδαγωγικές θεωρίες. Χρειάζεται , υποστηρίζει, να τους παρατηρούν 

άλλοι συνάδελφοι και µετά  όλοι να συζητούν ανοιχτά. Μέσα από αυτή τη διαδικασία 

αυτοεξέτασης και αλληλοεξέτασης µαθαίνουν σταδιακά περισσότερα για την εργασία 

τους και έτσι βρίσκονται πιο κοντά στη βελτίωσή τους. Αυτό καθιστά αναγκαία τη 
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διαρκή επιµόρφωσή του και συνακόλουθα την επαγγελµατική του ανάπτυξη. 

(Πάσουλα, 2005). 

Η αναγκαιότητα της επαγγελµατικής ανάπτυξης υπαγορεύεται  και από τη στροφή 

της εκπαιδευτικής πολιτικής προς το επίπεδο της εκπαιδευτικής µονάδας. Μέσα σε 

ένα σχολείο που χαράσσει τον δικό του προγραµµατισµό, ο εκπαιδευτικός οφείλει να 

είναι υψηλού βαθµού επαγγελµατίας7, να αναπτύσσει συνεργασίες, να φροντίζει για 

την συνεχιζόµενη επαγγελµατική του ανάπτυξη. Έχοντας τα απαραίτητα εφόδια, δεν 

περιορίζεται πια µόνο στον χώρο της τάξης του, αλλά παίρνει ουσιαστικές αποφάσεις 

για την εσωτερική λειτουργία του σχολείου, για θέµατα παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά, 

διοικητικά, γίνεται ο κρίκος σύνδεσης του σχολείου µε την τοπική κοινωνία 

(Μαυρογιώργος, 1999β). Μία σχολική µονάδα µε δυνατότητες ανάληψης ευθυνών 

δηµιουργεί προϋποθέσεις επαγγελµατισµού, αξιώνοντας νέες ικανότητες από τους 

εκπαιδευτικούς (Χατζηπαναγιώτου, 2003). 

Είναι εµφανές λοιπόν, για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, πως οι 

εκπαιδευτικοί, ως πρωταγωνιστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καλούνται να 

αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να  επιτύχουν το στόχο της συνεχούς 

επαγγελµατικής ανάπτυξης προς όφελος δικό τους, των µαθητών τους και του 

σχολείου τους γενικότερα. 

Την τελευταία δεκαετία ειδικότερα υπογραµµίζονται όψεις του επαγγέλµατος του 

εκπαιδευτικού που µέχρι πρότινος  δεν είχαν τύχει της ανάλογης προσοχής. 

Παρατηρείται λοιπόν µια στροφή του ενδιαφέροντος σε παραµέτρους όπως οι 

προϋποθέσεις εισόδου στο επάγγελµα, η υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε όλη τη 

διάρκεια της υπηρεσίας τους καθώς και η θέση που έχουν ως στελέχη του διοικητικού 

                                                           

7 Ήδη υλοποιείται , σε πιλοτική µορφή,  το όραµα του Υπουργείου Παιδείας ∆ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων  για το Νέο 
Σχολείο – Σχολείο 21ου Αιώνα. Όπως αναφέρεται στο σχέδιο δράσης  του Υ∆ΒΜΘ: «Αφετηρία για το νέο εγχείρηµα είναι η 
διαµόρφωση νέου προγράµµατος σπουδών, προσχολικής, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Το νέο πρόγραµµα 
σπουδών θα είναι ανοιχτό και ευέλικτο, ώστε να παρέχει περιθώρια ελευθερίας στον εκπαιδευτικό και να µην υπάρχει πλέον η 
δέσµευση του ενός και µοναδικού σχολικού εγχειριδίου... Παράλληλα, θα προσδιορίζονται µε σαφήνεια οι βασικές γνώσεις και 
δεξιότητες που θα αναπτύσσουν οι µαθητές σε κάθε τάξη και θα περιγράφονται οι δείκτες επιτυχίας, λαµβάνοντας υπόψη τους 
διαφορετικούς ρυθµούς µάθησης των µαθητών καθώς και τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από τις διαφορετικές κοινωνικό – 
πολιτισµικές παραστάσεις του κάθε παιδιού από την υποχρεωτική εκπαίδευση για να προχωρήσει στη συνέχεια στο λύκειο 
δίνοντας έµφαση στη σύνδεση της γνώσης από τάξη σε τάξη και από βαθµίδα σε βαθµίδα.. Η σύνταξη του νέου προγράµµατος 
σπουδών ξεκινά από την υποχρεωτική εκπαίδευση …….Αυτοί οι οποίοι θα κληθούν πρώτοι να στηρίξουν την αναβάθµιση της 
ποιότητας της εκπαίδευσης είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί.(http://www.minedu.gov.gr/apo-to-simera-sto-neo-sxoleio-me-prota-ton-
mathiti/µέρος-γ-από-το-σχολείο-αγγαρεία…..στο-νέο-σχολείο-δηµιουργικής-µάθησης-συγκεκριµένα-µέτρα-και-πολιτικές.html ) 
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µηχανισµού. Η κατάλληλη προετοιµασία για το επάγγελµα και η κατάλληλη 

επιµορφωτική τους στήριξή κρίνεται εκ των ουκ άνευ για τη διαµόρφωση 

εκπαιδευτικών µε επαγγελµατισµό υψηλού επιπέδου (Παπαναούµ,2003). 

Στο επόµενο λοιπόν κεφάλαιο θα γίνει λόγος για τα στάδια επαγγελµατικής 

ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. επίσης θα παρουσιαστεί ο τρόπος µε τον οποίο 

µαθαίνουν οι εκπαιδευτικοί όπως και οι προϋποθέσεις ή, µε άλλα λόγια, τα µοντέλα 

επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών που θεωρούνται από τους σύγχρονους 

µελετητές ως τα πιο αποτελεσµατικά. 

2.4. Στάδια επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών 

 

Η βιβλιογραφία που αφορά στο θέµα των σταδίων της επαγγελµατικής ανάπτυξης 

των εκπαιδευτικών είναι αρκετά πλούσια. Ο Huberman  αναπτύσσει ένα µοντέλο µε 

πέντε στάδια. Επισηµαίνει ωστόσο ότι η καριέρα όλων των εκπαιδευτικών δεν 

ακολουθεί επακριβώς τα στάδια αυτά, αφού είναι πολύ λογικό οι ζωές όλων των 

εκπαιδευτικών να παρουσιάζουν ασυνέχειες, αστάθµητους παράγοντες και 

προβλήµατα. Παρακάτω, παρατίθενται τα πέντε στάδια επαγγελµατικής ανάπτυξης 

που προτείνει: 

Α. Επιβίωση και Ανακάλυψη (1-3 χρόνια διδασκαλίας) 

Β. Σταθεροποίηση (4-6 χρόνια διδασκαλίας) 

Γ. Πειραµατισµός/∆ιαφοροποίηση – Ανασκόπηση/’Ερευνα (7-18 χρόνια 

διδασκαλίας) 

∆. Γαλήνη – Συντηρητισµός (19-30 χρόνια διδασκαλίας ) 

Ε. Αποδέσµευση (31-40 χρόνια διδασκαλίας) (Huberman, 1995:204) 

Η Παπαναούµ, (2005), αναφέρει τέσσερις κρίσιµες φάσεις της πορείας των 

εκπαιδευτικών τις οποίες συσχετίζει µε τις ανάλογες ρυθµίσεις/παρεµβάσεις της 

πολιτείας/φορέων καθώς επίσης µε τις φάσεις της προσωπικής – ατοµικής ανάπτυξης 

των εκπαιδευτικών. Συγκεκριµένα:  

Α. Ως πρώτη φάση αναφέρει τον προσανατολισµό στο επάγγελµα, που σχετίζεται µε 

τους όρους εργασίας, εξέλιξης, καθορισµού µισθών από πλευράς πολιτείας και µε το 

κριτήριο της ζήτησης από την πλευρά της προσωπικής ανάπτυξης.  

Β. Η δεύτερη φάση είναι η προετοιµασία στο επάγγελµα, που, σε ό,τι αφορά την 

πολιτεία, αντιστοιχεί στην οργάνωση σπουδών και στα προγράµµατα σπουδών των 
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φορέων αρχικής εκπαίδευσης και στην ποιότητα της επαγγελµατικής µάθησης, 

αναφορικά µε την προσωπική ανάπτυξη.  

Γ. Η τρίτη φάση είναι η είσοδος στο επάγγελµα, που επηρεάζεται από ενέργειες της 

πολιτείας σχετικά µε την πιστοποίηση, την επιλογή και την τοποθέτηση και 

σχετίζεται µε το κριτήριο της επαγγελµατικής επάρκειας του τοµέα της προσωπικής 

ανάπτυξης.  

∆. Η τέταρτη φάση ονοµάζεται σταδιοδροµία στο επάγγελµα, αφορώντας τις ρυθµίσεις 

ή παρεµβάσεις της πολιτείας και των φορέων στις προοπτικές εξέλιξης, στις συνθήκες 

εργασίας, στην υποδοµή, τοµείς οι οποίοι αντιστοιχούν µε την ικανοποίηση από το 

επάγγελµα στην προσωπική ανάπτυξη. Επίσης, η φάση της σταδιοδροµίας στο 

επάγγελµα αντιστοιχεί από πλευράς πολιτείας/φορέων στην επιµόρφωση, στην 

ενδοσχολική επιµόρφωση, στις άτυπες µορφές συνεργατικής µάθησης και στην 

αυτοµόρφωση, που επηρεάζουν την ποιότητα της επαγγελµατικής µάθησης, από 

πλευράς προσωπικής ανάπτυξης. (Παπαναούµ, 2005:87) 

Ο Ξωχέλλης, (2006), αναγνωρίζει επίσης πως η συνεχιζόµενη εκπαίδευση αποκτά 

σήµερα ιδιαίτερη βαρύτητα και συνδέεται µε την ανάπτυξη της σχολικής µονάδας του 

εκπαιδευτικού. Αναφέρει πως διακρίνονται διάφοροι κύκλοι κατά τη διάρκεια του 

εκπαιδευτικού. Ενδεικτικά αναφέρει τον πρώτο κύκλο της «επιβίωσης», κατά τον 

πρώτο χρόνο υπηρεσίας του εκπαιδευτικού, τον δεύτερο κύκλο της «προσαρµογής», 

που κρατά τέσσερα χρόνια και τον τρίτο κύκλο της «ωριµότητας» που ξεκινά από το 

πέµπτο έτος υπηρεσίας κι έπειτα. ∆ιαπιστώνει πως το επάγγελµα του εκπαιδευτικού 

δεν µπορεί να οριστεί µε τα κλασικά κριτήρια των «ελευθέριων» επαγγελµάτων, 

(όπως π.χ. του γιατρού ή του δικηγόρου), και πως το µοντέλο του «εξελισσόµενου» ή 

«µανθάνοντος» εκπαιδευτικού, έδωσε τη θέση του στο µοντέλο του «ειδικού» 

εκπαιδευτικού (Ξωχέλλης, 2006). 

Ο Ματσαγγούρας (2005) κάνοντας µια επισκόπηση της βιβλιογραφίας αναφέρει ότι 

οι επαγγελµατικές φάσεις της εξέλιξης του εκπαιδευτικού  συσχετίζονται άµεσα µε 

τις φάσεις εξέλιξης του «εγώ» , της προσωπικότητας και του γνωστικού συστήµατος. 

Αναφέρει δε ότι τα στάδια αυτά είναι: 

Α.Η Φάση της προσαρµογής(1-3 χρόνια) , που καλύπτει τα πρώτα χρόνια του 

νεοδιόριστου και χαρακτηρίζονται από το έντονο άγχος του εκπαιδευτικού να 

επιβιώσει επαγγελµατικά και να διαχειριστεί ικανοποιητικά την διδακτική 

καθηµερινότητα. 
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Β. Η φάση της ένταξης (4-6 χρόνια), η οποία ακολουθεί τα χρόνια της προσαρµογής 

και χαρακτηρίζεται από τη σχετική άνεση στη διαχείριση διδακτικών και 

οργανωτικών θεµάτων καθώς και από την προσπάθεια του εκπαιδευτικού να γίνει 

αποδεκτός ως ισότιµο µέλος της σχολικής µονάδας. 

Γ.Η φάση του Πειραµατισµού (7-11 χρόνια) , κατά την οποία ο εκπαιδευτικός –

εφόσον έχει αισθανθεί ασφαλής και αποδεκτός  από τον κλάδο του – αισθάνεται την 

ανάγκη να διευρύνει τις διδακτικές του προσεγγίσεις και αρχίζει να δοκιµάζεται µε 

πειραµατισµούς και την εφαρµογή καινοτοµιών , που πολλές φορές συνεπάγονται την 

επίτευξη συνεργασίας µε άλλους εκπαιδευτικούς. 

∆. Η Φάση της Επαγγελµατικής Κρίσης (12-19 χρόνια).Χαρακτηρίζεται και ως 

σταυροδρόµι στην επαγγελµατική καριέρα ενός εκπαιδευτικού. Στη φάση αυτή 

πολλοί εκπαιδευτικοί αισθάνονται , κάτω από το βάρος της ρουτίνας, άλλοι σε 

µεγαλύτερο και άλλοι σε µικρότερο βαθµό, κρίση ταυτότητας. Αρχίζουν να  

αµφιβάλλουν  για το ρόλο τους , τις δυνατότητες της εκπαίδευσης και για την 

προοπτική βελτίωσης των πραγµάτων. Οι εκπαιδευτικοί έχουν να επιλέξουν ανάµεσα 

σε τρεις εναλλακτικές: 

α) στην έξοδο από το επάγγελµα (όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα) 

β) στην αποδοχή της επαγγελµατικής αποτυχίας µε ότι αυτό συνεπάγεται για την 

µετέπειτα επαγγελµατική του συµπεριφορά, και 

γ) στην επανεξέταση που θα οδηγήσει σε µια νέα προσέγγιση των εκπαιδευτικών 

πραγµάτων και θα οδηγήσει στην εµπλοκή του σε µορφές δράσεις για µια θετικότερη 

αντιµετώπιση των καταστάσεων. 

Ε.Η φάση της επαγγελµατικής Ωριµότητας ( 20-30 χρόνια).Τα χαρακτηριστικά της 

φάσης αυτής εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τον τρόπο που βίωσε ο εκπαιδευτικός 

την προηγούµενη φάση. Αυτό σηµαίνει ότι ένας εκπαιδευτικός διανύει αυτή την 

περίοδο µε έντονα τα συµπτώµατα της επαγγελµατικής εξουθένωσης , κάποιο πάλι µε 

έντονα τα χαρακτηριστικά του συντηρητισµού , ενώ ένα άλλο ποσοστό παραµένει 

ενεργό και αξιοποιεί την εµπειρία του για να κατανοήσει και να επεξηγήσει 

προβληµατικές καταστάσεις , πράγµα που δεν µπορούσε να κάνει µε την ίδια ευκολία 

παλαιότερα. 

ΣΤ.Η φάση της επαγγελµατικής Αποστασιοποίησης(31-35 χρόνια), όπου η κοινωνική 

πίεση για να δοθεί χώρος στους νέους εκπαιδευτικούς δηµιουργούν τάσεις 
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αποστασιοποίησης και απόσυρσης, δηµιουργώντας ένα µείγµα θετικών και 

αρνητικών συναισθηµάτων στους εκπαιδευτικούς. (Ματσαγγούρας,2005:64-68) 

Γίνεται λοιπόν κατανοητό από τα παραπάνω ότι η πορεία των εκπαιδευτικών στο 

επάγγελµα είναι µια δυναµική πορεία που παρουσιάζει συνεχείς µεταβολές και 

µπορεί να επηρεαστεί από µια σειρά προσωπικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. 

Επίσης, οι ανάγκες των εκπαιδευτικών που διανύουν αυτή την πορεία και 

µεταβαίνουν από το ένα στάδιο στο άλλο ποικίλουν και χρήζουν διαφορετικής 

αντιµετώπισης. Αυτό σηµαίνει ότι οι οποίες παρεµβάσεις γίνονται θα πρέπει να µην 

έχουν χαρακτήρα γενικό, µαζικό και να απευθύνονται σε όλο το σώµα των 

εκπαιδευτικών, γιατί είναι  σίγουρο ότι θα αποτύχουν.  

Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά  στο θέµα της επιµόρφωσης  των εκπαιδευτικών  

καθώς και στα δύο κυρίαρχα µοντέλα επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 

, όπως αυτά προκύπτουν από τη βιβλιογραφία, προκειµένου να γίνει κατανοητός ο 

στόχος αυτής της εργασίας που στο κέντρο της έχει την επαγγελµατική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών. Τα δύο αυτά µοντέλα ανάπτυξης βρίσκονται στο κέντρο του 

ενδιαφέροντος για το σχεδιασµό της επιµόρφωσης και της υποστήριξης των 

εκπαιδευτικών στην προσπάθειά τους να ανταπεξέλθουν στο διαρκώς µεταβαλλόµενο 

περιβάλλον που επηρεάζει άµεσα τόσο τη δική τους αποτελεσµατικότητα και επιτυχία 

όσο και την επιτυχία των εκπαιδευτικών συστηµάτων  µέσα στα οποία 

δραστηριοποιούνται. 

 

2.5 Μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης 

 

Τα σύγχρονα µοντέλα της ΕΑΕ (Επαγγελµατικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών) 

κατεξοχήν στηρίζονται σε θεωρίες συµπεριφορισµού και εστιάζουν περισσότερο στην 

απλή µετάδοση της γνώσης, ενώ συνήθως δεν έχουν συνέχεια και διάρκεια και δεν 

συνδέονται µε την καθηµερινή σχολική πρακτική (Paraskeva et al., 2008). Οι 

συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί δεν εκπαιδεύονται µε βάση τις αρχές του γνωστικού ή 

του κοινωνικού κονστρουκτιβισµού και δεν µπορούν να εφαρµόσουν στην τάξη τους 

τις γνώσεις που αποκοµίζουν από τέτοια προγράµµατα (Joyce & Showers, 2002). 

Κατά συνέπεια, δεν επιδιώκουν την παρακολούθησή τους (Haworth, 2003). 
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Σε γενικές γραµµές, µια σειρά θεωρητικών  της επαγγελµατικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών, εντοπίζουν στην εκπαιδευτική βιβλιογραφία την ύπαρξη δύο 

ξεχωριστών µορφών  δραστηριοτήτων και συναφών φιλοσοφικών ρευµάτων που 

διέπουν τόσο τα µοντέλα επαγγελµατικής ανάπτυξης όσο και όλες τις δραστηριότητες 

που τα συνοδεύουν(και άρα και την επιµόρφωση-κατάρτιση των εκπαιδευτικών) 

(Armour &Yelling, 2004; Garet et al., 2001; Hargreaves & Dawe , 1990).  

Αρχικά, την παραδοσιακή  µορφή επαγγελµατικής ανάπτυξης , που χαρακτηρίζεται 

συνήθως από µια ποικιλία χαρακτηριστικών, τα οποία τοποθετούν σε εξέχουσα θέση 

την διαδικασία και τους εξωτερικούς συνεργάτες (Hargreaves & Dawe,1990). Μερικά 

από τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής  µορφής επαγγελµατικής ανάπτυξης είναι:   

τα µικρής διάρκειας εργαστήρια µε την παροχή µικρής έκτασης ανατροφοδότησης, 

προκαθορισµένες και στενά δοµηµένες  δραστηριότητες, διδακτική  µορφών 

διδασκαλίας βασισµένες στην παθητική µάθηση, αποπλαισιωµένη από τις 

πραγµατικότητες των σχολείων, όπου οι εξελίξεις και οι αλλαγές λαµβάνουν χώρα, 

και η έλλειψη αναστοχασµού στη διδασκαλία(Armour & Yelling,2004; Garet et 

al.,2001; Hargreaves & Dawe,1990) Οι επικριτές της παραδοσιακής προσέγγισης για 

την επαγγελµατική ανάπτυξη ισχυρίζονται ότι παρέχουν περιορισµένες ευκαιρίες   

ενεργητικής µάθησης στους εκπαιδευτικούς και, ως εκ τούτου, µπορούν να 

προκύψουν πολύ λίγες πιθανότητες  πραγµατικής αλλαγής στην πρακτική των 

εκπαιδευτικών όταν ο χρόνος είναι περιορισµένος και οι δάσκαλοι δεν 

αντιµετωπίζονται ως ο ακρογωνιαίος λίθος της διαδικασίας.  

Με κέντρο αναφοράς την εργασία του Sparks (2002) «Designing powerful 

professional development for teachers and principals», οι Armour & Yelling 

αναφέρουν για τις παραδοσιακές µορφές της επαγγελµατικής ανάπτυξης : 

Ο Sparks υποστηρίζει ότι ……αυτές οι παραδοσιακές προσεγγίσεις είναι απίθανο να 

είναι αποτελεσµατικές στην αναβάθµιση του επιπέδου των εκπαιδευτικών ή  των 

µαθητών τους. . . . Αντ 'αυτού, µια τέτοια επαγγελµατική εξέλιξη είναι πιο πιθανό να 

οδηγήσει σε «αποσπασµατική και χωρίς συνοχή µάθηση των εκπαιδευτικών …… και 

κάνει λίγα για να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στις καθηµερινές τους προκλήσεις 

στο πεδίο της ενίσχυσης της µαθησιακής διαδικασίας» (Armour & Yelling,2004:72-73)    
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Οι Garet et al. (2001) αντιτίθενται στην παραδοσιακή  µορφή επαγγελµατικής 

ανάπτυξης και προτείνουν ένα νέο στιλ επαγγελµατικής ανάπτυξης που θέτει τους 

εκπαιδευτικούς στο επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας-µάθησης.Η πρόταση 

αυτή έχει πολλά κοινά µε την το όραµα των  Hargreaves και Dawes (1990)  για τη 

συνεργατική επαγγελµατική ανάπτυξη και  την πρόταση των Armour και Yellings 

(2004)  για την επαγγελµατική µάθηση. Η πρόταση αυτή επαγγελµατικής ανάπτυξης 

περιλαµβάνει: σταθερές ευκαιρίες µάθησης ( µήνες και έτη), ηµι-δοµηµένα project, 

οικοδόµηση σχέσεων (µεταξύ των δασκάλων και των ειδικών, αν χρησιµοποιούνται), 

πλαισιωµένη γνώση και µάθηση, ανοιχτή στην πρακτική και έτοιµη να συµπεριλάβει 

νέες ιδέες και προβληµατισµούς,  επικέντρωση στην ενεργητική µάθηση , που 

βασίζεται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων (Knowles et al., 1998) και 

συµπερίληψη σχέσεων Συµβουλευτικής Καθοδήγησης ( mentoring) µεταξύ των  

εκπαιδευτικών. 

Οι Hargreaves και Dawe (1990) προχωρούν σε µια σύγκριση των δύο µοντέλων 

επαγγελµατικής ανάπτυξης, της παραδοσιακής και της βασιζόµενης στη συνεργασία 

επαγγελµατικής ανάπτυξης: 

Η Συνεργατική Eπαγγελµατική Aνάπτυξη… είναι ένα εργαλείο  για την ενδυνάµωση 
και επαγγελµατική βελτίωση του δασκάλου, που φέρνει τους συναδέλφους και την 
επαγγελµατική τους ειδηµοσύνη πιο κοντά για να δηµιουργηθεί ο αναγκαίος αλλά και 
ουσιαστικός αναστοχασµός που θα αποτελέσει τη βάση για πιο σοφότερη και 
εξειδικευµένη δράση Στην άλλη [παραδοσιακή επαγγελµατική ανάπτυξη], η κατανοµή 
της αποµόνωσης των εκπαιδευτικών είναι ένας µηχανισµός για τη διευκόλυνση της 
οµαλής και άκριτης υιοθέτησης των προνοµιούχων µορφών δράσης (νέα στυλ 
διδασκαλίας)  που εισάγονται και επιβάλλονται από εµπειρογνώµονες  έξω από το 
περιβάλλον του σχολείου. Έτσι οι εκπαιδευτικοί γίνονται τεχνικοί, διεκπεραιωτές και 
όχι επαγγελµατίες που ασκούν κρίση. (σ. 230)  

2.6.  Η Επιμόρφωση ως βασικός μοχλός της επαγγελματικής 

ανάπτυξης. 

 

 Όπως επισηµάνθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο(κεφ.2.3) η επιµόρφωση πολλές 

φορές ταυτίζεται από κάποιους µε την έννοια της επαγγελµατικής ανάπτυξης. Είναι 

πολύ σηµαντική όµως εδώ η επισήµανση της Παπαναούµ που διευκρινίζει πώς η 

επιµόρφωση αποτελεί µόνο ένα µέρος µιας συνεχούς διαδικασίας ανάπτυξης , πράγµα 

που σηµαίνει ότι η επαγγελµατική ανάπτυξη είναι κάτι πολύ πιο ευρύτερο από 
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συστηµατικές σπουδές σε πανεπιστηµιακά τµήµατα ή σπουδές σε προγράµµατα 

επιµόρφωσης και εµπεριέχει κάθε δραστηριότητα , τυπική ή άτυπη που προάγει την 

επαγγελµατική µάθηση του εκπαιδευτικού (Παπαναούµ, 2005). 

Μπορεί λοιπόν η επιµόρφωση να µην ταυτίζεται απόλυτα µε τον όρο επαγγελµατική 

ανάπτυξη αποτελεί όµως ένα βασικό συστατικό της. Κανείς δεν µπορεί να 

αµφισβητήσει τη σπουδαιότητά της τόσο για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών όσο 

και για την ενίσχυση του ρόλου των στελεχών της εκπαίδευσης (Κωστίκα, 2004)  

Πολλές έρευνες καταδεικνύουν την ανάγκη της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών  ως 

προαπαιτούµενου για την εύρυθµη λειτουργία της εκπαίδευσης αλλά και ως «δοµικού 

στοιχείου για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης»  (Παµουκτσόγλου, 2003:  

367).  

Με τον όρο «επιµόρφωση» πολλοί επιστήµονες εννοούν τη συµπληρωµατική 

εκπαίδευση, που στόχο της έχει την ανανέωση και τελειοποίηση των επαγγελµατικών 

τεχνικών διαµέσου της βελτίωσης των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά την αρχική 

εκπαίδευση (Χατζηπαναγιώτου ,2001 στο Αντωνίου , 2009:173) 

Σύµφωνα µε έναν άλλο ορισµό η επιµόρφωση είναι µια διαδικασία που έχει συνεχή 

και συστηµατικό χαρακτήρα και κύριος στόχος της είναι η παροχή βοήθειας στους 

εκπαιδευτικούς  για τη βελτίωση και τη διεύρυνση των επιστηµονικών και 

επαγγελµατικών τους γνώσεων , των δεξιοτήτων τους και των ικανοτήτων τους , τη 

διαµόρφωση στάσεων και τη διεύρυνση των ενδιαφερόντων τους , έτσι ώστε να 

ανταποκριθούν µε επιτυχία στο έργο τους και να πετύχουν καλύτερα αποτελέσµατα 

για τους µαθητές και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.( Αθανασίου και συν., 1993) 

 

Ο θεσµός της επιµόρφωσης στην Ελλάδα, παρουσιάζεται για πρώτη φορά µε σχετικό 

διάταγµα το 1881. Στο διάταγµα της 16ης.3.1881, προβλεπόταν η υποχρεωτική 

επιµόρφωση σχεδόν όλων των δασκάλων δηµόσιων και ιδιωτικών σχολείων στην 

«συνδιδακτική µέθοδο» (Ανδρέου, 1982).  

Ενώ όµως η επιµόρφωση µετράει ήδη αρκετές δεκαετίες ύπαρξης πολλές και 

σηµαντικές ενστάσεις εγείρονται για την αποτελεσµατικότητά της. (Νικολακάκη, 

2003).  
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Κατά τη Λανάρη (2005) οι « ίδιοι οι εκπαιδευτικοί είναι σήµερα της γνώµης ότι η 
επιµόρφωση που τους παρέχεται , υπό µορφή σεµιναρίων, από εξωτερικούς κατά κανόνα 
φορείς(υπουργείο, προϊστάµενες αρχές κλπ) δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους , καθώς τους 
προσφέρει συνταγές και συµβουλές, χωρίς να τους επιτρέπει να παίρνουν οι ίδιοι την ευθύνη της 
επιµόρφωσής τους …..Οι ίδιοι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ,ακόµα, ότι υπάρχει απόσταση ανάµεσα 
στις θεωρητικές γνώσεις που τους προσφέρονται από τα διάφορα επιµορφωτικά προγράµµατα 
και στις απαιτήσεις της επαγγελµατικής τους πρακτικής. Αυτή η πεποίθησή τους στηρίζεται στη 
διαπίστωση ότι η παρεχόµενη επιµόρφωση δεν τους εξοπλίζει µε τα κατάλληλα εφόδια έτσι 
ώστε να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τα προβλήµατα που συναντούν στην τάξη. Η 
κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι , τα τελευταία χρόνια, η επιµόρφωση παραµένει 
αµετάβλητη, ενώ ο ρόλος του εκπαιδευτικού έχει αλλάξει ριζικά.»(Λανάρη,2005:196-197). 

Αν λοιπόν κανείς στοχαστεί κριτικά πάνω σε όσα προαναφέρθηκαν θα πρέπει να 

συµφωνήσει σε πολύ µεγάλο βαθµό στα όσα αναφέρει η Παπαπροκοπίου (2005): 

Το πιο συνηθισµένο είδος επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι επιµορφωτικά 
προγράµµατα σύντοµης διάρκειας , τα οποία έχουν προσδιορισµένες εκ των προτέρων 
θεµατικές ενότητες και δεν εξασφαλίζουν µετατροπές στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. ∆εν 
λαµβάνουν , δηλαδή, υπόψη τον τρόπο που µαθαίνει ο ενήλικας , τα εµπόδια και τις 
δυσκολίες που σχετίζονται µε την προσωπική ιστορία και διάθεση , τις προσδοκίες και 
τους θεσµικούς καταναγκασµούς που βιώνουν καθηµερινά οι εκπαιδευτικοί………. 
Είναι επόµενο , λοιπόν , αυτού του είδους τα προγράµµατα να διατηρούν ένα 
ακαδηµαϊκό µοντέλο µετάδοσης γνώσεων, το οποίο ελάχιστα συµβάλλει στην 

επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.(Παπαπροκοπίου, 2005:187-188). 
Οι εκπαιδευτικοί  σε οποιαδήποτε φάση της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας και 

αν βρίσκονται έρχονται αντιµέτωποι µε δυσκολίες που για να τις αντιµετωπίσουν θα 

πρέπει να λάβουν στοχευµένη επιµόρφωση και υποστήριξη, που σε κάθε περίπτωση 

θα πρέπει να είναι διαφορετική, µιας και είναι ενήλικες που έχουν τη δική τους 

προσωπική ιστορία και διάθεση, τις δικές τους προσδοκίες και προσλαµβάνουσες. 

Κάτω από αυτό το πρίσµα το επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν είναι η 

γνώση αλλά το άτοµο που παράγει γνώση και τη χρησιµοποιεί και ότι σε αυτή την 

πορεία κατάκτησης και παραγωγής της γνώσης πολύ σηµαντικό ρόλο κρατά η 

εµπειρία (Βεργίδης,2003) 

Ο Wright(1990) υποστηρίζει ότι η επιµόρφωση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα 

προβλήµατα των εργαζοµένων και για αυτό θα πρέπει οι στόχοι της να βασίζονται 

στις ανάγκες τους , τόσο στις αντικειµενικές όσο και στις απόψεις τους για τις 

προσωπικές τους ανάγκες .Τα επιµορφωτικά προγράµµατα συνεπώς δεν µπορεί να 

είναι τα ίδια για όλους τους εκπαιδευτικούς. Στο πλαίσιο αυτό το σχήµα «αρχική 

εκπαίδευση, ένταξη στο επάγγελµα και επιµόρφωση» δε θεωρείται πλέον 

αποτελεσµατικό και για αυτό η αντίληψη της «επαγγελµατικής ανάπτυξης» κυριαρχεί 

πλέον στις προσεγγίσεις της «επιµόρφωσης». 
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Ο Κόκκος (2005)  θεωρεί ότι πρέπει να διαµορφωθεί ένα διαφορετικό σύστηµα 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών που να επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους να 

εµπλέκονται σε εµπειρίες µε παιδευτική αξία. 

Παρότι οι φάσεις ανάπτυξης των εκπαιδευτικών είναι αλληλένδετες και 

συµπληρωµατικές, στα πλαίσια αυτής της εργασίας, θα επικεντρώσουµε το 

ενδιαφέρον µας στη φάση της εισόδου στο επάγγελµα  κατά την Παπαναούµ8, 

αναγνωρίζοντας ότι  αυτή η περίοδος είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για την µετέπειτα 

πορεία του εκπαιδευτικού και ουσιαστικά αποτελεί µια «γέφυρα» ανάµεσα στη 

βασική εκπαίδευση και την άσκηση των καθηκόντων του.  

Η φάση αυτή , αν είναι κατάλληλα δοµηµένη , δεν θα αποτελεί µια περίοδο 

δοκιµασίας , όπως συµβαίνει στην πραγµατικότητα, αλλά ένα σταθµό-αφετηρία για 

τη συνεχή εκπαίδευση, ανάπτυξη και εξέλιξή του(Αντωνίου,2006). 

 Πιο συγκεκριµένα, θα γίνει µια προσπάθεια να σκιαγραφηθούν οι δυσκολίες και οι 

ανάγκες των νεοεισερχόµενων εκπαιδευτικών, θα εξεταστεί η αποτελεσµατικότητα 

της -µέχρι τώρα- επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών αυτών και θα εξεταστεί µε 

λεπτοµερή τρόπο η  εισαγωγή του θεσµού του «Μέντορα» στο εκπαιδευτικό µας 

σύστηµα, η οποία υιοθετήθηκε πρόσφατα µε το Ν. 3848/19.05.2010  του ΥΠ∆ΒΜΘ 

για την «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης 

και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» µε στόχο τη επαγγελµατική και 

προσωπική ανάπτυξη των νέων εκπαιδευτικών.  

 

 

2.7 . Νεοεισερχόμενοι  εκπαιδευτικοί9 και οι ανάγκες τους 

 

Η απόκτηση ενός πτυχίου δεν φαίνεται  να είναι επαρκής προϋπόθεση  επιτυχίας του 

εκπαιδευτικού µέσα στην τάξη : «Ο εκπαιδευτικός τις περισσότερες φορές φτάνει στη 

                                                           
8
 Ή αλλιώς στο στάδιο της Επιβίωσης-Ανακάλυψης κατά Huberman ή τη Φάση της Προσαρµογής κατά τον    Ματσαγγούρα ή 

τη φάση της επιβίωσης –προσαρµογής  κατά τον Ξωχέλλη. 

9
 Με τον όρο «Νεοεισερχόµενοι» ή «Αρχάριοι» ή «Νεοδιοριζόµενοι» εκπαιδευτικοί στα πλαίσια της παρούσας εργασίας 
εννοούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν 0-3 χρόνια εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας(είτε αυτοί είναι διορισµένοι είτε αναπληρωτές 
εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται σε σχολεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης). Επίσης σε αυτή την εργασία 
χρησιµοποιείται και ο όρος «νεοδιοριζόµενος»  για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι µπορεί να έχουν προϋπηρεσία στην 
εκπαίδευση αρκετά χρόνια9για παράδειγµα ως αναπληρωτές ή έχουν εργαστεί στην ιδιωτική εκπαίδευση αλλά έχουν διοριστεί 
στο ∆ηµόσιο σχολείο και βρίσκονται στα δύο πρώτα χρόνια της δόκιµης υπηρεσίας τους πριν την µονιµοποίησή τους . 
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σχολική πράξη χωρίς την αναγκαία εµπειρία, εφοδιασµένος µε µια κατάρτιση που 

αποκτήθηκε µακριά και έξω από το σχολείο. Αυτό που ονοµάζουµε βασική µόρφωση 

είναι στην πραγµατικότητα µια µόρφωση προκαταρκτική, προεπαγγελµατική» 

(Μαυροειδής & Τύπας, 2001,:148). 

∆υστυχώς, όσο καλή και αν είναι η  εκπαίδευση που µπορεί να παρέχει το  

πανεπιστήµιο στους φοιτητές και η εισαγωγική τους επιµόρφωση, πολύ συχνά η 

γνώση που παρέχεται  έρχεται σε σύγκρουση µε την πραγµατικότητα της τάξης. Αυτή 

η σύγκρουση µπορεί να συµβάλλει στη δηµιουργία  συναισθηµάτων  ανεπάρκειας 

από την πλευρά του εκπαιδευτικού για την ικανοποίηση των αναγκών των µαθητών,  

για τη διαχείριση της  σχολικής τάξης και της κατανόησης της κουλτούρας του 

σχολείου (Stanulis et al., 2002).Την ίδια στιγµή, είναι σύνηθες για τους αρχάριους  

δασκάλους να έχουν υψηλές, µερικές φορές µη ρεαλιστικές, προσδοκίες από τον ίδιο 

τους τον εαυτό. Με την είσοδο τους στο χώρο του σχολείου ως επαγγελµατίες πια, 

πολλοί εκπαιδευτικοί  αισθάνονται ιδιαίτερα την έλλειψη υποστήριξης σε τοµείς  που 

αφορούν  στο ρόλο του δασκάλου,   σε θέµατα διαχείρισης σχολικής τάξης και 

πειθαρχίας,  σε θέµατα µαθητών µε ιδιαίτερες µαθησιακές ανάγκες  και  σε θέµατα 

που αφορούν στη συνεργασία µε συναδέλφους τους  (Feiman Nemser & Parker, 

1990; Wildman et al, 1992; Stanulis et al, 2002). 

Ο  Hargreaves αναφέρει ότι σε πολλές χώρες οι νέοι εκπαιδευτικοί καλωσορίζονται 

αλλά αφήνονται µόνοι. Η ενδοϋπηρεσιακή τους εκπαίδευση και  κατάρτιση αφήνεται 

στην επιλογή του ατόµου, το µεγαλύτερο µέρος της γίνεται µε µορφή µαθηµάτων και 

λαµβάνει χώρα εκτός των εγκαταστάσεων του σχολείου  και δεν εκπορεύεται από τις 

θεσµικές ανάγκες ούτε και υπάρχει µηχανισµός διασποράς των αποτελεσµάτων της 

εντός σχολείου( Hargreaves,1994α  στο Day ,2003:287). 

Στο ίδιο ύφος κινείται και ο Skakrani ( 2008)  τονίζοντας τα υψηλά ποσοστά 

αποχώρησης των δασκάλων από το επάγγελµα και αποδίδοντάς τα στην   έλλειψη 

χρόνου για τον  προγραµµατισµό της διδασκαλία, το µεγάλο φόρτο εργασίας,  την 

αδυναµία διαχείρισης της παρεκκλίνουσας- προβληµατικής συµπεριφοράς ορισµένων 

µαθητών και την έλλειψη  άσκησης επιρροής στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Την ανάγκη στήριξης των αρχάριων εκπαιδευτικών κατά τη µετάβασή τους από το 

στάδιο του φοιτητή στο στάδιο του επαγγελµατία  τονίζουν και οι Certo & Fox 

(2002). 
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Οι Andrews et al.(2006) στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας που έκαναν για την 

έρευνά τους καταλήγουν σε µια καταγραφή των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι 

αρχάριοι εκπαιδευτικοί στα πρώτα χρόνια της σταδιοδροµίας τους. ∆ιαπιστώνουν ότι  

είναι πολύ σύνηθες να ανατίθεται στους αρχάριους εκπαιδευτικούς συχνά πιο 

απαιτητικό διδακτικό έργο από τους συναδέλφους τους. Συνήθως τους ανατίθενται  

επιπλέον αρµοδιότητες από τους πιο έµπειρους συναδέλφους τους, τους ανατίθεται η 

διδασκαλία σε τάξεις  µε µαθητές χαµηλών επιδόσεων, χωρίς να τους δίνεται  η 

κατάλληλη επαγγελµατική υποστήριξη και  ανατροφοδότηση όπως επίσης  δεν τους 

δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν δειγµατικές διδασκαλίες για να 

κατανοήσουν το τι ακριβώς απαιτείται  για να γίνουν  περισσότερο αποτελεσµατικοί 

ως εκπαιδευτικοί. Άλλα προβλήµατα περιλαµβάνουν την υποτίµηση των δυσκολιών 

της διδασκαλίας, τον ανεπαρκή προσανατολισµό, περιορισµένες ευκαιρίες για 

συνεργασία µε τους πιο έµπειρους εκπαιδευτικούς, ανεπαρκής επαγγελµατική 

κατάρτιση σε πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, ανεπάρκεια στην υλικοτεχνική 

υποδοµή,  στη διαχείριση της τάξης, στη διαχείριση της σχέσης µε τους γονείς των 

µαθητών, στην  αξιολόγηση,  στην οργάνωση της τάξης. Τονίζουν επίσης την έλλειψη 

της συναισθηµατικής στήριξης, την έλλειψη επικοινωνίας, της ελλιπούς κατανόησης 

των  γραφειοκρατικών διαδικασιών και πολιτικών, την αδυναµία χρησιµοποίησης  

αποτελεσµατικών στρατηγικών διδασκαλίας,  αδυναµία στο σχεδιασµό και τη 

διαχείριση του σχολικού χρόνου και την παροχή κινήτρων µάθησης στους µαθητές .( 

Andrews et al. ,2006). 

Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το νόµο, ο νεοδιόριστος 

εκπαιδευτικός την ηµέρα που παρουσιάζεται στο σχολείο του ή την εποµένη, το 

αργότερο, αναλαµβάνει κανονικά τα καθήκοντά του, δηλαδή µπαίνει στην τάξη χωρίς 

να υποστηρίζεται µε κανένα –θεσµοθετηµένο τουλάχιστον– τρόπο.(Αντωνίου, 2006). 

Με βάση τη βιβλιογραφία, οι εστίες δυσχερειών από τις οποίες οι νέοι εκπαιδευτικοί 

θεωρούν ότι επηρεάζονται τόσο προσωπικά όσο και επαγγελµατικά είναι: 

• Η διατήρηση της πειθαρχίας στην τάξη. 

• Η έλλειψη ενηµέρωσης γύρω από τα αναλυτικά προγράµµατα και τα 

µαθήµατα που θα διδάξουν. 

• Η παρακίνηση των µαθητών, ο τρόπος διαφοροποίησης της διδασκαλίας τους 

για την αντιµετώπιση των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
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• Η οργάνωση της εργασίας τους κυρίως στην τάξη, δηλαδή πώς θα σχεδιάσουν 

και θα πραγµατοποιήσουν το µάθηµα, πώς θα υπερβούν το ανεπαρκές 

εποπτικό υλικό, την ανύπαρκτη καθοδήγηση και τις προσωπικές τους 

ελλείψεις στη γνώση του αντικειµένου και των παιδαγωγικών µεθόδων. 

• Το υπερφορτωµένο πρόγραµµα, ο µεγάλος αριθµός µαθητών της τάξης, η 

πίεση της ύλης και η ανεπάρκεια του χρόνου, ο τρόπος αξιολόγησης των 

µαθητών, η τήρηση αρχείων. 

• Οι σχέσεις και οι συνεννοήσεις µε τους γονείς. 

• Οι σχέσεις µε τους συναδέλφους και µε τον διευθυντή, οι συνεργασίες, οι 

εντάσεις και οι αντιπαραθέσεις στο σύλλογο διδασκόντων (Κατσουλάκης, 

,1999 στο Αντωνίου,2006:161). 

Όλα αυτά είναι φυσικό να έχουν αρνητική επίπτωση στη στάση και τη συµπεριφορά 

των νέων εκπαιδευτικών. Στην προσπάθειά τους να προσαρµοστούν τόσο στο νέο 

τους ρόλο όσο και στις προσδοκίες και στις αντιλήψεις του νέου περιβάλλοντος, οι 

ιδέες και οι αντοχές τους δοκιµάζονται. Η αίσθηση αβεβαιότητας, ανεπάρκειας και 

άγχους διογκώνεται.( Αντωνίου, 2006) 

Ωστόσο δεν είναι µόνο οι νέοι εκπαιδευτικοί που αντιµετωπίζουν προκλήσεις. Η 

διδασκαλία είναι πάντα µια σύνθετη  και δυναµική πράξη .Στην ποιοτική αλλαγή του 

µαθητικού πληθυσµού, οι Borko & Putnam (1996) προσθέτουν τις επίσηµες κρατικές 

µεταρρυθµιστικές προσπάθειες που βιώνουν οι έµπειροι εκπαιδευτικοί που συχνά 

συνοδεύονται µε εντολές για την αλλαγή του τρόπου που διδάσκουν, µέσω νέων 

εθνικών αναλυτικών προγραµµάτων ή νέων βιβλίων ή νέων κρατικών πολιτικών. 

Λαµβάνοντας υπ’ όψη τους τα παραπάνω πολλά εκπαιδευτικά συστήµατα στον 

κόσµο έχουν υιοθετήσει τη Συµβουλευτική Καθοδήγηση10 (mentoring) ως την 

κυρίαρχη τάση στην υποδοχή και υποστήριξη των νεοεισερχόµενων εκπαιδευτικών 

αλλά και µε παράλληλο στόχο την επαγγελµατική ανάπτυξη και τη διατήρηση του 

                                                           
10 Για την παρούσα εργασία επιλέχθηκε  ο όρος «Συµβουλευτική Καθοδήγηση» ή «Καθοδήγηση»  ανάµεσα σε µια πληθώρα όρων 
που αποδίδουν τον όρο «mentoring» στην ελληνική γλώσσα. Ο όρος «Συµβουλευτική Καθοδήγηση» ως απόδοση στα ελληνικά του 
όρου “mentoring”  χρησιµοποιείται από αρκετούς φορείς στην Ελλάδα όπως από την Μονάδα Καινοτοµίας και 
Επιχειρηµατικότητας του Πανεπιστηµίου Πατρών, τη Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
(ΜΟ.Κ.Ε.) αλλά και από το ίδιο  το Υπουργείο ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, όπου σε έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης Προγραµµάτων ΚΠΣ µε Αριθ.Πρωτ. 12207/02.09.2010 αναφέρεται ότι η «Συµβουλευτική Καθοδήγηση (mentoring) 
αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο σε σχέση µε την εκπαίδευση στην επιχειρηµατικότητα και είναι συχνή πρακτική σε χώρες που έχουν 
παράδοση στην εκπαίδευση στην επιχειρηµατικότητα.  Η συµβουλευτική καθοδήγηση αποτελεί µία σχέση συνεργασίας, κατά την 
οποία ένας φοιτητής ή µία οµάδα φοιτητών έρχεται σε επαφή µε ένα στέλεχος ενός παραγωγικού φορέα, µε στόχο ο τελευταίος να 
µεταδώσει τις γνώσεις και την εµπειρία του πάνω σε συγκεκριµένα επιχειρηµατικά ζητήµατα ή/και να καθοδηγήσει τον/τους φοιτητές 
στην εκπόνηση ή την υλοποίηση µίας καινοτοµικής επιχειρηµατικής ιδέας ή σχεδίου»  
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υπάρχοντος εκπαιδευτικού δυναµικού, που κατέχει ένα αρκετά µεγάλο βαθµό 

επαγγελµατικής ειδηµοσύνης11.  

Ενώ όµως η Συµβουλευτική Καθοδήγηση έχει αρκετές δεκαετίες που εφαρµόζεται ως 

πρακτική στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της επαγγελµατικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών , στη χώρα µας δεν υφίσταται µέχρι πρόσφατα ως ανάλογη πρακτική -

τουλάχιστον ως επίσηµη δοµή του κρατικού µηχανισµού στην κατεύθυνση της 

επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Η µόνη θεσµοθετηµένη βοήθεια12 

προς τους νεοδιοριζόµενους εκπαιδευτικούς –µέχρι την ψήφιση του Ν.3848/201013- 

είναι αυτή τη στιγµή η «εισαγωγική επιµόρφωση» που αφορά εκπαιδευτικούς που 

είναι υποψήφιοι για διορισµό ή για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πριν την 

ανάληψη των καθηκόντων τους , µε στόχο την ανανέωση ή τη συµπλήρωση της 

θεωρητικής και πρακτικής τους εκπαίδευσης , την εναρµόνιση των γνώσεων και των 

µεθόδων διδασκαλίας µε την εκπαιδευτική πραγµατικότητα και την ενηµέρωσή τους 

σε υπηρεσιακά, επιστηµονικά και παιδαγωγικά θέµατα (Αντωνίου,2009). 

 Στις 29 Νοεµβρίου 2010, το Υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση το Θεσµό του Μέντορα 

νεοδιοριζόµενου εκπαιδευτικού. Κατά τη διαδικασία της δηµόσιας διαβούλευσης, η 

οποία έληξε στις 14 ∆εκεµβρίου 2010, κατατέθηκαν απόψεις και προτάσεις (354 

σχόλια) από συνολικά 6 φορείς και 235 µεµονωµένα άτοµα. Συγκεκριµένα, στη 

διαβούλευση έλαβαν µέρος Πανεπιστηµιακά τµήµατα, ιδιωτικοί σύλλογοι και φορείς 

ιδιωτικής εκπαίδευσης.14 

Οι Hobson et al.(2009) υποστηρίζουν ότι η πρακτική της Συµβουλευτικής 

Καθοδήγησης για τους νεοεισερχόµενους στο επάγγελµα εκπαιδευτικούς, έχει τη 

                                                           
11

 Ως «επαγγελµατική ειδηµοσύνη» ο Ματσαγγούρας (2005:69) ορίζει τη συνισταµένη υψηλού επιπέδου  εξειδικευµένης γνώσης 
και εµπειρίας 

12
 Νόµος 1566 του1985 «∆οµή και Λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 

167,τ.Α΄, 30 Σεπτεµβρίου 1985, άρθρο 28, παρ.1 και 2. 

13
 Ν. 3848/19.05.2010(ΦΕΚ.τ.Α΄) για την «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και 
αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»  όπου στο άρθρο 4 αναφέρεται ότι «Για την καθοδήγηση και υποστήριξη του 
νεοδιοριζόµενου εκπαιδευτικού ορίζεται από τον αρµόδιο σχολικό σύµβουλο σε συνεργασία µε τον διευθυντή της σχολικής µονάδας 
ο µέντοράς του. Ο µέντορας πρέπει να έχει µεγάλη εκπαιδευτική και διδακτική εµπειρία και να υπηρετεί ως εκπαιδευτικός στην ίδια 
σχολική µονάδα ή την ίδια οµάδα σχολείων». 
 

14
 Το πλήρες κείµενο της διαβούλευσης στο Παράρτηµα Ι, όπως ανακτήθηκε από τη διεύθυνση                

http://www.opengov.gr/ypepth/wp-content/uploads/downloads/2010/11/mentoras.pdf  
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βάση της σε ένα µεγάλο εύρος θεωρητικών προσεγγίσεων που ασκούν µεγάλη 

επιρροή στο πεδίο της επαγγελµατικής γνώσης και µάθησης καθώς και στον τρόπο 

που αυτή αποκτιέται. Αναφέρουν συγκεκριµένα ότι η Συµβουλευτική Καθοδήγηση 

υποστηρίζεται από τις αρχές της Γνωστικής Ψυχολογίας, των νέο-βιγκοτσιανών και 

κοινωνικο-πολιτιστικών θεωριών, της αναστοχαστικής πρακτικής (reflective practice) 

,της θεωρίας της Εγκαθιδρυµένης ή  Εµπλαισιωµένης  γνώσης και µάθησης (situated 

learning and cognition),της εµπειρικής γνώσης (Craft Knowledge) και της 

προσωπικής πρακτικής γνώσης.  

Η  πολυετής έρευνα στο πεδίο αυτό µας παρέχει πολύτιµα στοιχεία για τα 

πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που ακολούθησαν την εφαρµογή του καθώς και 

πληροφορίες για τα σηµεία εκείνα που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη 

µελλοντική εφαρµογή του.  

Η εννοιολογική αποσαφήνιση του θεσµού της Συµβουλευτικής Καθοδήγησης 

(mentoring), τα πλεονεκτήµατα και οι αδυναµίες του θεσµού καθώς και οι 

προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες η Συµβουλευτική Καθοδήγηση θα µπορούσε να 

αποτελέσει επωφελή διαδικασία προς την κατεύθυνση της επαγγελµατικής ανάπτυξης 

των εκπαιδευτικών, αποτελούν το αντικείµενο του επόµενου κεφαλαίου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο – Η Συμβουλευτική Καθοδήγηση 

(Mentoring) και ο θεσμός του Μέντορα 

Νεοδιοριζόμενου Εκπαιδευτικού – Μια  πρόταση 

επαγγελματικής ανάπτυξης    

   
                              

3.1.Εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων της Συμβουλευτικής 

Καθοδήγησης  (mentoring). 

 

3.1.1 Μέντορας- Καθοδηγούμενος 15(protégé ή mentee) 

 

Πριν γίνει λόγος για τους σύγχρονους µέντορες και το ρόλο τους, θα ήταν χρήσιµο να 

γίνει µια αναφορά στον οµηρικό Μέντορα, µια αναφορά η οποία θα βοηθήσει στην 

κατανόηση και την αποσαφήνιση της έννοιας αυτής σήµερα. 

Ο Μέντωρ είναι ένα πρόσωπο που εµφανίζεται στην Οδύσσεια. Παρουσιάζεται ως 

έµπιστος φίλος του Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας, πριν αναχωρήσει για τον πόλεµο στην 

Τροία, αναθέτει σ’ αυτόν την ευθύνη για τη φροντίδα των οικογενειακών του 

υποθέσεων και ιδιαίτερα την ανατροφή, την παιδεία και την προετοιµασία του γιου 

του Τηλέµαχου, ως µελλοντικού διαδόχου του θρόνου σύµφωνα µε τα πρότυπα της 

εποχής. Επίσης, η θεά Αθηνά µε τη µορφή του Μέντορα συνοδεύει και βοηθά τον 

Τηλέµαχο στο ταξίδι του στην Πύλο και στη Σπάρτη για την αναζήτηση του πατέρα 

του. Αργότερα, ο Μέντωρ βοηθά τον Οδυσσέα να σκοτώσει τους µνηστήρες και όταν 

ο λαός της Ιθάκης ξεσηκώνεται για να ανατρέψει τον Οδυσσέα, η Αθηνά παίρνει πάλι 

τη µορφή του για να καθησυχάσει τους επαναστάτες.(Hansman,2002 ; Cain,2009) 

Από την παραπάνω αναφορά στον οµηρικό Μέντορα προκύπτουν κάποια 

συµπεράσµατα για τα χαρακτηριστικά του προσώπου που δρα ως µέντορας. Φέρεται 

ο Μέντωρ να ενεργεί µε τις ιδιότητες της πατρικής µορφής, του δασκάλου, του 

πρότυπου συµπεριφοράς για τον προς εκµάθηση ρόλο, του προσιτού και έµπιστου 

                                                           
15

 Το άτοµο, που µαζί µε το Μέντορα (mentor) αποτελούν το δίδυµο της Συµβουλευτικής Καθοδήγησης(mentoring),  

εµφανίζεται στη βιβλιογραφία µε τους όρους « protégé» ή «mentee».Στα πλαίσια της συγκεκριµένης εργασίας θα αναφέρεται ως 
« καθοδηγούµενος» ή «µαθητευόµενος». 
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συµβούλου για επαγγελµατικά, αλλά και θέµατα ζωής γενικότερα, αυτού που θέτει 

προκλήσεις, του εµψυχωτή. Ο Μέντωρ έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη και 

αξιοποίηση του δυναµικού του Τηλέµαχου, είναι ο καθοδηγητής που βοηθά το νέο 

Τηλέµαχο να ανδρωθεί και να διαµορφώσει την ταυτότητά του στον κόσµο των 

ενηλίκων. Η σχέση αυτή µεταξύ του Μέντορα και του Τηλέµαχου µπορεί να 

παραλληλιστεί (όχι όµως και να ταυτιστεί) µε τη σχέση της σύγχρονης δυάδας 

Μέντορα – µαθητευόµενου και τη δυναµική της (Gabel-Dunk and Craft,2004) 

Η φύση και ο ρόλος του µέντορα µε την πάροδο του χρόνου και µε τις ιδιαιτερότητες 

των εκάστοτε συνθηκών (κοινωνικές, εκπαιδευτικές, πολιτισµικές) προσαρµόζονταν 

στις διαφορετικές καταστάσεις και απαιτήσεις. Αυτό συνεπάγεται µια πληθώρα 

ορισµών, κάποιοι από τους οποίους έχουν ορισµένα κοινά σηµεία, ενώ κάποιοι όχι 

(Caldwell & Carter ,1997 ). 

Στο δυτικό πολιτισµό, ο όρος «µέντορας» συνδέεται µε ένα πρόσωπο που έχει τη 

γνώση ή εµπειρία σε µια συγκεκριµένη περιοχή. Όροι όπως οδηγός, καθοδηγητής, 

σύµβουλος, στενός φίλος και υποστηρικτής χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν 

τον ρόλο του µέντορα. 

Χαρακτηριστικά παρατίθενται εδώ ορισµένοι ορισµοί  όπως αναφέρονται από τους 

Bozeman & Feeney (2007): 

«Ο Μέντορας είναι ένα άτοµο που επιβλέπει την επαγγελµατική σταδιοδροµία και 
ανάπτυξη ενός άλλου ατόµου, συνήθως νεότερου, µέσα από  διδασκαλία, από την 
παροχή συµβουλών, την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, προστασίας, και µερικές 
φορές µέσω προώθησης (promoting) ή ανιδιοτελούς χορηγίας (sponsoring). Ο 
µέντορας µπορεί να επιτελεί µία από τις παραπάνω ή όλες τις παραπάνω λειτουργίες 
κατά τη διάρκεια της µεντορικής σχέσης» (Zey, 1984, : 7). 

«Οι µέντορες παρέχουν στους νεαρούς ενήλικες λειτουργίες ενίσχυσης της 
επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας, όπως  ανιδιοτελή βοήθεια,  καθοδήγηση, 
διευκόλυνση της έκθεσης τους και προβολής, και , αναθέτοντάς τους απαιτητικές 
αρµοδιότητες  ή προστασία, βοηθούν τους νεότερους  εργαζόµενους να καθιερωθούν 
στον οργανισµό, να γίνουν γνώστες όλων των πτυχών του οργανισµού και τους 
προετοιµάζουν για την  προαγωγή τους» (Kram & Isabella, 1985, : 111). 

«Ο µέντορας είναι συνήθως ένας υψηλόβαθµος, έµπειρος εργαζόµενος ο οποίος 
χρησιµεύει ως πρότυπο (role model), παρέχει  υποστήριξη, κατεύθυνση και 
ανατροφοδότηση προς τους νεότερους  των εργαζοµένων σχετικά µε τα σχέδια   της 
επαγγελµατική τους και διαπροσωπικής ανάπτυξης, και αυξάνει την παρουσία των 
µαθητευόµενων ενώπιω των  φορέων λήψης των αποφάσεων, γεγονός που µπορεί να 
επηρεάσει τις ευκαιρίες εξέλιξης τους στον οργανισµό.» (Noe, 1988, : 458). 



47 

 

 
«Παραδοσιακά, ως µέντορες ορίζονται  άτοµα µε προηγµένη εµπειρία και γνώσεις που 
έχουν δεσµευτεί στην παροχή ανοδικής κινητικότητας και  στήριξης  στην 
επαγγελµατική σταδιοδροµία των µαθητευόµενων τους (protégés careers)» (Ragins, 
1997, : 484). 
 
 «Σαν Μέντορας συνήθως ορίζεται ένα υψηλόβαθµο, µε  µεγάλη επιρροή στο 
περιβάλλον εργασίας άτοµο, που έχει προηγµένη εµπειρία και γνώση και δεσµεύεται να 
παρέχει ανοδική κινητικότητα και υποστήριξη στην επαγγελµατικής σας σταδιοδροµία  
(career).  Ο Μέντοράς σας µπορεί ή δεν µπορεί  να ανήκει στον οργανισµό στον οποίο 
εργάζεστε και ταυτόχρονα µπορεί ή δεν µπορεί να είναι  ο άµεσα προϊστάµενός 
σας»(Ragins et al., 2000, : 1182). 
 
«Ορίζουµε σαν µέντορες τα άτοµα εκείνα που έχουν συσσωρευµένη εµπειρία και γνώση 
και δεσµεύονται να παράσχουν υποστήριξη στους µαθητευόµενούς τους (protégés) µε 
στόχο την προώθηση της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας (protégés 
career).»(Singh et al., 2002, : 391). 
 
«Ο όρος µέντορας (mentor) αναφέρεται σε ένα ανώτερο στην ιεραρχία άτοµο (senior) 
που αναλαµβάνει υπό την αιγίδα του την επαγγελµατική σταδιοδροµία  (career) ενός 
νεότερου ατόµου (junior)» (Smith et al., 2005, : 33). 
 

Στη συνέχεια θα αναφερθούµε στους ορισµούς που κατά καιρούς έχουν κάνει την 

εµφάνισή τους στην βιβλιογραφία στις προσπάθειες για µια γενικώς αποδεκτή 

θεωρητική οπτική και στα υπάρχοντα µοντέλα  της Συµβουλευτικής Καθοδήγησης 

(mentoring).  

3.1.2 Συμβουλευτική Καθοδήγηση ( mentoring) 

 

Σε µια µελέτη για τη Συµβουλευτική Καθοδήγηση στην εισαγωγική εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών (ΙΤΕ) οι Young et al. αναφέρουν: «Είναι πολύ δύσκολο να µιλήσει 

κανείς µε ουσιαστικό και ξεκάθαρο τρόπο για τη Συµβουλευτική 

Καθοδήγηση(mentoring). Εγείρονται αντιφάσεις. Από τη µια πλευρά οι υποστηρικτές 

της Συµβουλευτικής Καθοδήγησης µιλούν συχνά και µε πάθος για τις υποσχέσεις της, 

ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχουν έρευνες και αρκετές µελέτες περίπτωσης (Case 

Studies) που καταδεικνύουν πολλαπλά και πολύπλοκα προβλήµατα.» (Young et al., 

2005: 170). 

Στο ίδιο µήκος κύµατος και ο Hawkey, ο οποίος σε µια ανασκόπηση της έρευνας για 

το mentoring µίλησε για «την ιδιότυπη φύση της Συµβουλευτικής 
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Καθοδήγησης»(Hawkey,1997:332) Η µεντορική σχέση είναι ιδιότυπη, λέει ο Hawkey, 

επειδή κάθε περίπτωση καθοδήγησης βασίζεται σε µια µοναδική σχέση και 

περιλαµβάνει µια εξαιρετικά πολύπλοκη αλληλεπίδραση γνωστικών, 

συναισθηµατικών και διαπροσωπικών παραγόντων. 

Η Συµβουλευτική Καθοδήγηση (mentoring) ως θεωρία και ως πρακτική έχει 

σηµαντική εφαρµογή  σε ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών κλάδων. Η επίσηµη έρευνα 

σχετικά µε τη Συµβουλευτική Καθοδήγηση (mentoring) ξεκίνησε στα µέσα της 

δεκαετίας του 1970 µε τα  έργα των Kanter (1977) και Levinson et al. (1978).Τα  

προαναφερόµενα έργα µαζί µε το πρωτοποριακό κοµµάτι  της  Kram  (1985) για τη 

Συµβουλευτική Καθοδήγηση στο χώρο εργασίας ενέπνευσαν ένα ποικίλο και ευρύ 

σώµα ερευνών . 

Στο βιβλίο της η Kathy Kram (1985) σηµειώνει ότι η Συµβουλευτική Καθοδήγηση 

(mentoring) αναφέρεται σε  µια εντατική σχέση  δύο ατόµων µε την οποία  ο ένας, ο 

πιο παλαιότερος ή πιο έµπειρος από αυτούς (ο µέντορας) παρέχει δύο λειτουργίες σε  

ένα νεότερο πρόσωπο (protégé), µια λειτουργία που αφορά σε συµβουλές ή µοντέλα 

για την επαγγελµατική του ανάπτυξη και µια δεύτερη λειτουργία  που αφορά στην  

προσωπική στήριξη του προστατευόµενου ,  και ειδικότερα την  ψυχοκοινωνική του  

υποστήριξη.( Kram,1985  στο Bozeman & Feeney, 2007:722) 

 Ωστόσο, παρά τα 40 περίπου χρόνια έρευνας , το πεδίο στερείται ενός ευρέως 

αποδεκτού ορισµού,  µια ενιαίας  θεωρητικής οπτικής και  ενός καθολικά αποδεκτού 

µοντέλου. Ο Jacobi, για παράδειγµα, ισχυρίστηκε ότι µια «µεγάλη ανησυχία [του ] 

τοµέα είναι η απουσία ενός ευρέως αποδεκτού και  λειτουργικού  ορισµό του 

µεντορισµού» (Jacobi,1991:505), ενώ  οι Crisp & Cruz σηµειώνουν  ότι  η έρευνα για 

τη Συµβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) είναι «σε µεγάλο βαθµό αθεωρητική " 

(σελ. 526) και  ότι υποφέρει από "σοβαρή υπανάπτυξη» (Crisp & Cruz, 2009 :525).   

Η Lilian Τ. Eby οικειοποιείται σε µεγάλο βαθµό την εννοιολογική  σύλληψη  της 

Kram καθώς στον ορισµό που δίνει για το µεντορισµό αναφέρει ότι:  

 «Η Καθοδήγηση (mentoring) είναι µια εντατική αναπτυξιακή σχέση µε την οποία 
παρέχονται συµβουλές, καθοδήγηση (counseling) και ευκαιρίες ανάπτυξης  σε έναν 
µαθητευόµενο (protégé) από ένα µέντορα, η οποία(σχέση), µε τη σειρά της, 
διαµορφώνει τις επαγγελµατικές εµπειρίες του µαθητευόµενου (protégé) . . . Αυτό 
λαµβάνει χώρα  µέσα από τους δύο τύπους στήριξης του προστατευόµενου: (1)  την 
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οργανική ή την επαγγελµατική στήριξη  και (2)  την ψυχολογική στήριξη.» (Eby,1997 
:26) 

Για τις ανάγκες αυτής της εργασίας θα υιοθετήσουµε τον ορισµό των Bozeman & 

Feeney, οι οποίοι  µετά από µια κριτική θεώρηση της βιβλιογραφίας κατέληξαν στον 

εξής ορισµό για τη Συµβουλευτική Καθοδήγηση ( mentoring) : 

 « H Συµβουλευτική Καθοδήγηση (mentoring) αποτελεί µια διαδικασία άτυπης 
µετάδοσης  γνώσης, κοινωνικού κεφαλαίου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, 
αντιλαµβανόµενη από τον αποδέκτη ως σχετική µε την εργασία , την επαγγελµατική  του 
σταδιοδροµία ή την επαγγελµατική του ανάπτυξη.H Συµβουλευτική Καθοδήγηση 
(mentoring) περιλαµβάνει  επικοινωνία, συνήθως πρόσωπο µε πρόσωπο και κατά τη 
διάρκεια µιας παρατεταµένης  χρονικής περιόδου,  ανάµεσα σε ένα άτοµο (µέντορας) 
που θεωρείται ότι έχει µεγαλύτερο εύρος γνώσεων, σοφία ή εµπειρία, πάντα σε σχέση 
µε το αντικείµενο εργασίας , και ένα άτοµο( protégé ή mentee) που θεωρείται ότι 
κατέχει όλα τα παραπάνω σε µικρότερο βαθµό»( Bozeman & Feeney,2007:731)  
 

Ο ορισµός αυτός δεν είναι περισσότερο ριζοσπαστικός από άλλους που βρέθηκαν στη 

βιβλιογραφία. Ωστόσο, ο ορισµός αυτός σκιαγραφεί µε σαφήνεια τον όρο 

«mentoring» και  φωτίζει  αρκετά τουλάχιστον ορισµένες από τις συνιστώσες του 

όρου. Άλλωστε αυτή είναι και η πρόθεση αυτής της εργασίας αλλά και των δύο 

θεωρητικών που εισήγαγαν τον ορισµό στη βιβλιογραφία. Ο ορισµός παρέχει 

τουλάχιστον κάποια επίλυση των διαφόρων προβληµάτων που προκύπτουν από την 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας. 

Καταρχήν απαντά στην προβληµατική που παρουσιάζεται διεθνώς αν ο µέντορας θα 

µπορούσε να είναι ο άµεσα προϊστάµενος του µαθητευόµενου ή όχι. Σύµφωνα λοιπόν 

µε τον ορισµό  ο άµεσα προϊστάµενος  δεν αποκλείεται από τη θέση  του µέντορα 

όπως δεν αποκλείεται και η µεντορική σχέση µεταξύ ατόµων που βρίσκονται στην 

ίδια θέση της ιεραρχίας(κατέχουν δηλαδή τον ίδιο βαθµό).Θα πρέπει εδώ λοιπόν να 

υπογραµµιστεί το γεγονός ότι η Συµβουλευτική Καθοδήγηση απαιτεί «άνιση» γνώση, 

αλλά µόνο στον τοµέα της γνώσης της καθοδήγησης.  

Όσον αφορά το θέµα της αποδοχής της µεντορικής σχέσης σηµειώνεται  ότι µπορεί 

µερικές φορές να είναι τόσο σηµαντική όσο και το γεγονός της µετάδοσης της 

γνώσης. Σηµειώστε ότι ο ορισµός µας προτείνει ότι η Συµβουλευτική Καθοδήγηση  

είναι αποτελεσµατική, µόνο όταν γίνεται αντιληπτό ότι η γνώση που αποκτάται είναι  

χρήσιµη. Άραγε πόσο λογικό θα φαινόταν να µιλήσουµε για µεντορική σχέση όταν 
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επιβάλλεται µια σχέση που τουλάχιστον ένα από τα δυο µέρη πιστεύει ότι η γνώση 

που παρέχεται από τον µέντορα είναι άχρηστη;  

Μία άλλη επίπτωση του ορισµού µας, ιδιαίτερα σηµαντική, είναι ότι ο µεντορισµός 

αφορά σε µια «άτυπη κοινωνική ανταλλαγή». Αυτό σηµαίνει ότι ο όρος "επίσηµη 

Συµβουλευτική Καθοδήγηση" είναι οξύµωρο σχήµα. Αυτό δεν σηµαίνει, ωστόσο, ότι 

τα χιλιάδες επίσηµα προγράµµατα καθοδήγησης που έχει συσταθεί από πολλούς  

οργανισµούς δεν  είναι αποτελεσµατικά. Το επιχείρηµα εδώ είναι ότι µια µεντορική 

σχέση δεν αναπτύσσεται και δεν καταλήγει σε επιτυχία µόνο και µόνο επειδή υπάρχει 

µια εντολή από τα ανώτερα στρώµατα της ιεραρχίας. Το ερώτηµα λοιπόν αν κάποιος 

σε ένα επίσηµο πρόγραµµα καθοδήγησης έχει ένα µέντορα είναι εµπειρική ερώτηση.  

 Θα ήταν χρήσιµο εδώ να υπογραµµίσουµε ότι η χρήση του όρου «επίσηµο 

mentoring» είναι κάπως διαφορετική από την χρήση που επικρατεί στη βιβλιογραφία. 

Τυπικά, η επίσηµη καθοδήγηση αναφέρεται στις µεντορικές σχέσεις που 

αναπτύσσονται, αναγνωρίζονται και διαχειρίζονται από τους οργανισµούς  και δεν 

είναι αυθόρµητες (Chao et al., 1992). 

Σύµφωνα µε τους Ragins et al. (2000), η Συµβουλευτική Καθοδήγηση , είτε επίσηµη 

στην προέλευσή της είτε όχι, οδηγεί τους µαθητευόµενους σε µεγαλύτερα ποσοστά 

επαγγελµατικής ικανοποίησης. Αντίθετα οι Eby and Allen (2002) καταλήγουν στο 

συµπέρασµα ότι  όταν η µεντορική σχέση (formal mentoring) « επιβάλλεται» από τον 

οργανισµό στον οποίο ανήκει ο εργαζόµενος µπορεί να οδηγήσει σε πιο αρνητικές 

εµπειρίες και  άγχος από ό,τι  όταν το mentoring  έχει ανεπίσηµη προέλευση 

(informal mentoring).  

Μια δεύτερη διευκρίνιση του ορισµού µας είναι ότι υπάρχει µετάδοση γνώσης, 

κοινωνικό κεφάλαιο και ψυχοκοινωνική υποστήριξη που σχετίζεται µε την εργασία. 

Συµφωνούµε ότι είναι πολύ σηµαντικό στοιχείο της καθοδήγησης. Αν και είναι όµως 

αναγκαία συνθήκη δεν είναι επαρκής. Αν κάποιος λαµβάνει µόνο ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη τότε δεν έχουν έναν σύµβουλο, αλλά ένα φίλο. Αντίθετα, αν κάποιος 

σέβεται έναν µέντορα, αλλά δεν θεωρεί το µέντορά του και φίλο ,λαµβάνει ελάχιστα 

ή καθόλου ψυχοκοινωνική υποστήριξη, αλλά ο µέντοράς του µπορεί να αποδειχθεί 

ταυτόχρονα µια πολύτιµη πηγή επαγγελµατικής γνώσης . Για να είµαστε ειλικρινής, 

δεν υπάρχει κάποιο επίπεδο κοινωνικής απόκτησης της εύνοιας που απαιτείται για 
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την οποιαδήποτε σχέση (συµπεριλαµβανοµένης της καθοδήγησης) για να 

λειτουργήσει. ∆εν µπορεί  όµως από την άλλη πλευρά και κάποιος να περιφρονεί ένα 

πρόσωπο και να εργάζεται αποτελεσµατικά µε το εν λόγω πρόσωπο ως 

προστατευόµενός του.  

 

3.2 Η Συμβουλευτική Καθοδήγηση ( mentoring) –Η διεθνής 

εμπειρία. 

 

Η Συµβουλευτική Καθοδήγηση (mentoring) αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της 

εισαγωγικής επιµόρφωσης (induction) σε πολλές χώρες του κόσµου. Η 

Συµβουλευτική Καθοδήγηση και η εισαγωγική επιµόρφωση συχνά στη βιβλιογραφία 

(Ingersoll & Smith, 2004).  χρησιµοποιούνται ως συνώνυµα. Στο ίδιο συµπέρασµα 

κατέληξαν και οι Long et al.(2012) στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας που έκαναν 

για τη συµβολή της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης και της Συµβουλευτικής 

Καθοδήγησης στη διατήρηση των εκπαιδευτικών στο επάγγελµα. Οι Neilsen et al. 

αναφερόµενοι στις διαφορές µεταξύ Εισαγωγικής Επιµόρφωσης και της 

Συµβουλευτικής Καθοδήγησης, περιγράφουν την Εισαγωγική επιµόρφωση ως την  « 

περίοδο, κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί έχουν  την πρώτη διδακτική εµπειρία τους και 

προσαρµόζονται στους ρόλους τους  και στις  ευθύνες της διδασκαλίας » (Neilsen et 

al.,2006:15).Τα προγράµµατα Εισαγωγικής Επιµόρφωσης  διαφέρουν ως προς τους 

στόχους, τη δοµή, τη χρονική διάρκεια αλλά και ως προς τις προγραµµατιζόµενες 

δραστηριότητες. Η Συµβουλευτική Καθοδήγηση (Mentoring) µπορεί να είναι ένα 

στοιχείο ενός προγράµµατος Εισαγωγικής Επιµόρφωσης αλλά σε ορισµένες 

περιπτώσεις ταυτίζεται µε την Εισαγωγική Επιµόρφωση. Οι µέντορες, συνήθως 

έµπειροι εκπαιδευτικοί, εργάζονται µε τους νεοεισερχόµενους στο επάγγελµα 

εκπαιδευτικούς «για να τους βοηθήσουν στην οµαλή µετάβαση  από την κατάσταση του 

εκπαιδευτικού – φοιτητή σε εκπαιδευτικό της τάξης και  πλήρους απασχόλησης» 

(Neilsen et al.,2006:15).  

Η Shakrani (2008) υποστηρίζει ότι η Συµβουλευτική Καθοδήγηση (mentoring) είναι 

αναπόσπαστο συστατικό µιας αποτελεσµατικής και διαρκούς εισαγωγικής 

επιµόρφωσης, µια διαδικασία που συµπεριλαµβάνει δύο άτοµα όπου ένας έµπειρος 

δάσκαλος καθοδηγεί, παρέχει συµβουλές  και υποστηρίζει ένα νέο δάσκαλο.  
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Προγράµµατα Mentoring έχουν εφαρµοστεί στις Ηνωµένες Πολιτείες και σε άλλες 

χώρες (Howe, 2006) λόγω της γενικής παραδοχής ότι οι αρχάριοι  εκπαιδευτικοί 

ωφελούνται από την υποστήριξη ενός µέντορα και ότι η στήριξη αυτή θα πρέπει να 

γίνεται στην αρχή της επαγγελµατικής  σταδιοδροµίας τους (Sawchuk, 2008; Huling 

& Resta, 2007; Ingersoll &Smith, 2004; Feiman-Nemser et al., 1999). Αν  και το 

mentoring έχει υιοθετηθεί  διεθνώς ως εκπαιδευτική πρακτική υποστήριξης των 

νεοεισερχόµενων εκπαιδευτικών, τα προγράµµατα mentoring διαφέρουν ως προς τη 

δοµή, τους στόχους, και τα αποτελέσµατα (Huling & Resta, 2007; Mullen, 2008). Για 

παράδειγµα,  σε ορισµένα προγράµµατα  οι µέντορες παρακολουθούν  εξειδικευµένα 

προγράµµατα κατάρτισης ,  σε κάποια προγράµµατα υπάρχουν προκαθορισµένες 

δραστηριότητες, σε κάποια προβλέπεται ειδική  διαδικασία επιλογής του µέντορα, ή  

σε κάποια ορίζονται µε ακρίβεια ο τόπος  και η συχνότητα των συναντήσεων, ενώ 

άλλα προγράµµατα είναι λιγότερο δοµηµένα  (Wong & Wong, 2008;Huling & Resta, 

2007;Ingersoll & Smith, 2004 ; Jacobi, 1991). Ενώ  λοιπόν αυτά τα προγράµµατα 

είναι ζωτικής σηµασίας για να προσφέρουν  καθοδήγηση σε νέους εκπαιδευτικούς, 

είναι εξίσου σηµαντικό να  διερευνηθεί η ποιότητα αυτών των εµπειριών  µε σκοπό 

τη βελτίωσή τους για να βοηθηθούν οι νέοι εκπαιδευτικοί να γίνουν πιο 

αποτελεσµατικοί και για την οικοδόµηση µιας σχολικής κουλτούρας που θα έχει ως 

στόχο την επιτυχία των µαθητών στο σχολείο( Parker, 2010).  

Πρόκειται για µια καινοτοµική για τα ελληνικά δεδοµένα µορφή επιµόρφωσης , η 

οποία συµβάλει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου που παρέχει το σχολείο και 

συγχρόνως στην επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Αυτό που κάνει τη 

Συµβουλευτική Καθοδήγηση τόσο ελκυστική είναι ότι βασίζεται σε αρχές της 

εκπαίδευσης ενηλίκων και ότι αφορά µια συνεργατική µορφή επαγγελµατικής 

µάθησης που στο κέντρο της έχει τη σύνδεση της θεωρίας µε την πράξη. 

Τι συµβαίνει όµως στην πράξη; Κρύβει όντως η Συµβουλευτική Καθοδήγηση τις 

απαντήσεις σε ένα δύσκολο ζήτηµα όπως αυτό της επιτυχούς και αποτελεσµατικής 

επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών; Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας έχει 

να µας προσφέρει ένα µεγάλο όγκο πληροφοριών και ένα µεγάλο αριθµό 

επισηµάνσεων για την επιτυχή εφαρµογή της. 
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3.3.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

3.3.1 Μέθοδος επισκόπησης. 

 
Για την επισκόπηση της βιβλιογραφίας εξετάστηκαν εµπειρικές ή/και βιβλιογραφικές 

έρευνες (literature review) καθώς και έρευνες πεδίου που διενεργήθηκαν από 

ανεξάρτητους ερευνητές ή από φορείς της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής 

πολιτικής - όπως για παράδειγµα το National Foundation for Educational Research 

(England) ή το Consortium on Chicago School Research (University of Chicago)-και 

που είχαν άµεση σχέση µε τη διαδικασία της Καθοδήγησης(mentoring). Τα κριτήρια 

σύµφωνα µε τα οποία έγινε η επιλογή ήταν τα εξής: (α) να έχουν δηµοσιευτεί σε 

εκπαιδευτικά περιοδικά και να είναι «προσβάσιµα» µέσα από βάσεις δεδοµένων, (β) 

να συνδέουν µε κάποιο τρόπο την Καθοδήγηση µε  την επαγγελµατική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα των νεοεισερχόµενων εκπαιδευτικών,(γ) να αναφέρονται 

τόσο στα οφέλη όσο και στα µειονεκτήµατα της Καθοδήγησης (όπως προέκυψαν από 

την εφαρµογή του) ,(δ) να αναφέρουν προτάσεις για την επιτυχή εφαρµογή 

προγραµµάτων καθοδήγησης , (ε) να µην αφορούν την εφαρµογή της Καθοδήγησης 

σε µια και µόνο χώρα αλλά να αφορούν την εφαρµογή της και τα αποτελέσµατα που 

είχε σε διαφορετικές χώρες στον κόσµο, και (στ) να έχουν διενεργηθεί την τελευταία 

δεκαετία (από το 2002 και έπειτα).   

Αρχικά χρησιµοποιώντας λέξεις-κλειδιά όπως : «mentoring» «professional 

development», «in-service training» , «induction», «beginning (or novice teachers)» 

διενεργήθηκε αναζήτηση στις βάσεις δεδοµένων :  

• Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (ιδιαίτερα στη 

βάση των ηλεκτρονικών Περιοδικών),  

• Education Resources Information Center (ERIC),  

• ScienceDirect, 

•  Informaworld,  

• Googlescholar 

Ανακτήθηκε ένα αρκετά µεγάλος αριθµός σχετικών άρθρων και ανακοινώσεων 

(περίπου 80) από µια πληθώρα ανακοινώσεων  που είδαν το φως της δηµοσιότητας 

κυρίως σε µερικά από τα πιο έγκυρα στην διεθνή βιβλιογραφία περιοδικά(Mentoring 

& Tutoring: Partnership in Learning, Teaching and Teacher Education, Journal of 

Teacher Education, Journal of Education and Work, Review of Educational Research, 
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Professional Development in Education, Teacher Development, Journal of In-Service 

Education, Asia-Pacific Journal of Teacher Education, European Journal of Teacher 

Education, Educational Studies).Το ενδιαφέρον µας επικεντρώθηκε κυρίως σε 30 από 

αυτές τις εργασίες που ανταποκρίνονταν στα κριτήρια που είχαν αρχικά τεθεί. 

Πιο συγκεκριµένα αυτές οι 30 ερευνητικές εργασίες ή βιβλιογραφικές επισκοπήσεις 

περιελάµβαναν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω πέντε (βασικά)  χαρακτηριστικά 

των προγραµµάτων Καθοδήγησης : (α) σαφής αναφορές στη συµβολή των 

προγραµµάτων Καθοδήγησης στην επαγγελµατική ανάπτυξη των καθοδηγούµενων 

(β) επιλογή µεντόρων, (γ) χαρακτηριστικά Μεντόρων, (δ) χαρακτηριστικά της 

µεντορικής σχέσης (π.χ. συχνότητα συναντήσεων, αποτελεσµατικές στρατηγικές 

προγραµµάτων Καθοδήγησης για την επαγγελµατική ανάπτυξη των 

καθοδηγούµενων), (ε) αναφορές σε εφαρµογές προγραµµάτων Καθοδήγησης που 

τελικά κατέστησαν τη διαδικασία µη αποτελεσµατική. 

 

3.3.2 Οφέλη της Συμβουλευτικής Καθοδήγησης 

3.3.2.1. Οφέλη για τους καθοδηγούμενους 

 

Μερικές µελέτες έχουν δείξει ότι η Συµβουλευτική Καθοδήγηση(Mentoring) είναι 

ένα σηµαντικό και αποτελεσµατικό, ίσως το πιο αποτελεσµατικό, εργαλείο για την 

υποστήριξη της επαγγελµατικής ανάπτυξης των  αρχάριων εκπαιδευτικών (Lindgren, 

2005; Fan Tang &  Choi ,2005; Marable & Raimondi, 2007;Kapadia et al., 2007; 

Hobson et.al. 2009; Lofstrom & Eisenschmidt, 2009).  

Στη µελέτη TALIS, η Συµβουλευτική Καθοδήγηση(mentoring) και/ή η παρατήρηση 

συναδέλφων (peer observation) θεωρούνται ως  δραστηριότητες επαγγελµατικής 

ανάπτυξης (OECD, 2009). Οι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια ενός προγράµµατος 

Συµβουλευτικής καθοδήγησης   στη Σουηδία  ανέφεραν ότι η βοήθεια που έλαβαν 

τους βοήθησε να αναπτυχθούν τόσο προσωπικά όσο και επαγγελµατικά (Lindgren, 

2005).Οι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια της έρευνας των Marable & Raimondi( 2007) 

δήλωσαν ότι οι µέντορές τους ήταν η κύρια επαγγελµατική τους επιλογή για την 

αναζήτηση λύσεων, όταν ήρθαν αντιµέτωποι µε τις προκλήσεις της πρώτης χρονιάς 

στο επάγγελµα. Μέσα από την καθοδήγηση, υποστήριξη και κατανόηση των 

µεντόρων τους ,οι αρχάριοι εκπαιδευτικοί  αναπτύσσονται επαγγελµατικά και 
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αυξάνουν το ποσοστό της επαγγελµατικής τους ικανοποίησης και γίνονται 

περισσότερο «παραγωγικοί»(Kajs, 2002 ; Langdon ,2011). 

Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στην έρευνα των Phillips & 

Fragoulis (2010)εξέφρασαν την άποψη ότι µέσω της Καθοδήγησης τους δόθηκε η 

δυνατότητα να µάθουν σε ένα φιλικό  περιβάλλον καθώς και ότι «ενδυναµώθηκαν» οι 

δεξιότητες τους που αφορούσαν την επίλυση προβληµάτων και ότι ανέπτυξαν 

δεξιότητες επαγγελµατικής συνεργασίας σε οµάδες ή δίκτυα συναδέλφων τους.  

Οι Kapadia et al.(2007) αναφέρουν ότι τα πιο αποτελεσµατικά προγράµµατα  

εισαγωγικής επιµόρφωσης εκπαιδευτικών περιλαµβάνουν εκτός από θεωρητικά 

µαθήµατα και προγράµµατα Συµβουλευτικής Καθοδήγησης. Οι αρχάριοι 

εκπαιδευτικοί  στα πλαίσια αυτών των προγραµµάτων απολαµβάνουν ένα ευρύ 

φάσµα από οφέλη  συµπεριλαµβανοµένων του µειωµένου αισθήµατος αποµόνωσης, 

την αύξηση της εµπιστοσύνης και της αυτοεκτίµησης. ( Phillips & Fragoulis, 2010),  

τη βελτίωση  στους τοµείς του αναστοχασµού και των δεξιοτήτων επίλυσης 

προβληµάτων ( Langdon ,2011)  

Τα οφέλη της καθοδήγησης που απαντώνται πιο συχνά µεταξύ των αποτελεσµάτων 

της έρευνας σχετίζονται µε την παροχή της συναισθηµατικής και ψυχολογικής 

στήριξης (Lindgren, 2005 ;Neilsen et al.,2006; Fletcher et al., 2008) η οποία έχει 

αποδειχθεί ότι είναι χρήσιµη για την τόνωση της εµπιστοσύνης των αρχαρίων 

δασκάλους στις δυνάµεις τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να θέσουν  και να 

εξετάσουν δύσκολες καταστάσεις κάτω από µια καινούρια προοπτική, να τονώσουν 

το ηθικό τους και να αυξήσουν το βαθµό της επαγγελµατική τους ικανοποίησης 

(Bullough, 2005;Marable & Raimondi, 2007).Οι Ingersoll and Kralik (2004) καθώς 

και οι Perez and Ciriza (2005), οι McNeil et al.,2006 και οι Huling and Resta (2007) 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι τα προγράµµατα Συµβουλευτικής καθοδήγησης 

έχουν θετικό αντίκτυπο στην παραµονή (retention) των εκπαιδευτικών στο 

επάγγελµα.16 

 Η έρευνα επισηµαίνει επίσης τον αντίκτυπο της καθοδήγησης σχετικά µε την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων από την πλευρά των αρχάριων εκπαιδευτικών, κυρίως 

δεξιότητες ελέγχου της  συµπεριφορά τους  και  δεξιότητες διαχείρισης της τάξης 

                                                           
16
Ωστόσο, πιο πρόσφατες µελέτες που εξετάζουν η σύνδεση µεταξύ  Συµβουλευτικής Καθοδήγησης (mentoring) και παραµονής 

στο επάγγελµα δεν ήταν τόσο θετικές για αυτό, και τουλάχιστον δύο έχουν υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική 
σχέση µεταξύ τους (Glazerman et al., 2010; Wechsler et al., 2010) στο (Waterman &  He ,2011:140) 
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καθώς και την  ικανότητα διαχείρισης του χρόνο τους και του φόρτου εργασίας (π.χ. 

Lindgren, 2005; Moor et al, 2005;Langdon ,2011; Hobson et.al. 2009).  

Σε έρευνα των Fletcher and Barrett (2004) σε 70 νεοεισερχόµενους στο επάγγελµα 

εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Καλιφόρνια οι ερωτηθέντες 

ανέφεραν ότι  οι µέντορες τούς βοήθησαν να µάθουν για τις διάφορες πτυχές της 

διδασκαλίας. Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί (98,6%) δήλωσαν ότι οι µέντορες τούς 

βοήθησαν να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις στρατηγικές διδασκαλίας .Επίσης τα 

στοιχεία της συγκεκριµένης έρευνας δείχνουν ότι οι καθοδηγούµενοι έλαβαν βοήθεια 

σε θέµατα που είχαν να κάνουν µε τη  διαχείριση της τάξης (92,8%),µε το σχεδιασµό 

του µαθήµατος (88,6%), και  σε θέµατα διαφοροποιηµένης διδασκαλίας (87,1%). Οι 

περισσότεροι νέοι εκπαιδευτικοί (95,7%) πίστευαν οι µέντορες τους βοήθησαν να 

εργάζονται αποτελεσµατικά µε µαθητές από διαφορετικά υπόβαθρα. Η πλειοψηφία 

των ερωτηθέντων (88,6%) συµφώνησαν ότι τους µέντορές τους βοήθησε να µάθουν 

πώς να αναλύουν  τις εργασίες των µαθητών και το πώς να αξιοποιούν τα δεδοµένα 

της αξιολόγησης στην διδασκαλία.( Fletcher & Barrett ,2004) 

Έχει επίσης αποδειχθεί ότι οι µέντορες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

κοινωνικοποίηση των αρχάριων δασκάλων, βοηθώντας τους να προσαρµοστούν στις 

προδιαγραφές, τα πρότυπα και τις προσδοκίες που συνδέονται µε τη διδασκαλία στα 

σχολεία, χωρίς να εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα ειδικά σχολεία. 

Επιπρόσθετα ως πολύ σηµαντική αναφέρθηκε η βοήθεια των µεντόρων στην γνώση 

που τους παρείχαν για την εκπαιδευτική νοµοθεσία γενικότερα αλλά και τους κανόνες 

που διέπουν το σχολείο στο οποίο θα εργάζονταν στο εξής (Bullough & Draper, 2004; 

Hobson et.al., 2009; Lofstrom & Eisenschmidt, 2009). 

3.3.2.2 Οφέλη για τους μέντορες  

 

Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι σε αυτό το πεδίο υπάρχει µικρότερος όγκος 

στοιχείων(πάντα σε σχέση µε τα στοιχεία των ερευνών που αφορούν τους 

µαθητευόµενους(mentees). (Hobson et al., 2009; Rotstein, 2011;Waterman & 

He,2011) 

 Tα στοιχεία, ωστόσο ,που έχουµε στη διάθεσή µας , µε βάση κυρίως την  γνώµη  των 

µεντόρων, δείχνουν ότι η Συµβουλευτική Kαθοδήγηση (mentoring) µπορεί να έχει 
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θετικό αντίκτυπο στην επαγγελµατική και προσωπική ανάπτυξη των Μεντόρων  

(Hobson et al., 2009). Σε µια µελέτη των αντιλήψεων  των µέντορων για τη 

συµµετοχή τους σε  ένα πρόγραµµα  του πανεπιστηµίου του Χονγκ Κονγκ για την 

προετοιµασία  νεοεισερχόµενων στο επάγγελµα εκπαιδευτικών, οι Lopez-Real & 

Kwan (2005) αναφέρουν ότι το 70% των µεντόρων υποστήριξαν ότι έχουν ωφεληθεί 

επαγγελµατικά από την καθοδήγηση (mentoring). Την ίδια ακριβώς άποψη 

διατυπώνουν και οι µέντορες στην έρευνα που διεξήχθη ανάµεσα σε βετεράνους 

Εβραίους µέντορες στην έρευνα της Evie  Rotstein (2011). 

Πολλές διαφορετικές πτυχές της εµπειρίας της Συµβουλευτικής Kκαθοδήγησης 

(mentoring) φαίνεται να έχουν αντίκτυπο στη µάθηση των µεντόρων . Το µεγαλύτερο 

σώµα των στοιχείων της έρευνας στον τοµέα αυτό συνδέεται µε  τη µάθηση των 

Μεντόρων µέσω  του αυτό-αναστοχασµού ή  του κριτικού αναστοχασµού πάνω στη  

δική τους πρακτική (  Phillips & Fragoulis, 2010) 

 Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι οι Μέντορες µαθαίνουν από τους ίδιους τους 

καθοδηγούµενούς τους (mentees)( Rotstein, 2011), από τη συµµετοχή τους  σε 

προγράµµατα κατάρτισης µεντόρων, από συναδέλφους τους µέντορες(Rotstein, 2011) 

από  καθηγητές πανεπιστηµίου (ιδίως εκείνων που ενέχονται σε πανεπιστηµιακά 

προγράµµατα προετοιµασίας δασκάλων), και γενικότερα, από τις ευκαιρίες να 

µιλήσουν µε τους άλλους σχετικά µε τη διδασκαλία και τη µάθηση γενικά ή για τους 

καθοδηγούµενούς τους (mentees) ή  , ιδιαίτερα, για τη δική τους  διδασκαλία τους 

(Lopez-Real & Kwan, 2005; Hagger & McIntyre, 2006). Όσον αφορά τα 

αποτελέσµατα της συµµετοχής των  µεντόρων στην καθοδήγηση, διάφορες µελέτες 

(Simpson et al.,2007; Hobson et al., 2009; Rotstein, 2011 ) αναφέρουν την απόκτηση  

από την πλευρά των µεντόρων  «νέων ιδεών» και «νέων προοπτικών».  Πιο 

συγκεκριµένα,  οι Μέντορες  ανέφεραν εκµάθηση νέων και βελτιωµένων µορφών 

διδασκαλίας και στρατηγικών, ενίσχυση των γνώσεών  τους  στη χρήση των ΤΠΕ 

(Lopez-Real & Kwan, 2005), τη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας τους (Moor 

et al. ,2005;Phillips & Fragoulis,2010  Rotstein, 2011), ενίσχυση του αυτο-στοχασµού 

τους (Rotstein, 2011) και όλο και περισσότερες γνώσεις για  τις επαγγελµατικές 

ανάγκες ανάπτυξης  των αρχάριων εκπαιδευτικών αλλά και άλλων κατηγοριών 

επαγγελµατιών (Lopez-Real & Kwan,2005;Moor et al.,2005;Rotstein, 2011). 

Ορισµένες µελέτες έχουν αναφέρει το συναίσθηµα  επιβεβαίωσης που βιώνουν οι 
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µέντορες όταν οι ιδέες τους «επικυρώνεται» από καθηγητές πανεπιστηµίου (Lopez-

Real & Kwan, 2005; Simpson et al, 2007),  τη µείωση του αισθήµατος αποµόνωσης 

από τους άλλους εκπαιδευτικούς και  την αυξηµένη ικανοποίηση που επιφέρει η 

συνεργασία µε συναδέλφους κατά τη διάρκεια της  καθοδήγησης (Hagger & 

McIntyre, 2006; Simpson et al, 2007; Rotstein,2011) Ακόµη αναφέρουν  την αύξησης 

της εµπιστοσύνης στη δική τους πρακτική στη  διδασκαλία και  τις βελτιωµένες 

σχέσεις µε τους µαθητές και συναδέλφους.( Rotstein, 2011) 

Η έρευνα έχει επίσης δείξει ότι πολλοί µέντορες αντλούν ικανοποίηση.  Phillips & 

Fragoulis (2010).  και υπερηφάνεια από την ανάληψη του ρόλου του µέντορα, 

ιδιαίτερα βλέποντας την επιτυχία και την πρόοδο των καθοδηγούµενων τους και  

παρατηρώντας στοιχεία των  δικών τους παρεµβάσεων  στην  προσωπική ανάπτυξη  

των καθοδηγούµενων αλλά και  της διδασκαλίας τους ( Rotstein, 2011; Hagger & 

McIntyre, 2006).  

Επίσης, έχει διαπιστωθεί  ότι η καθοδήγηση µπορεί να οδηγήσει σε µια 

συγκεκριµενοποίηση της επαγγελµατικής ταυτότητας των µεντόρων και  στην 

αύξηση της αυτοεκτίµησης τους,  ως άµεσο επακόλουθο της ευθύνης που φέρουν 

αλλά και της αποδοχής τους  και αναγνώρισης του έργου τους από τους συναδέλφους 

τους στον επαγγελµατικό χώρο που δραστηριοποιούνται.( Hobson et al., 

2009).Κάποιοι µέντορες µίλησαν  επίσης για µια αναζωογόνηση και έναν καινούριο  

ενθουσιασµό για τη  διδασκαλία (Moor et al., 2005) για µια εκ νέου ενεργοποίηση 

(re-energised )ή για την επανασύνδεσή τους(re-engaged) µε το επάγγελµα και µια 

µεγαλύτερη δέσµευση µε τη διδασκαλία)( Hobson et al., 2009 ; Rotstein, 2011).  

Τέλος, µερικές µελέτες έχουν δείξει ότι η συµµετοχή σε προγράµµατα mentoring 

βοήθησε ατοµικά τους εκπαιδευτικούς στην επαγγελµατική εξέλιξή τους, για 

παράδειγµα, βοηθώντας τους να προσδιορίσουν τα πλεονεκτήµατα και τις 

προτεραιότητές τους, διευκολύνοντας την ευθύνη τους για την υποστήριξη της 

επαγγελµατικής εξέλιξης των άλλων συναδέλφων, ή χρησιµοποιώντας την εµπειρία 

τους ως µέντορες για την απόκτηση επιπλέον επαγγελµατικών προσόντων (Hobson et 

al., 2009 ; Rotstein, 2011). 
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3.3.3  Προγράμματα  Συμβουλευτικής Καθοδήγησης         

(mentoring) 

Μερικοί συγγραφείς έχουν παραπονεθεί ότι το µεγαλύτερο µέρος της βιβλιογραφίας 

σχετικά µε  την καθοδήγηση στην εκπαίδευση παρουσιάζει µια «συντριπτικά θετική» 

πλευρά, η οποία αδυνατεί να διερευνήσει επαρκώς ή να αντιµετωπίσει τυχόν 

δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις (Colley, 2002; Ingersoll & Kralik, 2004; Sundli, 

2007).Η Long, 1997 έκανε λόγο για την  «σκοτεινή πλευρά της καθοδήγησης» (Long, 

1997), και τα τελευταία χρόνια αρκετές µελέτες έχουν αναφέρει µια σειρά από  

συγκεκριµένα µειονεκτήµατα της καθοδήγησης  σε συνδυασµό µε παραδείγµατα και 

προτάσεις του τι θεωρείται κακή πρακτική συµβουλευτική  καθοδήγηση(mentoring). 

Η Feiman-Nemser (2001) υποστήριξε ότι η καθοδήγηση µπορεί να αποδειχθεί 

αναποτελεσµατική πρακτική, ειδικά στις περιπτώσεις που αναπαράγει παραδοσιακά 

πρότυπα και πρακτικές. 

Η βιβλιογραφία εντοπίζει  τους παράγοντες που συµβάλλουν στην επιτυχή συµβολή 

της καθοδήγησης στην κατεύθυνση της επαγγελµατικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών στους εξής τοµείς : 

 (Α) Προσόντα, εκπαίδευση και προετοιµασία µεντόρων  

(Β) Τρόπος επιλογής µέντορα 

(Γ)  Πλαίσιο ,περιεχόµενο και στρατηγικές που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια της 

σχέσης µε έµφαση στη διαχείριση του χρόνου και στη διαθεσιµότητα του Μέντορα, στα 

κίνητρα των µεντόρων και στο ρόλο του µέντορα ως αξιολογητή 

3.3.3.1.  Προσόντα και εκπαίδευση μεντόρων 

  Η έρευνα για τη Συµβουλευτική καθοδήγηση έχει στρέψει τα τελευταία χρόνια το 

ενδιαφέρον της κυρίως στο θέµα της εκπαίδευσης και της επιµόρφωσης των 

µεντόρων. 

Οι µέντορες θα πρέπει να είναι «επιτυχηµένοι εκπαιδευτικοί» και να είναι σε θέση να 

εφαρµόσουν καλές επαγγελµατικές και διδακτικές πρακτικές (Bullough,2012; 

Roehrig et al., 2008), και είναι σηµαντικό οι καθοδηγούµενοί τους να τρέφουν γι’ 

αυτούς έναν «επαγγελµατικό σεβασµό» , πράγµα που σηµαίνει ότι, στα µάτια 

τουλάχιστον των καθοδηγούµενων εκπαιδευτικών, θα φαντάζουν ως άτοµα που 

διαθέτουν επαρκή γνώση και εµπειρία (π.χ.) για τη διδασκαλία και το αντικείµενο της  
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ειδικότητα τους (Hobson et al., 2009; Ε.∆.∆. ΥΠ∆ΒΜΘ,2010).Ωστόσο, το να είναι 

κανείς ένας έµπειρος και αποτελεσµατικός εκπαιδευτικός, αλλά  και να 

αναγνωρίζονται ως τέτοιος, είναι µια αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για έναν 

«αποτελεσµατικό µέντορα» - δεν είναι όλοι καλοί εκπαιδευτικοί καλοί µέντορες 

(Bullough,2012), όπως δεν είναι όλοι οι καλοί µέντορες κατάλληλοι για να 

καθοδηγήσουν νεοεισερχόµενους εκπαιδευτικούς (Evertson & Smithey, 

2000;Johnson, 2004; Schmidt, 2008; Yusko & Feiman-Nemser, 2008).Οι 

αποτελεσµατικοί µέντορες πρέπει να είναι πρόθυµοι και ικανοί να «εκθέσουν 

δηµόσια το έργο τους» και να αναλύουν µε ξεκάθαρο τρόπο τις αρχές που διαπνέουν 

τις   διδακτικές τους πρακτικές (Simpson et al, 2007) και πρέπει να είναι 

υποστηρικτικοί, προσιτοί, µη επικριτικοί και αξιόπιστοι, να έχουν θετική 

συµπεριφορά, και να διαθέτουν  επικοινωνιακές δεξιότητες(π.χ. ενεργητικής 

ακρόασης και την ικανότητα της ενσυναίσθησης),( Rippon & Martin, 2006;Lofstrom. 

& Eisenschmidt,2009). 

∆υστυχώς όµως, όπως διαπιστώνει και ο  Bullough (2012),  πολύ µικρή σηµασία έχει 

δοθεί στο µεταβατικό στάδιο της «µετουσίωσης» ενός εκπαιδευτικού σε µέντορα και 

στο πώς κάποιοι εκπαιδευτικοί γίνονται αποτελεσµατικοί µέντορες. Οι Gordon & 

Brobeck (2010) επισηµαίνουν ότι οι µέντορες χρειάζονται Συµβουλευτική 

Καθοδήγηση (mentoring) «Mentors need mentoring» (Gordon & Brobeck, 2010 στο 

Bullough ,2012 ).Στην  Ε.∆.∆ του ΥΠ∆ΒΜΘ (2010) οι συµµετέχοντες υπογράµµισαν 

« την ανάγκη επιµόρφωσης που απαιτείται ,έτσι ώστε να ανταποκρίνεται [ο µέντορας] 

στις πολύπλευρες απαιτήσεις του ρόλου του» 

Ωστόσο, όπως επισηµαίνουν οι Achinstein & Athanases (2006), οι µέντορες έχουν 

περιορισµένη πρόσβαση σε αυτό που ονοµάζεται συνεχιζόµενη επαγγελµατική 

ανάπτυξη καθώς και περιορισµένες γνώσεις σε θέµατα που αφορούν στην 

επαγγελµατική µάθηση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Achinstein and Athanases, 

2006 στο Langdon, 2011:243).Σε πλήρη συµφωνία µε τα παραπάνω, ο Kajs (2002) 

επισηµαίνει ότι οι υποψήφιοι µέντορες θα πρέπει να παρακολουθούν προγράµµατα 

κατάρτισης που να βασίζονται στα ακόλουθα βασικά θέµατα: (1)Στάδια ανάπτυξης 

των εκπαιδευτικών (2) Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων  (3)  γνώση σχετικά µε την 

αξιολόγηση της επαγγελµατικής ανάπτυξης (4) διαπροσωπικές δεξιότητες 

(interpersonal skills) για να βοηθήσει στη διαµορφωτική αξιολόγηση και 
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καθοδήγηση, και (5) γνώσεις και δεξιότητες που προάγουν τη σχολική επιτυχία. Αυτό 

σηµαίνει ότι οι µέντορες των αρχαρίων εκπαιδευτικοί θα πρέπει να σέβονται τους 

µαθητευόµενούς τους (mentees) ως ενηλίκους µαθητές, λαµβάνοντας υπόψη τα 

ατοµικά τους στυλ µάθησης, και  να εξασφαλίζουν σε κάθε στιγµή ότι οι στρατηγικές 

που χρησιµοποιούν για να υποστηρίξουν την µάθηση τους ανταποκρίνονται στις 

ανησυχίες τους και στο στάδιο ανάπτυξής τους.( Hobson et al., 2009) 

O Bullough (2005) στη µελέτη του «Being and becoming a mentor: school-based 

teacher educators and teacher educator identity» κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η 

προετοιµασία  των µεντόρων πρέπει να πάει πέρα από την έννοια της  «κατάρτισης», 

που παραδοσιακά σχεδιάζεται ακολουθώντας  συµπεριφοριστικά µοντέλα χωρίς 

διορατικότητα και θα πρέπει να περιλαµβάνει στρατηγικές  προγραµµατισµένες να 

βοηθήσουν τους υποψήφιους µέντορες να αναπτύξουν τις ταυτότητες τους ως 

καθοδηγητές. Μια µέθοδος µε την οποία αυτό θα µπορούσε να επιτευχθεί αυτό είναι 

µέσω της συµµετοχής σε σεµινάρια, που διοργανώνονται γύρω από την πρακτική της  

Συµβουλευτικής Καθοδήγησης, µαζί µε άλλους µέντορες και πανεπιστηµιακούς 

καθηγητές  που ειδικεύονται ως εκπαιδευτές εκπαιδευτικών. Τέτοια σεµινάρια θα 

µπορούσαν να λειτουργήσουν ως «affinity groups» και θα βοηθούσαν στο να 

ξεπεραστεί η αποµόνωση που διακρίνει το έργο των µεντόρων,  θα διευκόλυναν  την 

ανάπτυξη ενός κοινού λόγου για τη συµβουλευτική καθοδήγηση,  θα ενίσχυαν την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων των µεντόρων µέσω των συζητήσεων για την πρακτική της 

καθοδήγησης και  την παιδαγωγική. 

3.3.3.2  Πλαίσιο, περιεχόμενο και στρατηγικές που ακολουθούνται κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας  

Διαδικασία επιλογής Μέντορα-Προϋποθέσεις    

Μελέτες δείχνουν ότι η επιτυχία της συµβουλευτικής Καθοδήγησης των 

νεοεισερχόµενων στο επάγγελµα εκπαιδευτικών  είναι, εν µέρει, συνάρτηση του 

τρόπου µε τον οποίο επιλέγονται οι µέντορες και του τρόπου µε τον οποίο τίθενται 

στο πλευρό του καθοδηγούµενού τους.( Kajs,2002; Hobson et al., 2009).Οι Moor et 

al. (2005) διαπιστώνουν ότι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την αξία της 

καθοδήγησης ήταν πολύ έντονα συνδεδεµένες µε το βαθµό στον οποίο είχαν 

εµπλακεί στην επιλογή του µέντορά τους.  
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 Ο Kajs (2002) στο «Framework for Designing a Mentoring Program for Novice 

Teachers»,αναγνωρίζοντας  τη σηµασία της επιλογή του µέντορα και το ταίριασµα µε 

τον καθοδηγούµενό  του, προτείνει µια εξαιρετική διαδικασία που θα ήταν δυνατό να 

οδηγήσει σε επιτυχή αποτελέσµατα. Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει σε πρώτη φάση   

τη δηµιουργία µιας «δεξαµενής» µεντόρων οι οποίοι θα ικανοποιούν κάποια 

κριτήρια(π.χ. να αναγνωρίζονται από τους συναδέλφους τους ως εξαίρετοι 

επαγγελµατίες του κλάδου, να έχουν την ικανότητα να αναλύουν τη δική τους 

διδακτική πρακτική χρησιµοποιώντας αναστοχαστικές διαδικασίες, να έχουν την 

διάθεση και τη θέληση να αναλάβουν τις υποχρεώσεις που φέρει µαζί της και η 

ιδιότητα του Μέντορα. Στη συνέχεια προτείνει την υποβολή από µέρους των 

µεντόρων  των προσωπικών τους βιογραφικών όπου θα αναφέρουν µε σαφήνεια τους 

λόγους τους οποίους θα τους απέτρεπαν να συνεργαστούν µε άλλους εκπαιδευτικούς. 

Ακολουθεί η ενηµερωτική συνάντηση των υποψήφιων µεντόρων µε τους 

νεοεισερχόµενους εκπαιδευτικούς και διεξοδική συζήτηση για τους ρόλους και τις 

προσδοκίες των δυο µερών από τη διαδικασία της Συµβουλευτικής Καθοδήγησης και 

γίνεται µια προσπάθεια προσέγγισης µεταξύ ατόµων που µοιράζονται κοινούς 

στόχους και πεποιθήσεις. 

Στην Έκθεση που συγκροτήθηκε από τη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση του YΠ∆ΒΜΘ 

αναφέρεται από κάποιους συµµετέχοντες η «..δηµιουργία ενός κεντρικού συστήµατος 

υπό την εποπτεία του ΥΠ∆ΒΜΘ µε την σύσταση οµάδας µεντόρων, στους οποίους θα 

µπορούν να ανατρέχουν οι εκπαιδευτικοί. Η οµάδα αυτή θα πρέπει να εµπεριέχει 

µέντορες όλων των ειδικοτήτων».(Ε.∆.∆.ΥΠ∆ΒΜΘ,2010:3) 

 Η διάσταση του φύλου αναδεικνύεται από µερικούς µελετητές ως αποφασιστική για 

την επιτυχία της Συµβουλευτικής Καθοδήγησης. Οι Carter & Francis κατέληξαν µετά 

από έρευνα που έκαναν στην Αυστραλία ότι ανάµεσα στα σηµαντικά  

χαρακτηριστικά ενός αποτελεσµατικού µέντορα –πέρα από τις επικοινωνιακές του 

δεξιότητες- είναι  το φύλο του (πρέπει να είναι του ίδιου φύλου µε τον µαθητευόµενό 

του) και  η «επαγγελµατική του γειτνίαση» , δηλ. να διδάσκει στο ίδιο περιβάλλον 

µαζί του.(Carter & Francis, 2001). Ενώ οι Lee & Feng στη µελέτη τους 

υπογραµµίζουν  ότι το θέµα του φύλου των δύο µερών της Καθοδήγησης , του 

µέντορα και  του καθοδηγούµενου, ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στη σχέση τους.(Lee 

& Feng, 2007) 
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H καθοδήγηση τείνει να είναι πιο αποτελεσµατική όταν οι µέντορες διδάσκουν το ίδιο 

αντικείµενο ως ειδικότητα  µε τους καθοδηγούµενους τους ( mentees) (Lee & Feng, 

2007;Hobson et al, 2009;Lofstrom & Eisenschmidt,2009;) καθώς και όταν ο µέντορας 

και ο καθοδηγούµενος εργάζονται στο ίδιο σχολείο ή στην ίδια ενότητα σχολείων.( 

Marable and Raimondi,2007) 

 

Πλαίσιο της μεντορικής σχέσης 

 

Η  συγκατάθεση του νεοεισερχόµενου εκπαιδευτικού να αποδεχθεί µια διαδικασία µε 

την πεποίθηση ότι αυτή θα αποβεί αποτελεσµατική και παραγωγική καθώς και η 

διάθεση του µέντορα να συµµετέχει σε µια τέτοια διαδικασία αναφέρεται ως 

απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση των προγραµµάτων καθοδήγησης 

(Kajs 2002;Lindgren,2005; Ε.∆.∆. ΥΠ∆ΒΜΘ,2010). 

Εξαιρετικής σηµασίας επίσης κρίνεται η  παρακολούθηση της  ανάπτυξης της 

µεντορικής σχέσης/ διαδικασίας από εξωτερικούς συνεργάτες (observant leaders) 

(Lindgren,2005). Επιπρόσθετα υποστηρίζεται  ότι τα προγράµµατα καθοδήγησης των 

εκπαιδευτικών πρέπει να αξιολογούνται από τους ενδιαφερόµενους φορείς για να 

καθοριστεί ο βαθµός αποτελεσµατικότητάς τους .∆ηλαδή, οι εκπαιδευτικοί που 

συµµετείχαν σε αυτά, οι µέντορες και εκπρόσωποι της διοικητικής αρχής που είχαν 

σηµαντικό ρόλο στο σχηµατισµό και την υλοποίηση τέτοιου είδους προγραµµάτων θα 

πρέπει να ερωτηθούν σχετικά µε τις απόψεις τους για τα προγράµµατα καθοδήγησης. 

Με βάση τα σχόλιά τους,  µπορούν να γίνουν κατάλληλες αλλαγές στα προγράµµατα 

καθοδήγησης για την ενίσχυση της επιτυχίας τους.( Barrera et al.,2010) 

Επιπλέον, η Συµβουλευτική Καθοδήγηση για τους νεοεισερχόµενους εκπαιδευτικούς 

είναι πιο πιθανό να είναι επιτυχής όταν πραγµατοποιείται µέσα σε σχολεία, τα οποία 

διακατέχονται από µια κουλτούρα συλλογικής µάθησης, γιατί έτσι τα δύο µέλη της 

σχέσης(µέντορας και καθοδηγούµενος ) µπορούν να απευθύνονται για υποστήριξη 

τόσο σε άλλους δασκάλους στο ίδιο σχολείο ή σε άλλους δασκάλους στην ίδια 

ενότητα σχολείων(Harrison et al.,2006; Lee & Feng, 2007; Hobson et al., 2009; 

Lofstrom & Eisenschmidt, 2009).  
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Επίσης αποτελεσµατική καθίσταται η Καθοδήγηση και όπου υπάρχουν µηχανισµοί 

που δίνουν τη δυνατότητα στους καθοδηγούµενους (mentees) αλλά και στους 

µέντορες να επιδιώξουν τη «λύση» της µεντορικής σχέσης και την αναζήτηση µιας  

εναλλακτικής , χωρίς  να αποδίδεται ευθύνη σε κάποιο από τα δύο µέρη, όταν  

αισθάνονται ότι η σχέση δεν είναι (ή δεν είναι πλέον) παραγωγική (Association for 

Supervision and Curriculum Development,1999 στο Hobson et al., 2009:211). 

Στρατηγικές και περιεχόμενο  της μεντορικής σχέσης 

 

Οι  Barrera et al. (2010) τονίζουν ότι τα προγράµµατα Καθοδήγησης θα πρέπει να 

έχουν τη βάση τους σε στόχους που είναι από πριν καθορισµένοι και εξαιρετικά 

σαφής, όπως προκαθορισµένα επίσης, θα πρέπει να είναι τα καθήκοντα και οι ευθύνες 

των µεντόρων. Τη σηµασία των προκαθορισµένων στόχων και της πολύ καλής 

γνώσης αυτών και από τα δύο µέρη της µεντορικής σχέσης αναγνωρίζεται τόσο από 

την Ulla Lindgren (2005) όσο και από τους Harrison et al. (2006).Ενώ οι Roehrig et 

al.(2008) ,στα πλαίσια της έρευνας που διεξήγαγαν, τονίζουν τη χρηστικότητα της 

τήρησης  «Ηµερολογίου» της µεντορικής σχέσης, ως µια πρακτική εξαιρετικά 

αποτελεσµατική. Αλλά και στη χώρα µας οι συµµετέχοντες στην ∆ηµόσια 

∆ιαβούλευση του ΥΠ∆ΒΜΘ (2010) αναφέρθηκαν στο «..portfolio των µεντορικών 

σχέσεων ..ως κρίσιµο εργαλείο έτσι ώστε να αξιολογείται και το δικό του έργο έτσι ώστε 

να ενισχύεται η δυνατότητα να διατηρεί το ρόλο του µέντορα για όσο διάστηµα το 

επιθυµεί» (Ε.∆.∆. ΥΠ∆ΒΜΘ,2010:5)  

Μια σειρά από µελέτες έχουν δείξει ότι, όπως όλες οι µορφές διδασκαλίας,  η 

Συµβουλευτική καθοδήγηση είναι πιο αποτελεσµατική όταν «συναντά» και  

ανταποκρίνεται, στις ανάγκες του καθοδηγούµενου/µαθητή. Αυτό σηµαίνει ότι οι 

µέντορες των αρχαρίων εκπαιδευτικοί θα πρέπει να σέβονται τους µαθητευόµενούς 

τους (mentees) ως ενηλίκους µαθητές, λαµβάνοντας υπόψη τα ατοµικά τους στυλ 

µάθησης, και  να εξασφαλίζουν σε κάθε στιγµή ότι οι στρατηγικές που 

χρησιµοποιούν για να υποστηρίξουν την µάθηση τους ανταποκρίνονται στις 

ανησυχίες τους και στο στάδιο ανάπτυξής τους (Lindgren, 2005; Valencic Zuljan & 

Vogrinc, 2007). 
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Σε πρώιµο στάδιο στη µεντορική σχέση, ο µέντορας θα πρέπει να προσπαθήσει να 

βοηθήσει  τον µαθητευόµενό του να προσδιορίσει και να εξετάσει κριτικά τις 

αντιλήψεις του  για τη διδασκαλία, τη µάθηση αλλά και για την Συµβουλευτική 

Καθοδήγηση η οποίες µπορεί µε κάποιον τρόπο να εµπεριέχει εµπόδια για τη 

µετέπειτα µάθηση και ανάπτυξή του (Hobson et al., 2009) 

 Στο επόµενο στάδιο, πολυάριθµες µελέτες έχουν διαπιστώσει ότι ένα από τα πιο 

σηµαντικά στοιχεία µια επιτυχηµένης µεντορικής σχέσης είναι  οι παρακολουθήσεις 

µαθηµάτων (τόσο του µέντορα όσο και του καθοδηγούµενου) µε επακόλουθη 

ανάλυση των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων 

του καθοδηγούµενου από τον µέντορά του αποδεικνύεται να έχει µεγαλύτερη αξία, 

όταν ακολουθείται από διαλογική συζήτηση και δηµιουργικό αναστοχασµό 

(reflection) πάνω στη διδακτική πράξη. Όταν δηλαδή οι στόχοι των µαθηµάτων έχουν 

συµφωνηθεί σε κατάλληλο χρόνο πριν από την διεξαγωγή τους, και όταν η  συζήτηση 

µετά την παρατήρηση: (i) πραγµατοποιείται µε έναν ευαίσθητο, µη απειλητικό τρόπο 

(ii) εστιάζει σε συγκεκριµένες πτυχές της διδασκαλίας του καθοδηγούµενου, και (iii) 

παρέχει µια ευκαιρία για ουσιαστικό και εποικοδοµητικό διάλογο µεταξύ  του 

µέντορα και  του καθοδηγούµενου, ο οποίος περιλαµβάνει µια από κοινού 

διερεύνηση των πλεονεκτηµάτων και των  αδυναµιών της διδασκαλίας  του 

καθοδηγούµενου, µια συζήτηση για τις πιθανά αποτελέσµατα της παρατηρούµενης 

διδασκαλίας, καθώς και την ανάπτυξη των ιδεών που θα µπορούσαν να βοηθήσουν η 

καθοδηγούµενου  για να ξεπεράσει τυχόν προβλήµατα ή αδυναµίες (Lindgren,2005; 

Lee & Feng, 2007; Hobson et al., 2009;).  

Ωστόσο έχουν αναφερθεί και περιπτώσεις όπου οι µέντορες υιοθετούν µια 

«διδακτική» προσέγγιση της Συµβουλευτικής καθοδήγησης και δεν επιδίδονται σε 

«εκπαιδευτικές µορφές» της Συµβουλευτικής καθοδήγησης. Πιο συγκεκριµένα 

φαίνεται σε κάποιες περιπτώσεις ότι ορισµένοι δάσκαλος-µέντορες διακατέχονται 

από µια νοοτροπία «µεταφοράς γνώσεων» για τη διδασκαλία και τη µάθηση (Clarke 

& Jarvis-Selinger, 2005 στο Hobson et al., 2009:211), ότι κάποιοι έχουν περιορισµένη 

κατανόηση των εννοιών όπως η  έννοια της κριτικής σκέψης και του κριτικού 

αναστοχασµού, και / ή συνεχίζουν να κατέχουν µια δυαδική  κατανόηση των εννοιών 

της θεωρίας και  της πράξης (Sundli, 2007), και ότι ορισµένοι (ίσως ως συνέπεια) δεν 
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έχουν εµπιστοσύνη στον εαυτό τους17 για να συµπεριλάβουν στη συζήτησή τους µε 

τους καθοδηγούµενους και το θεωρητικό υπόβαθρο που βρίσκεται ενσωµατωµένο 

στις διδακτικές τους πρακτικές και οδηγίες. (Hobson et al., 2009).Επίσης οι Beck και 

Kosnick (2000) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι πολλοί µέντορες δεν δίνουν στους 

καθοδηγούµενούς τους επαρκή ελευθερία να καινοτοµούν. Οι αποτελεσµατικοί 

µέντορες, αντίθετα, δίνουν  στους καθοδηγούµενούς τους ένα περιορισµένο βαθµό 

αυτονοµίας στη λήψη αποφάσεων καθώς και για να αναπτύξουν τις δικές τους 

διδακτικές  πρακτικές (Feiman Nemser, 2001; Harrison et al, 2006; Lofstrom & 

Eisenschmidt,2009). 

Χρόνος και διαθεσιμότητα του μέντορα 

Πολλές µελέτες (π.χ. Moor et al.,2005; Lee & Feng, 2007; Simpson et al, 2007; 

Hobson et al., 2009) έχουν αναφέρει ότι οι µέντορες έχουν αυξηµένο και µερικές 

φορές ανεξέλεγκτο φόρτο εργασίας, σαν αποτέλεσµα της συµµετοχής τους στην 

καθοδήγηση ενώ ταυτόχρονα ασκούν κανονικά και το διδακτικό τους έργο. Αυτό 

µπορεί να δηµιουργήσει δυσχέρειες στην υποδοχή των καθοδηγούµενων και στην 

εκπλήρωση των αναγκών τους ( Kajs, 2002), όπως επίσης µπορεί να επηρεάσει την 

ισορροπία εργασίας-ζωής των µεντόρων και µπορεί να τους προκαλέσει υπερβολικό 

άγχος.( Hobson et al., 2009).Ο Bullough (2005) τονίζει την ανάγκη της ύπαρξης 

χρονοδιαγράµµατος  που  να επιτρέπει στους µέντορες και  στους καθοδηγούµενούς 

τους να συναντώνται  κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράµµατος. Ενώ οι Harrison 

et al., 2006 διαπιστώνουν ότι οι αποτελεσµατικοί µέντορες αφιερώνουν χρόνο για 

τους καθοδηγούµενούς τους: έχουν τακτικές συναντήσεις µαζί τους και είναι 

«διαθέσιµοι» για άτυπες συζητήσεις σε χρόνο εκτός αυτού που έχει προαποφασιστεί 

στα πλαίσια της καθοδήγησης. Οι Moor et al. (2005) αναφέρουν επίσης ότι κάποιοι 

µέντορες συνέχισαν να εκτελούν τα καθήκοντα της  καθοδήγησης  ακόµη και σε 

χρόνο που δεν προοριζόταν για την καθοδήγηση, αυξάνοντας το συνολικό χρόνο που 

δαπανήθηκε πραγµατικά για το ρόλο.  Αυτοί οι µέντορες ανέφεραν και την 

αποκόµιση περισσότερων θετικών αποτελεσµάτων από την άσκηση του έργου τους 

από τους µέντορες που δεν είχαν επιπρόσθετο χρόνο γι αυτό. Mελέτες  επίσης έχουν 

δείξει ότι µερικοί µέντορες έχουν αποτύχει να παρέξουν επαρκή συναισθηµατική 
                                                           
17

 Η έρευνα έδειξε ότι οι µέντορες  µερικές φορές  δοκιµάζονται από συναισθήµατα  ανασφάλειας, νευρικότητας, απειλής, 

ακόµα και ανεπάρκειας στην προοπτική της παρακολούθησης µαθηµάτων τους από  τους καθοδηγούµενους (mentees) ή όταν οι 
καθοδηγούµενοί τους (mentees) παρουσιάζουν νέες ιδέες (Bullough, 2005 ). 
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υποστήριξη και ψυχολογική ευεξία στους αρχάριους εκπαιδευτικούς. Η αποτυχία 

αυτή συχνά συνοδεύεται από µια γενική "µη διαθεσιµότητα"  του µέντορα προς τον 

καθοδηγούµενο( Hardy, 1999; Oberski et al., 1999; Smith & Maclay, 2007) στο 

(Hobson et al., 2009). Μερικές µελέτες προχωρούν ακόµη παρακάτω. Οι Beck και 

Kosnick (2000: 207) διαπίστωσαν ότι πολλοί µέντορες που  συµµετείχαν σε 

προγράµµατα «προϋπηρεσιακής εκπαίδευσης» στον Καναδά  διαπιστώθηκε να είναι 

µάλλον «σκληροί» µε τους καθοδηγούµενούς τους .....να τους αναθέτουν ένα πολύ 

µεγάλο φόρτο εργασίας και µε αυτόν τον τρόπο να συµµετέχουν στην επιπρόσθετη 

ψυχολογική τους επιβάρυνση(βλ.άγχος). Ενώ η Maguire (2001), σε µια µελέτη της 

δευτερογενούς φάσης ITP(Initial Teacher Preparation) στην Αγγλία, διαπίστωσε ότι 

«ένας σηµαντικός αριθµός» των εκπαιδευοµένων ανέφεραν φαινόµενα εκφοβισµού 

(feeling bullied) από τους µέντορές τους στο σχολείο.( Maguire ,2001 στο Hobson et 

al., 2009:210) 

Ο χρόνος όµως δεν αναδεικνύεται ως σηµαντικό κοµµάτι της διαδικασίας µόνο από  

την πλευρά των µεντόρων αλλά και από τους καθοδηγούµενους. Στα πλαίσια της 

έρευνας των Marable and Raimondi (2007) οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι θα ήθελαν 

το µέντορά τους διαθέσιµο ανά πάσα χρονική στιγµή και κάποιοι άλλοι ότι θα ήθελαν 

περισσότερο χρόνο για συζήτηση και ανατροφοδότηση µε το µέντορά τους. Στη 

έρευνα της Ulla Lindgren (2005) οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί επεσήµαναν ότι θα 

ήταν εξαιρετική ωφέλιµη η απαλλαγή των µαθητευόµενων από ένα µέρος των 

καθηκόντων τους ( να µειωθεί ο χρόνος τους στο 75-80% του χρόνου εργασίας τους.  

Οι Lee & Feng (2007) ,επίσης, διαπιστώνουν ότι ο χρόνος αποτελεί ένα από τους 

σηµαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία. Η απαλλαγή των 

καθοδηγούµενων και από ένα µέρος τουλάχιστον από τα διδακτικά τους καθήκοντα , 

δίνει τον απαραίτητο χρόνο στους συµµετέχοντες στη διαδικασία να ανταλλάξουν 

απόψεις και να παρακολουθήσουν ο ένας τον άλλο στο διδακτικό τους έργο και να 

στοχαστούν πάνω στις παρατηρήσεις τους. 

Κίνητρα για τους μέντορες 

Ορισµένες µελέτες έχουν επίσης προτείνει ότι  η Συµβουλευτική καθοδήγηση είναι 

πιο πιθανό να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσµατα, όταν οι  µέντορες λαµβάνουν 

χρηµατική αµοιβή ή / και  µιας κάποιας άλλης µορφής κίνητρο ή αναγνώριση για την 

εργασία τους (Lee & Feng, (2007).Αντίθετα στη χώρα µας αρκετοί από τους 
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συµµετέχοντες στη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση του ΥΠ∆ΒΜΘ (2010) τόνισαν ότι «..δεν 

θα πρέπει να υπάρχουν καθόλου οικονοµικά κίνητρα, καθώς η συµµετοχή στο θεσµό, 

θα πρέπει να εγείρει αµιγώς από την αγάπη για την εκπαίδευση και τη θέληση για 

προσφορά στο εκπαιδευτικό σύστηµα και την ανάπτυξη της συναδελφικότητας»(E.∆.∆. 

ΥΠ∆ΒΜΘ ,2010:8) 

Επίσης οι Lee & Feng (2007) τονίζουν ότι θα ήταν ιδιαίτερα εποικοδοµητικό να 

δίνεται χρόνος στους Μέντορες για συνεργασία µε άλλους συναδέλφους τους 

µέντορες. Στην δηµόσια διαβούλευση του ΥΠ∆ΒΜΘ (2010) η µείωση του ωραρίου 

των µεντόρων υπό προϋποθέσεις υπογραµµίζεται και ως κίνητρο για τη συµµετοχή 

στο θεσµό. Ενδεικτικά αναφέρεται η µείωση του ωραρίου για «.. τη συµµετοχή των 

µεντόρων σε εβδοµαδιαία επιστηµονικά συµβούλια για την εκπαιδευτική διαδικασία..» 

(E.∆.∆. ΥΠ∆ΒΜΘ ,2010:9) 

 

Ο μέντορας ως αξιολογητής 

Ένα καίριο ερώτηµα που απασχολεί τη βιβλιογραφία είναι το αν οι µέντορες θα 

πρέπει να εµπλέκονται µε οποιονδήποτε τρόπο στην αξιολόγηση των 

καθοδηγούµενών τους (Abbott et al., 2009; Carver  και Feiman-Nemser 2009) στο 

(Fransson, 2010:376).Κάνοντας µια επισκόπηση σε ότι αφορά το σχεδιασµό 

Προγραµµάτων Συµβουλευτικής καθοδήγησης διαπιστώνει κανείς την ύπαρξη δύο 

διαφορετικών ειδών προγραµµάτων: προγράµµατα που οδηγούν στη χορήγηση 

πιστοποίησης  και προγράµµατα  που δεν έχουν τέτοια κατεύθυνση. (Britton et 

al.,2003; Carver & Feiman-Nemser, 2009; Rainer Dangel,2006) στο (Fransson, 

2010:375). Στην πρώτη κατηγορία των προγραµµάτων, όπου γίνεται αξιολόγηση, οι 

µέντορες ταυτόχρονα λειτουργούν και υποστηρικτικά αλλά και είναι επιφορτισµένοι 

µε τη διαδικασία της αξιολόγησης, ενώ σε άλλα προγράµµατα οι δύο λειτουργίες 

διαχωρίζονται. Σε προγράµµατα  που δεν έχουν ως κύριο στόχο την αξιολόγηση , η 

λειτουργία αυτή δεν προβλέπεται καθόλου στο πρόγραµµα  του µέντορα. Ωστόσο, η 

αυξηµένη προσοχή που δίνεται σε ολόκληρο τον κόσµο σχετικά µε την ποιότητα της 

διδασκαλίας, για τα προσόντα και τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών, φαίνεται να 

οδηγεί µε έµφαση στην άποψη ότι οι µέντορες θα πρέπει να συµµετέχουν στην 

επίσηµη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που καθοδηγούν. Πρόσφατες έρευνες, 

άλλωστε, πρότειναν και υπογράµµισαν την αξία  της αξιολόγησης των 
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νεοεισερχόµενων εκπαιδευτικών από τους µέντορές τους (Carver & Feinman-

Nemser, 2009; Yusko & Feiman-Nemser,2008). 

Όπως αναφέρουν οι Yusko & Feiman-Nemser (2008), η αξιολόγηση είναι ένα από τα 

βασικότερα στοιχεία της επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Η 

σύγκρουση ανάµεσα στην υποστηρικτική και την αξιολογική λειτουργία της 

Συµβουλευτικής Καθοδήγησης  ενυπάρχει σε όλο το φάσµα της διδασκαλίας. Το έργο 

της αξιολόγησης, υποστηρίζουν, δεν εµποδίζει τους µέντορες από τη διαµόρφωση 

µιας σχέσης εµπιστοσύνης, απλά ίσως την κάνει πιο δύσκολη να πραγµατοποιηθεί.  Η 

πρόκληση για τους µέντορες είναι να καταφέρουν να διατηρήσουν  µια ευαίσθητη 

αλλά δυναµική και µεταβαλλόµενη ισορροπία µεταξύ των δύο  αυτών λειτουργιών 

και αυτό γίνεται καλύτερα κατά την έναρξη της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και 

ιδιαίτερα όταν ο µέντορας είναι αναγνωρισµένος και σεβαστός ως πλήρες µέλος της 

κοινότητας που απασχολούνται ( Bullough,2012) 

Σε αντίθεση µε αυτή τη θέση που τονίζει τη  συµµετοχή του µέντορα στην επίσηµη 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, υπάρχει η θέση που αναγνωρίζει ότι η  σχέση µεταξύ 

µέντορα και καθοδηγούµενου  είναι µια συνεργατική διαδικασία που βασίζεται στην  

αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των δύο µερών και ως εκ τούτου δεν θα µπορούσε ο 

µέντορας να ενσαρκώνει και τους δύο ρόλους, του υποστηρικτή και του αξιολογητή. 

(McNally and Oberski 2003 ;Carver and Katz 2004; Wang και Odell 2007; Chaliès et 

al., 2008) στο (Fransson, 2010:375,377).  

Ο Mullen, 2005 τονίζει ότι οι µέντορες δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως επόπτες και 

αξιολογητές , αλλά µάλλον ως υποστηρικτές των νεοεισερχόµενων εκπαιδευτικών 

στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της επιτυχίας τους. (Mullen, 2005 στο Barrera et 

al.,2010:71).Τον ίδιο προβληµατισµό εξέφρασαν και οι Rippon & Martin (2006) στα 

πλαίσια της έρευνάς του για το συγκεκριµένο θέµα  στην Σκωτία που αφορούσε 

φοιτητές –εν δυνάµει εκπαιδευτικούς. Υπέθεσαν λοιπόν ότι σε αυτό το πλαίσιο-

µέντορας υποστηρικτής και αξιολογητής- ένας µέντορας  θα µειώνει ή θα περιορίζει 

την υποστήριξή του προς τον καθοδηγούµενό του, γιατί  θα εµπιστεύεται τις 

δεξιότητες και τις ικανότητες που έχει αποκτήσει και ,ως αποτέλεσµα αυτού, θα είναι 

δύσκολο για το νέο δάσκαλο να ζητήσει να αυξηθεί η στήριξή του, καθώς αυτό θα 

µπορούσε να θεωρηθεί ως σηµάδι αδυναµίας που θα µπορούσε να επηρεάσει την 
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αξιολόγηση του.. Ωστόσο, µε έκπληξη οι Rippon & Martin (2006) διαπίστωσαν ότι η 

πλειοψηφία των φοιτητών- εκπαιδευτικών, που αναµένεται να καθοδηγούνται και να 

αξιολογούνται κατά την δόκιµη περίοδο(πρώτο χρόνο) της εισόδου τους στο 

επάγγελµα, δεν είχαν καµία δυσκολία να «κάνουν αποδεκτό το γεγονός ότι ένα άτοµο 

θα µπορούσε να αναλάβει την υποστήριξη και την αξιολόγησή τους χωρίς 

προκατάληψη»(Rippon & Martin 200: 92).  Αυτό µπορεί να αποτελεί µια ένδειξη ότι 

οι νεοεισερχόµενοι εκπαιδευτικοί δε θα χάσουν την εµπιστοσύνη τους στους µέντορές 

τους, αν αυτοί κατέχουν και τις δύο ιδιότητες, τουλάχιστον στο βαθµό που µερικοί 

ερευνητές προτείνουν. Κι αυτό έρχεται σε αντίθεση µε αυτό που διαπιστώθηκε στη 

χώρα µας στην έκθεση της  ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης  του ΥΠ∆ΒΜΘ (2010)  για το 

Θεσµό του Μέντορα όπου αναφέρεται ότι:  «Πολλοί θεωρούν ότι ο Θεσµός του 

Μέντορα θα αποτύχει εφόσον έχει και αξιολογικό χαρακτήρα. Ο θεσµός του Μέντορα 

πρέπει να είναι αµιγώς συµβουλευτικός» (Ε.∆.∆.ΥΠ∆ΒΜΘ,2010:7) 

Στη Σουηδία και στα σχόλια που υποβλήθηκαν  το 2008 σε έγγραφο του Υπουργείο 

Παιδείας της χώρας, που τέθηκε σε διαβούλευση, µε τίτλο «Registration and stricter 

qualifying rules» και εµπεριείχε το θέµα της εµπλοκής του µέντορα στην αξιολόγηση 

του καθοδηγούµενού του, οι απαντήσεις επικεντρώθηκαν  στον κίνδυνο που ενέχει η 

εµπλοκή του µέντορα µε την αξιολόγηση των νεοεισερχοµένων στο επάγγελµα 

εκπαιδευτικών. Ο κίνδυνος αυτό αφορά στον δισταγµό των νέων εκπαιδευτικών να 

εκθέσουν τις αδυναµίες προκειµένου να αποφευχθεί να θεωρηθούν ανεπαρκείς για το 

επάγγελµα, στον περιορισµό του χώρου για κριτική σκέψη και για πειραµατισµούς µε 

βάση τις ιδέες του νέου δασκάλου και την –αναγκαστική υπό αυτές τις προϋποθέσεις 

- προσαρµογή στην υπάρχουσα σχολική κουλτούρα, αντίθετα µε τη φιλοσοφία της 

Συµβουλευτικής καθοδήγησης που επιδιώκει την αλλαγή της σχολικής κουλτούρας 

του σχολείου προς τη συνεργατική µάθηση. Και αυτό δεν θα προωθούσε την 

επαγγελµατική ανάπτυξη του νέου εκπαιδευτικού ούτε θα αποτελούσε ένδειξη για την 

ανάπτυξη του σχολείου.(Fransson,2010) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

4.1 Σκοπός της Έρευνας και Ερευνητικά Ερωτήματα  

 

Η έρευνα εντάσσεται στον γενικότερο προβληµατισµό για τις πρακτικές που  

συµβάλλουν στην επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Η θεωρητική έρευνα 

δείχνει  πως η έννοια της επαγγελµατικής ανάπτυξης είναι πολυδιάστατη και 

καταλαµβάνει χρονικά όλη την επαγγελµατική ζωή ενός εκπαιδευτικού.  

Ο σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης  για τη συµβολή  του Μέντορα στην επαγγελµατική  

ανάπτυξη  τόσο του νεοεισερχόµενου εκπαιδευτικού όσο και του ίδιου του Μέντορα  

ώστε να σχηµατίσουµε µια ξεκάθαρη εικόνα του τι επιζητά αυτή η επαγγελµατική 

οµάδα κατά την  πρακτική εφαρµογή αυτού του θεσµού  που εξαγγέλθηκε και 

νοµοθετήθηκε.  

Στη βάση αυτή και µετά την εννοιολογική και θεωρητική εµβάθυνση που 

προηγήθηκε στα πρώτα τρία κεφάλαια της εργασίας αυτής, θεωρούµε απαραίτητο 

στο σηµείο αυτό να γίνει η διατύπωση των ερευνητικών µας ερωτηµάτων. Πιο 

συγκεκριµένα, το κεντρικό ερευνητικό µας ερώτηµα διαµορφώνεται ως εξής: 

 

Πώς αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης τη 

θεσµική αλλαγή της εισαγωγής του Θεσµού του Μέντορα Νεοδιοριζόµενου 

Εκπαιδευτικού στο ∆ηµοτικό Σχολείο ως προς τη συµβολή του στην  επαγγελµατική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών; 

 

Με άλλα λόγια, θα επιχειρήσουµε να διερευνήσουµε πώς αντιµετωπίζουν οι 

εκπαιδευτικοί αυτοί ένα θεσµό που ακόµη βρίσκεται σε εµβρυακή µορφή, αν 

πιστεύουν ότι µπορεί να συµβάλλει στην επαγγελµατική τους ανάπτυξη, τις απόψεις 

τους για την επιτυχή  εφαρµογή του ,τα ενδεχόµενα πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατά του, τις επιφυλάξεις τους και τους προβληµατισµούς τους.  

Ο βασικός  σκοπός της έρευνας επιµερίζεται σε πέντε ερευνητικά ερωτήµατα τα 

οποία είναι τα παρακάτω: 
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1)Ποιο είναι, κατά τη γνώµη των εκπαιδευτικών, το περιεχόµενο του όρου 

«επαγγελµατική ανάπτυξη»;  

2)Ποιες εστίες δυσχερειών/δυσκολίες συναντούν ενδεχοµένως οι νεοεισερχόµενοι  στο 

επάγγελµα εκπαιδευτικοί και πώς συνδέονται µε τις σπουδές τους και την εισαγωγική 

επιµόρφωση; 

 3) Θα βοηθήσει, κατά τη γνώµη των εκπαιδευτικών, η παρουσία ενός µέντορα στα 

πρώτα βήµατα της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας ενός εκπαιδευτικού της 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για την υποστήριξη της επαγγελµατικής του ανάπτυξης;  

4) Ποια θα πρέπει να είναι, κατά την άποψη των εκπαιδευτικών, τα προσόντα και η 

εκπαίδευση ενός µέντορα έτσι ώστε να συµβάλλει ουσιαστικά στην επαγγελµατική 

ανάπτυξη του νεοεισερχόµενου εκπαιδευτικού;  

5)  Ποιο θα πρέπει να είναι, κατά την άποψη των εκπαιδευτικών, το πλαίσιο, το 

περιεχόµενο και οι στρατηγικές ενός αποτελεσµατικού Προγράµµατος Συµβουλευτικής 

Καθοδήγησης (mentoring) ώστε να βοηθήσει στην επαγγελµατική ανάπτυξη του 

νεοεισερχόµενου στο επάγγελµα εκπαιδευτικού ; 

4.2.  Αναγκαιότητα της έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα δεν φιλοδοξεί να παρουσιάσει γενικευµένα συµπεράσµατα. 

Προσπαθεί να αποτυπώσει  τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται µία µικρή οµάδα 

σκόπιµα επιλεγµένων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας ορισµένες πτυχές της 

εκπαιδευτικής πολιτικής που σχετίζονται µε τον «επαγγελµατισµό» τους και την 

«επαγγελµατική ανάπτυξή» τους. 

Η επικέντρωση αυτής της µελέτης στην επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

αποτελεί καταρχήν µία συµβολή στον εµπλουτισµό της σχετικής ελληνόγλωσσης 

βιβλιογραφίας. 

Θα µπορούσε να καταδείξει στον εκπαιδευτικό κόσµο τη σηµασία της 

επαγγελµατικής ανάπτυξης και να βοηθήσει µε τα αποτελέσµατά της στην εξαγωγή 

συµπερασµάτων για αυτό το τόσο σηµαντικό ζήτηµα. ∆ίνεται  η ευκαιρία, έστω σ’ 
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ένα µικρό δείγµα εκπαιδευτικών του νοµού Θεσσαλονίκης, να εκθέσουν τις απόψεις 

τους, µεταξύ άλλων, σχετικά µε το πώς νοηµατοδοτούν οι ίδιοι την έννοια της  

επαγγελµατικής ανάπτυξης, µε τις δραστηριότητες επαγγελµατικής ανάπτυξης που 

έχουν συµµετάσχει και την αποτελεσµατικότητά τους, καθώς και µε τις απόψεις τους 

για τις πρακτικές εκείνες που τους βοήθησαν ή θα µπορούσαν µελλοντικά να 

συµβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση.  

Επιπλέον η ερευνητική αυτή προσπάθεια θα προστεθεί στον πολύ µικρό κύκλο 

εργασιών που υφίστανται αυτή τη στιγµή στον ελληνικό χώρο και αφορούν στη  

Συµβουλευτική Καθοδήγηση και στο ρόλο  και τη συµβολή του Μέντορα στην 

ουσιαστική κατεύθυνση της αναβάθµισης του ρόλου του εκπαιδευτικού καθώς και 

στην ενίσχυση της επαγγελµατικής του ανάπτυξης.  

Φυσικά τα ευρήµατα της έρευνας θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν από τους 

φορείς της εκπαίδευσης για τη χάραξη µιας πολιτικής που στοχεύει στην 

επαγγελµατική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού, αλλά θα µπορούσαν να 

χρησιµεύσουν και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, γνωστοποιώντας τους τις 

απόψεις κάποιων συναδέλφων τους γι’ αυτό το επίκαιρο θέµα. 

 

4.3  Μεθοδολογική Προσέγγιση της Έρευνας 

          4.3.1 Ποιοτική Έρευνα 

 
Η µεθοδολογία της έρευνας αποτελεί µία ενέργεια κατά την οποία καλείται ο 

ερευνητής να διαλέξει, να αλληλεπιδράσει, να αξιολογήσει και να καθορίσει τις 

µεθόδους που θα χρησιµοποιήσει στην έρευνα (Wellington, 2000). H επιλογή και 

υλοποίηση των µεθόδων αυτών, που θα ακολουθήσει ο εκάστοτε ερευνητής, 

αποτελούν σηµαντική και δύσκολη διαδικασία, κατά την οποία ο ίδιος θα πρέπει να 

µελετήσει σε βάθος, ώστε να καταφέρει να συλλέξει όσο το δυνατόν περισσότερες 

πληροφορίες και να οδηγηθεί σε συµπεράσµατα. 

Η επιλογή της ποιοτικής έρευνας για τη διερεύνηση των ερωτηµάτων της 

συγκεκριµένης έρευνας θεωρήθηκε η καταλληλότερη από τη στιγµή που η ποιοτική 

έρευνα στοχεύει στην περιγραφή, ανάλυση, ερµηνεία και κατανόηση κοινωνικών 

φαινοµένων, απαντώντας κυρίως στα ερωτήµατα «πώς» και «γιατί», ερωτήµατα που 

απασχολούν και τη συγκεκριµένη έρευνα (Ιωσηφίδης, 2003). 
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 Γιατί όµως επιλεχθεί η ποιοτική µέθοδος ως καταλληλότερη στην εν λόγω έρευνα; Η 

απάντηση πολύ εύστοχα περικλείεται στα λόγια της Κυριαζή, η οποία υπογραµµίζει: 

Καθώς η µελέτη βάθους που συνεπάγεται η ποιοτική έρευνα οδηγεί στη 

συγκέντρωση λεπτοµερών στοιχείων για πολλαπλές πτυχές των υπό έρευνα 

περιπτώσεων, διευκολύνεται έτσι και η διαδικασία ανάπτυξης και 

αποσαφήνισης εννοιολογικών κατηγοριών. (Κυριαζή,1999:52) 

Από τη στιγµή που η έρευνα κινείται γύρω από τις απόψεις των εκπαιδευτικών για 

συγκεκριµένα ζητήµατα, µόνο η ποιοτική µελέτη και η επιλογή της κατά µέτωπο 

συνέντευξης αποτελούν τα καταλληλότερα µέσα για τη διεξαγωγή της. 

Σύµφωνα µε τον Ιωσηφίδη (2003), η ποιοτική κοινωνική έρευνα και οι ποιοτικές 

µεθοδολογίες γενικότερα αποτελούν ένα από τα µεγάλα µεθοδολογικά παραδείγµατα 

και ερευνητικά εργαλεία στις κοινωνικές επιστήµες. Στον τοµέα της εκπαίδευσης, οι 

ποιοτικές µέθοδοι είναι πλέον διαδεδοµένες, καθώς προωθούν την κατανόηση των 

φαινοµένων που συµβαίνουν γύρω από το εκπαιδευτικό πλαίσιο. Σε έρευνες που ο 

βασικός στόχος του ερευνητή είναι η σε βάθος κατανόηση της οπτικής του 

συµµετέχοντα για οποιοδήποτε θέµα, η ποιοτική έρευνα, όχι απαραίτητα µε την 

πλήρη απουσία ποσοτικών δεδοµένων, αποτελεί την καταλληλότερη µέθοδο για την 

επίτευξή του. Ο ερευνητής κάνοντας µία ποιοτική µελέτη εµβυθίζεται στον κοινωνικό 

χώρο που µελετάει και προσπαθεί να δει τα πράγµατα από τη σκοπιά των 

ερευνώµενων (Κυριαζή, 1999). Με άλλα λόγια, ο ερευνητής επιχειρεί να γνωρίσει 

τους ερευνώµενους όσο το δυνατό καλύτερα, ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα να 

κατασκευάσει την πραγµατικότητά τους, όπως οι ίδιοι την κατασκευάζουν (Κυριαζή, 

1999). Αυτή η διερεύνηση που χαρακτηρίζεται από λεπτοµέρεια και βάθος, όπως έχει 

υπογραµµιστεί και από τον Ιωσηφίδη (2003), αποτελεί και το βασικό πλεονέκτηµα 

της ποιοτικής έρευνας. Επιπλέον πλεονέκτηµα της ποιοτικής έρευνας αποτελεί η 

προσπάθεια αποφυγής a priori κρίσεων από τους ερευνητές, γεγονός που δίνει µία 

άλλη διάσταση και ενδιαφέρον στην έρευνα. 

 Γι’ αυτόν το λόγο και για όλα τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν, η ποιοτική 

µέθοδος θεωρήθηκε η καταλληλότερη για τη διεξαγωγή της συγκεκριµένης έρευνας. 

Ωστόσο, η επιλογή µιας ποιοτικής ή ποσοτικής ερευνητικής προσέγγισης 

(µεθοδολογία), εµπεριέχει κάποιες παραδοχές για τη φύση της επιστηµονικής γνώσης 

(επιστηµολογία) και για τη φύση της κοινωνικής πραγµατικότητας (οντολογία). Η 

κατάλληλη σύνδεση όλων των παραπάνω µεταξύ τους εξασφαλίζει τη συνοχή της 
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ερευνητικής στρατηγικής, στοιχείο απαραίτητο για έναν καλό ερευνητικό σχεδιασµό 

(Mason, 2003). 

    

 

  4.3.2  Ερευνητικό Εργαλείο - Η  Συνέντευξη  

 

Από τα τρία είδη συνεντεύξεων που υπάρχουν (δοµηµένη, ηµι-δοµηµένη, µη- 

δοµηµένη) (Cohen & Manion ,1994), στη συγκεκριµένη έρευνα  χρησιµοποιήθηκε η 

ηµι-δοµηµένη συνέντευξη. 

Η ποιοτική ηµι-δοµηµένη συνέντευξη είναι ένα ευέλικτο και δυναµικό εργαλείο, το 

οποίο είναι µη κατευθυντικό, µη αυστηρά δοµηµένο και τυποποιηµένο, µε ερωτήσεις 

που επιδέχονται ανοιχτού τύπου απαντήσεις. 

Το συγκεκριµένο είδος συνέντευξης χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο 

προκαθορισµένων ερωτήσεων, αλλά παρουσιάζει πολύ περισσότερη ευελιξία ως προς 

τη σειρά των ερωτήσεων, την τροποποίηση του περιεχοµένου των ερωτήσεων 

ανάλογα µε τον ερωτώµενο και ως προς την προσθαφαίρεση ερωτήσεων και θεµάτων 

για συζήτηση (Ιωσηφίδης, 2008). 

Σύµφωνα µε τον Mishler (1996), η συνέντευξη κατέχει εξέχουσα θέση ανάµεσα στις 

ερευνητικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται στις κοινωνικές επιστήµες και στις 

επιστήµες της συµπεριφοράς. Αποτελεί βασικό εργαλείο ποιοτικής έρευνας, το οποίο 

δίνει στον ερευνητή πολλές δυνατότητες διερεύνησης των θεµάτων που τον 

απασχολούν. Η συνέντευξη µπορεί να εµβαθύνει και να φθάσει σε σηµεία, στα οποία 

άλλα εργαλεία είναι δύσκολο να προσεγγίσουν, και αποτελεί εκείνο το εργαλείο, το 

οποίο επιτρέπει στον ερευνητή να διερευνήσει σκέψεις, αξίες, προκαταλήψεις, 

στάσεις, συναισθήµατα, εµπειρίες, απόψεις και αναπαραστάσεις των συµµετεχόντων 

ελεύθερα και σε βάθος (Wellington, 2000 ; Ιωσηφίδης, 2003 ; Αβραµίδης & Καλυβά, 

2006). 

Όπως κάθε ερευνητικό εργαλείο, έτσι και η συνέντευξη έχει πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα. Οι Cohen και Manion αναφέρουν, χαρακτηριστικά: 
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...Πλεονέκτηµα, για παράδειγµα, είναι ότι επιτρέπει µεγαλύτερο βάθος απ’ ότι στην 

περίπτωση άλλων µεθόδων συλλογής στοιχείων. Ένα µειονέκτηµα, από την άλλη 

πλευρά, είναι ότι είναι επιρρεπής στην υποκειµενικότητα και µπορεί να επηρεάζεται από 

τον συνεντευκτή (Cohen και Manion,1994:374) 

Φυσικά, η δεξιοτεχνία, η εµπειρία και οι επικοινωνιακές δεξιότητες του ερευνητή 

παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο για τη διεξαγωγή και τα αποτελέσµατα της 

συνέντευξης. Ο συνεντευξιαστής προσπαθεί να εµπλουτίσει τη συζήτηση, ενώ το 

διάγραµµα της ηµι-δοµηµένης συνέντευξης θα πρέπει να καθοδηγεί και όχι να 

υπαγορεύει την πορεία της (Αβραµίδης & Καλυβά, 2006). 

Γιατί όµως, παρά τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις που έχει η κατά µέτωπο 

συνέντευξη, θεωρείται τόσο σηµαντικό εργαλείο έρευνας στις ποιοτικές έρευνες; Ο 

ερευνητής έχοντας το συγκεκριµένο εργαλείο στη διάθεσή του, παρά τις δυσκολίες 

που µπορεί να αντιµετωπίσει ως προς τον χρόνο, την πρόσβαση στους συµµετέχοντες 

και τις επικοινωνιακές δεξιότητες που πρέπει να επιδείξει, έχει τη δυνατότητα να 

αντλήσει σε βάθος πληροφορίες, να «διαβάσει» πολλές φορές τον συµµετέχοντα και 

να κάνει αρκετές διερευνητικές ερωτήσεις, όπου θεωρεί ότι είναι αναγκαίο.  

Για τη διεξαγωγή των ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων «δηµιουργήθηκε» ένας οδηγός 

συνέντευξης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) γύρω από τα τρία  βασικά ερωτήµατα-άξονες της 

έρευνας. Οι ερωτήσεις που «κλήθηκαν να εµπλουτίσουν» τους τρεις αυτούς άξονες 

βασίστηκαν: α) στα δεδοµένα και τους άξονες της εξαιρετικής έρευνας των Hobson et 

al.(2009) “Mentoring beginning teachers: What we know and what we don’t”, όπου 

αναφέρονται τα αποτελέσµατα της επισκόπησης της διεθνούς ερευνητικής 

βιβλιογραφίας για τη Συµβουλευτική Καθοδήγηση των αρχάριων εκπαιδευτικών, και 

β) στους άξονες και τις ερωτήσεις που απαρτίζουν τη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση του 

Υπουργείου ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων (2010) για την εισαγωγή του 

Θεσµού του Μέντορα στην  ελληνική εκπαίδευση. Φιλοδοξεί επίσης να αποτελέσει 

ένα εργαλείο το οποίο θα αξιολογηθεί  στο µέλλον από µελλοντικούς ερευνητές και 

θα αποτελέσει το εφαλτήριο για περαιτέρω ερευνητικές προσπάθειες πάνω στο 

συγκεκριµένο πεδίο. 
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 4.3.3  Ο πληθυσμός και το δείγμα της έρευνας 

 

Σύµφωνα µε τον Μαντζούκα η ποιοτική δειγµατοληψία θα πρέπει να διέπεται από 

δύο βασικά χαρακτηριστικά: την καταλληλότητα και την επάρκεια. Θα πρέπει 

δηλαδή το δείγµα να είναι το κατάλληλο για την ερµηνεία των προς διερεύνηση 

ερωτηµάτων αλλά και ταυτόχρονα να είναι επαρκές όχι σε ποσότητα όσο σε παροχή 

ποιοτικών πληροφοριών. Εποµένως το δείγµα δεν χρειάζεται να είναι 

αντιπροσωπευτικό αφού ο βασικός στόχος στην ποιοτική έρευνα δεν είναι το 

«γενικό» και το «αντικειµενικό» , αλλά το «ειδικό» και το «συγκεκριµένο» 

(Μαντζούκας, 2007:241).  

Καθώς το δείγµα στην ποιοτική έρευνα δε χρειάζεται να είναι ποσοτικά µεγάλο για τη 

διεξαγωγή έγκυρης έρευνας (Μαντζούκας, 2007), έγινε τελικά η επιλογή µια µικρής 

οµάδας εκπαιδευτικών µε βάση κάποια κριτήρια. Το είδος αυτού του δείγµατος 

ονοµάζεται δείγµα σκοπιµότητας (purposive sampling), ενώ το είδος της 

δειγµατοληψίας ονοµάζεται σκόπιµη δειγµατοληψία και ανήκει στις 

δειγµατοληπτικές µεθόδους χωρίς πιθανότητα (∆ηµητρόπουλος,2001). Η σκόπιµη 

δειγµατοληψία αφορά στη διαδικασία επιλογής οµάδων ή κατηγοριών προς µελέτη µε 

κριτήριο τη σχετικότητά τους µε τα ερευνητικά ερωτήµατα (Mason, 2003). 

Τα κριτήρια για την επιλογή του δείγµατος ήταν: 

α) Η γνώση (εν µέρει έστω) των εκπαιδευτικών της διαδικασίας της Συµβουλευτικής 

Καθοδήγησης (Mentoring):  H Συµβουλευτική Καθοδήγηση, αν και εφαρµόζεται στο 

εξωτερικό εδώ και περίπου τέσσερις δεκαετίες, για την ελληνική εκπαιδευτική 

πραγµατικότητα αποτελεί µια καινοτοµία. Πολλοί εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν 

πολλές λεπτοµέρειες που αφορούν στο Θεσµό του Μέντορα και ως εκ τούτου θα ήταν 

χωρίς ουσία η συζήτηση –συνέντευξη µε εκπαιδευτικούς που δεν είχαν καµία γνώση 

πάνω στο συγκεκριµένο θέµα. Για τη συγκεκριµένη έρευνα αναζητήθηκαν  τόσο 

εκπαιδευτικοί που είχαν γνώση του θέµατος(πληροφορίες από το διαδίκτυο, από 

εκπαιδευτικά άρθρα,κ.ά) καθώς και εκπαιδευτικοί που είχαν εµπειρίες 

Συµβουλευτικής Καθοδήγησης, είτε τυπικής είτε άτυπης, γιατί θεωρήθηκε ότι  θα 

µπορούσαν να δώσουν περισσότερο ολοκληρωµένες και σε βάθος απαντήσεις σε 

σχέση µε τα ερευνητικά µας ερωτήµατα.. ∆ιαπιστώθηκε ότι εκπαιδευτικοί που 
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εργάστηκαν στην Ιδιωτική Εκπαίδευση  είχαν εµπειρίες Τυπικής Συµβουλευτικής 

Καθοδήγησης ( mentoring) και αρκετοί εκπαιδευτικοί της δηµόσιας Εκπαίδευσης 

έτυχαν συµβουλών από παλαιότερους , εµπειρότερους συναδέλφους στα πρώτα 

βήµατα της σταδιοδροµίας τους (Άτυπη Συµβουλευτική Καθοδήγηση). 

β) Η κατοχή θέσης ευθύνης στην Εκπαίδευση  : Επίσης αναζητήθηκαν ∆ιευθυντές 

Σχολικών Μονάδων  και Σχολικοί Σύµβουλοι  γιατί σύµφωνα µε τον  Ν.3848/2010  

που αναφέρει την εισαγωγή του θεσµού του Μέντορα νεοδιοριζόµενου εκπαιδευτικού  

η επιλογή του Μέντορα  θα γίνεται µε πρόταση του ∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας 

στην οποία τοποθετείται ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία µε τον οικείο Σχολικό 

Σύµβουλο της οικίας περιφέρειας. 

γ) Εκπαιδευτικοί µε προϋπηρεσία µικρότερη των τριών ετών : Πρόκειται για 

εκπαιδευτικούς που ενδεχόµενα θα αποτελέσουν και τους πρώτους που θα έχουν την 

πρώτη εµπειρία της Συµβουλευτικής Καθοδήγησης (Mentoring) αφού δεν έχουν 

ακόµη αποκτήσει µόνιµη σχέση µε το δηµόσιο τοµέα. Στην αναζήτησή µας 

εντοπίστηκε-λόγω και της οικονοµικής συγκυρίας- ένας πολύ µικρός εκπαιδευτικών 

(συνολικά 5) µε αυτή την ιδιότητα. Μόνο δύο από αυτούς αποδέχθηκαν να 

συµµετάσχουν στην έρευνα. Οι υπόλοιποι δήλωσαν άγνοια της διαδικασίας της 

Συµβουλευτικής Καθοδήγησης. 

Κάτω από την παραπάνω οπτική, οι συµµετέχοντες στην έρευνά µας ήταν συνολικά 

είκοσι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης , από τους οποίους οι δεκαπέντε 

ήταν γυναίκες (ποσοστό 75%) και οι πέντε άνδρες (ποσοστό 25%).Οι περισσότεροι 

(18 εκπαιδευτικοί) ήταν µόνιµοι ενώ δύο από αυτούς ήταν αναπληρωτές. Όλοι οι 

συµµετέχοντες κατά τη διεξαγωγή της έρευνας εργάζονταν σε δηµοτικά σχολεία που 

βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης των δύο ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης  

Θεσσαλονίκης (∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

και ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Θεσσαλονίκης). Η επιλογή των 

περιοχών αυτών έγινε µε κριτήριο την ευκολία πρόσβασης σε αυτές.  

Η ηλικία των συµµετεχόντων ήταν από είκοσι οχτώ έως πενήντα επτά ετών 

(Μ.Ο.=41,8 έτη).Η µεγάλη πλειοψηφία του δείγµατος  ανήκει ηλικιακά στην 

κατηγορία 35-45 ετών. Συνολικά 11 ερωτώµενοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία 

(ποσοστό 55%). Σε ποσοστό 30% ακολουθεί η οµάδα των ερωτηθέντων που ανήκει 

στην κατηγορία 45-55 ετών (συνολικά 6). Στην ηλικιακή οµάδα 25-35 ανήκουν 2 
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ερωτώµενοι (ποσοστό 10%), ενώ ένας ανήκει στην ηλικιακή οµάδα 55-65 (ποσοστό 

5%). 

Πίνακας 1. Το προφίλ των εκπαιδευτικών της έρευνάς μας. 

 ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΜ/ΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑ 

 (ΕΤΗ) 

ΘΕΣΗ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

Ε1 28 Γ ΔΑΣΚΑΛΑ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΝΑΙ 3 ΟΧΙ 

Ε2 48 Γ ΔΑΣΚΑΛΑ/ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΑΙ 24 ΟΧΙ 

Ε3 47 Γ ΔΑΣΚΑΛΑ/ΜΟΝΙΜΗ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΝΑΙ 17 ΟΧΙ 

Ε4 48 Α ΔΑΣΚΑΛΟΣ/ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΑΙ 23 ΟΧΙ 

Ε5 57 Α ΔΑΣΚΑΛΟΣ/ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΝΑΙ 34 ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ε6 42 Γ ΔΑΣΚΑΛΑ/ΜΟΝΙΜΗ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΝΑΙ 20 ΟΧΙ 

Ε7 30 Γ ΔΑΣΚΑΛΑ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΝΑΙ 1 ΟΧΙ 

Ε8 37 Γ ΔΑΣΚΑΛΑ/ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΝΑΙ 15 ΟΧΙ 

Ε9 36 Γ ΔΑΣΚΑΛΑ/ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΝΑΙ 11 ΟΧΙ 

Ε10 42 Γ ΔΑΣΚΑΛΑ/ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΝΑΙ 15 ΟΧΙ 

Ε11 36 Α ΔΑΣΚΑΛΟΣ/ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΝΑΙ 11 ΟΧΙ 

Ε12 43 Γ ΔΑΣΚΑΛΑ/ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΑΙ 14 ΟΧΙ 

Ε13 39 Γ ΔΑΣΚΑΛΑ/ΜΟΝΙΜΗ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΝΑΙ 8 ΟΧΙ 

Ε14 43 Α ΔΑΣΚΑΛΟΣ/ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΝΑΙ 16 Δ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Ε15 40 Γ ΔΑΣΚΑΛΑ/ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΝΑΙ 13 Δ/ΝΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Ε16 50 Γ ΔΑΣΚΑΛΑ/ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΝΑΙ 29 ΟΧΙ 

Ε17 36 Γ ΔΑΣΚΑΛΑ/ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΝΑΙ 9 ΟΧΙ 

Ε18 42 Γ ΔΑΣΚΑΛΑ/ΜΟΝΙΜΗ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΝΑΙ 15 ΟΧΙ 

Ε19 46 Γ ΔΑΣΚΑΛΑ/ΜΟΝΙΜΗ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΝΑΙ 24 ΟΧΙ 

Ε20 46 Α ΔΑΣΚΑΛΟΣ/ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΝΑΙ 21 Δ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
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Περισσότεροι από τους µισούς εκπαιδευτικούς (συνολικά 16) που συµµετείχαν   στην 

έρευνα υπηρετούν πάνω από µία δεκαετία στην εκπαίδευση (ποσοστό 80%).Η 

πλειοψηφία (συνολικά 10) ανήκει σε αυτούς που δηλώνουν «11-20 έτη», ένα 

ποσοστό 20% βρίσκεται στα έτη µεταξύ 21-25 (4 εκπαιδευτικοί) και δύο 

εκπαιδευτικοί (ένα ποσοστό 10%) στα έτη 26-35.Το 10% των εκπαιδευτικών 

υπηρετεί «5-10 έτη», ενώ  ένα άλλο  10%  υπηρετεί έως 4 έτη (βλ.Πίνακα 1).Τα 

παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που έλαβε µέρος 

στην έρευνα έχει αρκετά µεγάλη διδακτική εµπειρία, αποδίδοντας στα ευρήµατα της 

παρούσας µελέτης υψηλότερο βαθµό βαρύτητας.Όσον αφορά στο επίπεδο 

εκπαίδευσης τους, από τους 20 συµµετέχοντες οι 9 (45%) ήταν κάτοχοι 

µεταπτυχιακού τίτλου και οι 3 (15 %) ήταν κάτοχοι τίτλου Μετεκπαίδευσης 

(∆ιδασκαλείο).Οι 4 από αυτούς (ποσοστό 20%) κατέχουν διοικητική θέση στην 

Εκπαίδευση (∆ιευθυντές ή Σχ.Σύµβουλοι) και µάλιστα θέσεις οι οποίες εµπλέκονται 

µε βάση το Ν.3848/2010 στη διαδικασία της επιλογής Μεντόρων για το Νεοδιόριστο 

Εκπαιδευτικό.(Βλ. Πίνακα 1) 

 

 

4.3.4  Συλλογή και Ανάλυση δεδομένων της έρευνας: Η ανάλυση 

περιεχομένου 

 

Οι ατοµικές  συνεντεύξεις, οι οποίες αποτέλεσαν και τα δεδοµένα της έρευνας 

πραγµατοποιήθηκαν το χρονικό διάστηµα από τον Ιανουάριο του 2012 µέχρι τον 

Ιούλιο του 2012. Η συνολική διάρκεια κάθε συνέντευξης ήταν κατά µέσο όρο 

περίπου 30 λεπτά.  Όλες οι συνεντεύξεις µαγνητοφωνήθηκαν και κατόπιν 

αποµαγνητοφωνήθηκαν κατά λέξη για να παραγάγουν γραπτό κείµενο. Τόσο για τη 

µαγνητοφώνηση, όσο και για τη δηµοσίευση στα πλαίσια αυτής της εργασίας των 

ανώνυµων γραπτών κειµένων ή αποσπασµάτων τους που προέκυψαν από τη 

διαδικασία αποµαγνητοφώνησης, ζητήσαµε και λάβαµε τη σχετική άδεια από τους 

συµµετέχοντες. 

Ως µέθοδος ανάλυσης των συνεντεύξεων χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση περιεχοµένου. 

Η ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου έχει οριστεί ως: « …µια ερευνητική µέθοδος για 

την υποκειµενική ερµηνεία του περιεχοµένου των δεδοµένων κειµένου µέσω της 
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συστηµατικής διαδικασίας της κωδικοποίησης και τον εντοπισµό θεµάτων ή 

επαναλαµβανόµενων µοτίβων(patterns)» (Hsieh & Shannon, 2005 : 1278), 

Η ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου είναι µια αξιόλογη εναλλακτική λύση στις πιο 

παραδοσιακές ποσοτικές αναλύσεις, όταν ο ερευνητής εργάζεται σε ένα ερµηνευτικό 

παράδειγµα. Ο στόχος είναι να προσδιοριστούν σηµαντικά θέµατα ή κατηγορίες µέσα 

σε ένα σώµα δεδοµένων και να παρέχουν µια πλούσια περιγραφή της κοινωνικής 

πραγµατικότητας που δηµιουργείται από τα θέµατα αυτά / κατηγορίες όπως τα 

βιώνουν/αντιλαµβάνονται τα υποκείµενα της έρευνας σε µια συγκεκριµένη χρονική 

στιγµή. Μέσα από την προσεκτική προετοιµασία των δεδοµένων,  την κωδικοποίησή 

τους και την ερµηνεία, τα αποτελέσµατα της ποιοτικής ανάλυσης περιεχοµένου 

µπορεί να υποστηρίξουν την ανάπτυξη νέων θεωριών και µοντέλων, καθώς και να 

συνδράµουν στην επικύρωση των υφιστάµενων θεωριών και να παρέχουν ένα µεγάλο 

πλήθος περιγραφών συγκεκριµένων καταστάσεων ή φαινοµένων.(Zhang & 

Wildemuth, 2009). 

Σηµαντική βοήθεια για την ανάλυση περιεχοµένου των δεδοµένων της συγκεκριµένης 

εργασίας  αποτέλεσε  η εργασία των Zhang & Wildemuth (2009) που περιγράφουν τη 

διαδικασία µε λεπτοµέρειες σε οχτώ βήµατα: 

�  Προετοιµασία των δεδοµένων µε την αποµαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων. 

Αρχικά οι συνεντεύξεις µαγνητοφωνήθηκαν και κατόπιν 

αποµαγνητοφωνήθηκαν για να µετατραπούν σε γραπτό κείµενο πριν 

ξεκινήσει η ανάλυση. 

� Καθορισµός της Μονάδας Ανάλυσης. 

Ως µονάδα ανάλυσης στη συγκεκριµένη έρευνα καθορίστηκε το θέµα 

(∆ηµητρόπουλος,2001:147). 

Η µονάδα ανάλυσης αναφέρεται στη βασική µονάδα του κειµένου που 

πρόκειται να ταξινοµηθεί κατά την ανάλυση περιεχοµένου. Η βασική µονάδα 

ανάλυσης θα πρέπει να έχει ξεκάθαρο περιεχόµενο καθώς οι οποιεσδήποτε 

αδυναµίες στον ορισµό της µπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία της  

κωδικοποίησης καθώς και τη συγκρισιµότητα των αποτελεσµάτων µε άλλες 

παρόµοιες µελέτες (De Wever et al., 2006). Ως εκ τούτου, ο καθορισµός της 
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µονάδας ανάλυσης αποτελεί τη πιο σηµαντική και θεµελιώδη ενέργεια κατά 

τη διεξαγωγή της ανάλυσης περιεχοµένου. (Weber, 1990). 

 Η ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου χρησιµοποιεί συνήθως µεµονωµένα 

θέµατα ως µονάδα ανάλυσης, παρά τις φυσικές γλωσσικές µονάδες (π.χ., 

λέξη, πρόταση, ή παράγραφο) περισσότερα συχνά χρησιµοποιείται στην 

ποσοτική ανάλυση περιεχοµένου. Η βασική ιδέα ενός θέµατος µπορεί να 

εκφραστεί σε µια λέξη, µια φράση, µια παράγραφο, ή  σε ένα ολόκληρο 

έγγραφο. Όταν χρησιµοποιείτε  το θέµα ως µονάδα ανάλυσης που κατά κύριο 

λόγο ο ερευνητής αναζητά τις εκφράσεις  που αναφέρονται σε αυτό το θέµα 

(Minichiello et al., 1990).   

Στην εργασία µας εκχωρήθηκε ένας κωδικός σε ένα κοµµάτι κειµένου 

οποιουδήποτε µεγέθους, εφ' όσον αυτό το κοµµάτι αντιπροσώπευε ένα µόνο 

θέµα ή ζήτηµα που παρουσίαζε ενδιαφέρον για το ερευνητικό µας ερώτηµα. 

Τα δεδοµένα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών οργανώθηκαν, 

αναλύθηκαν και συζητήθηκαν γύρω από 13 θέµατα.Τα 13 θέµατα που αποτέλεσαν 

και τις µονάδες ανάλυσης ήταν τα εξής : Περιεχόµενο του όρου «επαγγελµατική 

ανάπτυξη», ∆ραστηριότητες επαγγελµατικής ανάπτυξης, Εστίες δυσχερειών 

νεοεισερχόµενων εκπαιδευτικών, Νεοεισερχόµενοι εκπαιδευτικοί και Πανεπιστηµιακές 

σπουδές, Νεοεισερχόµενοι εκπαιδευτικοί και Εισαγωγική επιµόρφωση, Προγράµµατα 

Συµβουλευτικής Καθοδήγησης και Προσδοκώµενα οφέλη για τους νεοεισερχόµενους 

εκπαιδευτικούς, Προγράµµατα Συµβουλευτικής Καθοδήγησης και Προσδοκώµενα 

οφέλη για τους Μέντορες, Προσόντα και εκπαίδευση Μεντόρων, Πλαίσιο της 

µεντορικής σχέσης,  Στρατηγικές και περιεχόµενο της µεντορικής σχέσης,  Χρόνος και 

διαθεσιµότητα του µέντορα, Κίνητρα για τους µέντορες  και  Ο Μέντορας ως 

αξιολογητής. 

 

�  Ανάπτυξη Κατηγοριών και  Συστήµατος Κωδικοποίησης 

 

 Οι Κατηγορίες και το σύστηµα κωδικοποίησης µπορεί να προέρχονται από 

τρεις πηγές:  από τα δεδοµένα,  από προηγούµενες σχετικές έρευνες και  από 

τη θεωρία. Το σύστηµα κωδικοποίησης µπορεί να αναπτυχθεί τόσο 

επαγωγικά  όσο και αφαιρετικά. Σε µελέτες όπου δεν υπάρχουν  διαθέσιµες 
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θεωρίες, θα πρέπει να δηµιουργηθούν κατηγορίες επαγωγικά από τα 

δεδοµένα.  Η επαγωγική ανάλυση περιεχοµένου είναι ιδιαίτερα κατάλληλη 

για µελέτες που σκοπεύουν να αναπτύξουν θεωρία, παρά  για εκείνες τις 

µελέτες που σκοπεύουν να περιγράψουν ένα συγκεκριµένο φαινόµενο ή να 

επαληθεύσουν  µια υπάρχουσα θεωρία. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις  θα µπορούσε µια προκαταρκτική µελέτη ή µια 

θεωρία να αποτελέσει τη βάση µιας ερευνητικής προσπάθειας. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις µπορεί να δηµιουργηθεί ένας αρχικός κατάλογος των 

κατηγοριών κωδικοποίησης από προηγούµενες έρευνες  ή τη θεωρία που 

µπορούν όµως  να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, καθώς 

νέες κατηγορίες µπορούν να προκύψουν επαγωγικά (Miles & Huberman, 

1994). Η υιοθέτηση των συστηµάτων κωδικοποίησης που αναπτύχθηκαν σε 

προηγούµενες µελέτες έχει το πλεονέκτηµα της υποστήριξης  ύπαρξης 

ανάλογων διαπιστώσεων και  της σύγκρισης των αποτελεσµάτων της έρευνας 

σε πολλαπλές µελέτες. 

Στην συγκεκριµένη εργασία η ανάπτυξη των κατηγοριών και του συστήµατος 

κωδικοποίησης βασίστηκε σε προηγούµενες έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε διεθνές 

επίπεδο αλλά και στη ∆ηµόσια διαβούλευση του ΥΠ∆ΒΜΘ(2010) για την εισαγωγή 

του θεσµού του Μέντορα στην εκπαίδευση. Ως µονάδα µέτρησης κατά κανόνα σε 

ανάλυση απαντήσεων σε ανοιχτές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια συνέντευξης 

λαµβάνεται ο ερωτώµενος (Φίλιας, 1996:208). Μετά την προσεκτική ανάγνωση όλων 

των κειµένων και µε τη βοήθεια του εννοιολογικού µας πλαισίου και του οδηγού 

συνέντευξης, κατασκευάστηκαν κάποιες αρχικές δοκιµαστικές κατηγορίες, οι οποίες 

τροποποιούνταν στην πορεία της διαδικασίας. Τα δεδοµένα της έρευνας 

αντιπαραβάλλονταν συνεχώς µε τις κατηγορίες που είχαν δηµιουργηθεί   µέχρι οι 

κατηγορίες να πάρουν την τελική τους µορφή. Τελικά µετά την τελική επεξεργασία 

των αποτελεσµάτων  «κατασκευάστηκαν» συνολικά  62 κατηγορίες και για 5 από 

αυτές 18 υποκατηγορίες. Οι  κατηγορίες αυτές οµαδοποιήθηκαν  στα 13 θέµατα που 

είχαν οριστεί ως µονάδες ανάλυσης και αυτά µε τη  µε τη σειρά τους « 

ταξινοµήθηκαν» στους πέντε θεµατικούς άξονες της έρευνάς µας. Κάθε άξονας 

αντιστοιχούσε και σε ένα από τα πέντε ερευνητικά µας ερωτήµατα. Ο Ιωσηφίδης 
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(2003) άλλωστε υποδεικνύει αυτή την τεχνική ως  κατάλληλη για τη βελτίωση και 

οµαδοποίηση των κατηγοριών. 

Οι άξονες αυτοί έχουν ως εξής: 

ΑΞΟΝΑΣ 1: Απόψεις εκπαιδευτικών για το περιεχόµενο του όρου «επαγγελµατική 

ανάπτυξη» 

ΥΠΟΑΞΟΝΑΣ 1) Περιεχόµενο του όρου «επαγγελµατική ανάπτυξη» 

ΥΠΟΑΞΟΝΑΣ 2 )∆ραστηριότητες επαγγελµατικής ανάπτυξης 

     α) Χαρακτηριστικά δραστηριοτήτων επαγγελµατικής ανάπτυξης που συµβάλουν 

στην επαγγελµατική ανάπτυξη 

     β) Χαρακτηριστικά δραστηριοτήτων επαγγελµατικής ανάπτυξης που δεν  

συµβάλουν ουσιαστικά στην επαγγελµατική ανάπτυξη 

 

 ΑΞΟΝΑΣ 2: Νεοεισερχόµενοι εκπαιδευτικοί και επαγγελµατική ανάπτυξη- 

Πανεπιστηµιακές σπουδές-Εισαγωγική Επιµόρφωση 

ΥΠΟΑΞΟΝΑΣ 1)   Εστίες δυσχερειών νεοεισερχόµενου 

ΥΠΟΑΞΟΝΑΣ 2) Νεοεισερχόµενοι εκπαιδευτικοί-Πανεπιστηµιακές σπουδές και 

Εισαγωγική Επιµόρφωση και η συµβολή τους στην  επαγγελµατική τους ανάπτυξη. 

 

ΑΞΟΝΑΣ 3: Απόψεις εκπαιδευτικών για τη συµβολή του Θεσµού του Μέντορα στην  

επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών  

                                               α) Προσδοκώµενα οφέλη για τον Καθοδηγούµενο 

                                               β)  Προσδοκώµενα οφέλη για τον Μέντορα 

 

ΑΞΟΝΑΣ 4: Απόψεις εκπαιδευτικών για τα προσόντα και την εκπαίδευση ενός 

Μέντορα έτσι ώστε να συµβάλλει ουσιαστικά στην επαγγελµατική ανάπτυξη του 

νεοεισερχόµενου εκπαιδευτικού. 

Επιµέρους Θέµατα:  

ΥΠΟΑΞΟΝΑΣ 1 )Τυπικά –Άτυπα προσόντα-δεξιότητες του Μέντορα 

ΥΠΟΑΞΟΝΑΣ 2) Εκπαίδευση Μεντόρων 

 

ΑΞΟΝΑΣ 5: Απόψεις εκπαιδευτικών για το πλαίσιο, το περιεχόµενο και τις 

στρατηγικές µιας αποτελεσµατικής σχέσης Συµβουλευτικής Καθοδήγησης 

(mentoring). 
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Επιµέρους θέµατα:  

ΥΠΟΑΞΟΝΑΣ   1)    Τρόπος επιλογής Μέντορα 

ΥΠΟΑΞΟΝΑΣ 2) Προϋποθέσεις,  περιεχόµενο, στρατηγικές – Χρόνος και 

διαθεσιµότητα  Μέντορα. 

ΥΠΟΑΞΟΝΑΣ 3)    Κίνητρα για τους  Μέντορες 

ΥΠΟΑΞΟΝΑΣ 4)    Μέντορες ως αξιολογητές. 

 

 

� Έλεγχος  της Κωδικοποίησης σε ένα δείγµα των δεδοµένων.  

 

Στην παρούσα εργασία η κωδικοποίηση ελέγχθηκε αρχικά ως προς τη συνοχή 

και τη συνάφειά της σε ένα µικρό δείγµα (τρεις συνεντεύξεις) και σε κάποιες 

περιπτώσεις (π.χ. στα θέµατα των κινήτρων για τους µέντορες) χρειάστηκε να 

αναθεωρηθεί. 

� Κωδικοποίηση όλων των δεδοµένων. 

Στη συνέχεια η κωδικοποίηση  εφαρµόστηκε σε ολόκληρο το σώµα του 

δεδοµένων της έρευνας. 

� Αξιολόγηση  της συνοχής και της συνέπειας της κωδικοποίησης 

Μετά την κωδικοποίηση του συνόλου των δεδοµένων, έγινε επανεξέταση της 

συνοχής της κωδικοποίησης. ∆εν είναι ασφαλές να υποθέσουµε ότι, αν ένα 

δείγµα ήταν γραµµένο µε ένα συνεπή και αξιόπιστο τρόπο,  ότι και η 

κωδικοποίηση του συνόλου του κειµένου είναι επίσης συνεπής. Υπάρχει το 

ενδεχόµενο επειδή η επεξεργασία είναι καθαρά έργο 

υποκειµένων(ανθρώπων) και όχι µηχανών(π.χ. υπολογιστών)να έχουν γίνει 

λάθη κατά τη διάρκεια της κωδικοποίησης. Νέες κατηγορίες µπορεί να έχουν 

προστεθεί µετά τον αρχικό έλεγχο της συνέπειας της κωδικοποίησης. Επίσης, 

η κατανόηση του περιεχοµένου των κατηγοριών και οι κανόνες  

κωδικοποίησης µπορεί να αλλάξουν ελαφρά  κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας, πράγµα που  µπορεί να οδηγήσει σε µεγαλύτερη ασυνέπεια 

(Miles & Huberman, 1994; Weber, 1990).  

 

� ∆ιατύπωση  συµπερασµάτων από τα κωδικοποιηµένα δεδοµένα. 
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Αυτό είναι το πιο κρίσιµο βήµα στη διαδικασία  της ανάλυσης, και η επιτυχία 

του εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις συλλογιστικές δεξιότητες του 

ερευνητή. Σε αυτό το στάδιο, διατυπώθηκαν τα συµπεράσµατα και  

παρουσιάστηκαν «ανακατασκευασµένες» οι έννοιες που προήλθαν από τα 

δεδοµένα. Πιο συγκεκριµένα  σε αυτό το στάδιο έγινε η διερεύνηση των 

ιδιαίτερων διαστάσεων των κατηγοριών, καθώς και ο προσδιορισµός των 

σχέσεων µεταξύ των κατηγοριών, αποκαλύπτοντας κάποια κοινά 

επαναλαµβανόµενα στοιχεία (Bradley, 1993).  

 

� Παρουσίαση της µεθοδολογίας και των ευρηµάτων της έρευνας  

Τέλος ,προκειµένου να καταστεί δυνατή η επανάληψη της ερευνητικής 

διαδικασίας και για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της 

έρευνας, έγινε προσπάθεια να καταγραφούν και να περιγραφούν οι 

διαδικασίες και διεργασίες που ακολουθήθηκαν, όσο το δυνατόν µε 

µεγαλύτερη ακρίβεια και σε όλες τους τις λεπτοµέρειες (Patton, 2002).  

Σε ότι αφορά στον χαρακτήρα της ανάλυσης περιεχοµένου, η Λαµπίρη-∆ηµάκη 

τονίζει ότι µπορεί να είναι τόσο ποσοτικού όσο και ποιοτικού χαρακτήρα. Αυτό 

εξαρτάται πάντα από την εστίαση του ενδιαφέροντος του ερευνητή. Αν ο ερευνητής 

ενδιαφέρεται για την απουσία ή αντίστοιχα την παρουσία των σηµαντικών στοιχείων 

που περιέχονται στο τεκµήριο που ερευνά µπορεί να είναι ποιοτική. (Λαµπίρη-

∆ηµάκη,2003).Αν ο ερευνητής ενδιαφέρεται για την συχνότητα εµφάνισης των 

ενοτήτων ανάλυσης τότε η ανάλυση µπορεί να έχει ποσοτικό χαρακτήρα. Όπως 

επισηµαίνει ο Βάµβουκας η ποιοτική ανάλυση εστιάζει στο ενδιαφέρον και στο 

καινούριο ως προς το σκοπό της , άσχετα από τη συχνότητα εµφάνισης , ενώ η 

ποσοτική αγνοεί τα στοιχεία που έχουν χαµηλή συχνότητα εµφάνισης  (Βάµβουκας, 

2007).  

  Στη συγκεκριµένη έρευνα υιοθετήθηκε ο αλληλοσυµπληρωµατικό χαρακτήρα 

ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης. Κατά κύριο χρησιµοποιήθηκε ο ποιοτικός 

χαρακτήρας  ανάλυσης, καθώς, πρωτίστως, µας ενδιέφεραν τα στοιχεία που είχαν 

αξία σε σχέση µε το σκοπό, το περιεχόµενο και την προβληµατική της έρευνας. 

Βέβαια σε αρκετά µεγάλο βαθµό δε στάθηκε δυνατό να αντισταθούµε σε κάποια 
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«ποσοτική» προσέγγιση των δεδοµένων, όταν αναφερθήκαµε και σε συχνότητα 

εµφάνισης κάποιων κατηγοριών. Αυτό φυσικά δε σηµαίνει ότι αγνοήσαµε τα  

στοιχεία εκείνα που είχαν χαµηλή συχνότητα εµφάνισης καθώς η προσπάθειά µας 

είχε ως στόχο  να εστιάσουµε και στα στοιχεία εκείνα που παρουσίασαν έντονο 

ενδιαφέρον για την «διαφορετικότητά» τους. 

 

4.4. Εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας 

 

Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία αποτελούν αναγκαία-απαραίτητα στοιχεία για την 

ορθή διεξαγωγή µιας έρευνας(Παρασκευόπουλος,1993). 

Η εγκυρότητα αναφέρεται στην ακρίβεια µε την οποία το ερευνητικό εργαλείο, που 

επιλέχτηκε, παρατηρεί, εντοπίζει ή µετρά το χαρακτηριστικό ή τα χαρακτηριστικά 

που θέλουµε να ερευνήσουµε (Mason,2003 ; Ιωσηφίδης,2008).Όπως αναφέρει η 

Mason(2003) στη εγκυρότητα συµβάλλει η δηµιουργία «λειτουργικών ορισµών» 

καθώς επίσης και η σύνθεση από µέρους του ερευνητή του κατάλληλου δείγµατος  

της έρευνας. 

Παράλληλα, τηρήθηκαν τα βασικά κριτήρια εγκυρότητας (µεθοδικότητα, 

επαναληπτικότητα, εµπειρικότητα, δηµοσιότητα, επικύρωση από τους συµµετέχοντες, 

αντικειµενικότητα) όπως προτείνονται από τη βιβλιογραφία. 

(Βάµβουκας,2007;Ιωσηφίδης,2008;Λαµπίρη-∆ηµάκη,2003). 

Συγκεκριµένα η µεθοδικότητα αναφέρεται στον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας µε 

κατάλληλες µεθόδους (στη συγκεκριµένη έρευνα η ποιοτική µέθοδος ) και 

τεχνικές(στην έρευνά µας η ηµιδοµηµένη συνέντευξη) µε προδιαγεγραµµένο 

σχέδιο(οδηγός συνέντευξης).Η επαναληπτικότητα αναφέρεται στην περιγραφή του 

τρόπου διεξαγωγής µε κάθε λεπτοµέρεια και ακρίβεια έτσι ώστε να επιτρέπεται η 

επανάληψή της από άλλον ή άλλους ερευνητές στο µέλλον. Η εµπειρικότητα 

αναφέρεται στην ακρίβεια και τη σαφήνεια µε την οποία προσδιορίστηκε το  

εννοιολογικό περιεχόµενο των ερευνητικών ερωτηµάτων , ώστε οι σχετικές έννοιες 

να µπορούν αν παρατηρηθούν και να καταγραφούν. Η δηµοσιότητα αναφέρεται στη 

δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας και στην παροχή της δυνατότητας 
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σε άλλα πρόσωπα να έχουν πρόσβαση σε αυτά , ώστε να αναπαραχθούν και να 

επαναληφθούν.(Βάµβουκας,2007) 

 Η επικύρωση από τους συµµετέχοντες αφορά στην επιβεβαίωση των ευρηµάτων και 

των ερµηνειών της έρευνας από τους ίδιους τους συµµετέχοντες όταν η έρευνα 

ολοκληρωθεί.(Ιωσηφίδης,2008) 

 Για τον έλεγχο της αντικειµενικότητας γίνεται συνήθως  χρήση δύο διαφορετικών 

µεθοδολογικών εργαλείων.(π.χ. ατοµικές συνεντεύξεις και focus group).Στα πλαίσια 

αυτής της έρευνας ίσως να µην τηρήθηκε ενδεχοµένως εξ ολοκλήρου αυτό το 

τελευταίο κριτήριο εγκυρότητας γιατί οι συνθήκες και ο χρόνος διεξαγωγής της 

έρευνας δεν το επέτρεψαν. Ωστόσο ο βαθµός αντικειµενικότητας είναι αρκετά 

ικανοποιητικός αφού για την έρευνα α) χρησιµοποιήθηκε ένα  δείγµα που παρείχε 

υψηλής ποιότητας δεδοµένα (Mason, 2003),β)µε την καθοδήγηση από την 

επιβλέπουσα σε σχέση µε τον ελάχιστο αριθµό των συνεντεύξεων που απαιτούνται 

για να θεωρείται επιστηµονική η έρευνα και να συγκεντρωθούν κατάλληλο σώµα 

απαντήσεων σε κοµβικές ερωτήσεις(Bell,1997), γ) µε την επισήµανση ότι τα 

αποτελέσµατα ισχύουν για συγκεκριµένο χώρο (Ν. Θεσσαλονίκης),και γ) στο γεγονός 

ότι τα αποτελέσµατα τίθενται στην διάθεση  και στον κριτικό έλεγχο της ερευνητικής 

κοινότητας, τα µέλη της οποίας έχουν τη δυνατότητα, επαναλαµβάνοντας την ίδια 

διαδικασία, είτε να τα επαληθεύσουν είτε να τα αναιρέσουν.(Λαµπίρη-∆ηµάκη,2003) 

Η αξιοπιστία της έρευνας αφορά στην ακρίβεια των ερευνητικών µεθόδων και 

τεχνικών και βασίζεται στη συµφωνία των µετρήσεων που γίνονται από 

διαφορετικούς ερευνητές , πάνω στα ίδια υποκείµενα και κάτω από τις ίδιες 

συνθήκες. Η έννοια της αξιοπιστίας αναφέρεται στο βαθµό συνέπειας της 

ερευνητικής διαδικασίας καθώς και στο βαθµό που τα αποτελέσµατα ,τα οποία θα 

παρουσιάσει η έρευνα ,θα έχουν ευρύτερη σηµασία και αξία (Ιωσηφίδης, 2008 ). 

Πολλές φορές η αξιοπιστία µιας έρευνας στηρίζεται σε ερευνητικό υλικό που 

αντλείται από διαφορετικές πηγές , προσεγγίζοντας τα ερευνητικά ερωτήµατα από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες και µε διαφορετικούς τρόπους.(Βάµβουκας,2007; 

Ζαφειρόπουλος,2005).Αυτό άλλωστε έγινε και  στην παρούσα έρευνα µε τη 

βιβλιογραφική επισκόπηση, την ηµιδοµηµένη συνέντευξη και την ανάλυση 

περιεχοµένου των συνεντεύξεων. 
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Προκειµένου να αυξηθεί ακόµη περισσότερο η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της 

έρευνας υιοθετήθηκαν τα παρακάτω: 

• Ο ερευνητής  προσαρµόστηκε στα δεδοµένα του προγράµµατος του 

ερωτώµενου. Έτσι, οι συναντήσεις που  καθορίστηκαν  έγιναν µε την 

συγκατάθεση των ερωτώµενων, στα µέρη και τις ώρες που τους διευκόλυναν 

(Παρασκευοπούλου-Κόλλια,2008). 

• Οι συµµετέχοντες έδωσαν την άδεια να µαγνητοφωνηθούν όσα ειπώθηκαν 

(Seidman, 1998: 49-62) και ενηµερώθηκαν για την πρόσβασή τους στα 

δεδοµένα της έρευνας και τα δικαιώµατά τους σ’ αυτά (Dörnyei, 2007) 

• Οι συµµετέχοντες δεν έδιναν προσωπικά στοιχεία στον ερευνητή. ∆όθηκαν οι 

απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την τήρηση της ανωνυµίας τους κατά την 

παρουσίαση των δεδοµένων στην παρούσα έρευνα.( Cohen, Manion & 

Morrison, 2000) Για αυτό άλλωστε και χρησιµοποιήθηκαν ψευδώνυµα στη 

θέση των πραγµατικών ονοµάτων τους18. 

• ∆όθηκαν διαβεβαιώσεις για την πιστή αποτύπωση των όσων λέχθηκαν κατά 

τη διάρκεια των συνεντεύξεων (Kvale, 1996 ) 

• Έγινε σαφές ότι η συνέντευξη γινόταν για ερευνητικούς σκοπούς στα πλαίσια 

της µεταπτυχιακής εργασίας του ερευνητή   και δεν αποσκοπούσε σε κανενός 

είδους αξιολόγηση των συµµετεχόντων.(Bell,1991 στo Cohen & Manion, 

1994). 

• Οι ερωτήσεις ήταν σαφείς, σε απλή γλώσσα και χωρίς να κατευθύνουν  τις 

απαντήσεις από τον ερευνητή. 

 

4.5   Οι περιορισμοί της έρευνας 

 

Ένας βασικός περιορισµός στη συγκεκριµένη έρευνα προέρχεται από τον ποιοτικό 

προσανατολισµό της έρευνάς µας, ο οποίος εµποδίζει την γενίκευση των 

                                                           
18

 Οι συµµετέχοντες στην έρευνα ενηµερώθηκαν για τη δυνατότητα τους να παραλάβουν το αρχείο της  συνέντευξης σε 

ψηφιακή µορφή είτε την αποµαγνητοφώνησή της σε γραπτό κείµενο. 
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αποτελεσµάτων – συµπερασµάτων σε ολόκληρο τον πληθυσµό των εργαζόµενων 

εκπαιδευτικών στην Π. Ε. της χώρας µας. 

Θα πρέπει επίσης να τονίσουµε ότι η χώρα µας δεν έχει παράδοση στον µεντορισµό 

ως επίσηµη πολιτική του κράτους για την οµαλή ένταξη των νεοεισερχόµενων 

εκπαιδευτικών στο χώρο της εκπαίδευσης. Φυσικά ανεπίσηµες µορφές Καθοδήγησης 

υπήρχαν και υπάρχουν στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά όχι σε θεσµικό επίπεδο. Ως 

εκ τούτου οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν την εµπειρία από την εφαρµογή του στην πράξη 

και αυτό αποτέλεσε ένα µεγάλο περιορισµό στην διεξαγωγή της έρευνας. 

Περιορισµούς ακόµη έθεσε στην έρευνα η πολιτική , κοινωνική και οικονοµική 

συγκυρία αφού οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών (µόνιµοι και αναπληρωτές) στην 

Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση περιορίστηκαν στο ελάχιστο ιδιαίτερα στην περιοχή του 

Ν.Θεσσαλονίκης όπου και εστιάστηκε το δείγµα της έρευνας. 

Χρειάζεται ακόµη να επισηµανθεί ότι η παρούσα µελέτη περιορίζεται στην εξέταση 

αγγλόφωνης (ευρωπαϊκής, αµερικανικής και αυστραλιανής) βιβλιογραφίας. Η 

απόδοση στην ελληνική γλώσσα ιδιαίτερα σηµαντικών όρων σχετικών µε το βασικό 

θέµα της εργασίας αποδείχθηκε ορισµένες φορές δύσκολο έργο και ίσως το 

µεταφραστικό αποτέλεσµα να µην είναι αρκετά ικανοποιητικό. Για το λόγο αυτό, 

όπου κρίθηκε ότι η ελληνική απόδοση χρειαζόταν περισσότερο εννοιολογικό 

«φωτισµό», παρατίθεται σε παρένθεση η αγγλική ορολογία αυτούσια. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων 

 

5.1 Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων 

 
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα δεδοµένα που 

παρήχθησαν από τη µετατροπή του µαγνητοφωνηµένου προφορικού λόγου των 

ερωτώµενων εκπαιδευτικών σε γραπτό κείµενο. Πρόκειται για το µέρος της εργασίας 

µας, πάνω στο οποίο στηρίζεται κυρίως η αναζήτηση απαντήσεων σε σχέση µε τα 

ερευνητικά µας ερωτήµατα. Η µορφή και το περιεχόµενο των ερωτήσεων που 

απάντησαν οι εκπαιδευτικοί ήταν όσο το δυνατόν πιο προσιτά στην καθηµερινή τους 
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«γλώσσα», προκειµένου να εκµαιευτούν οι απαραίτητες σχετικές µε την έρευνα 

πληροφορίες.  

 

 

5.1.1  Περιεχόμενο του όρου «Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών»  

 

Τα δεδοµένα από τα αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα των συνεντεύξεων της έρευνας 

ως προς το περιεχόµενο που έχει, κατά τη γνώµη των εκπαιδευτικών, ο όρος 

«επαγγελµατική ανάπτυξη», ταξινοµήθηκαν στις εξής κατηγορίες: επαγγελµατική 

µάθηση, δια βίου διαδικασία , προσωπική ανάπτυξη  και επαγγελµατική εξέλιξη-

σταδιοδροµία (Παράρτηµα ΙΙ-Πίνακας 7). 

Στην κατηγορία επαγγελµατική µάθηση, η οποία είναι η επικρατέστερη µαζί µε τη δια 

βίου διαδικασία σε συχνότητα αναφορών περιλαµβάνονται οι αναφορές σε εκείνες τις 

διαδικασίες που , είτε ακούσια είτε εκούσια, ατοµικά ή συλλογικά,  µπορούν να 

οδηγήσουν σε συγκεκριµένες αλλαγές στις επαγγελµατικές γνώσεις,  στις δεξιότητες,  

στις στάσεις, τις πεποιθήσεις ή τις ενέργειες των εκπαιδευτικών(π.χ. διάβασµα 

βιβλίων, µεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές , συµµετοχή σε σεµινάρια, 

επιµορφώσεις κάθε είδους, διαδικτυακή ενηµέρωση).Μια σηµαντική επίσης 

διαπίστωση που µπορεί να κάνει κάποιος διαβάζοντας τις δηλώσεις τους είναι η 

δεδοµένη άποψη των εκπαιδευτικών ότι η διδασκαλία είναι επάγγελµα και  ότι η 

επαγγελµατική ανάπτυξη αποτελεί για όλους τους εκπαιδευτικούς µια αναγκαιότητα. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουν: 

«…θεωρώ ότι είναι η συνεχής βελτίωση των δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού ή κάθε 
τουλάχιστον δηµόσιου λειτουργού µε τις ανάλογες πρακτικές που χρειάζεται να 
εφαρµόσει µέσα στο … στη σχολική του πραγµατικότητα, την παρακολούθηση 
επιµορφωτικών σεµιναρίων έτσι ώστε καθηµερινά να γίνεται όλο και πιο 
αποτελεσµατικός µέσα στην τάξη. Καλύτερος µεταδότης, καλύτερος κριτής. Και κυρίως 
να εφαρµόζει καινοτόµες δράσεις οι οποίες τόσο πολύ χρειάζονται στα ελληνικά 
σχολεία.» (Ε13) 

«…επαγγελµατική ανάπτυξη, εγώ καταλαβαίνω, κάθε δραστηριότητα και διαδικασία 
που κάνει ο εκπαιδευτικός ή η εκπαιδευτικός για να βελτιώσει τις δεξιότητες πρακτικής 
αλλά και τις γνώσεις οι οποίες χρειάζονται για να ασκήσουµε το επάγγελµα. Γιατί 
πλέον είναι επάγγελµα.»(Ε10) 

«Θεωρώ ότι ανάπτυξη σηµαίνει κάτι που βρίσκεται σε συνεχή και διαρκή εξέλιξη. ∆εν 
είναι κάτι στατικό. Αυτό σηµαίνει ότι τελειώνοντας ο εκπαιδευτικός το προπτυχιακό 
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του, τέλος πάντων, τµήµα, δεν είναι, όπως είπα και προηγουµένως, θεωρώ ότι δεν είναι 
έτοιµος. Θα πρέπει συνέχεια να εξελίσσεται, θα πρέπει συνέχεια να ενηµερώνεται για 
ότι συµβαίνει γύρω του διότι όλα αλλάζουν..»(Ε16) 

«Η επαγγελµατική ανάπτυξη, τη θεωρώ σαν διαδικασία, µια διαρκή διαδικασία 
εκµάθησης που ως στόχο έχει να βελτιώσει … να βελτιώσει (…), να µας κάνει 
καλύτερους µε αποτέλεσµα (…) η προσπάθειά µας να γίνουµε καλύτεροι στο χώρο της 
δουλειάς µας. Αυτό το πετυχαίνεις µέσα από κάποιες συγκεκριµένες δραστηριότητες, 
ενέργειες, στις οποίες συµµετέχεις στη διάρκεια της σταδιοδροµίας σου, στη διάρκεια 
της καριέρας σου.»(Ε14) 

«∆εν µπορώ να πω ότι ένας δάσκαλος που έχει πάντοτε πολλά χρόνια υπηρεσίας 
πάντοτε εξελίσσεται επαγγελµατικά. Πρέπει να έχεις και εσύ ο ίδιος το ενδιαφέρον, να 
ενηµερώνεσαι και να εξελίσσεσαι, να αυτοεξελίσσεσαι… Υπάρχουν πάρα πολλά 
πράγµατα που µπορείς να ενηµερώνεσαι είτε µέσω του διαδικτύου είτε µέσω κάποιων 
βιβλίων που … η επιστήµη συνέχεια εξελίσσεται και έτσι πρέπει κι εσύ µόνος σου να 
εξελίσσεσαι».(Ε3) 

 

 ∆ύο εκπαιδευτικοί συνδέουν την επαγγελµατική ανάπτυξη όχι µόνο µε την 

επαγγελµατική µάθηση αλλά και µε την προσωπική ανάπτυξη. 

«Το ένα επίπεδο είναι το τι παρακολουθείς, επιµορφώνεσαι, είτε µόνος σου είτε µέσα από 
κάποια σεµινάρια και ο δεύτερος άξονας είναι αυτό που έχει σχέση µε την εµπειρία σου και τη 
θέση σου µέσα στην τάξη. Όσα περνάν τα χρόνια µέσα απ’ τη δουλειά σου πιστεύω ότι 
αναπτύσσεσαι επαγγελµατικά και αντιµετωπίζεις τα διάφορα προβλήµατα που σου προκύπτουν 
µε µεγαλύτερη ωριµότητα» (Ε2) 

«Ούτως ή άλλως εξελίσσεται η επιστήµη της παιδαγωγικής. Πρέπει να ενηµερώνεται συνεχώς. 
Έτσι δεν είναι; Να παρακολουθεί κάποια σεµινάρια, να πηγαίνει, να … αυτό εννοώ να 
ενηµερώνεται. Στο διδασκαλείο ίσως να µπει, να … οι καθηγητές εκεί πέρα συνέχεια 
αλλάζουνε, κάθε ένας καθηγητής έχει τη δική του, το δικό του, ας πούµε, σκεπτικό διδασκαλίας 
και από κει να παίρνει, να παίρνει, να παίρνει, σαν σφουγγάρι … από διαφορετικές ας πούµε 
πηγές κι αυτός να βγάζει κάποιο αποτέλεσµα τέλος πάντων. Να µπορεί να … αυτό εννοώ. Αυτό 
εννοώ δηλαδή να εξελίσσεται πνευµατικά και … πνευµατικά να εξελίσσεται. ∆ηλαδή για να 
φτάσει να εξελιχθεί επαγγελµατικά πρέπει και ο ίδιος να εξελιχθεί σαν άτοµο πνευµατικά 
βέβαια µέσα στο επάγγελµά του.» (Ε7) 

Επίσης πέντε εκπαιδευτικοί συνδέουν την επαγγελµατική ανάπτυξη και µε την 
επαγγελµατική εξέλιξη και την αλλαγή θέσεων στην εκπαιδευτική ιεραρχία. 

 

«Όµως, νοµίζω, θεωρώ, και επαγγελµατική ανάπτυξη να αλλάζεις και λίγο θέσεις µέσα στην 
εκπαίδευση. ∆ηλαδή, στο πρώτο κοµµάτι που είπα, ήτανε, αφορά το έργο της δασκάλας, να 
είσαι καλύτερη υιοθετώντας προοδευτικά καλύτερες µεθόδους άρα αναπτύσσεσαι 
επαγγελµατικά σ’ αυτό το κοµµάτι… Τώρα επαγγελµατική ανάπτυξη όµως είναι να προχωράς 
και να αλλάζεις θέσεις στην ιεραρχία που υπάρχει στην εκπαίδευση. Αυτό το πιστεύω.»(Ε8) 
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««∆ηλαδή να ξεκινήσει από ένας απλός δάσκαλος να φτάσει διευθυντής; Υποδιευθυντής και 
διευθυντής; Που κι αυτό είναι ανάπτυξη. Ή να γίνει ας πούµε … πιστεύω ότι είναι ανάπτυξη. 
Και µπορεί στο τέλος να φτάσει … και καθηγητής στο πανεπιστήµιο της παιδαγωγικής. Κι αυτό 
ανάπτυξη είναι.»(Ε7) 
 
«Επαγγελµατική ανάπτυξη είναι η διαρκής προσπάθεια ενός ανθρώπου να µαθαίνει καινούργια 
πράγµατα για το επάγγελµά του και παράλληλα αυτό να έχει ως συνέπεια και το ανέβασµά του 
στην ιεραρχία της δουλειάς στην οποία βρίσκεται. ∆ηλαδή την ιεραρχία τη σχολική αν είναι 
εκπαιδευτικός, σε µια εταιρία αν είναι υπάλληλος εταιρίας. ∆ηλαδή παράλληλα και το κερδίζω 
προσόντα αλλά ταυτόχρονα αυτά τα χρησιµοποιώ ούτως ώστε µ’ αυτά να µπορέσω να 
προσφέρω τις υπηρεσίες µου στο φορέα που βρίσκοµαι…. Ναι, εγώ τα έχω ως συνώνυµα 
ανάπτυξη και εξέλιξη.»(Ε15) 
 
«Η επαγγελµατική ανάπτυξη νοµίζω ότι έχει να κάνει µε µια δια βίου ενηµέρωση, εξέλιξη, στη 
θεωρία, στην πράξη, στις διδακτικές µεθόδους, στα αναλυτικά προγράµµατα του 
εκπαιδευτικού.» (Ε18) 
 

Μία εκπαιδευτικός επίσης αναγνωρίζει ότι είναι συνώνυµη µε την έννοια της 

σταδιοδροµίας που χωρίζεται σε στάδια αναφέροντας µάλιστα αυτό της προσαρµογής 

στο εκπαιδευτικό περιβάλλον ως σηµαντικό στάδιο αυτής της διαδικασίας: 

 

«Γενικά, είναι η παιδαγωγική κατάρτιση του κάθε εκπαιδευτικού, οι δεξιότητες, η 
προσαρµογή στο εκπαιδευτικό µας περιβάλλον, η ενηµέρωση, η σταδιοδροµία γενικά. 
Αυτό.»(Ε12) 

 

Δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης  

 

Οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών που αφορούσαν στους τρόπους/ 

δραστηριότητες/ενέργειες που θεωρούν ότι προάγουν την επαγγελµατική τους 

ανάπτυξη   ταξινοµήθηκαν στις κατηγορίες: επιµόρφωση-σεµινάρια, εκπαιδευτική 

έρευνα, αυτοµόρφωση, επιπλέον σπουδές ( δεύτερο πτυχίο, µεταπτυχιακές σπουδές, 

∆ιδασκαλείο, διδακτορικό) και ανταλλαγή απόψεων-εµπειριών µε 

συναδέλφους.(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, Πίνακας 8) 

Η επαγγελµατική ανάπτυξη θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς που ρωτήθηκαν στα 

πλαίσια της έρευνας ότι µπορεί να προκύψει από οποιαδήποτε δραστηριότητα στην 

οποία µπορεί να συµµετέχει ένας εκπαιδευτικός, είτε διαβάζοντας ένα άρθρο της 

εκπαιδευτικής αρθρογραφίας  είτε συµµετέχοντας σε σεµινάρια και επιµορφώσεις 
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που οργανώνονται από τους επίσηµους φορείς της εκπαίδευσης και η συµµετοχή των 

εκπαιδευτικών είναι  είτε εθελοντική είτε υποχρεωτική. 

«Ό,τι έκανα µε βοήθησε. Τα πάντα. Και οι σχολές που παρακολούθησα επιπλέον και οι 
µεταπτυχιακές σπουδές και τα σεµινάρια και τα συνέδρια και οι επιµορφώσεις και το διάβασµα 
που έκανα από µόνη µου και η ενηµέρωση που είχα από παιδαγωγικά περιοδικά κλπ. Όλα, όλα, 
κάτι πρόσθεσαν.»(Ε16) 

«Κοίταξε. Πιστεύω ότι µε βοήθησε και η εξοµοίωση. Με βοήθησαν και τα ΠΕΚ, πάρα πολύ. Τα 
διάφορα σεµινάρια που πήγαινα κατά διαστήµατα δηλαδή είτε περιβαλλοντικής είτε 
πολιτιστικών.»(Ε19) 

Πολύ ψηλά στις ουσιώδεις δραστηριότητες που είχαν θετική συµβολή στην 

επαγγελµατικής τους µάθηση και συνακόλουθα στην επαγγελµατική τους ανάπτυξη 

αναφέρεται από τους ερωτώµενους εκπαιδευτικούς της έρευνας η συνεργασία και η 

παρατήρηση των συναδέλφων τους. Θεωρούν ότι έχει συµβάλλει περισσότερο από 

κάθε άλλο είδος µάθησης ,τυπικής ή άτυπης, στην βελτίωση τους έργου τους και στην 

αποτελεσµατικότητά τους ως εκπαιδευτικούς αφού τους έδωσε πρακτικές λύσεις στα 

προβλήµατα της εκπαιδευτικής καθηµερινότητας. 

«Κι ακόµη και τώρα συνηθίζω να παρατηρώ, να βλέπω τους συναδέλφους µου κι όταν 
βλέπω κάτι θετικό, µια ωραία στρατηγική διδασκαλίας πάλι θα την πάρω εγώ και θα την 
εντάξω στο δικό µου προσωπικό στυλ. Νοµίζω ότι κάτι τέτοιο από µόνο του θα το κάνει ο 
εκπαιδευτικός που θέλει να βελτιώσει τη διδασκαλία του».(Ε3) 

«Επαγγελµατικά έχω βοηθηθεί κυρίως από άλλους συναδέλφους, από συµβουλές που µου 
δίνανε ή από συζητήσεις που κάναµε µεταξύ µας δίνοντας ο ένας στον άλλο ιδέες πάνω 
στην εκπαίδευση των µαθητών, νέες ας πούµε µεθόδους προσέγγισης των µαθητών. Βασικά 
η συναναστροφή µε άλλους συναδέλφους νοµίζω εµένα µ’ έχει βοηθήσει, έχω πάρει πολλά 
από άλλους συναδέλφους.»(Ε4) 

«Το µόνο που κέρδισα είναι οι εµπειρίες των συναδέλφων. Αυτή δηλαδή η ανταλλαγή και η 
συζήτηση µεταξύ µα που λείπει από το σχολείο. ∆ηλαδή οι δάσκαλοι δεν έχουµε το χρόνο 
να συζητάµε, τόσο πολύ, µεταξύ µας..»(Ε9) 

«Αυτό, για µένα, ήταν το καλύτερο που έχω περάσει στα τόσα χρόνια γιατί σε πρακτικά 
προβλήµατα, τα οποία αυτά είχα εγώ ανάγκη, έτσι, µε διευκόλυνε και η συζήτηση µε τους 
άλλους εκπαιδευτικούς, που ήταν στην ίδια µοίρα µε µένα, αλλά περισσότερο η καταλυτική 
παρουσία του συµβούλου και του καθηγητή, τέλος πάντων. Μου δίνανε λύσεις για τα 
προβλήµατα, τα πραγµατικά, και άκουγα και για άλλα προβλήµατα από άλλους 
συναδέρφους. Εποµένως, ήταν το καλύτερο που έχω κάνει, για το δικό µου το χώρο».(Ε12) 

Παρόλα αυτά η επίδραση όλων αυτών των δραστηριοτήτων στη βελτίωση των 

δεξιοτήτων και των γνώσεων των εκπαιδευτικών δεν είναι κάθε φορά η ίδια. Οι 
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εκπαιδευτικοί σε οποιαδήποτε φάση της σταδιοδροµίας τους και αν βρίσκονται 

έρχονται αντιµέτωποι µε καταστάσεις τις οποίες για να αντιµετωπίσουν χρειάζονται 

στοχευµένη επιµόρφωση και υποστήριξη. Ταυτόχρονα οι εκπαιδευτικοί είναι 

ενήλικες που έχουν την προσωπική τους ιστορία και ένα σώµα γνώσεων που διαφέρει 

από πρόσωπο σε πρόσωπο. Οι δραστηριότητες λοιπόν επαγγελµατικής ανάπτυξης που 

βασίζονται σε ένα παραδοσιακό µοντέλο επαγγελµατικής µάθησης(βλ.Κεφ.2.5) είναι 

καταδικασµένες σε αποτυχία. Οι  πιθανές δραστηριότητες επαγγελµατικής ανάπτυξης 

θα πρέπει να τίθενται στην κρίση των εκπαιδευτικών και να τους παρέχεται η 

δυνατότητα επιλογής εκείνων των δραστηριοτήτων που οι ίδιοι κρίνουν ότι τους 

ταιριάζουν και θα τους βοηθήσουν πραγµατικά στη βελτίωση της πρακτικής τους.  

Αυτό τονίζει µε τον πιο σαφή τρόπο και η  παρακάτω δήλωση της εκπαιδευτικού: 

«Θεωρώ ότι για κάθε άνθρωπο υπάρχει ένα µέσο που τον καλύπτει καλύτερα. ∆ηλαδή 
άλλοι πιθανόν κερδίζουν περισσότερα από τα διαλεκτικού τύπου σεµινάρια άλλοι από τα 
βιωµατικού άλλοι από µόνοι τους όταν ασχολούνται και διαβάζουν. Θα έλεγα ότι καλό 
είναι να υπάρχει(σ.σ. η επιλογή) ούτως ώστε να µπορεί κάποιος να το επιλέξει».(Ε15) 
 

Οι δηλώσεις  των εκπαιδευτικών περιείχαν πολλά στοιχεία για την ποιότητα και την 

αποτελεσµατικότητα αυτών των δραστηριοτήτων. Έτσι, οι δηλώσεις τους 

αξιολογήθηκαν, ταξινοµήθηκαν και παρουσιάζονται παρακάτω µε κριτήριο κυρίως 

την ποιοτική τους διαφορά και την ουσιαστική τους επίδραση , σύµφωνα πάντα µε τη 

γνώµη των εκπαιδευτικών, στην επαγγελµατική τους ανάπτυξη. Στα  θετικά 

χαρακτηριστικά στοιχεία των δραστηριοτήτων επαγγελµατικής ανάπτυξης 

ταξινοµήθηκαν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων που, κατά 

δήλωση των εκπαιδευτικών, «πρόσθεσαν» ουσιαστικά στοιχεία στην επαγγελµατική 

τους ανάπτυξη , ενώ στα χαρακτηριστικά στοιχεία των δραστηριοτήτων  µε ελάχιστη  ή 

µηδαµινή συµβολή στην επαγγελµατική ανάπτυξη ταξινοµήθηκαν τα χαρακτηριστικά 

στοιχεία εκείνων των δραστηριοτήτων που , σύµφωνα µε τη γνώµη των 

εκπαιδευτικών, δεν συνέβαλαν ουσιαστικά ή δεν «πρόσθεσαν» κάτι καινούριο στην 

επαγγελµατική τους ανάπτυξη.  
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 Θετικά χαρακτηριστικά δραστηριοτήτων επαγγελµατικής ανάπτυξης  

Στις θετικές εµπειρίες των εκπαιδευτικών συγκαταλέγονται και κάθε είδους 

δραστηριότητες, που κατορθώνουν να γεφυρώσουν το χάσµα µεταξύ της θεωρίας και 

της πράξης. Τα βιωµατικού τύπου σεµινάρια  µε επίκεντρο µάλιστα την αίθουσα 

διδασκαλίας, το φυσικό δηλαδή περιβάλλον δραστηριοποίησης τους εκπαιδευτικού, 

συµπεριλαµβάνονται στις εµπειρίες µάθησης που προσφέρουν τα περισσότερα οφέλη 

σε έναν εκπαιδευτικό της πράξης. 

«Πιστεύω ότι µ’ έχει βοηθήσει το σεµινάριο, κυρίως για µένα, των ΤΠΕ, η µείζονα 
επιµόρφωση…. αυτό που θέλει ο εκπαιδευτικός είναι να γεφυρώσει το χάσµα ανάµεσα στη 
θεωρία και στην πράξη. Γεφύρωνε αυτό το πράγµα. ∆ηλαδή έδινε πολλές στρατηγικές, 
πολλές πρακτικές για την πράξη, για τη διδακτική πρακτική».(Ε3) 

«Πρόσφατα συµµετείχα σε ένα βιωµατικό εργαστήριο που έγινε πριν από δυο εβδοµάδες. 
Αφορούσε πάλι το πρόγραµµα αγωγής υγείας. Το θεώρησα πολύ διαφορετικό από όλα τα 
προηγούµενα γιατί ακριβώς ήτανε βιωµατικό».(Ε13) 
 
«Ο τρόπος µετάδοσης της γνώσης. Θεωρώ ότι έχω κερδίσει περισσότερα από τα 
βιωµατικού τύπου σεµινάρια.» (Ε15) 

 

«Εντάξει θα πάρεις κάποια πράγµατα αλλά αν δεν πας σε κάποια αίθουσα να συµµετέχεις 
και βιωµατικά ακόµα, πιστεύω ότι δεν θα πάρεις όπως θα πάρεις από ένα βιβλίο.(Ε19) 

Ένας εκπαιδευτικός τονίζει ότι και η ενασχόληση των εκπαιδευτικών µε την 

εκπαιδευτική έρευνα και η έρευνα δράσης, που αποτελεί µια εξαιρετική δυνατότητα 

των εκπαιδευτικών να ερευνήσουν και να αναστοχαστούν πάνω στο έργο τους µε 

στόχο τη βελτίωση του παραγόµενου έργου τους. Με αυτό τον τρόπο εποµένως 

συµβάλλει  και στην επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.  

«…συµβάλει στην επαγγελµατική ανάπτυξη και  η έρευνα (…) συµβάλει στην επαγγελµατική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Η δυνατότητα που µας δίνεται να κάνουµε έρευνα (…) για 
τον κύκλο του εκπαιδευτικού ερευνητή, για την έρευνα δράσης όπου ο εκπαιδευτικός 
παρατηρεί τη διδασκαλία του, στοχάζεται πάνω σ’ αυτήν, ερευνά την πρακτική του και µέσα 
από όλη αυτή τη διαδικασία επιµορφώνεται. Θα ‘λεγα και αναπτύσσεται και επαγγελµατικά 
µέσα απ’ αυτή τη διαδικασία.»(Ε14)  
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Χαρακτηριστικά στοιχεία δραστηριοτήτων µε ελάχιστη  ή µηδαµινή συµβολή στην 
επαγγελµατική ανάπτυξη 

 

Αντίθετα οι διαδικασίες/δραστηριότητες επαγγελµατικής ανάπτυξης που θεωρήθηκαν 

αναποτελεσµατικές ή και ουδέτερες/ επουσιώδεις από τους εκπαιδευτικούς ήταν 

αυτές που διατηρούσαν µια ποικιλία χαρακτηριστικών των παραδοσιακών µορφών 

επαγγελµατικής ανάπτυξης(βλ.κεφ.2.5).Τα προγράµµατα αυτά δεν µπόρεσαν να 

καλύψουν τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών, το χάσµα ανάµεσα στη θεωρία και 

στην πράξη και δεν έδωσαν απαντήσεις στα πιεστικά ερωτήµατα της εκπαιδευτικής 

καθηµερινότητας, καθώς ήταν αποπλαισιωµένα από την ελληνική εκπαιδευτική 

πραγµατικότητα. 

«∆υστυχώς όχι. Τα περισσότερα (σ.σ.σεµινάρια)  νοµίζω ότι δεν ήταν τόσο καλά 
οργανωµένα ώστε να µας βοηθήσουνε… Πολλές φορές τα σεµινάρια είναι όλα θεωρητικά, 
δεν έχουνε δοκιµαστεί, πιστεύω εγώ, πολλές φορές ενώ οι συνάδελφοι όταν δοκιµάζουν 
κάτι βλέπουν αν πετυχαίνει ή όχι.»(Ε4) 
 
«Αυτό, που µου έρχεται στο µυαλό, είναι ότι πολλές φορές παρακολούθησα, συµµετείχα σε 
προγράµµατα επιµόρφωσης ή σε ηµερίδες ή σε συνέδρια και πήγαινα µε προσδοκίες πολλές 
και τελικά αυτό το οποίο περίµενα δεν το έβλεπα. 
Τι ήταν αυτό που περίµενα; Από κάθε ένα περίµενα κάτι το διαφορετικό. Τώρα, ως 
παράδειγµα, µπορώ να πω ότι τις περισσότερες φορές αυτά τα οποία άκουγα δεν µε 
βοηθούσαν στην πράξη και θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ µεγάλο κενό αυτό. Άλλο η θεωρία και 
άλλο η πράξη».(Ε16) 

 
«Μαθησιακές δυσκολίες λέει. Σεµινάριο για µαθησιακές δυσκολίες. Αν δεν είναι βιωµατικό 
το σεµινάριο, έτσι να µπορείς να το ζήσεις και να το γευτείς καλά-καλά και να µην είναι 
µόνο µπλα-µπλα και θεωρίες, τότε για µένα δε µε βοηθάει αυτό το σεµινάριο.»(Ε2) 
 
«Ε, κάθε χρόνο συνηθίζονται να γίνονται επιµορφωτικά σεµινάρια. Όλα αυτά τα σεµινάρια 
θεωρώ ότι βασίζονται καθαρά σε θεωρίες χωρίς να προσφέρουνε πολύ µεγάλη ουσία στην 
πράξη και αναφέρονται κυρίως σε ιδεατά σχολεία. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουνε οι 
ελληνικές τάξεις είναι τα πολυπληθή τµήµατα, οι ιδιαιτερότητες που έχει ο κάθε µαθητής 
µέσα στην τάξη, και τα σεµινάρια αυτά θεωρώ ότι υστερούν πάνω σ’ αυτό το … δεν 
πετυχαίνουνε το στόχο που, τουλάχιστον, εγώ που θέλω…»(Ε13) 

 

 Συνήθως, δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί, σε αυτά τα επιµορφωτικά προγράµµατα δεν 

γίνεται η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών και οι εκπαιδευόµενοι προέρχονται 

από διαφορετικά επίπεδα επαγγελµατικής γνώσης. Επίσης διατηρούν έναν 

ακαδηµαϊκό χαρακτήρα µετάδοσης της γνώσης και δεν βασίζονται στις αρχές της 
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εκπαίδευσης ενηλίκων. Αυτό έχει ως  αποτέλεσµα να αποτελούν ένα ετερογενές 

µείγµα ακατάλληλο να πετύχει τους στόχους που τίθενται από πριν και φυσικά 

σχεδόν αδύνατο να οδηγήσει στην επαγγελµατική ανάπτυξη όλων. 

«…δηµιουργήθηκε µία οµάδα κι αυτό ίσχυε και για τα δύο τελευταία επιµορφωτικά 
προγράµµατα τα οποία παρακολούθησα, τα οποία οργανώνονται ουσιαστικά από το υπουργείο, 
και τα δύο. ∆εν διερευνήθηκαν οι επιµορφωτικές ανάγκες. Συγκροτήθηκαν κάποιες οµάδες 
εκπαιδευτικών, οι οποίοι είχανε τελείως διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες γιατί ξεκινούσανε 
µε διαφορετικές γνώσεις και διαφορετικές επιθυµίες. Ήτανε τυχαία η επιλογή και η σύσταση 
των οµάδων… Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι κάποιοι ξέρανε πάρα πολλά πράγµατα σε σχέση µε 
κάποιο αντικείµενο που µας δίδασκαν και κάποιοι άλλοι πολύ λιγότερα. Και άρα εγώ που 
µπορεί να ήξερα πάρα πολλά εκείνη την ώρα, θεωρούσα ότι ουσιαστικά δεν µου προσέφερε 
τίποτα η επιµόρφωση. Ο άλλος, πιθανών, που ήξερε πολύ λιγότερα να δυσκολευότανε γιατί το 
επίπεδο της επιµόρφωσης ήταν πολύ υψηλό γι’ αυτόν, εποµένως, δεν ανταποκρίνονταν στις 
ανάγκες κανενός µας».(Ε8) 

«Θα ‘λεγα ότι τα επιµορφωτικά προγράµµατα διατηρούνε ακόµα ακαδηµαϊκό χαρακτήρα, 
µεταδίδουν γνώσεις περισσότερο. Έλαβα υπόψη τον τρόπο (…) δεν ακολουθούν τις αρχές 
µάθησης των ενηλίκων (…) δεν ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες, έχουνε 
περισσότερο ένα θεωρητικό χαρακτήρα, ένα θεωρητικό περιεχόµενο.»(Ε14) 

 

 

5.1.2  Επαγγελματική ανάπτυξη και Νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί 

Εστίες δυσχερειών νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών. 

 

Τα δεδοµένα από τα αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα των συνεντεύξεων της έρευνας 

ως προς τις εστίες δυσχερειών µε τις οποίες, κατά τη γνώµη των εκπαιδευτικών,  

έρχεται αντιµέτωπος ένας εκπαιδευτικός κατά την είσοδό του στο επάγγελµα  

ταξινοµήθηκαν στις εξής κατηγορίες: άγχος-αίσθηµα αβεβαιότητας και ανεπάρκειας, 

αναλυτικά προγράµµατα-στρατηγικές διδασκαλίας , διαχείριση σχολικής τάξης, φόρτος 

εργασίας, σχέση µε τους γονείς, σχέσεις µε τη διεύθυνση και τους συναδέλφους  και 

νοµοθεσία-δικαιώµατα- υποχρεώσεις (Παράρτηµα ΙΙ-Πίνακας 9). 

Η πλειοψηφία των ερωτώµενων ( συνολικά 18 εκπαιδευτικοί) θεωρούν τη διαχείριση 

της σχολικής τάξης ως το σπουδαιότερο «πρόβληµα» που θα πρέπει να επιλύσει ο 

νεοεισερχόµενος εκπαιδευτικός. Χαρακτηριστικά είναι τα εξής αποσπάσµατα : 

«Γιατί µπορεί να αντιµετωπίσει κάποια προβλήµατα στο ξεκίνηµά του. Ε, έχουµε πολλά 
παραδείγµατα, π.χ. έτσι όπως τα φαντάζεται στην αρχή δεν είναι τα πράγµατα ένας 
δάσκαλος. Εγώ όταν πρωτοµπήκα ας πούµε στην τάξη νόµιζα ότι θα δω κάτι 
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διαφορετικό. Τα παιδιά 'καναν φασαρία, να φτάνω στο σηµείο ας πούµε να τα 
παρατήσω και να σηκωθώ να φύγω. ∆ηλαδή πιστεύω ότι πολλοί δάσκαλοι το 
αντιµετωπίζουν το θέµα της πειθαρχίας από τα παιδιά αυτό, το οποίο δεν το 
γνωρίζουνε, γιατί όταν έχεις να … πολλά παιδιά µέσα στην τάξη να αντιµετωπίσεις δεν 
είναι το ίδιο … θέλω να πω ότι στο µυαλό σου δεν έχεις ότι η πειθαρχία θα ‘ναι ένα 
πρόβληµα. Τα πιστεύεις όλα ότι θα ‘ναι ρόδινα».(Ε7) 
 
«Πρώτα απ’ όλα όταν είναι νεοδιοριζόµενος θα ‘χει πρόβληµα στην διαχείριση της 
τάξης. Σίγουρα!!!....Όταν πηγαίνεις σε ένα σχολείο µόνος σου και ξαφνικά βλέπεις 
τριάντα παιδάκια µέσα  στην τάξη τα οποία ξαφνικά αρχίζουν και τρέχουν , δεν ξέρεις 
πότε να  τα πρωτοµαζέψεις ..άρα µάλλον το πρόβληµα του νεοδιοριζοµένου είναι 
αυτό»(Ε17) 
 

∆εκαπέντε εκπαιδευτικοί αναφέρουν ως εµπόδιο προς υπέρβαση από τους 

νεοεισερχόµενους εκπαιδευτικούς την εφαρµογή των αναλυτικών προγραµµάτων και 

την επιλογή ενδεδειγµένων και αποτελεσµατικών στρατηγικών διδασκαλίας. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουν: 

«Πολλές φορές οι νέοι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται και στη διδασκαλία και στην 
προσέγγιση των µαθητών και πιστεύω ότι χρειάζονται κάποια βοήθεια πάνω σ’ αυτά τα 
θέµατα. Έχει τύχει να, ας πούµε και φοιτητές όταν παρακολουθούν, όταν 
παρακολουθούµε φοιτητές πολλές φορές χάνονται. ∆εν µπορούµε να προσεγγίσουνε και 
τους µαθητές αλλά και να επεξεργαστούν τη διδακτέα ύλη µε τρόπο ώστε να βοηθήσουν 
τους µαθητές και τις µαθήτριες».(Ε4) 

«Θα συναντήσει δυσκολίες, πολλές φορές θα του τύχουνε παιδάκια µε διάφορα 
προβλήµατα όπου … , προβλήµατα µαθησιακά, για τα οποία δε νοµίζω ότι 
προετοιµαζόµαστε επαρκώς να τα αντιµετωπίσουµε».(Ε9) 

 

Οι κατηγορίες άγχος-αίσθηµα αβεβαιότητας και ανεπάρκειας, , σχέση µε τους γονείς, 

σχέσεις µε τη διεύθυνση και τους συναδέλφους   συγκέντρωσαν τον ίδιο αριθµό 

αναφορών (12 εκπαιδευτικοί για την κάθε κατηγορία). 

Χαρακτηριστικά είναι τα αποσπάσµατα που παρατίθενται: 

«Τα παιδιά ενθουσιαζόταν από τους νέους αλλά ήταν και πολύ σκληροί απέναντί τους. 
Αυτή τη σκληράδα που δεχόντουσαν τους πλήγωνε πάρα πολύ και τους έφερνε σε 
αδιέξοδο..» (Ε2) 

 «Ένας νεοδιοριζόµενος εκπαιδευτικός πιθανώς έχει αυτό το άγχος του εκπαιδευτικού 
που µπαίνει για πρώτη φορά µέσα στην τάξη παρόλο που σίγουρα έχει κάνει 
παρακολουθήσεις σε τάξεις, έχει κάνει και διδασκαλία σε τάξεις..» (Ε3) 

«….όταν πρωτοπάτησα το πόδι µου µέσα σε µια σχολική τάξη 26 ατόµων έκτης 
δηµοτικού, θεώρησα ότι εκείνη την ώρα έχανα τη γη κάτω από τα πόδια µου, είχα 
τροµερό άγχος, τροµερή ανασφάλεια, αβεβαιότητα».(Ε13) 

«Γιατί εκτός από τους συναδέλφους τους διευθυντές …αυτούς όλους που κινούνται  µες 
σε ένα σχολείο..που να ξέρεις πώς να µιλήσεις πώς να φερθείς είναι επίσης και οι 
γονείς. ∆ηλαδή ο νεοδιοριζόµενος ξαφνικά βλέπει έναν γονιό να ωρύεται για το τι έγινε 
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ένα γεγονός µέσα στην τάξη –εγώ δηλαδή το συνάντησα αυτό. Ήρθαν µου είπαν τι έγινε 
µε εκείνο το παιδάκι, εγώ δεν είχα ιδέα. Και µέχρι να µάθω τι έγινε σε µια ώρα που δεν 
ήµουν εγώ έχανε ένα άλλο µάθηµα , εγώ είχα φύγει την 4η ώρα και αυτό έγινε την 5η 

ώρα ,.. ναι αλλά µε κυνηγούσαν έµενα γιατί ήταν τα παιδάκια της δικιάς µου τάξης… 
τέτοια πράγµατα δηλαδή τα οποία σου χαλάνε όλη τη µέρα και ενώ έχεις άλλα 
πράγµατα να σκεφτείς, να ετοιµάσεις ,το περιεχόµενο, τις ασκήσεις σου, το µάθηµά σου 
µπλέκονται αυτά τα πράγµατα και δεν µπορείς να λειτουργήσεις» (Ε17) 

 

Η  ανεπαρκής γνώση της εκπαιδευτικής νοµοθεσίας και η συνακόλουθη άγνοια των 

δικαιωµάτων καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν αποτελεί 

σύµφωνα µε τη γνώµη  πέντε εκπαιδευτικών του δείγµατός µας ένα ουσιαστικό 

εµπόδιο στα πρώτα επαγγελµατικά τους βήµατα. Είναι χαρακτηριστικό το 

απόσπασµα: 

«Ακόµα και µέσα στην τάξη δηλαδή το πώς θα διαχειριστείς προβλήµατα της 
καθηµερινότητας……… πως θα γνωρίζεις τις υποχρεώσεις σου, τα καθήκοντά σου, σε 
σχέση µε το σύλλογο διδασκόντων, νοµοθεσία ενδεχοµένως, υποχρεώσεις, καθήκοντά που 
έχεις. Όλα αυτά δεν τα γνωρίζεις ασφαλώς στα πρώτα σου βήµατα και όλο αυτό σου 
προσθέτει ένα µεγάλο ποσό άγχους».(Ε14) 

 

Ένας εκπαιδευτικός αναφέρθηκε επίσης και στο φόρτο εργασίας ως ένα σηµαντικό 

εµπόδιο για τους νεοεισερχόµενους εκπαιδευτικούς. 

«Και εµπειρικά το λέω αυτό, από τον εαυτό µου στα χρόνια, τα πρώτα χρόνια που 
εργάστηκα στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση όπου υπήρχε ακριβώς µια λογική ότι ο 
πρωτοδιόριστος πάει ειδικά και σε ολιγοθέσια ακόµα και σε µονοθέσια σχολεία δηλαδή να 
αναλάβει ακόµα και διοικητικό έργο κι όχι µόνο διδακτικό.  
Όπου εκεί πλέον αντιλαµβάνεσαι µε µια κατάσταση άγχους, προσωπικού άγχους, ότι θα 
πρέπει να διεκπεραιώσεις διαδικασίες διοικητικές και διδακτικές που ούτε µπορούσες να 
τις φανταστείς» (Ε20) 

 

 

Νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί  και Πανεπιστημιακές σπουδές. 

 

Σε αυτή την κατηγορία  ταξινοµήθηκαν οι αναφορές των ερωτώµενων εκπαιδευτικών 

σχετικά µε την επάρκεια της προετοιµασίας των νεοεισερχόµενων εκπαιδευτικών για 

να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις της εισόδου στο επάγγελµα του εκπαιδευτικού. Το 

σύνολο των εκπαιδευτικών –χωρίς καµία εξαίρεση- τόνισαν την ανεπαρκή 

προετοιµασία των εκπαιδευτικών από τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα καθώς αδυνατούν 
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να  τους προετοιµάσουν κατάλληλα για τη «σκληρή πραγµατικότητα» της σχολικής 

τάξης. Χαρακτηριστικά είναι τα αποσπάσµατα: 

«Νοµίζω ότι χρειάζεται κι ας µη γελιόµαστε. Οι παιδαγωγικές σχολές σε επίπεδο πρακτικής 
άσκησης δίνουν πολύ ελάχιστα θα ‘λεγα στοιχεία και δυνατότητες σε ένα νεοδιοριζόµενο, σ’ ένα 
καινούργιο δάσκαλο, σ’ ένα φοιτητή στις παιδαγωγικές σχολές να αισθανθεί, να αντιληφθεί τι 
σηµαίνει διδασκαλία… Και στις επαφές µου που έχω µε παιδιά που τελειώνουνε ή τελείωσαν 
τις παιδαγωγικές σχολές µου λένε, σε αρκετές παιδαγωγικές σχολές είναι πολύ έντονο αυτό… 
ότι πηγαίνουν ανέτοιµοι να αντιµετωπίσουν τη µεγάλη πρόκληση που λέγεται διδασκαλία, που 
είναι µια ζωντανή κατάσταση, ευαίσθητη, επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες..»(Ε5) 

« Τότε, που ξεκινούσαµε εµείς, στο πανεπιστήµιο δεν υπήρχανε πολλά µαθήµατα τέτοια, για 
παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες, για παιδιά µε προβλήµατα συµπεριφοράς»(Ε9) 

«Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται γιατί έρχεται από σπουδές που είναι σε ένα 
πολύ θεωρητικό επίπεδο και πρέπει όλα αυτά να τα βάλει κάτω και να προσαρµοστεί µέσα στην 
τάξη» (Ε14) 

Νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί  και Εισαγωγική Επιμόρφωση 

 

Επίσης στα πλαίσια της έρευνας τονίστηκε η αναποτελεσµατικότητα των 

προγραµµάτων εισαγωγικής επιµόρφωσης καθώς διατηρούν έναν θεωρητικό 

χαρακτήρα και δεν απαντούν στα καθηµερινά πρακτικά προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι  νεοεισερχόµενοι εκπαιδευτικοί. Οι αδυναµίες που εντοπίζουν οι 

εκπαιδευτικοί στην εισαγωγική επιµόρφωση έχουν να κάνουν µε την περιορισµένη 

χρονική διάρκεια της, τις εµφανείς αδυναµίες στην οργάνωσή της, στην αδυναµία της 

να ανταποκριθεί στις πραγµατικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, στην ανεπάρκεια των 

εκπαιδευτών-επιµορφωτών, στον παθητικό ρόλο των εκπαιδευτικών (π.χ. δεν ήταν 

βιωµατικά) και στην αποτυχία τους να συνδέσουν τη θεωρία µε την πράξη. 

«Η εισαγωγική επιµόρφωση εντάξει δεν µπορώ να πω ότι µου ‘δωσε κάτι όταν διορίστηκα, 
πολύ λίγα πράγµατα. Ήταν πολύ λίγο, ήταν 15 µέρες, τοπικά που έγινε, στο νοµό στον οποίο 
διορίστηκα… Εεεµµµ, έγιναν τοπικά, µόνο στο νοµό στον οποίο διορίστηκα. Πιστεύω ότι οι 
άνθρωποι οι οποίοι τα κάνανε δεν είχανε ιδιαίτερη … ιδιαίτερες γνώσεις. Πηγαίναµε πάλι 
σε κάποια σχολεία παρακολουθούσαµε διδασκαλίες. ∆εν πήρα κάτι απ’ ότι είχα πάρει στην 
ακαδηµία δηλαδή σ’ αυτό που είχα κάνει. ∆εν µε βοήθησε.  
Ίσως αν γινόταν σ’ ένα … σε επίπεδο περισσότερων νοµών και πιο οργανωµένα, από 
περισσότερους σχολικούς συµβούλους που να είχανε διάφορες κατευθύνσεις ή ειδικότητες ο 
κάθε ένας στον τοµέα του, αυτό θα µε βοηθούσε περισσότερο..»(Ε19) 
 
«Στην εισαγωγική επιµόρφωση είναι ένα σύνολο, 20-30, ατόµων µέσα σε µια αίθουσα και 
ακούµε, από τον κάθε φορά επιµορφωτή, τις θεωρίες τις οποίες έχουµε ξανακούσει, κι 
έχουµε ξανακούσει. ∆ηλαδή όταν έκανα εισαγωγική επιµόρφωση δεν είδα τροµερό όφελος. 
Ήταν απλά θεωρίες και όχι πράξη..»(Ε13) 
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«Και µε άλλους εκπαιδευτικούς που πήγαµε σ’ αυτή την επιµόρφωση θέλουµε πιο πρακτικά. 
∆ηλαδή όλα αυτά τα µπλα-µπλα-µπλα είναι εντάξει. Και στο πανεπιστήµιο τέσσερα χρόνια 
αυτό κάναµε, δεν κάναµε κάτι πρακτικό, δηλαδή να µας πει έχουµε αυτό στη γλώσσα στην 
πρώτη δηµοτικού, πως θα προσπαθήσουµε να προσεγγίσουµε τα παιδάκια…»(Ε1) 

«Τώρα εκεί στην εισαγωγική επιµόρφωση δεν µπορώ να πω ότι µάθαµε και πολλά… µας 
είπανε πως θα κάνουµε τα κλάσµατα, µας είπαν πως θα κάνουµε τη Γλώσσα, µας είπαν 
διάφορα για το περιεχόµενο. αυτά τα ξέραµε ..εµείς δεν θέλαµε τόσα πολλά ..γιατί ήταν 
πολύ λίγα τα µαθήµατα για αυτά που εµείς πραγµατικά ζητούσαµε από την επιµόρφωση. 
Τουλάχιστον εµένα ..έτσι µου φάνηκε»(Ε17) 

∆ύο εκπαιδευτικοί µάλιστα προτείνουν και την κατάργηση της εισαγωγικής 

επιµόρφωσης, αν εισαχθεί ο θεσµός του Μέντορα στην εκπαίδευση: 

«Πιστεύω αν υπάρχει µέντορας αλλά να είναι σωστός δηλαδή … πιστεύω θα είναι αρκετός 
ο µέντορας….. ∆εν ξέρω πως θα λειτουργήσει. Θα είναι … θα έχει ένας ένα άτοµο … να 
έχει την οµάδα και για παράδειγµα ας πούµε να γίνονται κάποιες συναντήσεις, να λέµε τι 
προβλήµατα αντιµετωπίσαµε, όλα αυτά να τα συζητάµε. Πιστεύω ο µέντορας θα ήταν 
αρκετός. ∆εν θα χρειαζότανε εισαγωγική επιµόρφωση.»(Ε1) 
 
«Το πρακτικό … η άµεση επαφή που θα έχει (σ.σ. ο µέντορας) µε το µεντορευόµενο; 
Μπορώ να το πω έτσι; Μαθητευόµενο; Εάν έχει τα τυπικά προσόντα, εάν έχει στοιχεία 
χαρακτήρα και προσωπικότητας, µπορεί µε πολλή υποµονή να δείξει κάποια πράγµατα στο 
νεοδιόριστο .. ε, σαφώς είναι καλύτερος από την εισαγωγική επιµόρφωση».(Ε13) 

 

5.1.3 Προγράμματα Συμβουλευτικής Καθοδήγησης  και επαγγελματική ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών. 

 

Το σύνολο των εκπαιδευτικών που πήραν µέρος στη συγκεκριµένη έρευνα θεωρούν 

ότι ο Θεσµός του Μέντορα Νεοδιοριζόµενου εκπαιδευτικού θα συµβάλλει θετικά 

στην επαγγελµατική ανάπτυξη τόσο του νέου εκπαιδευτικού  όσο και του ίδιου του 

Μέντορα. Αντιµέτωποι λοιπόν οι νεοεισερχόµενοι εκπαιδευτικοί µε τις προκλήσεις 

και τις προσδοκίες που απορρέουν από το ρόλο τους, βλέπουν τις αντοχές τους  να 

δοκιµάζονται και το αίσθηµα αβεβαιότητας και άγχους διογκώνεται. Στη δύσκολη 

αυτή κατάσταση, σύµφωνα µε τη γνώµη του συνόλου των εκπαιδευτικών, ένας 

έµπειρος εκπαιδευτικός, ο µέντορας, θα µπορούσε να δώσει µια αποτελεσµατική 

διέξοδο: 
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«Νοµίζω ότι χρειάζεται κι ας µη γελιόµαστε……και εποµένως καθίσταται αναγκαία ή 
παθητική η εφεύρεση αν θέλεις του µέντορα και αν δεν υπήρχε θα έπρεπε να εφευρεθεί γιατί 
δε γίνεται κανείς δάσκαλος παίρνοντας ένα πτυχίο». (Ε5) 

 

«.µαθαίνουµε πάρα πολλά στη θεωρία και τελικά όταν έρχεται η ώρα να κάνει µάθηµα ο 
νεοδιοριζόµενος τα βρίσκει λίγο σκούρα. Το παίρνω σαν παράδειγµα και από τη δικιά µου 
εµπειρία που ήτανε δύσκολη εµπειρία και αφορούσε τον ιδιωτικό τοµέα που εκεί τα 
πράγµατα είναι ακόµα πιο δύσκολα. ….και αν δεν έχεις κάποιον να σε καθοδηγεί στα 
πρώτα σου βήµατα δυστυχώς παλεύεις µόνος σου. Και όταν παλεύεις µόνος σου 
προσπαθείς, µόνος σου πάλι, να βρεις την άκρη για να βρεις µια λύση να σταθείς µέσα στην 
τάξη. Είναι πολύ δύσκολο κοµµάτι και το αντιµετωπίζουν πιστεύω το σύνολο των 
εκπαιδευτικών. Θα πει ψέµατα κάποιος αν πει ότι εγώ τα κατάφερα καλά από την πρώτη 
χρονιά. Θέλει να υπάρχει ανάλογη πείρα. Κι αν έχεις έναν άνθρωπο που θα είναι κοντά σου 
να σε βοηθήσει στα πρώτα σου βήµατα θα σου κάνει καλό. Τον πιστεύω αυτόν το 
θεσµό».(Ε6) 
 

«Ένας µέντορας, για µένα, µπορεί να φανεί χρήσιµος µε την έννοια ότι είναι δίπλα στον 
εκπαιδευτικό ανά πάσα στιγµή, κάτι που δε γίνεται ούτε µε τις δειγµατικές, υποδειγµατικές 
διδασκαλίες, ούτε µε τα σεµινάρια µε ένα σύµβουλο. Μπορεί ανά πάσα στιγµή να τον 
ρωτήσει για οποιοδήποτε θέµα και να πάρει µια απάντηση και να µπορεί να 
χρησιµοποιήσει αυτή την απάντηση για να επιλύσει κάποιο πρόβληµα ή να αναπτύξει το 
δικό του τρόπο διδασκαλίας. Πιστεύω δηλαδή ότι ο µέντορας είναι δίπλα του συνέχεια και 
µπορεί να τον ωφελήσει το νεοδιοριζόµενο εκπαιδευτικό».(Ε11) 
 
«Εάν βάλω τον εαυτό µου πριν από 7,5 χρόνια, όταν πρωτοπάτησα το πόδι µου µέσα σε µια 
σχολική τάξη 26 ατόµων έκτης δηµοτικού, θεώρησα ότι εκείνη την ώρα έχανα τη γη κάτω 
από τα πόδια µου, είχα τροµερό άγχος, τροµερή ανασφάλεια, αβεβαιότητα...Μας καλούν, 
κυρίως σαν νεοδιοριζόµενους, πρώτα στην τάξη και µετά µας επιµορφώνουν µε την 
εισαγωγική επιµόρφωση….. Όλα αυτά θεωρώ ότι χρειάζονται κάποιον που θα απαλύνει 
ίσως αυτές τις αβεβαιότητες και τους φόβους που έχουµε και νιώθουµε»(Ε13). 
 

«Βλέπω πολλές φορές εκπαιδευτικούς που έρχονται µε όρεξη, µε οράµατα στο σχολείο και 
προσπαθώντας να προσαρµοστούνε στο διδακτικό προσωπικό, στο πρόγραµµα αντί να 
ρωτήσουν για τις σχέσεις, για τα αναλυτικά προγράµµατα, σε προβλήµατα που προκύπτουν 
µέσα στη διαχείριση της τάξης αλλά και προβλήµατα µε τους γονείς, µε τους 
εκπαιδευτικούς, πιθανόν µε το διευθυντή ή το σύµβουλο φοβούνται, κάνουν πίσω και 
ακολουθούν ένα σύστηµα. Κι έτσι οι πρωτοποριακές ιδέες χάνονται. Εκεί πιστεύω ότι το 
κλειδί µπορεί να είναι ένας εκπαιδευτικός κι αν µείνουµε στον όρο µέντορας, που για µένα 
σηµαίνει καθοδηγητής, σύµβουλος, ίσως και σχέση γονιού-παιδιού δηλαδή ο εµψυχωτής 
του, να βοηθήσει πάρα πολύ».(Ε18) 
 

∆ύο εκπαιδευτικοί µάλιστα σηµειώνουν µάλιστα την αναγκαιότητα του θεσµού όχι 

µόνο για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς αλλά για το σύνολο των εκπαιδευτικών.  

«∆ηλαδή πιστεύω ότι τελικά το µέντορα τον χρειάζονται όλοι. Όλοι. Όχι µόνο οι 
καινούργιοι ακόµα και οι παλιοί. Γιατί και οι παλιοί δάσκαλοι έχουνε προβλήµατα στο 
να µπορέσουν να σταθούν στην τάξη γιατί οι τάξεις γίνονται κάθε χρόνο και πιο 
δύσκολες». (Ε6) 
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«Εγώ πιστεύω ότι τη στήριξη του µέντορα τη χρειάζονται όλοι οι εκπαιδευτικοί, από το 
νεοδιοριζόµενο µέχρι αυτόν που έχει πάρα πολλά χρόνια εµπειρία και είναι έτοιµος να 
βγει στη σύνταξη».(Ε16) 

Θεωρούν καταρχήν ότι αυτός καθαυτός ο θεσµός ούτως ή άλλως ατύπως υπάρχει 

στην ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα. 

«Α.. επίσης ας πούµε που έχουµε συνεργαστεί µε φίλους - µπορεί να µη λεγόµαστε 
Μέντορες ο ένας µε τον άλλο οι συνάδελφοι - αλλά είναι κάποια άτοµα τα οποία 
πραγµατικά τα εκτιµώ και ξέρω  ότι όταν έρθει να δει το µάθηµά µου και θα µου πει 
σωστά πράγµατα και θα είναι ειλικρινής µαζί µου –να µου πει ότι εκεί έκανες «πατάτα» 
, εκεί δεν έπρεπε να γίνει αυτό , εκεί  το τράβηξες  ή και σε άλλα που τα κάνω καλά να 
µου  πει εντάξει αυτό καλά το κάνεις κράτα το..ένα τέτοιο πράγµα, δηλαδή το έχουµε 
κάνει αλλά όχι όµως µε την επίσηµη  ονοµασία..Νοµίζω ότι και αυτό είναι ‘Μέντορας’ 
»(Ε17) 

∆ύο εκπαιδευτικοί  ανακαλώντας  εµπειρίες από τα πρώτα χρόνια τους στην 

εκπαίδευση σηµειώνουν την ύπαρξη συναδέλφων που τους βοήθησαν στα πρώτα 

τους βήµατα και λειτούργησαν σαν µέντορες για αυτούς  ή αντίθετα σηµειώνουν την 

ανυπαρξία τέτοιου είδους συναδέλφων, που έκανε την είσοδό τους στο επάγγελµα 

δυσκολότερη.  

«Ναι, εγώ το αντιµετώπισα αυτό το πρόβληµα γιατί δεν ξέρω, δεν ήξερα πώς να χειριστώ 
τους γονείς και είχα τους άλλους δάσκαλους βοηθούς µου οπότε για να µην κάνουν τη 
δουλειά αυτή οι άλλοι δάσκαλοι χρειάζεται ένας µέντορας. Αυτό θέλω να πω. ∆ηλαδή 
υπήρχανε καλοί δάσκαλοι, έτσι; Έτυχε εγώ να είµαι σε ένα σχολείο το οποίο οι δάσκαλοι µε 
αγκαλιάσανε, µε βοηθήσανε, µε κατεύθυναν δηλαδή στη συµπεριφορά µου απέναντι στους 
γονείς. Αυτή τη δουλειά θα µπορούσε να την κάνει ένας µέντορας. Αυτό λέω».(Ε7) 

«Ε, αν πάρω υπόψη µου και τη δική µου την εµπειρία όταν διορίστηκα…. ας πούµε ότι η 
πρώτη χρονιά που δούλεψα δεν ήµουνα και τόσο τυχερή, δεν είχα καθόλου συναδέρφους οι 
οποίοι ήτανε µε καλή διάθεση να βοηθήσουν κι αυτό ήταν αρνητικό, ήταν κάτι το οποίο το 
θυµάµαι πάντοτε αρνητικά για το ξεκίνηµα της εκπαιδευτικής µου πορείας… Ξεκινώντας, 
από αυτό, θεωρώ ότι είναι καλό να υπάρχει κάποιος καθοδηγητής, µέντορας, όπως θέλετε 
να το πούµε τέλος πάντων, τα πρώτα ένα, δυο χρόνια, του καινούργιου εκπαιδευτικού θα 
είναι κοντά του και θα τον βοηθήσει».(Ε12) 
 

Εκείνο που προβληµατίζει πολλούς δεν είναι όµως η αναγκαιότητα του θεσµού του 

Μέντορα αλλά ο τρόπος που αυτός θα εφαρµοστεί έχοντας ως µέτρο την 

αποσπασµατικότητα και την προχειρότητα µε την οποία έχουν εφαρµοστεί ανάλογες 

«καινοτοµίες» στην εκπαίδευση στο παρελθόν. Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω 

σχόλια τριών εκπαιδευτικών: 

«Προσπαθώ κι εγώ να θυµηθώ, ναι, τα πρώτα χρόνια και βλέπω και εκπαιδευτικούς. 
Χρειάζεται. Τώρα το πώς θα εφαρµοστεί αυτή η βοήθεια είµαι λίγο επιφυλακτική στο 
θεσµό του µέντορα…»(Ε18) 
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«Κοίταξε να δεις. Όταν το άκουσα στην αρχή ήµουν αρνητική τελείως. ∆ηλαδή δεν µου 
άρεσε. Στην πορεία βλέπω ότι µπορεί να βοηθήσει αρκεί να είναι σωστός ο τρόπος µε 
τον οποίο θα µπορέσει να είναι κάποιος µέντορας».(Ε19) 

«Ο µέντορας όµως, όταν πληροί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να γίνει µέντορας, 
θεωρώ ότι σαφώς θα βοηθήσει αρκεί η πολιτεία να µας προφυλάξει από κάποια 
στεγανά; Από κάποιες παρερµηνείες που µπορεί να συµβούν»(Ε13) 

 

 Προσδοκώμενα οφέλη για την επαγγελματική ανάπτυξη του Καθοδηγούμενου 

 

Τα δεδοµένα από τα αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα των συνεντεύξεων της έρευνας 

ως προς τη συµβολή των Προγραµµάτων Συµβουλευτικής Καθοδήγησης (mentoring) 

στην επαγγελµατική ανάπτυξη των νεοεισερχόµενων εκπαιδευτικών και , κατά τη 

γνώµη των εκπαιδευτικών,  ταξινοµήθηκαν στις εξής κατηγορίες: συναισθηµατική 

ψυχολογική στήριξη, κοινωνικοποίηση στο σχολικό περιβάλλον, δεξιότητες διαχείρισης 

σχολικής τάξης, δεξιότητες διαχείρισης γονέων, δεξιότητες σχετικές µε τη διδασκαλία, 

βοήθεια στη σχέση µε τη διοίκηση και τους συναδέλφους, βοήθεια σχετικά µε τη 

νοµοθεσία (Παράρτηµα ΙΙ-Πίνακας 10).Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί το ότι οι 

κατηγορίες αυτές προέκυψαν µετά από την προσεκτική µελέτη και εξέταση τόσο των 

δεδοµένων της έρευνας όσο και των δεδοµένων του θεωρητικού πλαισίου της 

έρευνας, που αφορούσε στην αποσαφήνιση του όρου «επαγγελµατική ανάπτυξη» 

(Βλ.Κεφ..2.2.) Εκεί συγκεκριµένα αναφέρεται ότι : 

«….η επαγγελµατική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, συνίσταται στη σταδιακή απόκτηση,  

µέσω φυσικών εµπειριών και σχεδιασµένων επιµορφωτικών δραστηριοτήτων: 

1. εξειδικευµένων επιστηµονικών γνώσεων και δεξιοτήτων, αποτελεσµατικών στη 

διαχείριση της εκπαιδευτικής πράξης 

2. προσωπικών σχηµάτων κατανόησης των εκπαιδευτικών καταστάσεων και 

3. ικανοτήτων διακριτικής παρέµβασης, ώστε να προβαίνει στη στοχαστικο- κριτική 

ανάλυση των εκπαιδευτικών καταστάσεων». (Ματσαγγούρας, 2005:79) 

 

Καθώς επίσης και ότι η επαγγελµατική ανάπτυξη  : 

 

Είναι επίσης η διαδικασία µέσω της οποίας αποκτούν και αναπτύσσουν κριτικά τη 

γνώση, τις δεξιότητες και τη συναισθηµατική νοηµοσύνη που είναι απαραίτητες για τον 

σωστό τρόπο επαγγελµατικής σκέψης , το σχεδιασµό και την πρακτική άσκηση µε τα 
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παιδιά , τους νέους ανθρώπους και τους συναδέλφους σε κάθε στάδιο της 

επαγγελµατικής τους ζωής. (Day, 2003:28-29). 

 

 

Ένα από τα οφέλη της καθοδήγησης που αναφέρεται από τους εκπαιδευτικούς 

(συνολικά 10) που πήραν µέρος στη έρευνα είναι η παροχή συναισθηµατικής και 

ψυχολογικής στήριξης από το Μέντορα στους νεοδιοριζόµενους εκπαιδευτικούς για 

να αντιµετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις στο ξεκίνηµα της σταδιοδροµίας τους. 

«Έτσι πιστεύω εγώ αλλά πιστεύω όµως ότι και ο κάθε µέντορας πρέπει να έχει και ε … να 
το υποστηρίζει, το να είναι µέντορας, είτε αν ας πούµε χρειαστεί να µε βοηθήσει 
ψυχολογικά, εκτός από τις γνώσεις που έχει δηλαδή στο να µε βοηθήσει σαν … πάνω στο 
εκπαιδευτικό κοµµάτι αν µπορεί να το κάνει, αν είναι σε θέση να κάνει, να µε στηρίξει 
εµένα ψυχολογικά τα πρώτα χρόνια ας πούµε της …Ναι, αν πούµε ότι χρειάζεται, όπως το 
αναφέραµε πιο µπροστά, ότι χρειάζεται ψυχολογική ένας πρωτοδιοριζόµενος, µια 
ψυχολογική υποστήριξη ας πούµε, πρέπει κι ο ίδιος να µπορεί να το κάνει αυτό, να έχει 
κάποιες γνώσεις. Έτσι νοµίζω εγώ. Να µπορεί να στηρίξει δηλαδή ένα άτοµο ψυχολογικά 
εκτός φυσικά από το κοµµάτι το εκπαιδευτικό, το διδακτικό, ναι… Γιατί µπορεί να 
αντιµετωπίσει κάποια προβλήµατα στο ξεκίνηµά του. Ε, έχουµε πολλά παραδείγµατα, π.χ. 
έτσι όπως τα φαντάζεται στην αρχή δεν είναι τα πράγµατα ένας δάσκαλος».(Ε7) 
 
«Επίσης, θα είναι και, θα τον καλύψει και ίσως τις ανασφάλειες, τη συναισθηµατική του 
αγωνία σε ένα καινούργιο σχολείο, σε ένα καινούργιο χώρο».(Ε12) 
 
«Μελλοντικά, πάλι θα το στρέψω στον εαυτό µου, θεωρώ ότι χρειάζεται και ψυχολογική 
υποστήριξη ο εκπαιδευτικός που θα µπει µέσα στην τάξη για να ανταπεξέλθει…»(Ε13) 
 

Εκείνο που επίσης τονίζεται από τους ερωτώµενους είναι ο σηµαντικός ρόλος που 

µπορούν να διαδραµατίσουν οι µέντορες στην κοινωνικοποίηση των δασκάλων στο 

σχολικό περιβάλλον, παρέχοντας βοήθεια στους νεοδιόριστους για τους κανόνες που 

διέπουν το σχολείο στο οποίο θα εργαστούν. 

 
«Σε τι θα τον βοηθήσει; Στην ένταξη του στο σχολικό περιβάλλον. Από τα πιο απλά. 
∆ηλαδή από το … τους κώδικες λειτουργίας του σχολείου, βρε παιδί µου, τις σχέσεις 
µεταξύ των συναδέλφων… Επίσης ξέρουµε ότι όταν έρχεται ένας καινούργιος στο 
σχολείο, που λέµε το νέο αίµα, οι παλιοί περιµένουν ότι θα αναλάβει αυτός διάφορες 
ευθύνες. ∆εν είναι έτσι αυτό. ∆ηλαδή ένας µέντορας, ένας καθοδηγητής, θα του δείξει 
και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που µπορεί να έχει µέσα σ’ ένα σχολείο».(Ε12) 

«Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται γιατί έρχεται από σπουδές που είναι 
σε ένα πολύ θεωρητικό επίπεδο και πρέπει όλα αυτά να τα βάλει κάτω και να 
προσαρµοστεί µέσα στην τάξη. Πρέπει να γνωρίσει τους συναδέλφους, το διευθυντή, 
δεν ξέρει σχεδόν τίποτα απ’ όσα γίνονται στο σχολείο. Ακριβώς εγώ θα το έβαζα ως 
τίτλο “Η προσαρµογή του στο σχολικό περιβάλλον και όλο αυτό το κλίµα που του 
φέρνει αρκετές δυσκολίες”» (Ε14) 
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Η πλειοψηφία των ερωτώµενων (Παράρτηµα ΙΙ-Πίνακας 10) θεωρούν ότι τα 

Προγράµµατα Συµβουλευτικής Καθοδήγησης θα συµβάλουν καθοριστικά στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων από την πλευρά των νέων εκπαιδευτικών, κυρίως δεξιότητες 

διαχείρισης της τάξης, δεξιότητες διαχείρισης προβληµάτων στη σχέση µε τους γονείς 

καθώς και την ικανότητα διαχείρισης του χρόνου και του φόρτου της εργασίας τους. 

 

«Στην αρχή της σταδιοδροµίας του µπορεί να έχει λίγο πρόβληµα µε το πώς θα οργανώσει 
την ύλη του, το στυλ µαθήµατος…... Είναι λίγο σφιγµένος στην αρχή και τα πρώτα χρόνια. 
Θέλει κάποια βοήθεια και πραγµατικά αν ο άνθρωπος, που είναι δίπλα του, του σταθεί θα 
τον κάνει να νιώσει άνετα πάρα πολύ γρήγορα. ∆εν θα περάσει µεγάλο διάστηµα. Θα 
αισθανθεί άνετα από το πρώτο τρίµηνο κιόλας πιστεύω».(Ε6) 

 
«Το θέµα της διαχείρισης της τάξης, το θέµα µε τους γονείς, το πώς θα 
συµπεριφερθούµε».(Ε13) 
 
«Ακόµα και µέσα στην τάξη δηλαδή το πώς θα διαχειριστείς προβλήµατα της 
καθηµερινότητας, πως θα διαχειριστείς απείθαρχους µαθητές…».(Ε14)  
 
«Ύστερα πέρα από το εκπαιδευτικό κοµµάτι θα δει και πράγµατα, παραδείγµατος χάρη τη 
συµπεριφορά των παιδιών που είναι πολύ βασικό, µια διαχείριση κρίσης µέσα στην τάξη, 
που αυτά δεν θα τα δει σε µια διδασκαλία που θα κάνει ή που ενδεχοµένως θα του κάνουν, 
την υποδειγµατική, έτσι; Αυτό µέσα σε εισαγωγικά. Θα δει τέτοιες περιπτώσεις οπότε 
πιστεύω ότι θα τον βοηθήσουν στο πως θα διαχειρίζεται και ο µέντορας έτσι εκείνη τη 
στιγµή και πιστεύω σ’ αυτό το κοµµάτι θα έχει να πάρει..»(Ε19) 

 

Επίσης σηµαντική θεωρείται(συνολικά 18 εκπαιδευτικοί) η βοήθεια που θα µπορούν να 

παρέχουν οι µέντορες στους αρχάριους εκπαιδευτικούς σε διάφορες πτυχές της διδασκαλίας, 

ειδικότερα µε θέµατα που έχουν να κάνουν µε στρατηγικές διδασκαλίας , σχεδιασµό 

µαθήµατος  καθώς και σε θέµατα που έχουν να κάνουν µε διαφοροποιηµένη διδασκαλία και 

µε την αξιολόγηση των µαθητών και των εργασιών τους. 

 

«Ακόµα και µέσα στην τάξη δηλαδή ……πως θα εφαρµόζεις συστήµατα, µεθόδους 
αξιολόγησης των παιδιών... Όλα αυτά δεν τα γνωρίζεις ασφαλώς στα πρώτα σου 
βήµατα και όλο αυτό σου προσθέτει ένα µεγάλο ποσό άγχους».(Ε14)  
 
«…αν ο νεοδιοριζόµενος θεωρεί ότι έχει ανάγκη από περισσότερη βοήθεια στη 
διδακτική πράξη, διδακτικές προσεγγίσεις, µεθοδολογική προσέγγιση, αρχικά, 
προφανώς θα επιληφθούν αυτά τα ζητήµατα».(Ε13) 
 
«Λοιπόν, µπορεί να κάνεις κάποιες πρακτικές όταν είσαι στο πανεπιστήµιο, στη σχολή, 
αλλά δεν είσαι έτοιµος πολλές φορές να ανταπεξέρθεις στις καθηµερινές απαιτήσεις, 
δηλαδή της τάξης. Μπορεί να χρειάζεσαι βοήθεια αρχικά για να οργανώσεις την ύλη, το 
πόσο, τα µαθήµατα που θα διδάξεις την µια µέρα, τι υλικό θα χρησιµοποιήσεις, για 
απλά θέµατα».(Ε8) 
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«…σε θέµατα του τι πρέπει να προσέξουν κατά τη διδασκαλία και την ύλη αν θα πρέπει 
να τη βγάζουν όλη και που πρέπει να δίνουν βαρύτητα.»(Ε15) 
 

«Εγώ από την εµπειρία µου ξέρω ότι, και από µένα αλλά και από άλλους συναδέλφους 
που συνεργαστήκαµε, ξέρω ότι οι περισσότεροι, κι εγώ χρειάστηκα βοήθεια αλλά και οι 
καινούργιοι χρειάζονται βοήθεια, όσον αφορά περισσότερο ……. σε ζητήµατα 
διαχείρισης της ύλης, το πώς να κάνουν το µάθηµα. Νοµίζω ότι χρειάζεται κάποιος να 
τους βοηθάει. Και µερικοί µάλιστα κάνουν παράπονα, νεοδιοριζόµενοι, ότι δε 
βρίσκουνε συναδέλφους οι οποίοι είναι πρόθυµοι να τους βοηθήσουνε και εκεί 
πελαγώνουνε. Νοµίζω ότι ο µέντορας προς τα εκεί θα βοηθήσει».(Ε10) 
 

«Θα συναντήσει δυσκολίες, πολλές φορές θα του τύχουνε παιδάκια µε διάφορα 
προβλήµατα όπου …, προβλήµατα µαθησιακά, για τα οποία δε νοµίζω ότι 
προετοιµαζόµαστε επαρκώς να τα αντιµετωπίσουµε. Τουλάχιστον εµείς. ∆εν ξέρω τώρα 
τι γίνεται. Τότε, που ξεκινούσαµε εµείς, στο πανεπιστήµιο δεν υπήρχανε πολλά 
µαθήµατα τέτοια, για παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες…….. Νοµίζω ότι εκεί 
δυσκολεύεται πιο πολύ ένας δάσκαλος. ∆ηλαδή στις περιπτώσεις αυτές τις µεµονωµένες 
(σ.σ. θα βοηθήσει ένας µέντορας)».(Ε9)  

 

Επιπρόσθετα σηµαντική θεωρείται (5 εκπαιδευτικοί) η βοήθεια των µεντόρων στην 

εκπαιδευτική νοµοθεσία γενικότερα. 

 

«… το πως θα γνωρίζεις τις υποχρεώσεις σου, τα καθήκοντά σου, σε σχέση µε το 
σύλλογο διδασκόντων, νοµοθεσία ενδεχοµένως, υποχρεώσεις, καθήκοντά που 
έχεις».(Ε14) 
 
«το ότι ….στη γραφειοκρατία …της υπηρεσίας …δηλαδή ήθελα και θέλω να µαθαίνω 
τους νόµους τις εγκυκλίους  να ενηµερώνοµαι , να µπορώ να συµπληρώνω τα χαρτιά, 
τις αιτήσεις, οτιδήποτε χρειάζεται..»(Ε17) 

 

 Προσδοκώμενα οφέλη για την επαγγελματική ανάπτυξη του Μέντορα 

 

Τα δεδοµένα από τα αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα των συνεντεύξεων της έρευνας 

ως προς τη συµβολή των Προγραµµάτων Συµβουλευτικής Καθοδήγησης (mentoring) 

στην επαγγελµατική ανάπτυξη των νεοεισερχόµενων εκπαιδευτικών και , κατά τη 

γνώµη των εκπαιδευτικών,  ταξινοµήθηκαν στις εξής κατηγορίες: ανανέωση-εκ νέου 

ενεργοποίηση, αίσθηµα ικανοποίησης και υπερηφάνειας, ενίσχυση της επαγγελµατικής 
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ταυτότητας, ευκαιρία επαγγελµατικής µάθησης και ευκαιρία επαγγελµατικής εξέλιξης19 

(Παράρτηµα ΙΙ-Πίνακας 11). 

Η σχέση Μέντορα-Καθοδηγούµενου θεωρείται από το σύνολο των ερωτώµενων ως 

ανταποδοτική και αµφίδροµη. Το σύνολο των εκπαιδευτικών (19 εκπαιδευτικοί) 

εστιάζουν στο γεγονός ότι η Συµβουλευτική Καθοδήγηση αποτελεί µια εξαιρετική 

δυνατότητα επαγγελµατικής µάθησης. Κάποιοι εστιάζουν στο αίσθηµα της 

ανανέωσης , τόσο ψυχικής όσο και επαγγελµατικής, που είναι δυνατόν  να επιφέρει η 

σχέση αυτή στον Μέντορα, για να περιγράψουν έναν καινούργιο ενθουσιασµό για τη 

διδασκαλία , την εκ νέου ενεργοποίησή τους ως εκπαιδευτικούς και µια µεγαλύτερη 

δέσµευση µε τη διδασκαλία, που θα µπορούσε να αποκοµίσει ένας Μέντορας. 

Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω αποσπάσµατα των συνεντεύξεων: 

«Νοµίζω ότι  θα ανανεωθεί αυτός..δηλαδή µετά από 15 χρόνια τα έχεις δει , νοµίζεις 
ότι τα ξέρεις όλα αλλά κάθε χρονιά τα παιδιά είναι διαφορετικά και οι άνθρωποι είναι 
διαφορετικοί. ∆ουλεύουµε µε ανθρώπους ………δηλαδή πρωτοτυπία ,.. καινοτοµίες 
επίσης, γιατί όταν λέµε ότι τα παιδιά µάς δίνουν καινούρια πράγµατα άρα και  ο 
δάσκαλος θα δώσει στον µέντορα καινούρια πράγµατα…»(Ε17) 

«…όταν έρχεται κάποιος καινούριος ο οποίος έχει τελευταία σπουδάσει κάποια 
πράγµατα, έχει ακούσει κάποια τελευταία πράγµατα που εµείς δεν τα έχουµε ακούσει, 
έχει να πει. Έχει επίσης να σου µεταδώσει τον ενθουσιασµό που έχει γιατί εµείς 
απογοητευόµαστε όλο και περισσότερο καθώς περνάν τα χρόνια από το, εισπράττουµε 
ουσιαστικά απογοήτευση γιατί βλέπουµε να µην πηγαίνουν τα πράγµατα όπως τα 
θέλαµε. Αυτό µας κάνει πιο νωχελικούς, να προσπαθούµε λιγότερο στη δουλειά. 
Νοµίζω ότι ένα καινούριο άτοµο τονώνει και τον παλιό, του δίνει ώθηση να 
προσπαθήσει, να δει κάποια καινούρια πράγµατα. Ίσως όταν είσαι και υπεύθυνος για 
κάποιον άλλο θα ψάξεις και κάποια πράγµατα λίγο περισσότερο απ’ ότι θα τα έψαχνες. 
Θα είναι δηλαδή µία ευκαιρία δική σου αυτοεπιµόρφωσης».(Ε8) 

«Πρώτα απ’ όλα, ο νέος έχει τα νιάτα του, έχει διάθεση για δουλειά, έχει νέες ιδέες. Ο 
ηλικιωµένος έχει την πείρα, έχει τις γνώσεις. Αυτή τη στιγµή αν υπάρχει η καλύτερη 
συνεργασία ανάµεσα σ’ αυτούς τους δυο θα κερδίσει και ο ένας και ο άλλος. Θα 
υπάρχει µια αλληλεξάρτηση, ένα πάρε δώσε».(Ε16) 

 

                                                           
19

 Η επαγγελµατική ανάπτυξη συνδέεται ,όπως επισηµάνθηκε και στο Κεφ.2.2., άµεσα ή έµµεσα µε 

την επαγγελµατική µάθηση, την επαγγελµατική εξέλιξη και το αίσθηµα επαγγελµατικής ικανοποίησης. 
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Επίσης έξι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ως πολύ σηµαντικό το αίσθηµα ικανοποίησης 

και υπερηφάνειας από την πλευρά των µεντόρων ,βλέποντας την πρόοδο και την 

επιτυχία των προσπαθειών τους µε τους νέους εκπαιδευτικούς. 

«Εεεµµ, τι έχει να κερδίσει; Ότι βοήθησε αυτόν τον άνθρωπο να γίνει καλύτερος. Όταν 
βλέπεις …Ικανοποίηση. Όταν βλέπει τον άλλον ότι … παράδειγµα πως ξεκίνησε και πως, σ’ 
αυτά τα δυο χρόνια, πως εξελίχθηκε, ε νοµίζω την έχεις αυτήν την ικανοποίηση. Εδώ 
βλέπεις ότι όταν δείχνεις κάτι σε κάποιον και το κάνει και πως χαίρεται. Εγώ τουλάχιστον 
ικανοποιούµαι όταν το βλέπω αυτό».(Ε19) 
 
«Επαγγελµατικά. Την επιτυχία. Την επιτυχία … ότι θα βγάλει ένα σωστό εκπαιδευτικό. 
Πιστεύω κάποιος που αγαπάει το επάγγελµα, αγαπάει τα παιδιά αυτό και µόνο ότι θα 
βγάλει κάποιον … δεν θα βγάλει, θα κάνει κάποιον εκπαιδευτικό το να προσπαθεί να κάνει 
όλο το καλύτερο δηλαδή για την τάξη πιστεύω είναι µια επιτυχία και για τον ίδιο».(Ε1) 
 
«Ναι, νοµίζω ναι. Και αυτό. Ότι βοηθάει ένα καινούργιο συνάδελφο να κάνει τα πρώτα του 
βήµατα σταθερά»(Ε5) 

«Ε, ότι προσφέρει. ∆εν υπάρχει µεγαλύτερο πράγµα από το να δίνεις τη γνώση σου και την 
πείρα σου σε κάποιον καινούργιο. Σε κάθε τοµέα και σε κάθε εργασία γίνεται αυτό».(Ε6) 

Σηµαντική επίσης κρίνεται η ενίσχυση της επαγγελµατικής τους ταυτότητας και της 

αυτοεκτίµησής τους, ως συνέπεια της αποδοχής και της αναγνώρισης του έργου τους 

από τους συναδέλφους τους και από όλους τους φορείς της εκπαιδευτικής 

κοινότητας(2 εκπαιδευτικοί). 

«Είτε το θέλουµε είτε όχι θα είναι πλέον ένας ξεχωριστός, µια ξεχωριστή οντότητα. ∆ηλαδή 
όπως θα ‘ναι ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής που έχουν ένα διοικητικό έργο, ο µέντορας 
πλέον θα ‘ναι γνωστό ότι αυτός είναι µέντορας. Κι ακόµα κι αν εµείς ως εκπαίδευση να µην το 
θέλουµε άµεσα να γίνει η κοινωνία έξω, οι γονείς ενδεχοµένως, ίσως και οι µαθητές κάποια 
στιγµή να προσδώσουν σ’ αυτό τον άνθρωπο χαρακτηριστικά κύρους. Είναι ένας εκπαιδευτικός 
ο οποίος θα  είναι ένα πρόσωπο το οποίο να είναι σεβαστό µέσα στη σχολική µονάδα». (Ε20) 

Από τέσσερις εκπαιδευτικούς επίσης αναφέρθηκε ως ευκαιρία επαγγελµατικής 

εξέλιξης για τον ίδιο τον Μέντορα. 

«… εκεί σίγουρα καλυτερεύει… εξελίσσεται, εξελίσσεται και ο ίδιος και σαν άτοµο, όχι 
µόνο (…) σαν άτοµο δηλαδή αλλά πάνω στο … και επαγγελµατικά, στη δουλειά του».(Ε7) 

5.1.4  Προσόντα και εκπαίδευση Μεντόρων 

Τα δεδοµένα από τα αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα των συνεντεύξεων της έρευνας 

ως προς τα τυπικά και άτυπα προσόντα καθώς και τις δεξιότητες ενός Μέντορα για 

αποτελεσµατική Συµβουλευτική Καθοδήγηση (mentoring), κατά τη γνώµη των 

εκπαιδευτικών,  ταξινοµήθηκαν στις εξής κατηγορίες: προϋπηρεσία (υποκατηγορίες : 
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λιγότερο από 10 έτη, τουλάχιστον 10 έτη, 10-15 έτη, περισσότερα από 10 έτη ) , 

Επιπλέον σπουδές  και επικοινωνιακές δεξιότητες (Παράρτηµα ΙΙ-Πίνακας 12). 

Ως βασικότερο προσόν προκρίνεται από τους συµµετέχοντες στην έρευνα  η 

διδακτική προϋπηρεσία του υποψήφιου µέντορα. Οι περισσότεροι(7 αναφορές) 

αναφέρουν ως ενδεικνυόµενη διδακτική προϋπηρεσία αυτή των 10-15 ετών. Μόνο 

τρεις αναφέρουν ως κατάλληλη προϋπηρεσία τη µεγαλύτερη από τα 20 χρόνια και 2 

πιστεύουν ότι ακόµη και η προϋπηρεσία κάτω των 10 ετών θα ήταν αρκετή για έναν 

µέντορα. ∆ύο εκπαιδευτικοί αναφέρουν ως απαραίτητο προσόν την διδακτική 

προϋπηρεσία αλλά δεν προσδιορίζουν το εύρος της. 

«Φυσικά την εµπειρία των χρόνων που ίσως να τα έχει αντιµετωπίσει κι αυτός αυτά τα 
προβλήµατα ώστε µπορεί κι αυτός να καθοδηγήσει σωστά το άτοµο…. Τουλάχιστον µια 
δεκαετία δεν θα πρέπει; Έτσι λέω εγώ. Μια δεκαετία για να µπορεί να δει όλο το φάσµα 
των προβληµάτων που υπάρχουνε σ’ ένα σχολείο για να βγάζει κι αυτός κάποια 
συµπεράσµατα για να µπορεί να κατευθύνει το άτοµο».(Ε7) 
 
«Θεωρώ ότι πρέπει να έχει και τα τυπικά προσόντα και ως τέτοια αναφέρω τη διδακτική 
εµπειρία, κάποια χρόνια προϋπηρεσίας διδακτικής εµπειρίας (…) Εντάξει, αυτό νοµίζω, ότι 
δέκα έως δεκαπέντε χρόνια είναι ένα αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο εµπειρίας».(Ε14) 

 

«προσόν από µόνο του είναι η εµπειρία η … τα πολλά χρόνια εµπειρίας ενός συναδέλφου 
εκπαιδευτικού γιατί αυτό σηµαίνει ότι έχει έρθει σε επαφή µε γεγονότα και περιστατικά τα 
οποία τον έχουν εµπλουτίσει. Ένα είναι αυτό… Η δεκαετία, η δεκαπενταετία. ∆εκαετία µε 
δεκαπενταετία νοµίζω ότι είναι αρκετή».(Ε15) 
 
«Θα έλεγα ότι όπου είναι δυνατό, δηλαδή στα µεγάλα αστικά κέντρα που πλέον οι σχολικές 
µονάδες είναι αρκετά µεγάλες, να έχει όχι υπερβολικά χρόνια αλλά γύρω στα … 
τουλάχιστον µια δεκαετία θα ‘λεγα εγώ, δέκα χρόνια, έτσι ώστε να µη µεταφέρει διδακτικές 
του παρελθόντος στο νεοδιοριζόµενο». (Ε20) 

 

Εκείνο που θεωρείται επίσης απαραίτητο από µεγάλο αριθµό των ερωτώµενων είναι 

οι επικοινωνιακές δεξιότητες του υποψήφιου εκπαιδευτικού-µέντορα. 

«Ο µέντορας πρέπει να είναι ανοιχτό µυαλό, πρέπει να είναι κοινωνικότατος, 
ευχάριστος, δηµιουργικός και να του δίνει … είναι χάρισµα να µπορείς να κερδίσεις 
ανθρώπους σε µεγάλη ηλικία όσον αφορά δηλαδή να τους µάθεις κάποια 
πράγµατα».(Ε6) 

«….πάνω απ’ όλα να έχει προσωπικότητα η οποία να µπορεί να βοηθήσει και να 
επικοινωνήσει µε το συνάδελφο… Και πάνω απ’ όλα ο χαρακτήρας του. Να µπορεί να 
επικοινωνεί. Αν, ας πούµε, έχει γνώσεις και δεν είναι επικοινωνιακός τότε δεν θα κάνει 
καλό, θα κάνει κακό µόνο… Ε, ας πούµε φαντάζοµαι έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι 
ευχάριστος στην προσέγγισή του, να νιώθει, ο νεοδιόριστος, άνετα µε την επικοινωνία 
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µαζί του……Να τον νιώθει σαν ένα φίλο; Συνεργάτη; Βοηθό; Και να του το βγάζει 
αυτό».(Ε12) 

«..επίσης επικοινωνιακές δεξιότητες, να ξέρει να ακούει, να συνεργάζεται, … επίσης να 
ξέρει και να  ακούει  , να ξέρει όµως και πώς να µιλάει για να µπορεί να γίνεται µια 
ουσιαστική συνεργασία µεταξύ των δυο…»( Ε17) 

 Οι επιπλέον σπουδές και η κατοχή επιπλέον τίτλων  δεν αποτέλεσαν την πρώτη 

προτεραιότητα  στη λίστα των απαιτούµενων προσόντων για να αναλάβει κάποιος το 

ρόλο του Μέντορα. Αναγνωρίζουν ωστόσο την αξία τους και την καθιστούν ως 

διακριτό προσόν για την ανάθεση του ρόλου. Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασµα: 

«Έχω γνωρίσει στη µέχρι τώρα ας πούµε πορεία µου ότι τα χαρτιά δεν κάνουνε το 
δάσκαλο µόνο. Μόνο. Το υπογραµµίζω. Χρειάζονται βεβαίως … πιστεύω ότι 
χρειάζονται και τα τυπικά προσόντα, σπουδές, η εµπειρία πολύ βασικό αλλά δεν είναι 
µοναδική και απαραίτητη προϋπόθεση. Χαρτιά. Έχω δει ανθρώπους µε πολλά χαρτιά 
που δεν διακρίθηκαν στο στίβο της διδακτικής έτσι ….επαρκείς. Τα χαρτιά δεν είναι 
απαραίτητος, δεν είναι επαρκής µάλλον θα έλεγα όρος, ωστόσο χρειάζεται και οι 
σπουδές έχουν την αξία τους και δεν πρέπει να τις  παραβλέπει  κανένας.»(Ε5) 

 

Ωστόσο θεωρούνται από τους περισσότερους ως στοιχείο διαφοροποίησης  µεταξύ 

αυτών που θα θελήσουν να αναλάβουν το ρόλο και έχουν τις δύο πρώτες 

προϋποθέσεις στον ίδιο σχεδόν βαθµό. Πολύ συχνά αναφέρεται η κατοχή τίτλου 

σπουδών Ψυχολογίας, Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Συµβουλευτικής. Επίσης η κατοχή 

τίτλων µεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών καθώς και η πολύ καλή γνώση των 

Τ.Π.Ε. Οι συνεχείς επιµορφώσεις και η συµµετοχή του εκπαιδευτικού-υποψήφιου 

Μέντορα σε καινοτόµες δράσεις και καινοτόµα εκπαιδευτικά προγράµµατα θεωρείται 

επίσης ενδεικτικό της διάθεσης του µέντορα να βρίσκεται σε µια συνεχή διαδικασία 

επαγγελµατικής ανάπτυξης και άρα ένα ικανό κριτήριο για να αποτελέσει  ένα καλό 

πρότυπο/παράδειγµα για τον νεοεισερχόµενο εκπαιδευτικό. 

 

«Να κάνει κι αυτός … δηλαδή να ψάχνεται για σεµινάρια, για καινούργια πράγµατα, 
για καινούργιες ιδέες, από το εξωτερικό, από την Ελλάδα, από παντού».(Ε1) 
 
«… πρέπει να έχει και ψυχολογικές γνώσεις πιστεύω για να µπορεί να πλησιάσει το 
άτοµο, πως θα τα µεταδώσει στο άτοµο, πως θα γίνει φιλικός µε το άτοµο, πως θα τον 
εµπιστευτεί το άτοµο το καινούργιο το µέντορα του. Όλα αυτά είναι ένα πακέτο που 
πρέπει να το έχει το άτοµο αυτό. Να το εµπιστεύεται. Ένας ψυχολόγος µε λίγα λόγια. 
Ψυχολόγος … βέβαια εντός εισαγωγικών».(Ε7) 
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«Και να έχει φυσικά επιστηµονική κατάρτιση, να γνωρίζει τα νέα, τις νέες τεχνολογίες, 
τις καινοτόµες δράσεις, να γνωρίζει απ’ όλα αυτά … να γνωρίζει τα καινούργια 
προγράµµατα όπως το µείζον πρόγραµµα επιµόρφωσης, τα καινοτόµα προγράµµατα. 
Σίγουρα, πέρα από το πτυχίο, το βασικό, να έχει και ίσως κάποιο πτυχίο συναφές, ίσως 
µε εκπαίδευση ενηλίκων, που να ‘χει να κάνει µε τη διαχείριση, ίσως µε εκπαίδευση 
κρίσεων, που να ‘χει να κάνει µε διαχείριση προβληµάτων γιατί αυτή τη στιγµή έχουµε 
να κάνουµε, όχι µε τα παιδιά, αλλά µε τους ίδιους τους συναδέλφους. Αυτό το κοµµάτι 
ας πούµε να µπορεί, να έχει ένα τέτοιο αντικείµενο. Ένα µεταπτυχιακό, κάποιες έξτρα 
γνώσεις πάνω σ’ αυτό, κάτι τέτοιο». (Ε12) 

«Μια επάρκεια στη γνώση της τεχνολογίας της πληροφόρησης. Θεωρώ ότι είναι 
απαραίτητο κοµµάτι η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εµ, σίγουρα να είναι πολύ 
καλά επιµορφωµένος για θέµατα όχι µόνο παιδαγωγικά αλλά ίσως και κοινωνικά ίσως 
και θέµατα ψυχολογίας».(Ε13) 

«…και θεωρητική κατάρτιση σε ένα επίπεδο κάποιων σπουδών, ειδικευµένων 
σπουδών, σε επίπεδο master ενδεχοµένως και µάλιστα στα πεδία της συµβουλευτικής, 
της ψυχολογίας, της εκπαίδευσης ενηλίκων. Νοµίζω σ’ αυτά τα πεδία θα απαιτείται 
κάποιες σπουδές εξειδικευµένες περισσότερο».(Ε14) 
 
«Σχολική παιδαγωγική, θεωρώ, ότι είναι απαραίτητη, πρέπει εκπαίδευση ενηλίκων, και 
αυτή επίσης, και γνώσεις σχετικά µε την παιδαγωγική, µε την ψυχολογία, µε τη 
διδακτική.»(Ε16) 
 
«Ο µέντορας σίγουρα πρέπει να ‘χει, και αυτό βέβαια είναι ένα ζητούµενο για τα 
ολιγοθέσια σχολεία αν θα µπορείς να βρεις µέντορα µ’ αυτά τα προσόντα, θα πρέπει να 
‘χει ενδεχοµένως σπουδές ή µετεκπαιδεύσεις ή έστω σεµινάρια, παρακολούθηση 
σεµιναρίων, περισσότερα από το νεοδιόριστο ως µίνιµουµ..»(Ε20) 

Η εκπαίδευση των υποψηφίων εκπαιδευτικών- µεντόρων θεωρείται επίσης ένα 

απαραίτητο στοιχείο για την επιτυχή εφαρµογή της διαδικασίας της Συµβουλευτικής 

Καθοδήγησης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Η  επιµόρφωση ή το «σχολείο των 

Μεντόρων» θα πρέπει να περιλαµβάνει την εκπαίδευση των υποψηφίων σε δεξιότητες 

επικοινωνίας, µαθήµατα Ψυχολογίας-Κοινωνιολογίας,   στη Συµβουλευτική,  σε θέµατα 

∆ιδακτικής Μεθοδολογίας καθώς και  στις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

(Παράρτηµα ΙΙ-Πίνακας 13). 

«Να έχει σχέση(σ.σ. η εκπαίδευση των µεντόρων) µε κοινωνιολογία, µε ψυχολογία. Όχι 
τόσο µε διδακτικές. ∆εν θεωρώ ότι η διδακτική … αν δεν το παλέψεις µόνος σου δεν θα 
σου βγει, δεν ξέρω. Και πιστεύω ότι όλοι οι δάσκαλοι ψαχτήκαµε πολύ γύρω από τις 
διδακτικές. ∆ιδακτική µεθοδολογία κάθε µαθήµατος. Είναι δυνατόν να µην είναι 
γνώστης; ∆εν νοµίζω όµως ότι τόσο πολύ αφορά αυτό το κοµµάτι, αυτό το σχολείο όσο 
κοινωνιολογικά και ψυχολογικά θέµατα που ενδεχοµένως θα του χρειαστούνε για µέσα 
στην τάξη».(Ε3) 
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«Από κει και πέρα όµως νοµίζω ότι θα τον βοηθούσε και εκείνον να παρακολουθήσει 
ίσως κάποια ειδική εκπαίδευση όσον αφορά τι …Τι να περιλαµβάνει; Νοµίζω ότι 
περισσότερο έχει να κάνει µε την προσέγγιση και τη συνεργασία, όχι µε διδακτικές 
µεθόδους, όσον αφορά τον τρόπο επικοινωνίας και να µπορέσει να βοηθήσει το 
µαθητευόµενο να ανοιχτεί και να εµπιστευτεί τον εαυτό του. Ε, φαντάζοµαι 
περισσότερο µαθήµατα ψυχολογίας, προσέγγισης, τέτοιου τύπου. Όχι τόσο 
διδακτικής….».(Ε18) 
 
«Καλό θα ήταν (να παρακολουθήσουν κάποια σεµινάρια), γιατί το να συνυπάρχεις και 
να επικοινωνείς, πόσο µάλλον να συµβουλεύεις ή να εµψυχώνεις καλύτερα έναν 
ενήλικα συνάδελφο κρύβει πολλούς κινδύνους και θα πρέπει να τους έχουνε υπόψη. ∆εν 
είναι σαν να µιλάς σε ένα µαθητή σου όταν µιλάς σε ένα συνάδελφο. Καλό θα ήτανε να 
γνωρίζουνε αυτά τα επικίνδυνα µονοπάτια οι µέντορες που πιστεύω να τα γνωρίζουνε 
αλλά καλό είναι µε κάποιο τρόπο να τα λάβουν υπόψη τους… Ναι, παιδαγωγική 
ενηλίκων όµως. Αυτό κάπως αλλιώς λέγεται, δεν λέγεται παιδαγωγική ενηλίκων. Τέλος 
πάντων. Ναι, αυτό θα ‘πρεπε να …»(Ε15) 
 
«Θα έπρεπε ίσως αυτός να παρακολουθήσει κάποιο σεµινάριο για εκπαίδευση 
ενηλίκων γιατί άλλο να εκπαιδεύεις παιδιά κι άλλο να εκπαιδεύεις ενήλικα άρα να 
µπεις στην ψυχολογία του ενήλικα. Εποµένως να και κάτι ακόµα, που βγαίνει δηλαδή 
στην πορεία, ότι θα πρέπει να έχει µια τέτοια εκπαίδευση. Να έχει κάνει κάτι τέτοιο για 
να µπορεί να µπει στην ψυχολογία του γιατί αλλιώς δεν θα µπορέσει να τον βοηθήσει 
ίσως κατάλληλα».(Ε19)  

 
«Νοµίζω ότι πρέπει να ακολουθήσει κάποιο πρόγραµµα παραπάνω αλλά δεν ξέρω 
…Το παραπάνω θα είναι πως, δεν ξέρω αν υπάρχουνε τρόποι τέτοιοι, να σε 
βοηθήσουνε, πώς να µπορέσεις να συµβουλέψεις µε τον καλύτερο τρόπο κάποιον. Ίσως 
σ’ αυτό το επίπεδο. Σε επίπεδο συµβουλευτικής ας πούµε. Σε επίπεδο ψυχολογίας».(Ε9) 
 
«…πολύ σύντοµα θα πρέπει ο µέντορας να περνάει από µια επιµόρφωση, πρώτα-
πρώτα θα έχει να βοηθήσει ενήλικες άρα µιλάµε για εκπαίδευση ενηλίκων. Θα πρέπει 
να γνωρίζει ότι ο νεοδιόριστος δεν είναι µαθητής του να έχει αυτή τη συνήθεια, δεν 
είναι ένας ακόµα µαθητής».(Ε20) 

 
Σηµαντικό στοιχείο επίσης, που θα συµβάλει στην επαγγελµατική ανάπτυξη των 
µεντόρων και θα πρόσφερε εξαιρετική βοήθεια για αυτούς στην πρώτη 
τουλάχιστον εφαρµογή της Καθοδήγησης θα ήταν η συµµετοχή των µεντόρων σε 
κοινές συνεδρίες όπου και θα µπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις και εποµένως να 
οδηγηθούν στην βελτίωση των πρακτικών τους (3 αναφορές). Χαρακτηριστική 
είναι η πρόταση του εκπαιδευτικού: 
 

«Αν στην πρώτη φάση της εφαρµογής της δεν προβλεφθεί αυτό ή δεν καταστεί δυνατό 
στην οργάνωσή του ενδεχοµένως θα πρέπει να γίνει αρκετά γρήγορα και εφόσον θα 
κυλάει εν τω µεταξύ θα µπορέσουν οι µέντορες σ’ αυτή την επιµόρφωση να µεταφέρουν 
και τις πρώτες εµπειρίες. Θα ‘ναι οι πρώτοι µέντορες. Να µεταφέρουν τις πρώτες 
εµπειρίες, τις πρώτες δυσκολίες που αντιµετώπισαν και να πούνε και αυτοί πως το 
έχουν εκλάβει». (Ε20) 



116 

 

Θα πρέπει επίσης να αναφερθούν  οι απόψεις δύο εκπαιδευτικών που διατείνονται ότι 

δεν χρειάζεται περαιτέρω επιµόρφωση και εκπαίδευση των µεντόρων, εφόσον αυτοί 

πληρούν πρώτα κάποιες προϋποθέσεις για την πλήρωση της θέσης και εφόσον έχουν 

την επιθυµία και τη θέληση να προσφέρουν. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασµα: 

«Κι άλλη επιµόρφωση; Νοµίζω ότι τα πτυχία, νοµίζω ότι η θέλησή του ίσως να γίνει και 
η εµπειρία του από την τάξη, απ’ την αλληλεπίδραση µε τους µαθητές νοµίζω ότι θα του 
‘χουν δώσει τα εφόδια. Τι άλλο δηλαδή να του επιµορφώσει, τι άλλο να του πούνε;» 
(Ε10) 
 

Επίσης µία εκπαιδευτικός δήλωσε άγνοια για το συγκεκριµένο ερώτηµα. 

 

5.1.5  Πλαίσιο, δομή, περιεχόμενο και στρατηγικές της μεντορικής 

σχέσης 

 ∆ιαδικασία Επιλογής Μεντόρων - Προϋποθέσεις 

Τα δεδοµένα από τα αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα των συνεντεύξεων της έρευνας 

ως προς τον τρόπο και τα πρόσωπα που θα εµπλέκονται στην επιλογή ενός Μέντορα 

και την τοποθέτησή του δίπλα σε κάποιον νεοεισερχόµενο εκπαιδευτικό για  µια 

αποτελεσµατική Συµβουλευτική Καθοδήγηση (mentoring),  σύµφωνα πάντα µε τη 

γνώµη των εκπαιδευτικών,  ταξινοµήθηκαν στις εξής κατηγορίες: εµπλεκόµενοι στην 

επιλογή (υποκατηγορίες : ∆ιευθυντής + Σχολικός Σύµβουλος + Σύλλογος 

∆ιδασκόντων, µόνο Σύλλογος ∆ιδασκόντων, συµµετοχή νεοεισερχόµενου στην επιλογή, 

επιλογή του νεοεισερχόµενου από δεξαµενή Μεντόρων, εµπλοκή της Πανεπιστηµιακής 

κοινότητας) ,  και  Επιθυµητές Προϋποθέσεις (Υποκατηγορίες :ίδια τάξη, ίδιο σχολείο, 

από άλλο σχολείο, ίδιο φύλο, άλλο φύλο) (Παράρτηµα ΙΙ-Πίνακας 14). 

Στην ερώτηση αν οι εκπαιδευτικοί συµφωνούν µε τον τρόπο επιλογής και  τους 

φορείς που εµπλέκονται στη διαδικασία ουσιαστικά ορισµού του Μέντορα από το 

διευθυντή της Σχολικής µονάδας  του νεοδιοριζόµενου εκπαιδευτικού σε συνεργασία 

µε το Σχολικό Σύµβουλο της περιοχής, οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στη 

συγκεκριµένη έρευνα εξέφρασαν στο σύνολό τους  την αντίθεσή τους.(συνολικά και 

οι 20 αναφορές στο συγκεκριµένο ερώτηµα δε συµφωνούν µε την επιλογή µόνο από 

το Σχολικό Σύµβουλο και το ∆ιευθυντή της Σχολικής Μονάδας). 

«..θεωρώ πρόβληµα το να διορίσεις εσύ ένα µέντορα για κάποιον άλλο. ∆ηλαδή µε 
ποια κριτήρια θα διορίσω εγώ ως διευθύντρια ένα µέντορα του χ νεοδιόριστου;»(Ε15) 
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«Μου φαίνεται έτσι, όλη η διαδικασία, κάπως λίγο, δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω 
αυθαίρετη. Προφανώς, κάποιο όργανο, κάποιο συλλογικό όργανο πρέπει να 
αποφασίζει για την επιλογή».(Ε14) 

Η τάση που διαµορφώθηκε υποδεικνύει τη µεγαλύτερη συµµετοχή του Συλλόγου 

∆ιδασκόντων στην επιλογή αυτή και την ύπαρξη µια κουλτούρας συνεργασίας µέσα 

στο σχολικό οργανισµό µεταξύ των συναδέλφων. Συνολικά 12 εκπαιδευτικοί 

επιθυµούν τη συµµετοχή και τη Συλλόγου ∆ιδασκόντων στην επιλογή, ενώ ένας 

εκπαιδευτικός επιθυµεί η διαδικασία να περάσει στην ευθύνη του Συλλόγου 

διδασκόντων Είναι χαρακτηριστικά τα  παρακάτω σχόλια των εκπαιδευτικών: 

«Νοµίζω ότι πρέπει να είναι απόφαση συλλόγου. Όταν ένας άνθρωπος καινούργιος έρχεται 
να δουλέψει σ’ ένα σχολείο και πρέπει να µπει στην τάξη κάποιου µέντορα νοµίζω ότι καλό 
είναι να αποφασίσει, να αποφασίζουν όλοι µαζί οι συνάδελφοι για το ποιος θα επιλεχθεί.  
Κι αυτό το λέω γιατί πρέπει να αποφασίσουν όλοι µαζί γιατί πολλές φορές µπορεί κάποιος 
να νοµίζει ότι είναι κατάλληλος για µέντορας αλλά να έχουν εντοπίσει οι υπόλοιποι 
συνάδελφοι στη συµπεριφορά του, στον τρόπο διδασκαλίας του, κάτι, και να τον βοηθήσουν 
να συνειδητοποιήσει ότι ίσως τελικά κάνει ή δεν κάνει. ∆ε νοµίζω ότι είναι απόφαση ενός 
ατόµου αυτό. Και λέω απόφαση του συλλόγου γιατί ο σύλλογος βλέπει πως λειτουργεί ο 
τάδε συνάδελφος.» (Ε11) 

 «Θα µπορούσε να εµπλέκεται και ο σύλλογος διδασκόντων πάντοτε όµως µε τον κίνδυνο 
να εξελιχθεί ο θεσµός του µέντορα σε µια έτσι θέση µέσα στο σχολείο στην οποία να µην 
όµως επιλέγονται πάντοτε τα κατάλληλα πρόσωπα. Το κάθε όργανο έχει µια λογική δική 
του στην επιλογή.  
Ο διευθυντής σίγουρα πρέπει να ‘χει λόγο µε την έννοια ότι µπορεί να γνωρίζει ποιος 

έχει την κατάλληλη προσωπικότητα κι όχι µόνο ακαδηµαϊκά προσόντα αλλά και την 
προσωπικότητα για να αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο καθώς θα πρέπει να διακρίνεται 
από ανθρώπινες αξίες, αλτρουισµό, διάθεση για προσφορά και µόνο, συνεργασία, 
ανθρώπινη επαφή. Αυτά µπορεί να τα διαγνώσει ο διευθυντής και να προτείνει τον 
κατάλληλο….Από κει και πέρα φυσικά χρειάζεται και η έγκριση του σχολικού συµβούλου ο 
οποίος θα θέσει τα δικά του κριτήρια για να επικυρώσει αυτή την επιλογή του διευθυντή, 
αυτή την πρόταση µάλλον του διευθυντή. Νοµίζω ότι κάποιο άλλο όργανο δεν είναι 
κατάλληλο σ’ αυτή τη διαδικασία δεδοµένου ότι η πρόταση του διευθυντή θα αξιολογηθεί 
σε βάθος χρόνου από το σχολικό σύµβουλο άρα υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες για να 
αποφύγουµε τυχόν κακές επιλογές ή υστερόβουλες επιλογές.» (Ε20) 

«Ο µέντορας πρώτα απ’ όλα θα δηλώσει, θα αυτοπροτείνεται, ότι θέλω να γίνω, όχι να µου 
επιβληθεί, εντάξει; …….να υπήρχε µία αρχική γνωριµία µέσα στο σύλλογο διδασκόντων για 
να δούµε ουσιαστικά κι αν λειτουργεί η σχέση µας, κι αν θα µείνουµε… Προτείνουν, ας 
πούµε, δύο άτοµα, αυτοπροτείνονται δύο άτοµα και λέει ο διευθυντής οκέι εγώ θεωρώ ότι 
καλύτερα να γίνει ο συγκεκριµένος. …….∆ηλαδή προτείνω εγώ τον εαυτό µου, προτείνει ο 
συνάδελφος τον εαυτό του…. έχει γνώµη ο διευθυντής, χωρίς όµως να επιβάλλεται. Μπορεί 
να παρίσταται τη µέρα της συγκεκριµένης συνέλευσης και ο σύµβουλος για να βλέπει τι 
προτάσεις κατατίθενται ας πούµε αλλά η απόφαση να είναι του συλλόγου, και ο σύλλογος 
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επίσης να είναι εις γνώση του, όπως είπα και πριν, ότι έχουµε έναν καινούριο φέτος στο 
σχολείο και πως θα µπορέσουµε να τον βοηθήσουµε».(Ε8) 

 

 Σηµαντική επίσης θεωρείται (συνολικά 12 εκπαιδευτικοί)  και η παροχή της 

δυνατότητας να εκφράσει ο ίδιος ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός την άποψή του για 

τον άνθρωπο που θα ήθελε να έχει στο πλευρό του σε αυτή τη διαδικασία. Ανάµεσα 

στις προτάσεις που έγιναν ξεχωρίζει εκείνη της δηµιουργίας µιας οµάδας, 

«δεξαµενής» Μεντόρων στη Σχολική µονάδα(συνολικά 3 εκπαιδευτικοί) έτσι ώστε να 

υπάρχει ένα εύρος επιλογών που θα δίνει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα. 

«Αυτό που ορίζει ο νόµος είναι ναι µεν µια λύση αλλά θα ήθελα να υπάρξει µια 
περισσότερη επιλογή, µάλλον να έχει ο νεοδιόριστος µεγαλύτερη επιλογή. Τι εννοώ; ∆ηλαδή 
εντάξει να προτείνει ο σύµβουλος, ο διευθυντής, σίγουρα κι αυτοί θα ‘χουν το λόγο αλλά να 
µην είναι µόνο ένας, να υπάρχουνε διάφοροι και να µπορεί ο κάθε νεοδιοριζόµενος να 
βλέπει και να επιλέγει, είτε από το βιογραφικό είτε µετά από την προσωπική γνωριµία µε 
τους µέντορες, τέλος πάντων, και να διαλέγει το δικό του µέντορα. Θα µου πεις εντάξει, δεν 
ξέρω κατά πόσο στην ελληνική πραγµατικότητα µπορεί να γίνει αυτό το πράγµα, να 
επιλέγει. Αν δεν µπορεί να γίνει αυτό, θα ήθελα, η επιλογή του µέντορα να µην ακολουθήσει 
τακτικές παλιές µε όχι αξιοκρατικούς τρόπους. Αυτό θα ήθελα να αποφύγουµε.»(Ε12) 

 
«Σίγουρα ο διευθυντής του σχολείου γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι γίνεται στη σχολική του 
µονάδα. Ο σύµβουλος ίσως λιγότερο. Νοµίζω όµως ότι θα πρέπει ο σύλλογος διδασκόντων 
να έχει άποψη στην επιλογή του µέντορα ή αν είναι και περισσότεροι. Νοµίζω ότι ανά 
σχολική µονάδα καλό ήτανε πρώτον να έχει ο σύλλογος διδασκόντων που ανήκει και ο 
διευθυντής, το σύνολο δηλαδή, κάποιες προτάσεις, να είναι δυο ή τρεις. Έτσι το 
φαντάζοµαι. Με τα δικά τους κριτήρια και ο καθένας να αναλύσει και τον τρόπο που 
επιλέγει τους συγκεκριµένους συναδέλφους.  
Και ο µαθητευόµενος, ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός, από τους τρεις, δυο, δεν ξέρω, να έχει 
τη δυνατότητα να επιλέξει µε ποιον ταιριάζει, ποιος γι’ αυτόν είναι ο εµπνευστής, ποιος 
ταιριάζει καλύτερα στις ιδέες, στις αντιλήψεις, στον τρόπο σκέψης µε τον οποίο νοµίζω ότι 
θα συνεργαστεί καλύτερα. Να µπορέσει να παρακολουθήσει διδασκαλίες του. Νοµίζω ότι 
εκεί έχω τη διαφωνία µου. ∆ηλαδή πιστεύω ότι πρέπει να έχει τη δυνατότητα και ο 
σύλλογος διδασκόντων να εκφέρει άποψη και ο ίδιος ο νεοδιόριστος να µπορεί να επιλέξει 
ανάµεσα στους δυο ή τρεις συναδέλφους από τη σχολική µονάδα».(Ε18) 

«Θα πρέπει να έχει ένα συγχρωτισµό, να ζήσει λίγο το περιβάλλον, τους συναδέλφους, να 
δει ποιος ταιριάζει και κοσµοθεωρητικά, φιλοσοφικά αν θέλεις, το στυλ παιδαγωγικής του 
καθενός και µετά να του δώσουµε τη δυνατότητα να επιλέξει.  
Να µην κατευθύνουµε από πάνω εµείς τα πράγµατα και να µην τον φέρουµε, πολύ 
περισσότερο που λέµε µάλλον, να µην τον φέρουµε µπροστά σε ήδη προδιαγεγραµµένες 
καταστάσεις. Θα ‘ναι λάθος αυτό. Να ‘χει το περιθώριο επιλογής ο συνάδελφος, ο 
καινούργιος συνάδελφος. Μ’ αυτή την έννοια. Θα πρέπει να έχει δηλαδή ελευθερία 
επιλογής και άποψη πάνω στο … γιατί θα’ ναι καθοδηγητής του». (Ε5) 
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«Ε, νοµίζω το ίδιο το άτοµο … να έχει επιλογή το άτοµο; Να έχει επιλογή. ∆ηλαδή να 
γνωρίσει ένα, δυο, τρεις, πέντε άτοµα, πέντε µέντορες π.χ. και να κρίνει µετά, να έχει 
επιλογή που θα µείνει, που θα καταλήξει το ίδιο το άτοµο. Έτσι πιστεύω εγώ».(Ε7) 
 
 «Τώρα σαφώς θα έπρεπε να έχει λόγο και ο νεοδιοριζόµενος. Από κει και πέρα όµως και 
αυτό είναι δύσκολο. ∆ηλαδή είναι πολύ δύσκολο να τον επιλέξεις, γιατί ακόµα κι αν έχει τα 
τυπικά προσόντα ή ακόµα κι αν είναι ένας άνθρωπος που σε ένα πρώτο επίπεδο 
γνωρίζοντάς τον θεωρείς ότι µπορείς να επικοινωνήσεις, µπορεί στο τέλος αυτό να µην 
έχει, να µην αποδίδει…Νοµίζω ότι καλό θα ήταν να γίνεται µια επιλογή και από τους τρεις 
δηλαδή και από το σύµβουλο, να έχει λόγο και ο διευθυντής και ο νεοδιοριζόµενος …..(Ε9) 

 

Μία εκπαιδευτικός, που συµφωνεί µε τη λογική της ύπαρξης «δεξαµενής»  Μεντόρων 

πρότεινε η επιλογή των Μεντόρων να γίνεται παράλληλα µε την πρώτη φάση της 

Εισαγωγικής επιµόρφωσης. Όπως αναφέρει µια δυνατότητα θα ήταν: 

«Να τον επιλέξει ο µεντορευόµενος από µια «δεξαµενή µεντόρων» ας  πούµε. Θα ήταν µια πολύ 
καλή ιδέα για έναν πρωτοδιοριζόµενο….. Άρα βλέποντας την  εισαγωγική επιµόρφωση κάποιος 
µε σεµινάρια, µπορεί αυτούς να τους κρίνει κι αν έχει το δικαίωµα να διαλέξει κάποιον… αυτά 
µε την εισαγωγική επιµόρφωση ..αυτή η πρακτική που λέµε να πήγαινε να δει µάθηµα. θα 
µπορούσε να υπάρχουν αυτοί οι µέντορες να κάνουν κάποια σεµινάρια πάνω σε συγκεκριµένα 
θέµατα.» (Ε17) 
 

Μία επίσης ενδιαφέρουσα πρόταση είναι αυτή που αναφέρθηκε από µια εκπαιδευτικό 
και έχει να κάνει µε την εµπλοκή και της πανεπιστηµιακής Κοινότητας στην επιλογή 
αυτή: 

«Φυσικά και παίζει ποιος ορίζει, ποιον ορίζει και µε τι κριτήρια. Τώρα εγώ θα προτιµούσα 
να είναι από µια πανεπιστηµιακή οµάδα ίσως να ορίζεται, να µην είναι µόνο ο σύµβουλος 
και ο διευθυντής, να είναι και κάποιος καθηγητής πανεπιστηµίου ίσως;» (Ε10) 
 

Οι ερωτώµενοι θεωρούν ότι η καθοδήγηση θα είχε καλύτερα αποτελέσµατα αν ο 

µέντορας είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικός της τάξης, αν διδάσκει στην ίδια τάξη µε 

τον καθοδηγούµενό του (2 εκπαιδευτικοί) και  αν εργάζεται στο ίδιο σχολείο µε 

αυτόν(15 εκπαιδευτικοί).∆ύο εκπαιδευτικοί  ανέφεραν ότι θα µπορούσε ο µέντορας 

να προέρχεται από άλλο σχολείο της ίδιας περιοχής, ενώ µία εκπαιδευτικός πιστεύει 

ότι ο Μέντορας δεν θα πρέπει να έχει τάξη και να ανήκει σε κάποιο σχολείο, αλλά θα 

πρέπει να ασχολείται αποκλειστικά µε τη Συµβουλευτική Καθοδήγηση 

νεοεισερχόµενων εκπαιδευτικών. 

«Νοµίζω ότι καλύτερα θα ήταν από το ίδιο σχολείο..Γιατί θα έχει πιο στενή επαφή. Πιο 
στενή επαφή. Υπό αυτή την έννοια. ∆ηλαδή εγώ αντιλαµβάνοµαι … ένας νεοδιοριζόµενος 
έχει προβλήµατα σε καθηµερινό επίπεδο νοµίζω. Εποµένως θες αυτή τη στενή επαφή. Αν 
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κρίνω και εγώ από τον εαυτό µου σαν νεοδιοριζόµενη την ήθελα. Ήθελα κάθε µέρα να ‘χω 
κάποιον.»(Ε9) 
 
«Όχι, θα πρέπει να είναι από το ίδιο σχολείο… Να διδάσκουν. Πιστεύω ότι πρέπει να 
διδάσκουν. Γιατί πιστεύω ότι όταν απαλλάσσεται κάποιος ουσιαστικά µπαίνει και σε ένα 
άλλο, νοµίζω ότι αποκτάει ένα άλλο status ή βλέπει µε κάποιον άλλο τρόπο όσους είναι 
µέσα στην τάξη όπως πολλές φορές συµβαίνει στους συµβούλους. Όχι, να διδάσκει, να είναι 
µέσα στην πράξη, να συνεργάζεται µε το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό.»(Ε8) 
 
« (ενν.Ο µέντορας να είναι)Από το ίδιο σχολείο για να είναι πιο στενή η σχέση και πιο 
συχνή η επαφή αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να µην υπάρχει επαφή».(Ε15) 

 

«Καλό θα ήταν ίσως να ‘χουνε και ίδιες τάξεις. Νοµίζω ότι θα βοηθούσε».(Ε18) 

 

Ένα θέµα που τέθηκε επίσης από κάποιους  εκπαιδευτικούς είναι και το θέµα του 

φύλου. ∆ύο εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι θα πρέπει νεοεισερχόµενος και Μέντορας να 

είναι του ίδιου φύλου, ενώ µια εκπαιδευτικός πιστεύει πως για µια αποτελεσµατική 

Καθοδήγηση τα δύο µέλη της σχέσης θα πρέπει να ανήκουν σε διαφορετικά φύλα. 

«Ίσως να υπήρχε και λίστα ονοµάτων γιατί … θα µου πεις να επιλέγει ο … γιατί όχι; 
Πιστεύω απλά ότι ο … δεν είναι τόσο το αν, ποιον θα επιλέξει … ίσως να λάβουµε υπόψη 
και το φύλο, ίσως να ήταν καλύτερα οι γυναίκες να έχουνε γυναίκες, ίσως, ίσως, σε 
κάποιους να τους είναι πιο βολικό οι γυναίκες να επιλέγουν γυναίκες σαν έτσι µέντορες και 
οι άντρες άντρες. Ίσως. Μπορεί σε κάποιους να διευκόλυνε αυτό.»(Ε3) 
 
«Τώρα ..επειδή συνήθως οι άντρες δεν πολυδέχονται  συµβουλές από γυναίκες  και επειδή 
θα παίξει ρόλο η Συµβουλευτική..εεε ίσως νοµίζω ότι θα είχε  κάποιο πρόβληµα σ’ αυτό. 
∆ηλαδή άντρες δάσκαλοι αν θα ήθελαν γυναίκα σύµβουλο-Μέντορα .. τώρα οι άντρες 
µεταξύ τους , οι γυναίκες µεταξύ τους νοµίζω ότι είναι πιο  εύκολο..δηλαδή θα έπαιζε 
κάποιο ρόλο …νοµίζω ναι. Αν λοιπόν το πάρουµε τελείως αόριστα , νοµίζω ότι θα έπρεπε  
να το προσέξουµε αυτό το θέµα».(Ε17) 

 

Πλαίσιο  της μεντορικής σχέσης. 

 

Τα δεδοµένα από τα αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα των συνεντεύξεων της έρευνας 

για το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί ένα αποτελεσµατικό Πρόγραµµα 

Συµβουλευτικής Καθοδήγησης  (mentoring),  σύµφωνα πάντα µε τη γνώµη των 

εκπαιδευτικών,  ταξινοµήθηκαν στις εξής κατηγορίες: Εκούσια επιθυµία του Μέντορα, 

Εκούσια επιθυµία του Καθοδηγούµενου, ∆ιαµόρφωση και Αξιολόγηση της ∆ιαδικασίας 
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(Υποκατηγορίες: 1) από τα µέλη της σχέσης και 2) από εξωτερικούς αξιολογητές ή τους 

Προϊσταµένους τους), ∆υνατότητα λύσης της Σχέσης , Ύπαρξη συνεργατικής 

κουλτούρας στο σχολείο  (Παράρτηµα ΙΙ-Πίνακας 15). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των Προγραµµάτων Συµβουλευτικής 

Καθοδήγησης αναφέρεται από µια µεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων η 

προσωπική του επιθυµία και διάθεση να ασκήσει κάποιος τα καθήκοντα του 

Μέντορα, η διάθεσή του να προσφέρει σε έναν νέο συνάδελφο (συνολικά 15 

εκπαιδευτικοί). Επίσης σηµαντική προϋπόθεση θεωρείται και η διάθεση του 

µαθητευόµενου/καθοδηγουµενου να αποδεχτεί αυτή τη σχέση και να ενστερνιστεί τη 

χρησιµότητά τους για την επαγγελµατική του ανάπτυξη (συνολικά 8 εκπαιδευτικοί). 

Χαρακτηριστικά αναφέρουν: 

«Η διάθεση του. Από κει και πέρα αν έχει διάθεση πιστεύω ότι θα είναι κι ένας σωστός 
εκπαιδευτικός, µέσα σε εισαγωγικά το σωστός εκπαιδευτικός, θα έχει θέληση για τη δουλειά 
του γιατί … και θα µπορεί να βοηθήσει τον άλλον. Αν ο άλλος δεν έχει διάθεση να κάνει 
κάτι δεν θα το κάνει σίγουρα σωστά και ότι θα κάνει θα είναι τυπικά, τυπικό το θέµα. ∆εν 
ξέρω, εγώ θεωρώ ότι είναι κριτήριο η διάθεση και η θέληση». (Ε2)  
 
«..θέλω να πω  ότι  αν ο ένας (σ.σ. .ο µέντορας) έχει διάθεση και ο άλλος (σ.σ. ο 
καθοδηγούµενος) έχει διάθεση γιατί θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά και την εκπαίδευση, 
τελείωσε .Μετά όλα τα άλλα είναι θέµα διαβάσµατος και συνεργασίας… δασκάλους  που θα 
θέλουν να το κάνουν αυτό, γιατί αυτό είναι βασικό , αν δεν το θέλει καλύτερα να µην το 
κάνει…»(Ε17) 
 
«….. για µένα είναι, καταρχήν, να θέλει να γίνει µέντορας, να αγαπάει αυτό που κάνει, να 
του αρέσει να τον παρακολουθούν και να βγάζει τα θετικά του στοιχεία και να είναι σε θέση 
να τα µεταδίδει στο µεντορευόµενο. Γιατί αν έχει πείρα αλλά δεν του αρέσει γιατί θεωρεί 
ότι η µάθηση είναι δική του και ατοµική του υπόθεση … αν βρίσκεται σ’ αυτή την 
κατηγορία φυσικά και καλό είναι να µη γίνει µέντορας».(Ε6) 
 
«…. Να θέλει να το κάνει και όχι απλώς για να φανεί σπουδαίος και όλο αυτό, δηλαδή να 
θέλει, ουσιαστικά να το θέλει.»(Ε8) 
 
«Μέντορα καταρχήν, πρέπει να θέλει ο άλλος να υποδείξει τις γνώσεις του, πρέπει να 
υπάρχει, αυτή είναι προϋπόθεση για να είναι κάποιος µέντορας. Να θέλει να σταθεί δίπλα 
σε κάποιον, να το αγαπάει αυτό, και δευτερευόντως να έχει τα απαραίτητα πολλαπλά, τέλος 
πάντων, προσόντα. Αλλά πρώτον να θέλει….».(Ε15) 
 

Πολύ κρίσιµη και σηµαντική προϋπόθεση για την αποτελεσµατικότητα ενός 

προγράµµατος στήριξης της επαγγελµατικής ανάπτυξης του νεοδιόριστου 

εκπαιδευτικού  κρίνεται η  διαµόρφωση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της 
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διαδικασίας από τους ίδιους τους εµπλεκόµενους ( 16 εκπαιδευτικοί).Επίσης κάποιοι 

εκπαιδευτικοί( συνολικά 7 αναφορές) κρίνουν ότι θα ήταν καλύτερο η διαµόρφωση 

των αρχικών στόχων και ενός αρχικού πλαισίου να γίνεται  από εξωτερικούς φορείς 

και θεσµούς της εκπαιδευτικής κοινότητας(π.χ. ∆ιευθυντής , Σχολικός Σύµβουλος).Η 

παρακολούθηση της διαδικασίας θα µπορούσε πέρα από τον αξιολογικό της 

χαρακτήρα να έχει κυρίως, πάντα κατά τη γνώµη των εκπαιδευτικών, και χαρακτήρα 

ενίσχυσης της διαδικασίας και επίλυσης προβληµάτων που ενδεχοµένως να 

προκύψουν. 

«Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να βρίσκεται χρόνος και έτσι ώστε τα όποια σκοτεινά σηµεία 
να φωτίζονται γιατί επαναλαµβάνω και το πιστεύω ότι δάσκαλοι γινόµαστε στην πορεία. ∆ε 
γινόµαστε µ’ ένα χαρτί.  
Άρα πρέπει να ‘ναι δυο φίλοι αυτοί οι δυο. Μόνο έτσι βλέπω να προχωράει αυτή η υπόθεση που 
λέγεται µέντορας. Φυσικά και ο διευθυντής και ο σχολικός σύµβουλος εδώ θα πρέπει να 
παίξουν ένα ρόλο συντονιστικό, παρεµβατικό αν χρειαστεί, ενισχυτικό, ενθαρρυντικό. ∆εν 
πρέπει να απέχουν αυτοί οι δυο παράγοντες της σχολικής ζωής».(Ε5) 

«Και πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνεται ανά ενότητα, θα πρέπει να υπάρχουν και στη συνέχεια 
όταν … σε κάθε µάθηµα ανά ενότητα, να γίνεται η κατάλληλη ανατροφοδότηση, να υπάρχουν 
πίνακες αυτοαξιολόγησης αλλά όχι αυτό το πράγµα, οι πίνακες αυτοαξιολόγησης … να είναι µια 
πραγµατική αξιολόγηση δηλαδή µε βαθµολογία την οποία θα τη βλέπει ο σύµβουλος, ο 
προϊστάµενος.(Ε3) 

«Από κει και πέρα η αξιολόγηση ίσως θα πρέπει να γίνεται κι από τον ίδιο το νεοδιόριστο όµως 
όσον αφορά το µέντορα. ∆ηλαδή κατά πόσο κι αυτός έχει δώσει στον … γιατί δεν είναι µόνο 
του δίνω αλλά και ο άλλος τι παίρνει τελικά. ∆ηλαδή µπορεί να υπάρχουν και κάποια πράγµατα 
που δεν του άρεσαν. ∆ηλαδή να αξιολογεί και εκεί.»(Ε19) 

«Αυτό όµως που θα έπρεπε να γίνεται και στη µια περίπτωση και στην άλλη θα είναι να υπάρχει 
κάποια σταδιακή αξιολόγηση για µένα , και του ενός και του άλλου. ∆ηλαδή όχι µόνο ο 
Μέντορας να λέει πως τα πάει ο Μεντορευόµενος, οπότε να χει βέβαια και κάποια εξουσία 
πάνω του έτσι όπως το βλέπω… θα µπορούσε και αυτός ο ίδιος να αξιολογεί τον Μέντορα και 
αν στέλνουν και οι δυο κάθε τρεις και δύο  κάποια έκθεση που υποτίθεται ότι θα τη βλέπει 
κάποιο ανώτερο στέλεχος… Βέβαια!!…και από την αρχή και ενδιάµεσα και  µέχρι το τέλος. 
∆ηλαδή µέσα στο χρόνο οπωσδήποτε να κάνουν µια έκθεση. Αυτό µπορεί να το κάνουν και πιο 
συχνά µεταξύ τους αλλά και σαν επίσηµα πρέπει να υπάρχει µια αξιολόγηση όλου αυτού του 
πράγµατος»(Ε17) 

«Πιστεύω ότι µε κάποιο τρόπο θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση και του µέντορα και του νέου 
συνάδελφου και του παλιότερου.»(Ε11) 

Πολύ σηµαντικής σηµασίας αναφέρεται από τους συµµετέχοντες στην έρευνα και η 

παροχή στα πλαίσια του Προγράµµατος της δυνατότητα λύσης της µεντορικής 

σχέσης σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δύο µέρη δεν µπορούν να συνεργαστούν 

και η αναζήτηση νέου Μέντορα (7 εκπαιδευτικοί). 
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« Ναι, ναι, να υπάρχει η δυνατότητα εναλλαγής γιατί θεωρώ ότι αν έστω σαν άνθρωποι δεν 
ταιριάζουνε ή δεν έχουνε καλή συνεργασία, και η µεντορική σχέση δεν θα αποδώσει και δεν θα 
βοηθηθεί ο καινούριος και θα αξιολογηθεί ίσως αρνητικά ενώ σε µια άλλη περίπτωση θα 
λειτουργούσε διαφορετικά.(Ε8) 
 

«…αλλά καλό θα ήταν να υπάρχει ευελιξία από το νεοδιοριζόµενο αν δει ότι, εν πάση 
περιπτώσει, υπάρχει πρόβληµα να µπορεί να επιλέξει κάποιον άλλο µέντορα, να υπάρχει αυτή η 
ευελιξία».(Ε9) 

«Αλλά από κει και πέρα ίσως κάποιο διάστηµα έτσι δοκιµασίας να υπάρχει ανάµεσα και στους 
δυο κατά πόσο θα µπορούνε να συνυπάρξουνε µέσα στην τάξη γιατί σίγουρα ο ένας δε γνωρίζει 
τον άλλον. Αυτό µπορεί να συµβεί στον οποιοδήποτε. Αυτόν τον κίνδυνο µπορεί να τον έχεις σε 
όλες … στη σχέση αυτή.»(Ε19) 

«…και πιστεύω ότι οπωσδήποτε ο µεντορευόµενος πρέπει να έχει οπωσδήποτε λόγο σε αυτό 
που γίνεται. ∆ηλαδή σε όλη αυτή τη µεντορική σχέση να έχει το δικαίωµα να πει έστω και στη 
µέση , αν δηλαδή δει ότι δεν ταιριάξει µε τον µέντορα ,να πει: «∆εν θέλω να συνεχίσω». 
∆ηλαδή αν πούµε ότι είναι υποχρεωτικό αυτά τα δυο χρόνια , αν το ορίσουµε ως υποχρεωτικό 
νοµίζω ότι θα κάνουµε περισσότερο κακό αν ο µέντορας δεν είναι καλός παρά θα κάνουµε 
καλό. Χίλιες φορές να πελαγοδροµήσει ένας µόνος του, παρά να του ‘χεις κι έναν πάνω από το 
κεφάλι που δεν ξέρει…… και δεν τον θέλει , δεν µπορεί να συνεργαστούν..»(Ε17) 

Πολύ σηµαντική προϋπόθεση για την προηγούµενη διαπίστωση θεωρείται η ύπαρξη 

κουλτούρας συνεργατικού πνεύµατος και αλληλοβοήθειας, καθώς στην περίπτωση 

λύσης της µεντορικής σχέσης ένας άλλος εκπαιδευτικός της µονάδας θα κληθεί να 

αναλάβει αυτό το ρόλο (συνολικά 10 εκπαιδευτικοί). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

αυτή η προσφορά στα πλαίσια της σχολικής µονάδας η συµβουλευτική καθοδήγηση 

θα καταστεί δύσκολη , αν όχι αδύνατη. 

«Αν τυχόν δεν υπάρχει συνεργασία δηλαδή µεταξύ του µέντορα και του νεοδιοριζόµενου 
εκπαιδευτικού ίσως µπορεί να βρει κάποιον άλλο µέντορα ή αν υπάρχει µια άλλη άποψη 
είναι ότι αν γνωρίζει, έχει επαφές µε κάποιο µέντορα, χωρίς όµως … δηλαδή να έχει 
επαφές όχι λόγω επειδή είναι µέντορας αλλά επειδή είναι εκπαιδευτικός και ξέρω ότι είναι 
µέντορας … δηλαδή µέσω έτσι να γίνεται … ότι για παράδειγµα, ξέρω εγώ τον Κώστα που 
είναι και µέντορας, θα ‘θελα να είναι αυτός ο µέντοράς µου».(Ε2) 
 
«Ήξερα πάρα πολύ καλά ότι συνήθως οι νεοδιοριζόµενοι πολλές φορές αναλαµβάνανε µία 
τάξη και επειδή δεν υπάρχει καµία συνεργασία στο πλαίσιο του ελληνικού σχολείου, δηλαδή 
ο καθένας κάνει στην τάξη του ότι νοµίζει, δεν συζητάµε το τι κάνει ο ένας στην τάξη του 
µέσα στο σύλλογο διδασκόντων και αυτό έχει σχέση µε το θέµα της συνεργασίας που είπαµε 
πριν. ∆ηλαδή θα έµπαινα σε µία τάξη αν υπήρχε και διαφορετικό κλίµα ίσως µέσα στο 
σχολείο.  
Για παράδειγµα, στην Αγγλία, θυµάµαι στα σχολεία που πηγαίναµε ας πούµε για πρακτική 
λειτουργούσε ο σύλλογος µε ένα διαφορετικό τρόπο, συζητούσανε για όλα τα θέµατα. Όλοι 
ξέρανε περίπου το πρόγραµµα που έτρεχε σε όλες τις τάξεις. Υπάρχει …δηλαδή, είναι 
ανοιχτό το τι κάνεις σε όλη τη σχολική κοινότητα. Εκεί η ανταλλαγή µεταξύ εκπαιδευτικών 
και µεταξύ τάξεων είναι πιο εύκολη. Εµείς λειτουργούµε τελείως ατοµικιστικά, γι’ αυτό 
είπα πριν ότι πρέπει να έχει µια προσωπική σχέση ουσιαστικά µε το συνάδελφο για να γίνει 
αυτή η συνεργασία. Αλλιώς δεν γίνεται».(Ε8) 
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Στρατηγικές και περιεχόμενο της μεντορικής σχέσης. 

 

Τα δεδοµένα από τα αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα των συνεντεύξεων της έρευνας 

ως προς το περιεχόµενο και τις στρατηγικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν σε ένα 

Πρόγραµµα Συµβουλευτικής Καθοδήγησης  (mentoring),  σύµφωνα πάντα µε τη 

γνώµη των εκπαιδευτικών,  ταξινοµήθηκαν στις εξής κατηγορίες: Προκαθορισµός 

στόχων και αρµοδιοτήτων, Τήρηση Ηµερολογίου – Portfolio της διαδικασίας, 

Παρακολούθηση ∆ιδασκαλιών(Υποκατηγορίες: 1) ο καθοδηγούµενος τον Μέντορα  και 

2)ο Μέντορας τον Καθοδηγούµενο), Αναστοχασµός στη διδασκαλία, Σχέση Σεβασµού 

και αλληλεπίδρασης, Υιοθέτηση ∆ιδακτικής Προσέγγισης της Συµβουλευτικής 

Καθοδήγησης, Παροχή δυνατότητας για καινοτοµίες, Σύνδεση της Πράξης µε τη 

Θεωρία (Παράρτηµα ΙΙ-Πίνακας 16). 

Στην πρώτη φάση της συνεργασίας τους τα δύο µέρη της µεντορικής σχέσης θα 

πρέπει να συζητήσουν και να θέσουν τα θεµέλια και τους στόχους της καθοδήγησης. 

Οι προκαθορισµένοι στόχοι και το πλαίσιο των καθηκόντων του καθενός θεωρούνται 

προαπαιτούµενα για την επιτυχία της Καθοδήγησης (9 εκπαιδευτικοί). Κάποιοι 

µάλιστα προτείνουν και την τήρηση ενός «portfolio» της µεντορικής σχέσης για την 

καλύτερη παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί ( 2 

εκπαιδευτικοί). 

«…να υπάρχει από πάνω προς τα κάτω δηλαδή από το υπουργείο προφανώς να υπάρχει 
ένα πρόγραµµα, ένας δρόµος δηλαδή κι από κει και πέρα όπως τώρα υπάρχει το αναλυτικό 
πρόγραµµα να µπορείς να παίζεις, δηλαδή να µπορείς να κατευθύνεις εσύ τα ηνία µε τη 
συζήτηση ανάµεσα στο µέντορα και στον εκπαιδευτικό, στο νεοδιόριστο. Αλλά να υπάρχει 
ένας δρόµος. Θα πεις εντάξει είναι το αναλυτικό πρόγραµµα αλλά επειδή δεν έχει ξαναγίνει 
κάτι τέτοιο, µε µέντορα και νεοδιόριστο, ίσως να υπάρχει πάνω σ’ αυτό κάτι που θα 
µπορέσει να τους βοηθήσει επειδή είναι κάτι καινούργιο…  ένα πλαίσιο κι από κει και πέρα 
να µπορούν να το διαµορφώσουν ανάλογα µε την τάξη τους ανάλογα µε τα παιδιά ανάλογα 
µε το µέρος στο οποίο βρίσκονται γιατί παίζουνε ρόλο και άλλα. ∆ηλαδή αλλιώς είσαι σε 
µια πόλη, αλλιώς σ’ ένα χωριό, σε µια παραµεθόριο, σε ένα νησί. Είναι τελείως 
διαφορετικά τα πράγµατα.»(Ε19) 
 
«Αφού γίνει η πρώτη γνωριµία, η πρώτη επαφή, ποιος είµαι τι είσαι, νοµίζω ότι µετά 
αρχίζουµε και βάζουµε τους στόχους και από τις δυο µεριές. Και αυτή είναι και η επιτυχία. 
Να καταφέρουµε να υλοποιήσουµε τους στόχους. Αν αποτύχουµε στους στόχους …Ακριβώς 
αρχικά δηλαδή να ξεκινήσουνε σε ένα χαρτί θα έγραφα απλά, κάτι που κάνουµε κι εµείς 
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µέσα στην τάξη, τι προσδοκείς εσύ από µένα να σου προσφέρω, τι προσδοκώ εγώ από σένα 
να φτάσεις κι όλα αυτά προσπαθούµε να δούµε στο τέλος αν τα καταφέραµε»(Ε3) 

«Θα πρέπει να υπάρχει µια συνάντηση οπωσδήποτε τουλάχιστον εβδοµαδιαία, στην οποία 
συνάντηση θα καθορίζεται, θα γίνεται αποτίµηση το πώς πήγε η βδοµάδα που πέρασε και 
προγραµµατισµός το τι θα ακολουθήσει την επόµενη εβδοµάδα. ∆ηλαδή τι θα κάνει στις 
τάξεις….Άρα τουλάχιστον συνάντηση για αποτίµηση του έργου και για προγραµµατισµό του 
µελλοντικού έργου… Απλά θεωρώ ότι ο χρόνος σίγουρα που θα αφιερώνουν στον 
προγραµµατισµό και στη συζήτηση για το πώς πήγανε θα πρέπει να είναι πολύ 
περισσότερος το αρχικό διάστηµα σε σύγκριση µε το τελικό. ∆ηλαδή µέχρι ουσιαστικά να 
µάθουν ο ένας τον άλλον, να µπει σε ένα πρόγραµµα η τάξη, να µπούνε σε ένα πρόγραµµα 
οι τάξεις που θα έχουν αναλάβει». (Ε8) 

«…ότι στην αρχή θα ‘πρεπε οι δυο , ο µέντορας και ο Μεντορευόµενος, να συναντηθούν , 
να γνωριστούν-αν δεν γνωρίζονται καθόλου. Λοιπόν ας πούµε ότι δεν γνωρίζονται 
καθόλου, να γνωριστούν, να πουν ο καθένας  ποιος είναι , τι είναι, τι σκοπούς έχει. ο 
Μεντορευόµενος πρέπει να πει τι ζητά  από το Μέντορα και αυτός να πει τι µπορεί να 
προσφέρει και µετά  να τα βάλουνε κάτω και να  κάνουν βέβαια ένα κάπως πλάνο, το 
οποίο βέβαια να έχουν την ευελιξία να το αλλάζουν.» (Ε17) 

«…σε τακτικά διαστήµατα, για παράδειγµα όταν ολοκληρώνονται κάποιοι συγκεκριµένοι 
διδακτικοί στόχοι ή όταν έχει ολοκληρωθεί κάποιο τρίµηνο και να συζητάνε για την 
επίτευξη των στόχων. Θα µπορούν και οι δυο πλευρές να λένε τις γνώµες τους για διάφορα 
θέµατα, από αντιµετώπιση προβληµάτων έως τρόπος διδασκαλίας, και από τις συζητήσεις 
να µπορούν να βγάζουν συµπεράσµατα και οι δυο πλευρές για το τι θα µπορούσε να γίνει 
στο µέλλον, τι θα ‘πρεπε να αλλάξει, τι θα ‘πρεπε να παραµείνει ίδιο.»(Ε11) 

«Από τις προηγούµενες µέρες, από το σαββατοκύριακο, θα πρέπει να προετοιµάζονται τα 
µαθήµατα, να συζητιούνται οι στόχοι σίγουρα, το αναλυτικό πρόγραµµα και πως αυτοί οι 
στόχοι θα υλοποιούνται. Με τη βοήθεια του µέντορα και µε την καθοδήγηση του µέντορα 
θα πρέπει να ακολουθείται µια κοινή, κοινής αποδοχής ας πούµε, µέσα από διάλογο 
επαναλαµβάνω, πορεία ως προς τη διαχείριση του καινούργιου στη µαθησιακή διαδικασία. 
Έτσι µ’ αυτή και τη διαρκή επαφή και την ενηµέρωση σε θέµατα επιστηµονικά, διδακτικά, 
ψυχολογικά, παιδαγωγικά. ∆ιαρκή. Και του µεν και του δε. Και των δυο τέλος πάντων 
πλευρών. Σίγουρα σχεδιασµός των µαθηµάτων.» (Ε5) 

«… θα συνεργάζεται µαζί τους στην αρχή της βδοµάδας ορίζοντας την ύλη, τι θα κάνουν, τι 
προβλήµατα πιθανόν θα αντιµετωπίσουν, αυτό θα γίνεται τακτικά και στο τέλος της 
εβδοµάδας για να δουν τι έχουνε κάνει όλη τη βδοµάδα… Και επίσης θα έχουν και κάποιες 
έκτακτες συναντήσεις αν δηµιουργείται κάποιο πρόβληµα. Έτσι θα µπορούν να, πώς να το 
πω, να λύσουν πιθανόν προβλήµατα τα οποία, πιθανά προβλήµατα, τα οποία θα τύχουν 
αλλά που ταυτόχρονα θα µπορούν να προγραµµατίσουν την εκπαιδευτική πράξη και στο 
τέλος να την αξιολογούν µε σκοπό όχι βέβαια τη βαθµολογία κλπ αλλά µε σκοπό την 
ανατροφοδότηση, για να γίνουν καλύτεροι».(Ε16) 

Η παρακολούθηση µαθηµάτων-τόσο του µέντορα από τον καθοδηγούµενό του ( 18 

εκπαιδευτικοί)  όσο και του καθοδηγούµενου από τον µέντορά του (15 εκπαιδευτικοί) 

- και η ακολουθία διαλογικής συζήτησης και δηµιουργικού αναστοχασµού και 
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ανατροφοδότησης (11 εκπαιδευτικοί) αναδεικνύεται ως η καταλληλότερη στρατηγική 

από τους ερωτώµενους στην κατεύθυνση της επαγγελµατικής ανάπτυξης του νέου 

εκπαιδευτικού. 

«Αλλά χρειάζεται επίσης η ανταλλαγή, δηλαδή να µπαίνει και ο ένας και ο άλλος στην τάξη, 
γιατί ξαναείπα πρέπει και ο καινούριος να δει πως λειτουργεί ο συνάδελφος που τον 
συµβουλεύει. Το να λέω θεωρητικά, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο. Να συµβουλεύω ή να 
καταστρώνουµε ένα πρόγραµµα, ο καινούριος να µην µπορεί να το βγάλει εις πέρας το 
πρόγραµµα που καταστρώσαµε και να αναρωτιέται καλά ο άλλος πως το κατορθώνει, δεν 
έχει νόηµα. Πρέπει να πάει µέσα στην τάξη για να δει ο άλλος τι κάνει, στην πράξη, πως τα 
καταφέρνει.»(Ε8) 

 
«Εγώ πιστεύω ότι πρέπει ο µέντορας κάποιες ώρες να παρακολουθεί το νέο συνάδελφο 
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και να σηµειώνει ότι πιστεύει ότι χρειάζεται κάποια 
βοήθεια σε κάποιον τοµέα ο νέος συνάδελφος ή ο νέος συνάδελφος τις απορίες του, τις 
σκέψεις του, τις αµφιβολίες του θα µπορεί να τις συζητάει µε το µέντορα και να βρίσκουνε 
λύσεις, πρακτικές λύσεις… Και ο νέος συνάδελφος ίσως καλό είναι να παρακολουθεί το 
µέντορα για να βλέπει ας πούµε πως γίνεται το µάθηµα … και µετά να συζητάνε φυσικά 
πάνω στη διδασκαλία, στο τι προβλήµατα υπήρξαν, πως λύθηκαν τα προβλήµατα. Ίσως και 
στα προβλήµατα συµπεριφοράς των παιδιών στην τάξη. Ε, όλα τα θέµατα µπορούν να 
συζητηθούν µετά τη διδασκαλία». (Ε4) 
 
«… και αν αυτό είναι εφικτό και παρακολούθησης του µέντορα στη διάρκεια της 
µαθησιακής διαδικασίας, στη δουλειά. Κάποιες ώρες µπορεί να µπαίνει γιατί …Και ο 
µέντορας και αντίστροφα. Επί της πράξεως. Τα θεωρητικά είναι ένας τρόπος αλλά το να 
βάζουµε τα πράγµατα (…) εκεί να φαίνεται και η εµπειρία και η τεχνική του πρώτου και η 
τεχνική του καθενός. Εκεί είναι και η διδασκαλία. Έτσι νοµίζω. Θα γίνεται ας πούµε … θα 
γίνονται δειγµατικές και από τον έναν και από τον άλλο».(Ε5) 

 

«Όταν, δηλαδή, ο µεντορευόµενος θα δει το µέντορα να κάνει το µάθηµά του, πως κινείται 
µέσα στην τάξη του, τη σχέση του µε τους µαθητές του, θα αποκοµίσει πολύ περισσότερα 
από τις θεωρίες των εισαγωγικών επιµορφώσεων που γίνονται. Μετά από παρακολούθηση 
και συζήτηση και όχι απλώς είσαι ο µέντοράς µου, είµαι ο µεντορευόµενος, συζητάµε τι 
προβλήµατα είχες σήµερα στην τάξη χωρίς κάτι άλλο να έχει προηγηθεί». (Ε6) 
 
«. ∆ηλαδή ο µέντορας θα µπορούσε να µπει και στην ίδια τάξη του νεοδιοριζόµενου και να 
του κάνει και κάποιες διδασκαλίες επί τη πράξει. Αυτό θα ήταν ακόµα καλύτερο για το 
νεοδιοριζόµενο….Υποδειγµατικές διδασκαλίες ή ας πούµε αν αντιµετωπίζει προβλήµατα µε 
κάποιο συγκεκριµένο παιδί. Μπορεί να είναι παιδί για ειδική αγωγή, παιδί µε προβλήµατα 
στο σπίτι. Ο µέντορας να µπει µέσα στην τάξη, να παρακολουθήσει κι αυτός, να του δώσει 
λύσεις αλλά όµως εκ του πρακτέου, όχι άιντε τα λέµε µόνο θεωρία και δεν βοηθάµε. Και 
φυσικά υποδειγµατικές διδασκαλίες. Θα ήταν ότι καλύτερο για το νεοδιοριζόµενο(Ε12) 
 



127 

 

«Η τριβή, «έχω ένα πρόβληµα», «έλα την ώρα που έχεις κενό να το δούµε µαζί», κάνω το 
µάθηµα, παρακολουθώ στο κενό µου το µάθηµα του µέντορα…∆εν ξέρω αν γίνεται, λέω. 
Σαν σκέψη µου ήρθε. Ή να κάνει ο µέντορας τη δική του … «έχω αυτό το πρόβληµα. Πώς 
θα το έκανες εσύ;», «έλα να το κάνω να το δεις». Να γίνεται στην πράξη. Πάντα αυτό που 
ακούω σαν παράπονο των εκπαιδευτικών είναι για τα σεµινάρια τα οποία µένουν στη 
θεωρία. Νοµίζω ότι ο θεσµός είναι πάρα πολύ καλός αλλά να γίνεται πάρα πολύ µεγάλη 
δουλειά στην πρακτική».(Ε18) 
 
«Θα µπορούσε να περιλαµβάνει παρακολούθηση στην τάξη ή και εσύ να παρακολουθήσεις 
το µέντορά σου σε κάποιες διδασκαλίες ή κάποιες δειγµατικές. Κοίταξε, αυτή η ανταλλαγή, 
η ανταλλαγή εµπειριών, εγώ εκεί πιστεύω, δηλαδή, και ξαναγυρίζω στο θέµα της 
επαγγελµατικής ανάπτυξης, η ανταλλαγή εµπειριών, η συνεργασία, το συνεργατικό κλίµα 
πιστεύω ότι σε βοηθάει να αναπτυχθείς επαγγελµατικά. ∆ηλαδή κι αυτό που λέµε 
παρατήρηση στην τάξη, δειγµατική διδασκαλία, συζήτηση, όλες αυτές τάσσονται σε µια 
διαδικασία ανταλλαγής εµπειριών. Εκεί νοµίζω είναι η λέξη-κλειδί.» (Ε14) 
 

«Από κει και πέρα θα προτιµούσα, έτσι όπως το φαντάζοµαι, να παρακολουθήσει ο 
νεοδιόριστος κάποιες δειγµατικές ίσως διδασκαλίες από το µέντορα, να τεθούν επί τάπητος 
τα ζητήµατα που προκύπτουν από τη διδασκαλία του µαθήµατος…Ε, αφού γίνει αυτό 
αρκετές, θα έλεγα, φορές µπορεί µετά ο µέντορας να παρακολουθήσει το µεντορευόµενο 
πως εκπονεί το εκπαιδευτικό του πλάνο, την εκπαιδευτική διαδικασία µέσα στην τάξη. 
Κάποιος άλλος τρόπος δεν νοµίζω. Ίσως και από κοινού».(Ε13) 

 
«Αυτό που θα χρειαστεί για µένα είναι, καταρχήν, να παρακολουθεί τις διδασκαλίες, ο 
νεότερος συνάδελφος, και να ακολουθούνε συζητήσεις»(Ε11) 
 
«Θα µπορούσε ο ένας να παρακολουθεί τον άλλον. Τι πιο απλό; Και να σηµειώνουµε τις 
απορίες και τις διάφορες συνθήκες που επικρατούνε µέσα στην τάξη. Είναι πολύ απλό 
νοµίζω.»(Ε2) 
 
«Να υπάρχει δηλαδή ένας αναστοχασµός, να υπάρχουν µάλλον κάποιες σηµειώσεις από την 
πλευρά του νεοδιοριζόµενου και στη συνέχεια, σε ένα επίπεδο αναστοχασµού, να κάθονται 
και να τα συζητάνε µαζί µε το µέντορα.»(Ε9) 
 
«Για µένα θα βοηθούσε και αυτό. Βέβαια. Αν δηλαδή θα µπορούσα να παρακολουθήσω µια 
διδασκαλία από ένα µέντορα ή για παράδειγµα να ‘ρθει ο µέντορας να του πω ότι εγώ δεν 
µπορώ να διδάξω αυτό το αντικείµενο ή δυσκολεύτηκα να το διδάξω ή το δίδαξα και είδα 
ότι έχω αποτυχία γιατί ένα µεγάλο ποσοστό της τάξης δεν το κατανόησε. Μπορείτε εσείς να 
µου δείξετε έναν τρόπο στην πράξη που να µπορέσω εγώ να τον εφαρµόσω κάποια άλλη 
στιγµή ή την επόµενη φορά που θα συναντήσω αυτό το µάθηµα; Γιατί, ενδεχοµένως, ναι 
εντάξει, καµιά φορά και η συζήτηση µπορεί να µην επαρκής, δηλαδή µπορεί να σου λέει 
κάποια πράγµατα και να µην µπορείς να καταλάβεις εσύ ότι, ναι, αυτά λέει αλλά πως 
εφαρµόζονται πάλι αυτά που λέει στην πράξη;»(Ε9) 
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Επίσης σηµαντικό στοιχείο θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς ο σεβασµός των 

προσωπικών αναγκών του νέου εκπαιδευτικού από την πλευρά του Μέντορα. 

«…αλλά να λαµβάνουνε υπόψη τους τον απέναντί τους, τα ενδιαφέροντά του, τις ασχολίες 
του, εε…, ούτως ώστε µε βάση αυτά να µπορούνε να δώσουνε τις γνώσεις τις οποίες 
θέλουνε να προσφέρουνε. Να µπορούνε να είναι ανεκτικοί… 
Να ξέρουν ότι ο άλλος έχει χτίσει µια προσωπικότητα κι έχει πέντε γνώσεις τις οποίες 
πρώτον θα τις σεβαστούν…» (Ε15) 

«…νοµίζω ότι µιλάµε περισσότερο έτσι θεωρητικά κάποια πράγµατα. ∆εν τα ξέρουµε, τα 
έχουµε έτσι στο µυαλό µας. Υποθετικά … κάνουµε µια συζήτηση έτσι σε ένα υποθετικό 
επίπεδο. Ασφαλώς πιστεύω ότι πρέπει να είναι µια αµοιβαία σχέση, µια σχέση 
αλληλεπίδρασης, µια σχέση (…) που θα εξελίσσεται… Πιστεύω ότι πρέπει να είναι µια 
σχέση ισότητας. ∆ηλαδή δεν νοµίζω (…). Νοµίζω ότι πρέπει να στηρίζεται σ’ αυτό που λέµε 
συµβουλευτική περισσότερο. Κατανόηση, στήριξη, έχεις ανάγκη, ειδικά όταν πας σε τοµέα 
εκπαιδευτικό, ότι … ψάχνεσαι στο πως θα µπει µέσα στο σχολείο».(Ε14)  

 

Πολύ σηµαντική για την επιτυχία της Καθοδήγησης θεωρείται από τους 

εκπαιδευτικούς η υιοθέτηση από µέρους των µεντόρων µιας εκπαιδευτικής 

προσέγγισης της διαδικασίας της υποστήριξης και η αποφυγή αντίστοιχα της 

διδακτικής προσέγγισης (7 εκπαιδευτικοί). Οι µέντορες θα πρέπει να δίνουν στους 

νέους εκπαιδευτικούς την δυνατότητα να υιοθετήσουν και να βελτιώσουν το δικό 

τους προσωπικό στυλ στη διδασκαλία και να µην επιδίδονται στην προσπάθεια να 

επιβάλλουν το δικό τους στυλ.  

«…θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο ρόλος τους δεν είναι διδακτικός, δεν είναι της µεταφοράς 
της γνώσης απλώς στον απέναντί τους αλλά να λαµβάνουνε υπόψη τους τον απέναντί τους, 
τα ενδιαφέροντά του, τις ασχολίες του, εµ, ούτως ώστε µε βάση αυτά να µπορούνε να 
δώσουνε τις γνώσεις τις οποίες θέλουνε να προσφέρουνε».(Ε15) 

«Να δει πως αντιµετωπίζει ο, σε εισαγωγικά, παλιότερος εκπαιδευτικός προβλήµατα, 
αναπάντεχες καταστάσεις και να αποφασίσει µετά ο, σε εισαγωγικά, νεότερος 
εκπαιδευτικός πως θα επιλύει εκείνος ανάλογες καταστάσεις. ∆εν πιστεύω δηλαδή ότι ο 
µέντορας είναι για να του πει, του καινούργιου συναδέλφου, θέλω να τα κάνεις έτσι κι έτσι 
τα πράγµατα αλλά για να εµπνευστεί, να πάρει ιδέες από το πώς λειτουργεί ο παλιότερος, σε 
εισαγωγικά πάντοτε, και να προσαρµόσει τις επιλογές ενός συναδέλφου µε µεγαλύτερη 
εµπειρία στη δικιά του προσωπικότητα, στο δικό του στυλ διδασκαλίας που θα θέλει να 
αναπτύξει».(Ε11) 

 

«Οπότε δε νοµίζω ότι πρέπει να δούµε το µέντορα ως κάτι που θα επιβάλει πράγµατα. 
Ασφαλώς, θα προτείνει, θα ανοίγει κάποιες οδούς, κάποιες διεξόδους αλλά θεωρώ 
περισσότερο η σχέση πρέπει να ‘ναι ισότιµη, αµοιβαία, να χτιστεί, να οικοδοµηθεί, µια 
σχέση εµπιστοσύνης».(Ε14) 
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«Είναι ένας ισότιµος συνάδελφος ο οποίος χρειάζεται κάποια βοήθεια στα πρώτα του 
βήµατα όµως διατηρεί και την ανεξαρτησία του ως εκπαιδευτικός ο οποίος θα επιλέξει ο 
ίδιος τις διδακτικές µεθόδους τις οποίες θέλει να ακολουθήσει.(Ε20) 

«Μ’ αυτή την έννοια χρειάζεται η εµπειρία, οι γνώσεις, η διάθεση της προσφοράς από το 
µέντορα και από την µεριά του νέου εκπαιδευτικού, του εκπαιδευόµενου σε εισαγωγικά, η 
διάθεση να ακούσει χωρίς εγωκεντρισµούς και τέτοια φαινόµενα, να ακούσει και κυρίως να 
είναι άνθρωπος, και ο µεν και ο δε, διαλόγου όχι επιβολής, ότι είµαι παλιός και τα ξέρω α 
έτσι πρέπει. χωρίς να σηµαίνει αυτό ότι, το είπα και από την αρχή, ότι πρέπει να 
κατευθύνουµε τα πράγµατα. Το να κατευθύνουµε έναν άνθρωπο εκεί που πιστεύουµε εµείς 
ότι είναι σωστό. Όλα αυτά µέσα από διαλογική σχέση και προσπάθεια. Αυτό πιστεύω.»(Ε5) 

Στα πλαίσια ενός Προγράµµατος Καθοδήγησης ο µέντορας, σύµφωνα µε την άποψη 

ενός εκπαιδευτικού  του δείγµατός µας, θα πρέπει να  αιτιολογεί και να βασίζει την  

πρακτική του πάντοτε σε θεωρητικά δεδοµένα. Χαρακτηριστικά αναφέρει: 

«Όχι µε την έννοια ότι θα µπορεί να προτείνει την τέλεια λύση αλλά θα έχει ήδη 

αντιµετωπίσει διάφορες καταστάσεις µέσα στην τάξη, µέσα στο γραφείο των δασκάλων, 

γενικά στο σχολείο και θα µπορεί να εκφέρει υπεύθυνα τη γνώµη του για το πώς το 

αντιµετώπισε το θέµα και γιατί το αντιµετώπισε µ’ αυτό τον τρόπο. ∆ηλαδή θα µπορεί 

να αιτιολογήσει ουσιαστικά τις επιλογές του. Για µένα µέντορας δεν είναι αυτός που 

έχει κάνει τις τέλειες επιλογές, δεν πιστεύω στις τέλειες επιλογές ενός εκπαιδευτικού, 

πιστεύω ότι ο εκπαιδευτικός συνεχώς εξελίσσεται, βελτιώνεται κι αλλάζει.  

Έτσι λοιπόν και ο µέντορας θα µπορεί, σε σχέση µε τον εκπαιδευτικό που είναι στην 

αρχή της καριέρας του, να του πει τρεις-τέσσερις προτάσεις για ένα θέµα και να τις 

αιτιολογήσει. Να µπορεί να επιχειρηµατολογήσει γιατί έκανε αυτές τις επιλογές.»(Ε11) 

Ανάµεσα στα σηµαντικά στοιχεία  που θα πρέπει να υιοθετηθούν στα πλαίσια ενός 

Προγράµµατος Συµβουλευτικής Καθοδήγησης, που φιλοδοξεί να πετύχει τους 

στόχους του, θα ήταν  και η παροχή της δυνατότητας στους αρχάριους 

εκπαιδευτικούς να καινοτοµούν και να αναπτύξουν τις δικές τους διδακτικές 

πρακτικές(2 εκπαιδευτικοί). 

«…αυτό που έχει σηµασία είναι και ο Μέντορας να  µην τον περιορίζει , να µην του 
κόβει τα φτερά να µην του λέει  «Τι είπες; Θα κάνεις αυτό το πράγµα; Αποκλείεται!!!» 
..Κάτσε !! δηλαδή να µην του κόβει τις ιδέες τις καινούριες που θα µπορούσε να  βάλει 
στο τραπέζι ..δηλαδή θα πρέπει κι αυτός να είναι µε ανοιχτές τις κεραίες , να δέχεται 
πράγµατα , να µην είναι απόλυτος».(Ε17) 
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Χρόνος και διαθεσιμότητα του μέντορα 

 

Στο θέµα που αφορούσε το χρόνο πραγµάτωσης των διαδικασιών της 

Συµβουλευτικής Καθοδήγησης και την διαθεσιµότητα των δύο µερών αυτής της 

σχέσης δηµιουργήθηκαν τρείς κατηγορίες από την επεξεργασία των δεδοµένων. Οι 

κατηγορίες αυτές ήταν οι : Χρόνος και Συχνότητα πραγµατοποίησης συναντήσεων, 

∆ιαθεσιµότητα του Μέντορα και  Μερική Απαλλαγή  του Καθοδηγούµενου από τα 

καθήκοντά του. 

Η ύπαρξη χρονοδιαγράµµατος και οι τακτές συναντήσεις των δύο µελών θεωρούνται 

πολύ σηµαντικό στοιχείο του Προγράµµατος Συµβουλευτικής Καθοδήγησης. Ο 

φόρτος εργασίας του µέντορα-εκπαιδευτικού θα πρέπει να λαµβάνεται οπωσδήποτε 

υπόψη. Για τον πρώτο καιρό της σχέσης οι ερωτώµενοι εκπαιδευτικοί θεώρησαν ως 

χρήσιµες τις  προγραµµατισµένες εβδοµαδιαίες κατά κύριο λόγο συναντήσεις. Οι 

συναντήσεις θα µπορούν να γίνονται λιγότερο συχνές µε το πέρασµα του χρόνου και 

εφόσον κρίνεται ότι δεν είναι απαραίτητες. Ο χρόνος αυτός σύµφωνα µε τις δηλώσεις 

τους θα πρέπει να καθορίζεται  και να συναποφασίζεται από τα δύο µέρη ή να 

υπάρχει ως πρόβλεψη από το φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση 

τέτοιων προγραµµάτων. Πάντα όµως υπό την αίρεση της προσαρµογής αυτού του 

χρονοδιαγράµµατος από το µέντορα και τον καθοδηγούµενο στις προσωπικές τους 

ανάγκες. Σηµαντική επίσης κρίνεται η διαθεσιµότητα του Μέντορα  και σε χρόνους 

που δεν θα έχουν προαποφασιστεί εφόσον προκύπτει   η αναγκαιότητα.  

«…φαντάζοµαι, τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα. Και από κει και πέρα όσες φορές 
χρειάζεται. ∆ηλαδή για παράδειγµα πέρα από την προσωπική συνάντηση που θα έχει ο 
νεότερος συνάδελφος µε το µέντορά του, τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα που θα 
συζητάνε..»(Ε11) 

«Θα πρέπει να προβλεφθεί ένας τέτοιος χρόνος, κάποιες ώρες τη µέρα ή τη βδοµάδα 
έτσι να υπάρχει άνεση. ∆ηλαδή φαντάζοµαι ότι ο µέντορας θα ’χει κι αυτός µια τάξη 
και πρακτικά δεν θα είναι εύκολο να παρακολουθεί ο ένας τον άλλο. Κάτι πρέπει να 
προβλεφθεί είτε θα σχεδιάσουν όπως σχεδίασαν το νόµο 3848 … αυτά θα πρέπει να τα 
δούµε στη λεπτοµέρειά τους όχι να εξαγγείλουν µόνο αλλά πως θα υλοποιηθεί».(Ε5) 

«Ή σε εβδοµαδιαίο επίπεδο για να τα έχεις κιόλας φρέσκα µέσα στο µυαλό σου. 
Ακριβώς επειδή εντάξει κρατάς κάποιες σηµειώσεις, πολλά από αυτά που σηµειώνεις 
τα ξεχνάς, δε θυµάσαι γιατί τα σηµείωσες, εποµένως πρέπει να είναι σε εβδοµαδιαίο 
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επίπεδο ή και δυο φορές την εβδοµάδα. Αλλά σε εβδοµαδιαίο επίπεδο σίγουρα για να 
είναι πιο … εντάξει λειτουργικό. ∆ηλαδή το ότι δεν είναι και εύκολο να βρίσκεται 
χρόνος κοινός».(Ε9) 

 
«Στη σχέση αυτή. Και πιστεύω ότι κάπου εκεί, ότι θα τα βρούνε. Άρα πάει να πει ότι 
σίγουρα θέλει συζήτηση... Προφανώς µετά το σχόλασµα, θέλει χρόνο ή όπου συναντάνε 
το πρόβληµα, στο διάλλειµα να µπορούν να το συζητήσουνε επιτόπου γιατί πιστεύω ότι 
µετά το ξεχνάς. Εκείνη την ώρα να λύνεται οτιδήποτε, είτε µεταξύ τους ή κάτι που 
απασχολεί όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία ή που δεν το κατάλαβε ή πως θα 
µπορούσε να το κάνει διαφορετικά, µε συζήτηση».(Ε19) 
 

Από τρεις εκπαιδευτικούς  επίσης προκρίνεται η απαλλαγή και των καθοδηγούµενων 

από ένα µέρος των διδακτικών τους καθηκόντων για να µπορούν να τον αφιερώσουν 

στη διαδικασία της καθοδήγησης. 

«Μπορεί να είναι πως θα το διαχειριστεί το σχολείο αυτό. ∆ηλαδή να είναι κάποιες ώρες 
λιγότερες και για τους δυο που σ’ αυτές τις ώρες να µπορούν να κάνουν αυτές τις 
ανταλλαγές..Και για το µέντορα και για το νεοδιόριστο ότι κάποιες ώρες …»(Ε18) 
 
 «Άρα δηλαδή θα µπορούσε η µια ή η άλλη πλευρά να έχει κάποιο µειωµένο ωράριο ή και 
οι δυο, ώστε να υπάρχει χρόνος ουσιαστικός για να µπορούν να συζητάνε για διάφορα 
θέµατα, χωρίς έτσι να µειώνεται κι ο χρόνος που θα πρέπει να αφιερώσουν στην 
προετοιµασία τους για τη διδασκαλία».(Ε11)  
 
«…να απαλλάσσεται κάποιες ώρες τη βδοµάδα, αυτός ο µέντορας, για να µπορεί να 
παρακολουθεί το νεοδιοριζόµενο και ο νεοδιοριζόµενος το ίδιο.(Ε2) 

 

Κίνητρα για τους μέντορες  

 

Η παροχή κινήτρων θεωρείται από όλους τους ερωτώµενους σηµαντική συνιστώσα 

για την επιτυχία των Προγραµµάτων Συµβουλευτικής Καθοδήγησης. Εκείνο  στο 

οποίο διαφοροποιούνται οι απόψεις τους είναι το είδος των κινήτρων τα οποία θα 

πρέπει να δοθούν στα δύο µέρη της σχέσης. Τα δεδοµένα από τα 

αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα των συνεντεύξεων της έρευνας ως προς τα κίνητρα 

που θα πρέπει να δοθούν στους Μέντορες στα πλαίσια ενός Προγράµµατος 

Συµβουλευτικής Καθοδήγησης  (mentoring) ταξινοµήθηκαν στις εξής κατηγορίες: 

Οικονοµικά Κίνητρα, Μείωση ∆ιδακτικού Ωραρίου , Πλήρης Απαλλαγή από ∆ιδακτικά 

Καθήκοντα και  Μοριοδότηση για Προαγωγή τους σε Θέσεις ευθύνης (Παράρτηµα ΙΙ-

Πίνακας 17). 



132 

 

 Ο φόρτος εργασίας των µεντόρων και ο χρόνος που απαιτείται για τη διαδικασία 

οδήγησαν τους περισσότερους ερωτώµενους στην επισήµανση ότι θα ήταν εξαιρετικά 

ωφέλιµη η απαλλαγή των µεντόρων από ένα µέρος των διδακτικών τους καθηκόντων 

για να τον αφιερώσουν αντίστοιχα στη συζήτηση ή στην ανατροφοδότηση των 

καθοδηγούµενών τους(συνολικά 15 εκπαιδευτικοί). Επτά εκπαιδευτικοί προτείνουν 

ως αναγκαίο κίνητρο τη χρηµατική αποζηµίωση των µεντόρων λόγω του χρόνου 

αλλά και της ευθύνης που θα απαιτήσουν τα νέα τους καθήκοντα. Αντίθετα  οι 

υπόλοιποι δεκατρείς εκπαιδευτικοί δεν προκρίνουν τα οικονοµικά κίνητρα για τη 

συγκεκριµένη θέση µια που θεωρούν ότι έτσι ακυρώνεται στην πράξη η πρώτη 

προϋπόθεση που έθεσαν για την ανάληψη του ρόλου από έναν εκπαιδευτικό, αυτό της 

διάθεσης κάποιου να βοηθήσει το συνάδελφό του. 

«Θα πρέπει κάποιες ώρες να είναι µέσα στην τάξη του µεντορευόµενου. Εποµένως δεν 
νοµίζω …Ίσως λιγότερες ώρες στην ίδια ή σε γειτονική σχολική µονάδα ή απαλλαγή για το 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα από τα καθήκοντά του δασκάλου. ∆εν µπορώ να το δω να 
λειτουργεί διαφορετικά… Είναι τόσα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε όλοι, µε όλη 
αυτή την κρίση που υπάρχει, που δεν ξέρω αν ο καθένας µας είναι διαθέσιµος να 
αφιερώσει και ελεύθερο χρόνο επιπλέον. Εποµένως, ενδεχοµένως, ένα δίωρο την εβδοµάδα 
θα µπορούσε να απαλλαγεί από τα καθήκοντα.(Ε13) 
 
«Ναι αλλά καλό µου ακούγεται ή εν πάση περιπτώσει αν δεν απαλλαχθεί πλήρως ο 
µέντορας, ένα µεγάλο µέρος των ωρών, να του αφαιρεθεί ένα µεγάλο µέρος από το 
διδακτικό του ωράριο. ∆ηλαδή 20 µείον που κάνανε οι παλαιότεροι των δασκάλων να 
φτάσει στις 10-11 ώρες να διδάσκει και η υπόλοιπη να είναι, θα µου επιτρέψετε να πω, να 
µεντορεύει».(Ε5) 
 
« ∆ηλαδή να έχει κάποιες ώρες, να γίνει πιο ευέλικτο το πρόγραµµα, γενικώς, του σχολείου 
και να υπάρχουνε δέκα ώρες που να κάνει µάθηµα και να µπορεί εκεί πέρα ο 
µεντορευόµενος να τον παρακολουθεί.(Ε6) 

«Εγώ θεωρώ ότι σε κάθε σχολική µονάδα θα πρέπει να υπάρχει, ανάλογα µε το µέγεθος της 
σχολικής µονάδας, να υπάρχουν, αν είναι µεγάλη δυο άτοµα, αν είναι µικρή ένα……όπου 
θα είναι ταυτόχρονα εκπαιδευτικός της πράξης, θα µπαίνει µέσα στην τάξη, θα έχει όµως 
και ένα free ωράριο για να µπορεί να συνεργάζεται».(Ε16) 

«Και ίσως θα πρέπει να µειωθούνε και οι ώρες, να µη φύγει εντελώς από το διδακτικό 
κοµµάτι, να µην αποµακρυνθεί, αλλά ίσως να µειωθεί το διδακτικό του κοµµάτι για να ‘χει 
περισσότερο χρόνο να µπορεί να δουλέψει µ’ αυτό το κοµµάτι. Να ‘ναι κοντά στα σχολεία 
µε ένα πιο µειωµένο ωράριο σε σχέση µε το διδακτικό του κοµµάτι».(Ε12) 

«Κοίτα, επάγγελµα είπαµε ότι είναι. Νοµίζω, ναι. Χρηµατικά κίνητρα, ναι.»(Ε10) 

«Νοµίζω θα πρέπει να έχει και χρηµατική αποζηµίωση..» (Ε19) 
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«Θεωρώ ότι ίσως θα ήταν πιο βοηθητικό να του εξασφαλιστεί ο χρόνος που θα παρέχει 
τη βοήθεια και την καθοδήγηση παρά το οικονοµικό. Γιατί κάποιος που όντως 
ενδιαφέρεται γι’ αυτό το πράγµα και έχει ως κίνητρο τη µείωση των ωρών, για 
πρακτικούς λόγους, για να µπορέσει να ασχοληθεί και µε αυτό το κοµµάτι, θα το 
επιλέξει γιατί ενδιαφέρεται γι’ αυτό. Ενώ κάποιος που απλώς έχει κίνητρο µόνο 
οικονοµικό µπορεί να το επιλέξει µόνο για το οικονοµικό κίνητρο και µπορεί και στην 
αξιολόγηση να είναι πάρα πολύ αυστηρός και να την κάνει ελαφρά τη καρδία, να κρίνει 
και πολύ αυστηρά τον καινούριο συνάδελφο και να µην ασχολείται ουσιαστικά µε το 
συγκεκριµένο αντικείµενο».(Ε8) 

«Ναι, το οικονοµικό επειδή αφορά όλο τον κόσµο θα προτιµούσα να µην υπάρχει. Θα 
προτιµούσα τα κίνητρα να είναι άλλου είδους…»(Ε15) 

 
«Αυτό για µένα θα ήταν κάτι πολύ αρνητικό και επίσης κάτι το οποίο προτείνω µια και 
ζούµε, να το συνδέσω και µε την ελληνική πραγµατικότητα, και θα βοηθούσε και τον 
επιµορφούµενο να µην παίρνει επιπλέον επίδοµα ο µέντορας». (Ε3) 

 

Μία εκπαιδευτικός  προτείνει την πλήρη ενασχόληση του µέντορα µε τη διαδικασία 

της καθοδήγησης και την πλήρη απαλλαγή του από τα καθήκοντά του. Σε αυτή την 

περίπτωση επισηµαίνει ότι θα πρέπει οι καθοδηγούµενοι να είναι περισσότεροι από 

ένας και µε µεγαλύτερο αριθµό καθοδηγούµενων. Θεωρούν ότι σε αυτή την 

περίπτωση µπορεί ο αριθµός των καθοδηγούµενων  να φτάνει τους 4-5. 

«Όχι τάξη, γιατί να έχει τάξη; Ακριβώς να έχει την εποπτεία νεοδιόριστων 
εκπαιδευτικών…Εκτός τάξης… Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ο επόπτης ο οποίος 
θα δίνει κάποιες γραµµές και µετά να υπάρχει κι ένα blog επικοινωνίας ή δεν ξέρω αν 
υπάρχει κάτι άλλο … ένα δίκτυο όπου θα υπάρχει ο επόπτης και οι µαθητές, ας το πω έτσι, 
θα καταθέτουν τις εµπειρίες τους, τις απόψεις τους, πολύ ωραίες εργασίες τους και αυτό θα 
είναι µια ανταλλαγή, ένα υποστηρικτικό υλικό που αργότερα που θα λειτουργήσει … ανά 
οµάδες δηλαδή ένας µέντορας να έχει ένα συγκεκριµένο αριθµό νεοδιόριστων 
εκπαιδευτικών…. Χωρίς τάξη, χωρίς ωράριο… Ενασχόληση θα είναι αυτή, η 
δραστηριότητα …»(Ε3) 

 

Τέσσερις εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι θα πρέπει να δοθούν κατά κύριο λόγο κίνητρα 

επαγγελµατικής εξέλιξης ή ηθικές ανταµοιβές που θα οδηγούν σε επαγγελµατική 

εξέλιξη στην εκπαιδευτική ιεραρχία, ιδιαίτερα στην εξέλιξη των µεντόρων σε 

Σχολικούς Συµβούλους. 

«Για µένα βέβαια αυτό θα ήταν το ιδανικό, να πω την αλήθεια. Να πας να γίνεις µέντορας 
χωρίς να έχεις εσύ κάποιο όφελος επαγγελµατικό. 
Οικονοµικό κίνητρο ή κίνητρο να … πες ότι έχεις κάνει δυο χρόνια µέντορας να παίρνεις 
κάποια µόρια…Ναι. Στην ιεραρχία(ενν.εξέλιξη). Μέχρι εκεί το βλέπω».(Ε9) 
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« Θα προτιµούσα τα κίνητρα να είναι άλλου είδους… Από ηθικά έως µοριοδότηση σε 
περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος ζητά ξέρω ‘γω την ανέλιξή του στην ιεραρχία της 
εκπαίδευσης….»(Ε15) 
 
« … µε το να γίνεσαι εσύ µέντορας κάποιου άλλου να σου δίνει κάποια µόρια, για 
παράδειγµα, στο να ανέβεις ένα σκαλί παραπάνω κι εσύ να εκπαιδεύεις κάποιους άλλους 
µέντορες από κάτω. Εεεµµ, νοµίζω ότι εκεί, εκεί να σου δώσει κάποια µόρια σε µια 
εξέλιξη…..Να τον βοηθήσουν στην εξέλιξή του αλλά … στην εξέλιξή του σαν µέντορας 
όµως γιατί εδώ µιλάµε για διδασκαλία όχι για διοίκηση. ∆ηλαδή να το ξεχωρίσουµε αυτό 
γιατί άµα πας για διοίκηση είναι κάτι άλλο. Αυτό που κάνεις είναι διδασκαλία. Άρα να σου 
δώσει κάποια µόρια σαν µέντορας ίσως και για σχολικός σύµβουλος. Όχι ίσως. Νοµίζω ότι 
εκεί είναι αυτό … το πιο λογικό. Παρά στο θέµα της διοίκησης. …Το πιο λογικό θα ήταν αν 
υπάρχει σκαλοπάτι στους µέντορες να σου δώσει εκεί, ….άρα τα µόρια που θα πρέπει να 
σου δώσει µετά είναι του σχολικού συµβούλου γιατί εννοείται θα έχεις εσύ τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις αφού φτάνεις στο σηµείο να εκπαιδεύεις δασκάλους πρωτοδιόριστους να 
εκπαιδεύσεις και µεγαλύτερους, σε περισσότερα χρόνια υπηρεσίας. Αυτό που κάνει δηλαδή 
ο σχολικός σύµβουλος».(Ε19) 
 
«Ο µέντορας απλώς αυτό να είναι σαν µια πρακτική, όπως κάνει πρακτική ο δάσκαλος στα 
δυο χρόνια να είναι µια πρακτική του µέντορα για να γίνει αργότερα σχολικός σύµβουλος. 
∆ηλαδή για να γίνει κάποιος σχολικός σύµβουλος πρέπει να περάσει από τη βαθµίδα του 
µέντορα… Ας έχει κάποια µοριοδότηση ας πούµε για να γίνει αργότερα σχολικός 
σύµβουλος».(Ε3) 

Ο Μέντορας και  ως αξιολογητής 

 

Η ιδιότητα του µέντορα και ως αξιολογητή ήταν αυτή που στην κυριολεξία «δίχασε» 

τους ερωτώµενους (Παράρτηµα ΙΙ-Πίνακας 18). Τα δεδοµένα από τις 

αποµαγνητοφωνήσεις των ερωτώµενων που αφορούσαν στη συγκεκριµένη ερώτηση 

ταξινοµήθηκαν στις εξής κατηγορίες :Συµµετοχή στην αξιολόγηση , Μη συµµετοχή 

στην αξιολόγηση και Μεικτό Σύστηµα Αξιολόγησης.  

Με ισχνή πλειοψηφία (συνολικά 11 εκπαιδευτικοί) οι ερωτώµενοι απορρίπτουν την 

άποψη ότι ο µέντορας θα πρέπει να κατέχει ταυτόχρονα και το ρόλο του αξιολογητή 

του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού. Ως κύριο επιχείρηµα αναφέρουν το γεγονός πως µε 

την ανάληψη του ρόλου αυτού θα είναι σχεδόν αδύνατη η οικοδόµηση µιας σχέσης 

αµοιβαίας εµπιστοσύνης ανάµεσα στα δύο µέλη της µεντορικής σχέσης, στοιχείο που 

θεωρούν απαραίτητο για την επιτυχία της Καθοδήγησης. Θεωρούν ότι ο 

καθοδηγούµενος θα βρίσκεται συνεχώς σε  «αµυντική θέση» και θα διστάζει να 

εκθέσει το σύνολο των αδυναµιών του υπό το φόβο της αρνητικής αξιολόγησης. Ως 
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εκ τούτου προκρίνουν µόνο τον συµβουλευτικό, καθοδηγητικό ρόλο του Μέντορα. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουν : 

«Νοµίζω είναι λάθος ο µέντορας να είναι ταυτόχρονα και αξιολογητής. ∆ιότι το άλλο 
µέλος, ο υπό επόπτευση εκπαιδευτικός δε θα αισθάνεται άνετα και το επιβεβαιώνω αυτό 
από την πλευρά του σχολικού συµβούλου. Όσο και να προσπαθώ να είµαι συνάδελφος αυτό 
σε πολλές περιπτώσεις δεν περνάει, αρχικά τουλάχιστον, οι συνάδελφοι αισθάνονται ότι 
ελέγχονται (…). ∆εν ξέρω πως θα το καταφέρω, µπορεί και να µην το καταφέρω (…) αλλά 
εν πάση περιπτώσει όταν αξιολογείς αισθάνεται ο άλλος ότι ελέγχεται οπότε υπάρχει το 
συναίσθηµα της άµυνας, του αµύνεσθαι και δεν ξεδιπλώνει και τις δυνατότητες αλλά δε 
φανερώνει και τις αδυναµίες γιατί όλοι έχουν αδυναµίες και όλοι έχουν περιθώρια 
βελτίωσης. (Ε5) 
 
«Όχι, για µένα όχι. Γιατί είχαµε παλιότερα τους θεσµούς των επιθεωρητών, αργότερα 
αντικαταστάθηκαν από τους σχολικούς συµβούλους που δεν είναι πλέον επιθεωρητές. Ε, 
θεωρώ όχι ότι δεν πρέπει να παίζει ρόλο γιατί χάνεται η σχέση που υπάρχει ανάµεσα σ’ 
αυτούς τους δυο. Με διαφορετικό µάτι θα δει ο νεοδιόριστος το µέντορα όταν ξέρει ότι από 
αυτόν θα αξιολογηθεί. ∆εν θα µπορέσει ίσως να αναπτύξει τους δεσµούς που θα πρέπει, 
την άνεση µέσα στη διαχείριση της τάξης. Όχι, να απέχει».(Ε13) 
 
«Αλλά δεν … χάνεται αυτό το … αν υπάρχει αυτή η αξιολόγηση θεωρώ ότι χάνεται και η 
επαφή που θα ‘πρεπε να υπάρχει γιατί ο ένας θα βλέπει τον άλλο ότι να τώρα ήρθε αυτός 
να µας αξιολογήσει και θα είναι κουµπωµένες οι σχέσεις. Όπως πιστεύω θα καταλήξουµε 
εκεί πέρα αν φτάσουµε και στην αξιολόγηση…∆εν µπορεί µια σχολική µονάδα να 
λειτουργήσει πάντοτε υπό το φόβο µιας αξιολόγησης. Η αξιολόγηση µπορεί να γίνει σε πολύ 
τυπικά θέµατα αλλά µέσα στη διαδικασία της τάξης δεν µπορείς να αξιολογήσεις 
κάποιον…..Θεωρώ λοιπόν ότι ο µέντορας δεν πρέπει να αξιολογεί».(Ε2) 
 
«Θεωρώ ότι είναι αρνητικό στο θεσµό του µέντορα το να γίνει από σύµβουλος, από 
καθοδηγητής, επόπτης, παρατηρητής, αξιολογητής και βαθµολογητής. Όχι, θεωρώ ότι ο 
ρόλος του θα πρέπει να είναι καθαρά καθοδηγητικός».(Ε3) 
 
«Εδώ πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να έχει λόγο και ρόλο γιατί τότε τα πράγµατα θα είναι 
πολύ δύσκολα. ∆ηλαδή πολύ δύσκολα θα µπορέσει να τον εµπιστευτεί ο µαθητευόµενος. 
Πολύ δύσκολα θα αναπτυχθεί σχέση εµπιστοσύνης γιατί θα τον βλέπει συνεχώς σαν 
αξιολογητή όταν ξέρει ότι κάθε του κίνηση, κάθε του λέξη, αξιολογείται πιστεύω ότι θα 
είναι πάρα πολύ δύσκολο να µπορέσει να αναπτυχθεί αυτή η σχέση εµπιστοσύνης που 
απαιτείται…Βέβαια θα ήτανε βολικό. Ίσως θα ήτανε κι ένας τρόπος να γίνει η αξιολόγηση 
όσο γίνεται πιο … όχι πιο αντικειµενικά, είναι ένας τρόπος να γίνει η αξιολόγηση, η 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Γιατί αλλιώς πως θα γίνει; Αλλά είναι δυο πράγµατα, δεν 
ξέρω, αντιφατικά. Έτσι, έτσι το βλέπω εγώ. ∆ηλαδή ο ρόλος του µέντορα µε το ρόλο του 
αξιολογητή είναι σαν δυο αντίθετες δυνάµεις».(Ε9) 
 

Ωστόσο ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών του δείγµατος (8 

εκπαιδευτικοί ) αναφέρουν ότι θα ήταν προτιµότερο ο Μέντορας να συµµετέχει στην 

αξιολόγηση του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού. Οι περισσότεροι από αυτούς θεωρούν 

ότι δεν κινδυνεύει η µεντορική σχέση και πώς ο Μέντορας είναι ο καταλληλότερος να 

αξιολογήσει αφού βρίσκεται σε συχνή επαφή µε τον νέο εκπαιδευτικό και έχει πλήρη 

γνώση των θετικών και αρνητικών του στοιχείων. Εκείνο όµως που προξενεί 
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µεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι οι δύο εκπαιδευτικοί-αναπληρωτές που πήραν µέρος 

στην έρευνα και οι οποίοι έχουν τις µεγαλύτερες πιθανότητες να συµµετάσχουν σε 

µελλοντικά Προγράµµατα Συµβουλευτικής Καθοδήγησης δηλώνουν ότι θα ήταν 

προτιµότερο ο Μέντορας να συµµετέχει στην αξιολόγησή τους. Χαρακτηριστικά 

είναι τα παρακάτω αποσπάσµατα: 

«∆εν το ‘χουµε ακόµα συνηθίσει γι’ αυτό και θεωρείται ακόµα ταµπού. Όταν λοιπόν γίνει 
στην πράξη πιστεύω ότι πραγµατικά ο µέντορας, αν είναι έτσι και δε µείνουµε στα λόγια 
αλλά γίνει πράξη, θα είναι σίγουρα ο άνθρωπος που για το νεοδιοριζόµενο θα ξέρει τα 
περισσότερα, από το διευθυντή του, από οποιονδήποτε άλλο. Νοµίζω δηλαδή ότι το 
νούµερο ένα που θα µπορούσε να έχει γνώµη και άποψη για την περαιτέρω επαγγελµατική 
του εξέλιξη, ανάπτυξη και την αξιολόγηση θα ‘ναι ο µέντοράς του. Πρέπει λοιπόν να ‘χει 
πραγµατικά ένα σηµαντικό λόγο στην αξιολόγησή του».(Ε18) 
 
«Ναι γιατί αυτός είναι που θα ‘ρχεται άµεσα σε επαφή µε τον ίδιο… Ναι. Το σύµβουλο τον 
έχω δει µια φορά. Ο διευθυντής δεν έχει µπει ποτέ µέσα στην τάξη µου. Πως θα µε 
αξιολογήσει εµένα;» (Ε1) 
 
«Ε, πιστεύω, πιστεύω, αν αυτός που θα ‘πρεπε να συµµετέχει στην αξιολόγησή µου σε 
σχέση µε όλους τους υπόλοιπους θα ‘ταν ο µέντορας. Σε σχέση µε τους υπόλοιπους … δεν 
ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι γιατί εγώ δεν έχω και … δεν γνωρίζω αν είναι ο διευθυντής 
ή αν είναι ο σύµβουλος που λένε. Εντάξει, δεν ξέρω, απλά εγώ λέω τώρα ότι νοµίζω, ναι, ο 
πρώτος που θα ‘πρεπε να αξιολογεί θα ‘ταν ο µέντορας… Γιατί γνωρίζει το άτοµο 
καλύτερα, ξέρει τα θετικά, τα αρνητικά του και νοµίζω θα κρίνει αµερόληπτα». (Ε7) 
 

Ένας ωστόσο εκπαιδευτικός προτείνει µια ενδιάµεση πρόταση σε ότι αφορά το ρόλο 

του µέντορα ως αξιολογητή. Θεωρεί συγκεκριµένα ότι ο µέντορας θα πρέπει να 

συντάσσει µια έκθεση, η οποία όµως δεν θα είχε σηµαντική βαρύτητα στην 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού αλλά θα µπορούσε να  τον συνοδεύει προς ενηµέρωση 

εκείνων που θα έχουν τον τελικό λόγο στην διαδικασία της αξιολόγησής του: 

«Ο µέντορας θα πρέπει να συντάσσει κάποια έκθεση η οποία όµως δεν θα ‘ναι µια έκθεση 
ιδεών. Θα πρέπει να ‘χει συγκεκριµένα σηµεία στα οποία πρέπει να απαντά λεκτικά, όχι µ’ 
ένα τικ, λεκτικά να αναφέρει αυτά που η νοµοθεσία θα ορίζει… Θα πρέπει η έκθεσή του 
αυτή … δεν είναι ο ίδιος αξιολογητής. Θα πρέπει ο σχολικός σύµβουλος, ο οποίος θα 
πρέπει κάποια στιγµή να δει και το νεοδιοριζόµενο, όχι µια φορά, θα δει αν ο ίδιος του, ως 
αξιολογητής, θα δει αν θα λάβει τελικά υπόψη και την έκθεση του µέντορα. Ο µέντορας 
καταθέτει έκθεση, δεν αξιολογεί. ∆εν πιστεύω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη κατ’ ανάγκη από 
το σχολικό σύµβουλο. ∆ηλαδή θα τη διαβάσει, θα δει, θα την ελέγξει. Εντάξει; Ο 
σύµβουλος είναι ο αξιολογητής, όχι άλλος αξιολογητής µέσα στη σχολική µονάδα».(Ε20) 
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5.2 Συζήτηση των αποτελεσμάτων 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών της 

Π.Ε. του Ν. Θεσσαλονίκης σε σχέση µε την αναγκαιότητα της εισαγωγής του Θεσµού 

του Μέντορα και την συµβολή του στην επαγγελµατική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών. 

Η ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας οδήγησε στις διαπιστώσεις που ακολουθούν 

και αποτελούν τις απαντήσεις των ερευνητικών ερωτηµάτων που τέθηκαν. Στο 

κεφάλαιο αυτό θα γίνει µια προσπάθεια ερµηνείας των αποτελεσµάτων σε σχέση µε 

το θεωρητικό πλαίσιο που υιοθετήθηκε στην εργασία. Επίσης θα γίνει µια απόπειρα 

να καταλήξει αυτή ή έρευνα σε κάποια συµπεράσµατα. 

Εκπαιδευτικοί και επαγγελματική ανάπτυξη 

Σχετικά µε το πρώτο εκπαιδευτικό ερώτηµα που αφορούσε στο περιεχόµενο που 

προσδίδουν οι εκπαιδευτικοί στον όρο «επαγγελµατική ανάπτυξη» διαπιστώθηκε ότι  

οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στη συγκεκριµένη έρευνα θεωρούν αναγκαία την 

επαγγελµατική ανάπτυξη όλων των εκπαιδευτικών, είτε είναι νεοδιοριζόµενοι είτε 

έχουν διανύσει ήδη ένα αρκετά µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας τους. ∆ιαβάζοντας 

κανείς µε κριτική µατιά και προσπαθώντας να ανακεφαλαιώσει τα όσα αναφέρθηκαν 

για την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και για την αναγκαιότητά της θα 

πρέπει να διακρίνει ότι η επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών θεωρείται από 

τους περισσότερους: 

α) είναι µια αναγκαία προσαρµογή και κατεύθυνση που επιβάλλεται πια από τις 

συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες  

β) είναι απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την σχολική επιτυχία όσο και για την 

επιτυχία εκπαιδευτικών συστηµάτων  και καινοτοµιών  

γ) είναι µια δια βίου διαδικασία, 

δ)  είναι µια συλλογική, συνεργατική και αναστοχαστική διαδικασία, 
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ε) σχετίζεται άµεσα µε την έννοια της επαγγελµατικής µάθησης, περιλαµβάνει την 

απόκτηση γνώσεων , δεξιοτήτων καθώς και την προσωπική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών, 

στ)συνδέεται  και µε την επαγγελµατική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, και  

ζ)  συνδέεται άµεσα µε την επιµόρφωση, που απαιτεί πια νέες δοµές και νέα σχήµατα, 

που θα έχουν την αφετηρία και τη βάση τους στο σχολείο, στους εκπαιδευτικούς, στη 

σύνδεση θεωρίας και πράξης. 

Οι απόψεις αυτές ταυτίζονται στο σύνολό τους µε απόψεις ερευνητών όπως αυτή του  

Day (2003) που υπογραµµίζει ότι η συνεχιζόµενη , µακροχρόνια επαγγελµατική 

ανάπτυξη κρίνεται απαραίτητη για όλους τους εκπαιδευτικούς προκειµένου να 

µπορέσουν να παρακολουθήσουν τις αλλαγές και να αναθεωρούν συνεχώς τις 

γνώσεις τους , τις δεξιότητες και τα οράµατά τους. Ο ίδιος επίσης συµφωνεί και µε 

τους Τζαβάρα & Βεργίδη (2002),την Παπαναούµ (2003) και τους Fullan & 

Hargreaves (1992) που υποστηρίζουν ότι η επαγγελµατική ανάπτυξη είναι µια δια 

βίου διαδικασία , που περιλαµβάνει  δραστηριότητες ατοµικές ή σε συνεργασία µε 

άλλους συναδέλφους για τη συµπλήρωση των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί και την 

προώθηση της διδακτικής τους ικανότητας. 

Δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης 

 

Σε ότι αφορά τις διαδικασίες εκείνες που θεωρούν ότι τελικά συνδράµουν στην 

κατεύθυνση της βελτίωσή τους , οι εκπαιδευτικοί της έρευνας όπως και η 

Παµουκτσόγλου (2003) θεωρούν ότι η επιµόρφωση κατέχει ένα σηµαντικό κοµµάτι. 

Συµφωνούν όµως και µε την άποψη της Νικολακάκη (2003) ότι η 

αποτελεσµατικότητά της δεν είναι πάντοτε η ίδια. Θεωρούν ότι η επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών και η εισαγωγική επιµόρφωση διατηρούν ένα θεωρητικό και 

ακαδηµαϊκό χαρακτήρα, δεν διερευνά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόµενων 

και δεν βασίζεται στις αρχές εκπαίδευσης των ενηλίκων µε αποτέλεσµα να µην 

πετυχαίνουν τον αρχικό σκοπό τους που είναι η προαγωγή της επαγγελµατικής 

ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και η συνακόλουθη βελτίωση των εκπαιδευτικών αλλά 

και της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Σχετικά µε αυτό ο Κόκκος (2005) αλλά και η 

Παπαπροκοπίου (2005) αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί ως ενήλικοι εκπαιδευόµενοι 

θέλουν να αποκτούν γνώσεις σχετικά µε τις συνθήκες που αντιµετωπίζουν, ώστε να 
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µπορούν να δρουν αποτελεσµατικά και οι µαθησιακοί τους προσανατολισµοί έχουν 

ωε επίκεντρο το πρόβληµα και όχι την απόκτηση αφηρηµένων ακαδηµαϊκών 

γνώσεων. 

Επίσης οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι όταν οι δραστηριότητες ήταν βιωµατικού 

χαρακτήρα και δεν είχαν στο κέντρο τους  έναν εκπαιδευτικό-παθητικό αποδέκτη της 

διαδικασίας κατέληξαν ένα σηµαντικό εργαλείο για την ενδυνάµωση και την 

επαγγελµατική τους βελτίωση. Αυτό συµφωνεί απόλυτα µε την άποψη των Garet et 

al.(2001) καθώς και µε το όραµα των Hargreaves & Dawes (1990) αλλά και την 

πρόταση των Armour & Yellings (2004) που αντιτίθενται στην παραδοσιακή µορφή 

επαγγελµατικής ανάπτυξης και προτείνουν ένα νέο στυλ επαγγελµατικής ανάπτυξης, 

που θέτει τους εκπαιδευτικούς στο επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας-µάθησης 

και είναι βασισµένο στην πλαισιωµένη γνώση, στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων 

(Knowles et al.1998) την ενεργητική µάθηση και ανοιχτό στην πρακτική. 

Συντασσόµενοι πλήρως µε την άποψη του Τσιάκαλου, που αναφέρει ότι  « 

επιµόρφωση σηµαίνει εµπλουτισµός , µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε άλλους 

συναδέλφους µας ή και µε άλλους κοινωνικούς συνεργάτες –εταίρους, οι οποίοι 

γνωρίζουν και άλλους τρόπους» (Τσιάκαλος 2001 στο Σιδηροπούλου και συν., 2005 

:158) αλλά και της Παπαπροκοπίου, που υπογραµµίζει ότι « η παροχή χρόνου και 

ευκαιριών να µάθουν (οι εκπαιδευτικοί) ο ένας από τον άλλο  στο πλαίσιο του χώρου 

εργασίας...είναι βασικοί παράγοντες της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής ανάπτυξης» 

(Παπαπροκοπίου, 2005:187) οι εκπαιδευτικοί εξήραν τις διαδικασίες εκείνες που τους 

έδωσαν τη δυνατότητα να µάθουν από τους συναδέλφους τους στο πλαίσιο του 

χώρου εργασίας τους. 

Νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί και επαγγελματική ανάπτυξη. 

Σχετικά µε το δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα που αφορά στους λόγους που καθιστούν 

αναγκαία την εισαγωγή του Θεσµού του Μέντορα νεοδιοριζόµενου εκπαιδευτικού 

προς την κατεύθυνση της επαγγελµατικής του ανάπτυξης, διαπιστώθηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν αναγκαία την εισαγωγή του θεσµού αυτού. Την ίδια στιγµή  

πάντως εκφράζουν κάποιες επιφυλάξεις  για τον τρόπο εφαρµογής του. Ανάλογη 

είναι και κατάληξη ερευνών τόσο σε διεθνές πεδίο (Lindgren, 2005; Fan Tang & Choi 

,2005; Marable & Raimondi, 2007;Kapadia et al., 2007; Hobson et.al. 2009; Lofstrom 
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& Eisenschmidt, 2009) όσο και στη χώρα µας πρόσφατα µε την δηµόσια διαβούλευση 

του ΥΠ∆ΒΜΘ (Ε.∆.∆.ΥΠ∆ΒΜΘ,2010). 

Σε ότι αφορά την περίοδο της εισόδου στο επάγγελµα των νεοδιόριστων 

εκπαιδευτικών συµφώνησαν ότι αποτελεί µια διακριτή περίοδο στην σταδιοδροµία 

τους µε διαφορετικές  εκπαιδευτικές ανάγκες επικυρώνοντας , σε ότι αφορά 

τουλάχιστον την περίοδο αυτή, µια σειρά από θεωρητικούς και ερευνητές  της 

εκπαίδευσης όπως το Huberman (1994), την Παπαναούµ (2005), τον Ματσαγγούρα 

(2005) και τον Ξωχέλλη (2006). 

Σε ότι αφορά τις ιδιαίτερες ανάγκες των νεοδιοριζόµενων εκπαιδευτικών που 

καθιστούν αναγκαία την εισαγωγή του Θεσµού του Μέντορα στην εκπαίδευση οι 

απαντήσεις των ερωτηθέντων της έρευνας επικεντρώνονται στις αδυναµίες που 

παρουσιάζουν  οι νεοδιοριζόµενοι εκπαιδευτικοί στις στρατηγικές διαχείρισης της 

τάξης, η έλλειψη ενηµέρωσης γύρω από τα αναλυτικά προγράµµατα και τα 

αντικείµενα που θα διδάξουν, οι αντιµετώπιση µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες και 

οι προκλήσεις της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας, η οργάνωση και ο σχεδιασµός της 

διδασκαλίας, ο µεγάλος αριθµός µαθητών στα τµήµατα, ο τρόπος αξιολόγησης των 

µαθητών , οι σχέσεις µε τους γονείς καθώς και οι σχέσεις µε τους συναδέλφους  και 

τη διεύθυνση του σχολείου. Τα ευρήµατα αυτά συµφωνούν πλήρως µε τις εστίες 

δυσχερειών που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία(Andrews et 

al.,2006;Κατσουλάκης,1999 στο Αντωνίου, 2006) 

Η έρευνά µας κατέδειξε ότι, σύµφωνα µε τη γνώµη των εκπαιδευτικών, οι 

προπτυχιακές σπουδές και η προϋπηρεσιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών δε 

φαίνεται να αρκούν για την επιτυχία του εκπαιδευτικού κατά την πρώτη περίοδο 

ανάληψής των καθηκόντων του µέσα σε µια τάξη. Συχνά η γνώση που έχει αποκτηθεί 

στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα αδυνατεί να εφοδιάσει κατάλληλα τον εκπαιδευτικό 

για την «σκληρή πραγµατικότητα» της τάξης. Ο εκπαιδευτικός έτσι δοκιµάζεται από 

συναισθήµατα ανεπάρκειας και υψηλού στρες. Αυτή η άποψη άλλωστε 

υποστηρίζεται και από τους Μαυροειδή &Τύπα (2001) που µιλούν για έναν 

εκπαιδευτικό που φτάνεις στην τάξη χωρίς την αναγκαία εµπειρία και εφοδιασµένο 

µε µια κατάρτιση που αποκτήθηκε µακριά και έξω από το σχολείο καθώς και των 

Stanulis et al. (2002), που αναφέρονται ακριβώς σε αυτή τη σύγκρουση µεταξύ της 
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προυπηρεσιακής κατάρτισης και της πραγµατικότητας της τάξης καθώς και στα 

αρνητικά συναισθήµατα που αυτή η σύγκρουση προκαλεί.   

Τόνισαν, επίσης, οι περισσότεροι πως το υφιστάµενο σύστηµα υποστήριξης  των 

νεοεισερχόµενων εκπαιδευτικών  µέσω της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης αδυνατεί να 

απαντήσει στις πραγµατικές ανάγκες τους καθώς είναι περιορισµένης χρονικής 

διάρκειας της, παρουσιάζει αδυναµίες στην οργάνωσή της, αδυνατεί να ανταποκριθεί 

στις πραγµατικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, διεξάγεται από ανεπαρκώς 

εκπαιδευµένους επιµορφωτές ,θέτει τον εκπαιδευτικό σε έναν παθητικό ρόλο (π.χ. δεν 

ήταν βιωµατική) και αποτυγχάνει να συνδέσει τη θεωρία µε την πράξη. ∆ιατηρεί 

δηλαδή  σε γενικές γραµµές τα χαρακτηριστικά της επιµόρφωσης που απευθύνεται σε 

όλους τους εκπαιδευτικούς  και δεν ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους  

Θεσµός του Μέντορα και επαγγελµατική ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

 

Σε ότι αφορά στο τρίτο ερευνητικό ερώτηµα που αφορά στις απόψεις των 

εκπαιδευτικών για τη συµβολή του Θεσµού του Μέντορα στην επαγγελµατική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών διαπιστώθηκε από τις δηλώσεις των ερωτώµενων η 

ανάγκη  υιοθέτησης νέων δοµών και σχηµάτων υποστήριξης µε µεγαλύτερη 

συµµετοχή των ίδιων των εκπαιδευτικών σε αυτά. Οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν 

µέρος στη συγκεκριµένη έρευνα θεωρούν, όπως προέκυψε και από τις δηλώσεις τους, 

ότι τα   Προγράµµατα Συµβουλευτικής Καθοδήγησης (mentoring) µε την εισαγωγή 

του θεσµού του Μέντορα Νεοδιοριζόµενου εκπαιδευτικού µπορούν αν δώσουν µια 

«πειστική απάντηση»  στο αίτηµα «θεσµικών δοµικών ρυθµίσεων»(Παπαναούµ,2003) 

και  να ενθαρρύνουν  τον επαγγελµατισµό των εκπαιδευτικών. Στα πλαίσια αυτής της 

λογικής κάποιοι εκπαιδευτικοί στη συγκεκριµένη έρευνα πρότειναν την 

αντικατάσταση του θεσµού της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης από το θεσµό του 

Μέντορα. 

 Προσδοκώμενα οφέλη της  για την επαγγελματική ανάπτυξη του 

καθοδηγούμενου   

 

Ανάµεσα στα πιο πιθανά  και σηµαντικότερα οφέλη της καθοδήγησης που 

αναφέρθηκαν στα πλαίσια αυτής της έρευνας είναι τα οφέλη που θα προκύψουν στην 
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προσωπική ανάπτυξη των νεοεισερχόµενων εκπαιδευτικών. Σηµαντική κρίνεται ότι 

είναι η παροχή συναισθηµατικής και ψυχολογικής στήριξης στους αρχάριους 

εκπαιδευτικούς, που οδηγεί στην τόνωση της εµπιστοσύνης των εκπαιδευτικών και 

τους οδηγούν να θέσουν κάτω από ένα νέο πρίσµα τις δυσκολίες και τις προκλήσεις  

που αντιµετωπίζουν κατά την  είσοδό τους στο επάγγελµα. Σε ανάλογο συµπέρασµα 

άλλωστε  κατέληξαν και οι Lindgren(2005), Neilsen et al.(2006) και Fletcher et 

al.(2008) 

Επίσης οι µέντορες µπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν 

σηµαντικές για το επάγγελµά τους  δεξιότητες.. Ειδικότερα θα µπορέσουν να τους 

παράσχουν βοήθεια σε θέµατα που έχουν να κάνουν µε τη διαχείριση της τάξης, µε το 

σχεδιασµό της διδασκαλίας, µε θέµατα διαφοροποιηµένης διδασκαλίας όπως και µε 

θέµατα αξιολόγησης των εργασιών των µαθητών. Η έρευνα των Fletcher & Barrett 

(2004) σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Καλιφόρνια 

κατέληξε στα ίδια αποτελέσµατα αφού οι καθοδηγούµενοι σε εκείνη την έρευνα 

δήλωσαν τα προγράµµατα Συµβουλευτικής Καθοδήγησης ως τη σηµαντικότερη πηγή 

βοήθειας στους παραπάνω τοµείς. 

Ένα από τα σηµαντικότερα οφέλη των Προγραµµάτων Καθοδήγησης όµως που 

επισηµάνθηκε στα πλαίσια αυτής της έρευνας, όπως και στα πλαίσια των ερευνών 

των Bullough & Draper (2004), Hobson et.al.(2009) και Lofstrom & Eisenschmidt 

(2009), ήταν το γεγονός ότι οι  µέντορες µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο 

στην κοινωνικοποίηση των νέων εκπαιδευτικών στο νέο τους εργασιακό τους  

περιβάλλον γνωστοποιώντας τους  τις προδιαγραφές, τις νόρµες, τους κανόνες και τις 

προσδοκίες  τόσο της διδασκαλίας όσο και του σχολείου στο οποίο θα ενταχθούν. 

Επιπρόσθετα σηµαντική θεωρείται η βοήθεια που µπορούν να παράσχουν οι µέντορες 

στους Καθοδηγούµενούς τους σε σχέση µε την εκπαιδευτική νοµοθεσία, τις 

αρµοδιότητες και τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτή και γενικά η ενηµέρωση   

σχετικά µε το διοικητικό κοµµάτι της εκπαίδευσης.  

 Προσδοκώμενα οφέλη για την επαγγελματική ανάπτυξη του Μέντορα 

 

Πολύ σηµαντικά θεωρούνται από τους ερωτώµενους ότι θα είναι και τα οφέλη για την 

επαγγελµατική ανάπτυξη των µεντόρων από την εµπλοκή τους και την ενασχόλησής  
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τους µε τα Προγράµµατα Συµβουλευτικής Καθοδήγησης και τους νεοδιοριζόµενους 

εκπαιδευτικούς. Η επεξεργασία των συνεντεύξεων και του σώµατος δεδοµένων που 

προέκυψαν αναφέρουν ότι η Καθοδήγηση είναι µια εξαιρετικής σηµασίας ευκαιρία 

επαγγελµατικής µάθησης και για τους µέντορες αφού  µε την ενασχόλησή τους µε 

αυτή έρχονται σε επαφή µε «νέες ιδέες» και ενισχύουν τη γνώση τους και τις 

δεξιότητες τους  γύρω από καινοτόµες πρακτικές της διδασκαλίας, φορείς των οποίων 

είναι οι καθοδηγούµενοί τους. Κάποιοι µάλιστα ανέφεραν ότι η Καθοδήγηση µπορεί 

να  αναζωογονήσει το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασµό του µέντορα για τη  

διδασκαλία προσφέροντας του µια εκ νέου ενεργοποίηση ή µια επανασύνδεσή µε το 

επάγγελµα και µια µεγαλύτερη δέσµευση µε τη διδασκαλία. Τα ευρήµατα αυτά 

συµφωνούν µε τα ευρήµατα των Moor et al. (2005),  Simpson et al. (2007), Hobson et 

al., (2009) και Rotstein, (2011) που αναφέρουν µια σειρά παρόµοιων αποτελεσµάτων 

σε παρόµοιες έρευνες για  τα οφέλη των µεντόρων από τη συµµετοχή τους σε 

Προγράµµατα Καθοδήγησης. Σηµαντική επίσης είναι και η ταυτοποίηση των 

ευρηµάτων της έρευνας ως προς την αύξηση τους συναισθήµατος ικανοποίησης και 

υπερηφάνειας από την πλευρά των µεντόρων, βλέποντας την πρόοδο και την επιτυχία 

των προσπαθειών τους µε τους νέους εκπαιδευτικούς, µε τα ευρήµατα των  ερευνών 

των Moor et al.(2005), των Phillips & Fragoulis (2010) και  Rotstein (2011) 

 Οι Hobson et al. (2009) άλλωστε στην επισκόπηση της ερευνητικής βιβλιογραφίας 

που διενήργησαν κατέληξαν  στη διαπίστωση ότι η καθοδήγηση µπορεί να οδηγήσει 

σε ενίσχυση της επαγγελµατικής ταυτότητας  και του κύρους των µεντόρων ως άµεσο 

επακόλουθο της ευθύνης που φέρουν αλλά και της αποδοχής τους και αναγνώρισης 

του έργου τους από τους καθοδηγούµενούς τους αλλά και τους άλλους συναδέλφους 

τους στον επαγγελµατικό χώρο που δραστηριοποιούνται. Την ίδια άποψη εξέφρασε 

και ο εκπαιδευτικός της έρευνας µας όταν  π.χ. δήλωσε ότι «Είτε το θέλουµε είτε όχι θα 

είναι πλέον ένας ξεχωριστός, µια ξεχωριστή οντότητα. ∆ηλαδή όπως θα ‘ναι ο διευθυντής και ο 

υποδιευθυντής που έχουν ένα διοικητικό έργο, ο µέντορας πλέον θα ‘ναι γνωστό ότι αυτός είναι 

µέντορας. Κι ακόµα κι αν εµείς ως εκπαίδευση να µην το θέλουµε άµεσα να γίνει η κοινωνία 

έξω, οι γονείς ενδεχοµένως, ίσως και οι µαθητές κάποια στιγµή να προσδώσουν σ’ αυτό τον 

άνθρωπο χαρακτηριστικά κύρους»(Ε20). 
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Προσόντα και εκπαίδευση των μεντόρων. 

 

Ως προς το τέταρτο ερευνητικό ερώτηµα που είχε σχέση µε τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών για τα προσόντα και την εκπαίδευση των µεντόρων επίσης  

διαπιστώθηκε µεγάλη ταύτιση των απόψεων των εκπαιδευτικών µε τα δεδοµένα   

προηγούµενων ερευνών.  

Η πρότερη εκπαιδευτική εµπειρία αποτέλεσε το καθοριστικότερο από τα προσόντα 

που αναφέρθηκε στις συνεντεύξεις. Μάλιστα η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

θεωρούν ότι η εκπαιδευτική εµπειρία ενός «υποψήφιου» µέντορα θα πρέπει να 

καθοριστεί στα 10-15 χρόνια διδακτικής εµπειρίας  παίρνοντας αποστάσεις από την 

Ε.∆.∆ του ΥΠ∆ΒΜΘ (2010) όπου καθορίζεται ότι «απαραίτητο προσόν για να 

µπορέσει κάποιος να επωµιστεί το ρόλο του µέντορα ….είναι η τουλάχιστον πενταετής 

διδακτική εµπειρία…». Αντίθετα τα δεδοµένα της έρευνας  συµφωνούν µε την άποψη 

των Rippon & Martin (2006) και Lofstrom. & Eisenschmidt (2009) που υποστηρίζουν 

ότι οι υποψήφιοι µέντορες θα πρέπει να κατέχουν µια σειρά από επικοινωνιακές 

δεξιότητες προκειµένου να εκτελέσουν µε επιτυχία το σύνθετο έργο της 

καθοδήγησης. Πιο συγκεκριµένα  σύµφωνα µε τις απόψεις των εκπαιδευτικών οι 

µέντορες θα πρέπει να είναι υποστηρικτικοί, προσιτοί, µη επικριτικοί και αξιόπιστοι, 

να έχουν θετική συµπεριφορά, και να διαθέτουν δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης. 

Επίσης σε ένα άλλο σηµείο στο οποίο συµφωνούν τα δεδοµένα της συγκεκριµένης 

έρευνας µε  τα όσα αναφέρονται από τους συµµετέχοντες στη  ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση 

του ΥΠ∆ΒΜΘ (2010) είναι η  άποψη οι µελλοντικοί µέντορες θα πρέπει να κατέχουν 

πέρα από το βασικό τους πτυχίο και κάποιους επιπλέον τίτλους σπουδών µε την 

πλειοψηφία να αναφέρεται στην κατοχή τίτλου σπουδών Ψυχολογίας, Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων και Συµβουλευτικής. Επίσης η κατοχή τίτλων µεταπτυχιακών ή 

διδακτορικών σπουδών καθώς και η πολύ καλή γνώση των Τ.Π.Ε κρίνεται ως ένα 

επιπλέον προσόν στη διαδικασία πρόκρισης κάποιων εκπαιδευτικών για το ρόλο του 

µέντορα. Επίσης απτές αποδείξεις , όπως συµµετοχή σε επιµορφώσεις και σε 

καινοτόµες δράσεις του εκπαιδευτικού-υποψήφιου θεωρείται από τους ερωτώµενους 

όπως και από τον Bullough (2012)  µια αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την 
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προαγωγή κάποιου στο ρόλο του µέντορα, καθώς είναι ενδεικτική της διάθεσης του 

εκπαιδευτικού να βρίσκεται σε µια δια βίου διαδικασία επαγγελµατικής ανάπτυξης. 

Εκείνο όµως που τονίστηκε πολλές φορές στις συνεντεύξεις ήταν η ανάγκη επιπλέον 

επιµόρφωσης και κατάρτισης των υποψηφίων εκπαιδευτικών πριν επωµιστούν το 

ρόλο του µέντορα. Όπως  τονίζουν και οι Bullough (2012)  αλλά και οι Gordon & 

Brobeck, 2010  αλλά και στην  Ε.∆.∆ του ΥΠ∆ΒΜΘ (2010), οι εκπαιδευτικοί στην 

έρευνά µας διατυπώνουν την άποψη ότι οι «Mentors need mentoring». Η  

επιµόρφωση ή το «σχολείο των Μεντόρων» θα πρέπει να περιλαµβάνει την 

εκπαίδευση των υποψηφίων σε δεξιότητες επικοινωνίας, µαθήµατα Ψυχολογίας και 

Συµβουλευτικής καθώς και αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Κάτι ανάλογο 

άλλωστε προτείνει και ο Kajs (2002)  όταν τονίζει ότι οι υποψήφιοι µέντορες θα 

πρέπει να παρακολουθούν προγράµµατα κατάρτισης που να περιλαµβάνουν γνώσεις 

σχετικές µε τα στάδια ανάπτυξης των εκπαιδευτικών,  µε τις αρχές εκπαίδευσης 

ενηλίκων, µε την αξιολόγηση της επαγγελµατικής ανάπτυξης, µε διαπροσωπικές 

δεξιότητες (interpersonal skills) που θα τους βοηθήσουν στη διαµορφωτική 

αξιολόγηση και  την καθοδήγηση. 

Σηµαντική είναι επίσης η πρόταση που κατατέθηκε σε µία συνέντευξη που 

προσοµοιάζει µε την πρόταση του Bullough (2005) για τη λειτουργία σεµιναρίων 

µεταξύ µεντόρων ως «affinity groups».Συγκεκριµένα προτάθηκε ότι κατά την πρώτη 

εφαρµογή του συγκεκριµένου θεσµού θα πρέπει οι µέντορες να συναντώνται σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα έτσι ώστε να ανταλλάσουν πληροφορίες, 

προβληµατισµούς, να συζητούν και να αναστοχάζονται πάνω στις στρατηγικές τους 

µαζί µε τους άλλους µέντορες, προκειµένου να παράσχουν ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

των µεντόρων και την ανάπτυξη ενός κοινού λόγου για τη Συµβουλευτική 

Καθοδήγηση. 

Πλαίσιο, περιεχόμενο και στρατηγικές της μεντορικής σχέσης. 

 

Σε ότι αφορά στο πέµπτο  ερευνητικό ερώτηµα για το πλαίσιο, το περιεχόµενο και τις 

στρατηγικές της σχέσης µεταξύ µέντορα και καθοδηγούµενου η µελέτη αποκάλυψε 

ένα πλούσιο υλικό για την ανάπτυξη περαιτέρω του διαλόγου για τη διαµόρφωση του 

πλαισίου και του περιεχοµένου επιτυχηµένων µελλοντικά Προγραµµάτων 
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Συµβουλευτικής Καθοδήγησης. Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών ταξινοµήθηκαν σε 

κατηγορίες που πρόσφερε η µελέτη της πλούσιας βιβλιογραφίας, τόσο σε όγκο 

δεδοµένων όσο και σε αριθµό ερευνητικών προσπαθειών. Οι κύριες κατηγορίες 

λοιπόν που µελετήθηκαν διεξοδικά ήταν: α) θέµατα που αφορούν  στην επιλογή του 

µέντορα, β) η περιγραφή του πλαισίου που θα  οδηγούσε στην ανάπτυξη µιας 

επιτυχηµένης µεντορικής σχέσης, γ) οι στρατηγικές και το περιεχόµενο  της σχέσης 

αυτής, δ) ζητήµατα χρόνου και διαθεσιµότητας των µεντόρων σε συνδυασµό µε : 1) 

τα ενδεικνυόµενα κίνητρα για τους µέντορες, καθώς και 2) το ενδεχόµενο της 

ανάληψης από το µέντορα και του ρόλου του αξιολογητή του νεοδιοριζόµενου 

εκπαιδευτικού. 

 

∆ιαδικασία Επιλογής Μεντόρων-Προϋποθέσεις. 

 

Στο ερώτηµα  αν οι εκπαιδευτικοί συµφωνούν µε τον τρόπο επιλογής και  τους φορείς 

που εµπλέκονται στη διαδικασία επιλογής του Μέντορα όπως ορίζει ο Ν.3848/2010 

από το διευθυντή της Σχολικής µονάδας του νεοδιοριζόµενου εκπαιδευτικού σε 

συνεργασία µε το Σχολικό Σύµβουλο της περιοχής, οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν 

στη συγκεκριµένη έρευνα εξέφρασαν σε µεγάλη πλειοψηφία την αντίθεσή τους. 

Αποδεικνύεται έτσι µε αυτό τον τρόπο η σηµασία και η βαρύτητα που αποδίδεται από 

πολλούς ερευνητές όπως  ο Kajs (2002) και οι  Hobson et al. (2009) στον τρόπο 

επιλογής για την επιτυχή εξέλιξη ενός Προγράµµατος Καθοδήγησης. 

Οι περισσότεροι πρότειναν την κοινή συµµετοχή του ∆ιευθυντή της Σχολικής 

µονάδας και του Συλλόγου ∆ιδασκόντων σε µια άτυπη επιτροπή επιλογής του 

µέντορα που θα τεθεί στο πλευρό του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού και θα έχει ως 

στόχο την επαγγελµατικής του και προσωπική ανάπτυξη. Άλλωστε τέτοιου είδους 

δραστηριότητες και πρωτοβουλίες προτάσσει και ο Μαυρογιώργος (1999β) µιλώντας 

την αναγκαιότητα ενός νέου επαγγελµατισµού των εκπαιδευτικών που βασίζεται στην 

στροφή της εκπαιδευτικής πολιτικής στο επίπεδο της σχολικής µονάδας και στο 

γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να παίρνει αποφάσεις για την εσωτερική 

λειτουργία του σχολείου του. Εξάλλου η Χατζηπαναγιώτου (2003) υποστηρίζει ότι 
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µια σχολική µονάδα µε δυνατότητες ανάληψης ευθυνών δηµιουργεί προϋποθέσεις 

επαγγελµατισµού , αξιώνοντας νέες ικανότητες από τους εκπαιδευτικούς. 

Σηµαντική επίσης θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς  όπως και από τους Moor et al. 

(2005)  η παροχή της δυνατότητας να εκφράσει ο ίδιος ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός 

την άποψή του για τον άνθρωπο που θα ήθελε να έχει στο πλευρό του σε αυτή τη 

διαδικασία.  

Ανάµεσα στις προτάσεις που ξεχώρισαν όµως ήταν  εκείνη της δηµιουργίας µιας 

δεξαµενής Μεντόρων είτε στη Σχολική µονάδα  είτε από τους επιµορφωτές της 

εισαγωγικής επιµόρφωσης έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα στον νεοδιοριζόµενο 

εκπαιδευτικό να επιλέξει από ένα σύνολο εκπαιδευτικών. Η πρόταση αυτή δεν απέχει 

πολύ από την πρόταση του Kajs (2002) στο «Framework for Designing a Mentoring 

Program for Novice Teachers», ο οποίος προτείνει σε πρώτη φάση   τη δηµιουργία 

µιας «δεξαµενής» µεντόρων οι οποίοι θα ικανοποιούν κάποια κριτήρια(π.χ. να 

αναγνωρίζονται από τους συναδέλφους τους ως εξαίρετοι επαγγελµατίες του 

κλάδου), ενώ σε δεύτερη φάση προτείνει την επιλογή τους από τους νεοδιόριστους 

τους εκπαιδευτικούς αφού πρώτα κοινοποιήσουν σε όλους τους ενδιαφερόµενους  το 

πλήρες βιογραφικό τους σηµείωµα.  

Σηµαντική κρίνεται και η επιλογή του µέντορα από  τους εκπαιδευτικούς που 

υπηρετούν στην ίδια σχολική µονάδα γιατί θεωρούν ότι η  επαγγελµατική τους 

συνύπαρξη στον ίδιο χώρο θα τους δίνει ανά πάσα στιγµή την ευκαιρία να 

συνεργαστούν χωρίς να τίθεται το εµπόδιο της επαφής δια ζώσης. Αυτό άλλωστε 

υποστηρίζουν και  οι Marable and Raimondi (2007)  καθώς και οι Carter & Francis 

(2001) όταν  καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι ο µέντορας και ο καθοδηγούµενος 

εργάζονται στο ίδιο σχολείο ή στην ίδια ενότητα σχολείων. Η διάσταση του φύλου 

του µέντορα αναδείχθηκε από τρεις εκπαιδευτικούς στη διάρκεια των συνεντεύξεων 

µε τον ίδιο τρόπο που τίθεται και από τη βιβλιογραφία. Οι Carter & Francis (2001) 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι µέντορας και καθοδηγούµενος πρέπει να είναι του 

ίδιου φύλου, όπως και δύο εκπαιδευτικοί από το δείγµα µας. Αντίθετα ένας 

εκπαιδευτικός διατύπωσε την άποψη ότι θα πρέπει τα δύο µέρη της µεντορικής 

σχέσης να είναι διαφορετικού φύλου, αναδεικνύοντας έτσι τη διάσταση του φύλου 
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του µέντορα σε καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας της σχέσης, όπως άλλωστε 

τονίζεται και από τους Lee & Feng (2007) 

Πλαίσιο της μεντορικής σχέσης 

 

Οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς µας όπως και οι Simpson et al. (2007) πιστεύουν ότι οι  

αποτελεσµατικοί µέντορες πρέπει να είναι πρόθυµοι και ικανοί να «εκθέσουν 

δηµόσια το έργο τους» και να αναλύουν µε ξεκάθαρο τρόπο τις αρχές που διαπνέουν 

τις  διδακτικές τους πρακτικές. Επίσης σηµαντική προϋπόθεση θεωρείται και από την 

πλευρά του καθοδηγούµενου της αποδοχής της διαδικασίας καθώς και  της 

κατανόησης από µέρους του  ότι αυτή πραγµατοποιείται για το προσωπικό του 

όφελος, προϋπόθεση που άλλωστε τονίζεται και από τους Kajs (2002), Lindgren 

(2005)  αλλά και από την Ε.∆.∆. ΥΠ∆ΒΜΘ (2010). 

Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της διαδικασίας από τους προϊστάµενους των 

δύο µερών (το διευθυντή της σχολικής µονάδας και του σχολικού συµβούλου ή 

οποιουδήποτε φορέα φέρει την ευθύνη της πραγµατοποίησης αυτών των 

προγραµµάτων) προκειµένου να πραγµατοποιούνται ενδεχόµενες διαφοροποιήσεις 

και τροποποιήσεις, επίσης κρίνεται πολύ ουσιαστική. Εξαιρετικής σηµασίας επίσης 

κρίνεται και από την Lindgren (2005)  η  παρακολούθηση της  ανάπτυξης της 

µεντορικής σχέσης/ διαδικασίας από εξωτερικούς συνεργάτες (observant leaders).Ενώ 

οι Barrera et al. (2010) τονίζουν την ανάγκη της αξιολόγησης και από τους 

εκπροσώπους της διοικητικής αρχής της εκπαίδευσης προκειµένου να γίνουν 

κατάλληλες αλλαγές στα προγράµµατα καθοδήγησης για την ενίσχυση της επιτυχίας 

τους. 

Επίσης οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι  οι φορείς που έχουν την ευθύνη τέτοιων 

προγραµµάτων θα πρέπει αν προνοήσουν και να προβλέψουν την ύπαρξη ενός 

µηχανισµού που θα δίνει τη δυνατότητα λύσης της µεντορικής σχέσης θεωρείται από 

τους όταν αυτή κρίνεται από κάποιο από τα δύο µέρη της ή και από τα δύο ότι η 

σχέση τους δεν θα αποβεί παραγωγική. Αυτό άλλωστε τονίζεται και από την 

Association for Supervision and Curriculum Development (1999), που στην Αγγλία 

οργανώνει και υλοποιεί προγράµµατα καθοδήγησης για αρχάριους εκπαιδευτικούς 

στα  πλαίσια της εισαγωγικής τους επιµόρφωσης. 
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Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς µας, όπως και οι Harrison et al. (2006),  οι 

Lee & Feng (2007) οι Hobson et al. (2009) και οι  Lofstrom & Eisenschmidt (2009) 

θεωρούν ότι τέτοιου είδους προγράµµατα έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να 

στεφθούν µε επιτυχία όταν στα σχολεία, που υποδέχονται τους νεοδιόριστους 

εκπαιδευτικούς επικρατεί µια κουλτούρα συλλογικής µάθησης και συνεργασίας. 

 

 

 

Στρατηγικές και περιεχόμενο της μεντορικής σχέσης 

 

Η  παρούσα έρευνα κατέδειξε ότι η Καθοδήγηση µπορεί να αποδειχθεί πιο 

αποτελεσµατική όταν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του καθοδηγούµενου. Αυτό έχει 

ως άµεσο προαπαιτούµενο το σεβασµό από την πλευρά των µεντόρων των ατοµικών 

στυλ µάθησης των εκπαιδευτικών και τη µεταχείρισή τους ως ενηλίκων 

εκπαιδευόµενων καθώς και από τη διασφάλιση ότι οι στρατηγικές που θα 

χρησιµοποιηθούν θα ανταποκρίνονται στις ανησυχίες τους και στις ανάγκες που 

απορρέουν από το συγκεκριµένο στάδιο επαγγελµατικής ανάπτυξης στο οποίο 

βρίσκονται. Αυτό άλλωστε τονίζουν και οι Lindgren (2005) και Valencic Zuljan & 

Vogrinc (2007). 

Στην πρώτη φάση της συνεργασίας τους τα δύο µέρη της µεντορικής σχέσης θα 

πρέπει να συζητήσουν και να θέσουν τα θεµέλια και τους στόχους της καθοδήγησης. 

Οι προκαθορισµένοι στόχοι και το πλαίσιο των καθηκόντων του καθενός θεωρούνται 

προαπαιτούµενα για την επιτυχία της Καθοδήγησης. Τη σηµασία αυτού του πρώτου 

σταδίου ως σηµαντική προϋπόθεση ενός αποτελεσµατικού προγράµµατος 

υποστήριξης υπογραµµίζει και η Lindgren (2005), η οποία τονίζει ότι οι µέντορες θα 

πρέπει να επιδιώξουν ένα είδους συµφωνίας µε τους µαθητευόµενούς τους   

σχετικά µε τους επιµέρους στόχους του καθοδηγούµενου και τους στόχους της 

µεταξύ τους σχέσης  σχέση,  τους οποίους θα πρέπει να επανεξετάζουν περιοδικά και 

να  τους αναθεωρούν ενδεχοµένως όταν κρίνεται αναγκαίο.  
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Κάποιοι µάλιστα προτείνουν και την τήρηση ενός «portfolio» της µεντορικής σχέσης 

για την καλύτερη παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί. Τη 

σηµασία των προκαθορισµένων στόχων στα Προγράµµατα Καθοδήγησης και της 

γνώση τους από τα δύο µέρη της µεντορικής σχέσης  είχαν υπογραµµίζει πρώτοι οι 

την Ulla Lindgren (2005) και οι Harrison et al. (2006).Ενώ οι Roehrig et al.(2008) 

,στα πλαίσια της έρευνάς τους εξήραν τη χρηστικότητα της τήρησης  «Ηµερολογίου» 

της µεντορικής σχέσης, ενώ και οι Barrera et al.(2010) τονίζουν ότι τα προγράµµατα 

Καθοδήγησης θα πρέπει να έχουν τη βάση τους σε στόχους που είναι από πριν 

καθορισµένοι και εξαιρετικά σαφής. Τη σηµασία των προκαθορισµένων στόχων 

τονίζουν άλλωστε και στη χώρα µας οι συµµετέχοντες στην ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση 

του ΥΠ∆ΒΜΘ (2010)  όταν αναφέρουν το «..portfolio των µεντορικών σχέσεων ..ως 

κρίσιµο εργαλείο έτσι ώστε να αξιολογείται και το δικό του έργο έτσι ώστε να 

ενισχύεται η δυνατότητα να διατηρεί το ρόλο του µέντορα για όσο διάστηµα το 

επιθυµεί» (Ε.∆.∆. ΥΠ∆ΒΜΘ,2010) 

Η δηµοφιλέστερη στρατηγική που προτάθηκε από τους εκπαιδευτικούς για την 

εφαρµογή στην πράξη της υποστήριξης της επαγγελµατικής ανάπτυξης των 

νεοδιόριστων εκπαιδευτικών είναι η παρακολούθηση µαθηµάτων-τόσο του µέντορα 

από τον καθοδηγούµενό του όσο και του καθοδηγούµενου από τον µέντορά του- και 

η ακολουθία διαλογικής συζήτησης και δηµιουργικού αναστοχασµού και 

ανατροφοδότησης. Αυτή άλλωστε είναι και η πιο συχνή στρατηγική που υιοθετείται 

διεθνώς στα Προγράµµατα καθοδήγησης που εφαρµόζονται εδώ και χρόνια ανά τον 

κόσµο καθώς αυτή η στρατηγική δίνει τη δυνατότητα στα δύο µέλη της µεντορικής 

σχέσης να εντοπίσουν από κοινού τα πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες της 

διδασκαλίας του καθοδηγούµενου, καθώς και να αναπτυχθούν ιδέες που θα 

µπορούσαν να βοηθήσουν τον καθοδηγούµενο  για να ξεπεράσει τυχόν προβλήµατα ή 

αδυναµίες (Lindgren,2005; Lee & Feng, 2007; Hobson et al., 2009;). 

Πολύ σηµαντική για την επιτυχία της Καθοδήγησης θεωρείται από τους 

εκπαιδευτικούς η υιοθέτηση από µέρους των µεντόρων µιας εκπαιδευτικής 

προσέγγισης της διαδικασίας της υποστήριξης και η αποφυγή αντίστοιχα της 

διδακτικής προσέγγισης. Οι µέντορες θα πρέπει να δίνουν στους νέους 

εκπαιδευτικούς την δυνατότητα να υιοθετήσουν και να βελτιώσουν το δικό τους 

προσωπικό στυλ στη διδασκαλία και να µην επιδίδονται στην προσπάθεια να 
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επιβάλλουν το δικό τους στυλ. Η υιοθέτηση άλλωστε της διδακτικής προσέγγισης της 

συµβουλευτικής Καθοδήγησης, όπου ορισµένοι εκπαιδευτικοί –µέντορες επιµένουν 

στην παραδοσιακή αντίληψη   µεταφοράς της γνώσης και όχι της οικοδόµησής της 

µέσω της ενεργητικής συµµετοχής των µαθητευόµενων συγκαταλέγεται από  πολλούς 

ερευνητές στις περιπτώσεις που οδηγούν σε πολύ χαµηλά ποσοστά επιτυχίας της 

καθοδήγησης (Clarke & Jarvis-Selinger, 2005 στο Hobson et al., 2009).   

Οι εκπαιδευτικοί στην παρούσα έρευνα θεωρούν όπως και οι Feiman Nemser (2001) 

οι Harrison et al (2006) και οι Lofstrom & Eisenschmidt (2009) ότι από τα θετικά 

στοιχεία της καθοδήγησης θα ήταν η παροχή της δυνατότητας στους αρχάριους 

εκπαιδευτικούς να καινοτοµούν και να αναπτύξουν τις δικές τους διδακτικές 

πρακτικές. Επίσης, όπως και οι Hobson et al. (2009) διαπιστώνουν στην επισκόπηση 

τους για τα στοιχεία που µας είναι ήδη γνωστά για τα επιτυχηµένα Προγράµµατα 

Καθοδήγησης, έτσι και οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στην έρευνα σηµειώνουν 

ότι ένα σηµαντικό στοιχείο που θα βοηθούσε τη διαδικασία θα ήταν η αιτιολόγηση  

των πρακτικών που υιοθετούν οι µέντορες κατά τη διαδικασία πάνω σε θεωρητικά 

δεδοµένα.  

 

Χρόνος και διαθεσιμότητα του μέντορα 

 

Ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα που ανέδειξε η έρευνα, όπως άλλωστε και η µέχρι 

τώρα έρευνα των Προγραµµάτων Συµβουλευτικής Καθοδήγησης που εφαρµόζονται 

σε διάφορες χώρες του κόσµου, είναι το θέµα του χρόνου και της διαθεσιµότητας του 

µέντορα. Μέντορας και καθοδηγούµενος είναι την ίδια στιγµή εκπαιδευτές και 

εκπαιδευόµενοι και αυτό σηµαίνει ένα επιπλέον φόρτο στο πρόγραµµα των δύο 

εκπαιδευτικών. Ο σωστός προγραµµατισµός και η παροχή διευκολύνσεων κρίνεται 

απαραίτητη. 

 Η ύπαρξη χρονοδιαγράµµατος για τις συναντήσεις των δύο εκπαιδευτικών 

θεωρήθηκε πολύ σηµαντική προϋπόθεση από τους συµµετέχοντες στην έρευνα µας. 

Άλλωστε στο ίδιο αποτέλεσµα κατέληξε και ο  Bullough (2005)  που τόνισε  την 

ανάγκη της ύπαρξης χρονοδιαγράµµατος  που  να επιτρέπει στους µέντορες και  

στους καθοδηγούµενούς τους να συναντώνται  κατά τη διάρκεια του σχολικού 



152 

 

προγράµµατος. Για τον πρώτο καιρό της σχέσης οι ερωτώµενοι εκπαιδευτικοί 

θεώρησαν ως χρήσιµες τις  προγραµµατισµένες εβδοµαδιαίες κατά κύριο λόγο 

συναντήσεις. Οι συναντήσεις θα µπορούν να γίνονται λιγότερο συχνές µε το πέρασµα 

του χρόνου και εφόσον κρίνεται ότι δεν είναι απαραίτητες. Ο χρόνος αυτός σύµφωνα 

µε τις δηλώσεις τους θα πρέπει να καθορίζεται  και να συναποφασίζεται από τα δύο 

µέρη ή να υπάρχει ως πρόβλεψη από το φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την 

υλοποίηση τέτοιων προγραµµάτων. Σηµαντική επίσης κρίνεται η διαθεσιµότητα του 

Μέντορα  και σε χρόνους που δεν θα έχουν προαποφασιστεί εφόσον προκύπτει   η 

αναγκαιότητα. Την ίδια αναγκαιότητα άλλωστε διαπίστωσαν και οι Harrison et al. 

(2006) όταν κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι αποτελεσµατικοί µέντορες έχουν 

τακτικές συναντήσεις µε τους καθοδηγούµενούς τους και είναι «διαθέσιµοι» για 

άτυπη συζήτηση σε άλλες χρονικές στιγµές. 

Ο χρόνος κρίνεται και ως σηµαντικός παράγοντας και για τον µαθητευόµενο. Πολλοί 

εκπαιδευτικοί προτείνουν να υπάρχει τουλάχιστον κατά το πρώτο χρονικό διάστηµα 

της καθοδήγησης µια απαλλαγή των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών από ένα µέρος των 

διδακτικών τους καθηκόντων προκειµένου  αυτός ο χρόνος να χρησιµοποιηθεί προς 

όφελος των δραστηριοτήτων της Καθοδήγησης. Οι Lee & Feng (2007),άλλωστε, στα 

πλαίσια της εµπειρικής τους µελέτης ανάµεσα σε 8 ζεύγη µεντόρων-  

καθοδηγούµενων στην πόλη Guangzhou της Νότιας Κίνας, διαπιστώνουν ότι η 

απαλλαγή των καθοδηγούµενων από ένα µέρος τουλάχιστον από τα διδακτικά τους 

καθήκοντα , δίνει τον απαραίτητο χρόνο στους συµµετέχοντες στη διαδικασία να 

ανταλλάξουν απόψεις και να παρακολουθήσουν ο ένας τον άλλο στο διδακτικό τους 

έργο και να στοχαστούν πάνω στις παρατηρήσεις τους. 

Κίνητρα για τους µέντορες 

 

Η παροχή κινήτρων θεωρείται  και από τους ερωτώµενους της παρούσας έρευνας ως 

σηµαντική συνιστώσα για την επιτυχία των Προγραµµάτων Συµβουλευτικής 

Καθοδήγησης. Στην κορυφή των προτάσεων βρίσκεται η πλήρης ή µερική απαλλαγή 

των µεντόρων  αλλά και των καθοδηγούµενων από ένα µέρος των διδακτικών τους 

καθηκόντων για να τον αφιερώσουν αντίστοιχα στη συζήτηση ή στην 

ανατροφοδότηση. Ανάµεσα στις προτάσεις που ακούστηκαν πιο συχνά επίσης στα 

πλαίσια αυτής της έρευνας ήταν η παροχή αµοιβών , όπως η µοριοδότηση για την 
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µελλοντική κατάληψη θέσεων στην ιεραρχία της εκπαίδευσης, κυρίως η µοριοδότηση 

για τη θέση του Σχολικού Συµβούλου και λιγότερο για άλλες διοικητικού χαρακτήρα 

αξιώµατα. Το πιο σταθερό εύρηµα, άλλωστε, σε αυτόν τον τοµέα µεταξύ των 

Προγραµµάτων Συµβουλευτικής καθοδήγησης στο εξωτερικό είναι το γεγονός ότι τα 

Προγράµµατα αυτά καθίστανται περισσότερο αποτελεσµατικά όταν  δίνονται και 

κάποιου είδους κίνητρα στους µέντορες για την ανάληψη αυτού του ρόλου από 

µέρους τους. Το πιο αποτελεσµατικό κίνητρο θεωρείται η απαλλαγή των µεντόρων 

από ένα µέρος των καθηκόντων (Lee & Feng, 2007) Ορισµένες µελέτες έχουν επίσης 

προτείνει ότι καθοδήγηση είναι πιο πιθανό να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσµατα, 

όπου µέντορες λαµβάνουν οικονοµική ανταµοιβή και/ή κάποιας άλλης µορφής 

κίνητρο ή αναγνώριση για το έργο τους (Lee & Feng, 2007;Simpson et al, 2007).Στη 

συγκεκριµένη έρευνα πάντως , όπως και σε αυτή της  Ε.∆.∆ του ΥΠ∆ΒΜΘ (2010), 

το χρηµατικό κίνητρο και η χρηµατική αποζηµίωση δεν συγκέντρωσε την υποστήριξη 

των ερωτώµενων καθώς θεωρήθηκε ότι το συγκεκριµένο κίνητρο θα προσελκύσει 

ακατάλληλους για τη θέση ανθρώπους.  

 

Ο μέντορας ως αξιολογητής 

 

Η εικόνα που παρουσιάζουν τα δεδοµένα σε αυτό το πεδίο δεν διαφέρει από την 

εικόνα ανάλογων δεδοµένων από τη βιβλιογραφία. Η ιδιότητα του µέντορα ως 

αξιολογητή από τη µία πλευρά απορρίπτεται από πολλούς εκπαιδευτικούς αλλά  από 

την άλλη πλευρά βρίσκει και αρκετούς υποστηρικτές. Κύριο επιχείρηµα των 

«πολέµιων» αυτής της ιδιότητας του µέντορα είναι  το γεγονός πως µε την ανάληψη 

του ρόλου αυτού θα είναι σχεδόν αδύνατη η οικοδόµηση µιας σχέσης αµοιβαίας 

εµπιστοσύνης ανάµεσα στα δύο µέλη της µεντορικής σχέσης, στοιχείο που θεωρούν 

απαραίτητο για την επιτυχία της Καθοδήγησης. Την ίδια άλλωστε άποψη  

υποστηρίζουν και οι McNally and Oberski (2003),Carver and Katz (2004), Mullen, 

(2005),Wang και Odell (2007) ,Chaliès et al.(2008).Ενώ οι συµµετέχοντες στην 

δηµόσια διαβούλευση του ΥΠ∆ΒΜΘ (2010) συµφώνησαν µε την παροχή µόνο 

συµβουλευτικής στήριξης από την πλευρά του µέντορα και την απόρριψη κάθε 

σκέψης στην συµµετοχή του στην αξιολόγηση.  
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Ωστόσο ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών του δείγµατος αναφέρουν 

ότι θα ήταν προτιµότερο ο Μέντορας να συµµετέχει στην αξιολόγηση του 

νεοδιόριστου εκπαιδευτικού. Θεωρούν ότι τελικά ό µέντορας έχει πλήρη γνώση της 

προσωπικότητας και των δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού και άρα είναι ο πιο αρµόδιος 

να αναλάβει αυτό το ρόλο. Συµπαρατάσσονται έτσι µε την άποψη του Bullough 

(2012) και των Yusko & Feiman-Nemser (2008) και Carver & Feinman-Nemser 

(2009) που θεωρούν ότι η αξιολογική διαδικασία εµπεριέχεται ούτως ή άλλως στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και πως ο µέντορας, αν διαθέτει όλα τα απαραίτητα 

χαρακτηριστικά ενός καθοδηγητή θα βρει τον τρόπο για να αξιοποιήσει αυτή την 

ιδιότητα προς όφελος της µεντορικής σχέσης. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας 

δοκιµάσαµε επίσης την ίδια έκπληξη µε τους Rippon & Martin (2006) αφού  δύο 

εκπαιδευτικοί-αναπληρωτές που πήραν µέρος στην έρευνα και οι οποίοι έχουν τις 

µεγαλύτερες πιθανότητες να συµµετάσχουν σε µελλοντικά Προγράµµατα 

Συµβουλευτικής Καθοδήγησης δήλωσαν ότι προτιµούν ο µέντορας να είναι 

ταυτόχρονα και αξιολογητής τους , γεγονός που καταδεικνύει ότι δεν το θεωρούν 

αυτό ως εµπόδιο στην ανάπτυξη της µεταξύ τους σχέσης.  
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5.3  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Η βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας που απαιτούν µε επιτακτικό τρόπο οι 

µεταµοντέρνες κοινωνίες µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω της βελτίωσης στην 

ποιότητα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Μέρος αυτής της εκπαίδευσης  

εδράζεται στην επαγγελµατική µάθηση των εκπαιδευτικών µέσω της απόκτησης 

εµπειριών σε συνεργασία µε άλλους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του σχολείου και 

της σχολικής τάξης, δηλαδή σε πραγµατικές συνθήκες µάθησης και διδασκαλίας.  

Εκείνο που έγινε επίσης σαφές στα πλαίσια αυτής της έρευνας είναι ότι οι 

νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί αντιµετωπίζουν µια σωρεία δυσκολιών κατά τη µετάβασή 

τους από τη βασική τους εκπαιδεύσει στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα στις σχολικές 

µονάδες και τη σχολική τάξη. Η Εισαγωγική Επιµόρφωση, που στόχο της έχει να 

οµαλοποιήσει αυτή τη µετάβαση, κατά γενική οµολογία, πετυχαίνει σε πολύ µικρό 

βαθµό το στόχο αυτό. Τα αρνητικά σηµεία της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης 

εντοπίζονται στον ακαδηµαϊκό της χαρακτήρα, στην περιορισµένη χρονική διάρκεια 

της, στις εµφανείς αδυναµίες στην οργάνωσή της, στην αδυναµία της να ανταποκριθεί 

στις πραγµατικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, στην ανεπάρκεια των εκπαιδευτών 

επιµορφωτών, στον παθητικό ρόλο των εκπαιδευτικών και στην αποτυχία τους να 

συνδέσουν τη θεωρία µε την πράξη.  

Αντίθετα έγινε σαφές από την εξέταση των στοιχείων που παρουσίασε η 

συγκεκριµένη έρευνα  ότι η Συµβουλευτική Καθοδήγηση ανήκει στην περίπτωση των 

επιµορφωτικών δραστηριοτήτων που  διαφέρουν  από τα παραδοσιακές µορφές 

επιµόρφωσης και των  συναφών µοντέλων της επαγγελµατικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών. Αντίθετα έχει όλα τα χαρακτηριστικά  του µοντέλου της 

Συνεργατικής Επαγγελµατικής Ανάπτυξης των Hargreaves & Dawe (1990) και της 

πρότασης των Armour &Yellings (2004) για την επαγγελµατική µάθηση. Αυτή τη 

διαπίστωση στηρίζεται καταρχήν στο γεγονός ότι στα επιτυχηµένα Προγράµµατα 

Συµβουλευτικής καθοδήγησης  οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στο κέντρο της 

διαδικασίας. Στα Προγράµµατα αυτά οι νεοδιοριζόµενοι αντιµετωπίζονται ως 

ενήλικες εκπαιδευόµενοι και  θεωρούνται ενεργοί συνδιαµορφωτές της διαδικασίας, 

προσδιορίζοντας την «επιµόρφωσή τους» ανάλογα µε τις δικές τους ανάγκες, ενώ  η 
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µάθηση λαµβάνει χώρα στο χώρο-πλαίσιο του σχολείου, δηλαδή στο φυσικό πλαίσιο 

εργασίας των εκπαιδευτικών και όχι κάπου έξω από αυτό. 

Για όλους αυτούς τους λόγους οι εκπαιδευτικοί στην παρούσα έρευνα κατέδειξαν ότι 

η Καθοδήγηση, ως υποστηρικτική δοµή της επαγγελµατικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών, έχει µεγάλες δυνατότητες να παράγει µια σειρά από οφέλη  τόσο για 

τους µέντορες όσο και για τους καθοδηγούµενους. Όµως έκαναν επίσης σαφές  ότι 

θεωρούν επίσης αρκετά πιθανό το γεγονός σε ορισµένες περιπτώσεις να µην 

αξιοποιηθεί κατάλληλα αυτό το δυναµικό της Καθοδήγησης, όπως επίσης και ότι σε 

ορισµένες περιπτώσεις η  Καθοδήγηση µπορεί να είναι φορέας παλαιών αντιλήψεων 

και προτύπων. Σε αυτή την περίπτωση  κρίνεται ότι  οι αρνητικές επιπτώσεις θα είναι 

περισσότερες από τις θετικές. 

Ωστόσο όπως επισηµαίνεται και στην έρευνα τα µειονεκτήµατα και οι περιορισµοί 

της καθοδήγησης δεν  θα προέρχονται από τη χρησιµοποίηση της Συµβουλευτικής 

Καθοδήγησης ως µέσο για την υποστήριξη της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 

ανάπτυξης των νεοδιοριζόµενων εκπαιδευτικών. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

επισηµαίνουν ότι ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις στην επαγγελµατική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών θα προέρχονται από την αποτυχία της εκπαιδευτικής πολιτικής, 

των θεσµικών οργάνων ή και συγκεκριµένων ατόµων  για να εξασφαλίσουν την 

πλήρωση των «προϋποθέσεων» για την «αποτελεσµατική καθοδήγηση». 

 Συγκεκριµένα η έρευνα κατέδειξε συγκεκριµένως περιοχές των προγραµµάτων 

Συµβουλευτικής Καθοδήγησης οι οποίες πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα σε µια 

µελλοντική εφαρµογή του θεσµού, προκειµένου αυτά τα προγράµµατα να στεφθούν 

µε επιτυχία. Πρωταρχική προϋπόθεση από το σύνολο των εκπαιδευτικών τέθηκε η 

διάθεση των δύο µερών να δεχτούν τη συµµετοχής τους σε αυτά τα προγράµµατα 

εθελοντικά και όχι γιατί κάποιο ανώτερο όργανο αποφάσισε να τους την επιβάλλει. 

Θα πρέπει δηλαδή η Συµβουλευτική Καθοδήγηση να ικανοποιεί τον ορισµό των 

Bozeman & Feeney  (2007) που υιοθετήθηκε στην αρχή αυτής της εργασίας και τον 

οποίο επαναλαµβάνουµε εδώ. Σύµφωνα µε αυτόν η Συµβουλευτική Καθοδήγηση 

αφορά σε µια «άτυπη κοινωνική ανταλλαγή». Με αυτό το σκεπτικό η µεντορική 

σχέση δεν αναπτύσσεται και δεν καταλήγει σε επιτυχία µόνο και µόνο επειδή υπάρχει 

µια εντολή από τα ανώτερα στρώµατα της ιεραρχίας αλλά εξαιτίας της αποδοχής της 

από τα δύο µέρη της, του καθοδηγούµενου και του µέντορα : 
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 « H Συµβουλευτική Καθοδήγηση (mentoring) αποτελεί µια διαδικασία άτυπης 

µετάδοσης  γνώσης, κοινωνικού κεφαλαίου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, 

αντιλαµβανόµενη από τον αποδέκτη ως σχετική µε την εργασία , την επαγγελµατική  του 

σταδιοδροµία ή την επαγγελµατική του ανάπτυξη.H Συµβουλευτική Καθοδήγηση 

(mentoring) περιλαµβάνει  επικοινωνία, συνήθως πρόσωπο µε πρόσωπο και κατά τη 

διάρκεια µιας παρατεταµένης  χρονικής περιόδου,  ανάµεσα σε ένα άτοµο (µέντορας) 

που θεωρείται ότι έχει µεγαλύτερο εύρος γνώσεων, σοφία ή εµπειρία, πάντα σε σχέση 

µε το αντικείµενο εργασίας , και ένα άτοµο( protégé ή mentee) που θεωρείται ότι 

κατέχει όλα τα παραπάνω σε µικρότερο βαθµό»( Bozeman & Feeney,2007:731)  

Ανάµεσα στα σηµεία που θα πρέπει επίσης να δώσουν µεγάλη βαρύτητα και σηµασία 

οι υπεύθυνοι για την οργάνωση τέτοιου είδους προγραµµάτων συγκαταλέγονται 

θέµατα που θα έχουν να κάνουν µε την επιλογή του µέντορα και την προετοιµασία 

και την εκπαίδευση των µεντόρων. Η µεγαλύτερη συµµετοχή των συλλογικών 

οργάνων του σχολείου κρίνεται απαραίτητη στην διαδικασία επιλογής όπως και η 

παροχή της δυνατότητας ο νεοδιοριζόµενος εκπαιδευτικός να συµµετέχει µε κάποιον 

τρόπο σε αυτή τη διαδικασία.  

Σηµαντικότερη όµως κρίνεται η  ποιότητα, η προετοιµασία και η κατάρτιση των 

µεντόρων. Ως εκ τούτου, η ποιότητα των µεντόρων θα πρέπει να διασφαλίζεται. 

Επίσης θα πρέπει από τους φορείς χάραξης πολιτικής, τους ερευνητές και τους 

εκπαιδευτές εκπαιδευτικών, οι οποίοι ενδιαφέρονται πραγµατικά  για  την υποστήριξη 

και την επαγγελµατική ανάπτυξη των  νέων εκπαιδευτικών, να αντιµετωπίζεται ως 

τοµέας προτεραιότητας η εκπαίδευση και η ολοκληρωµένη κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών που προορίζονται για την ανάληψη αυτού του ρόλου. Όπως  άλλωστε 

οι Achinstein & Athanases επισηµαίνουν ότι οι «µέντορες δεν γεννιούνται, αλλά 

γίνονται» και «ότι η δηµιουργία µεντόρων είναι  µια προµελετηµένη πράξη » 

(Achinstein & Athanases,2006:12).Εκείνο που µε ιδιαίτερη έµφαση επισηµαίνεται 

από τους εκπαιδευτικούς είναι  ότι η  κατάρτιση των µεντόρων θα πρέπει κατά κύριο 

λόγο να εµπεριέχει την εκπαίδευσή τους στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, σε θέµατα 

ψυχολογίας, καθώς και σε θέµατα Συµβουλευτικής και ανάπτυξης  ή ενίσχυσης των 

επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων. 

Τέλος, τα ευρήµατα της έρευνας δείχνουν ότι η ποιότητα της καθοδήγησης εξαρτάται 

σε µεγάλο βαθµό και από την εξασφάλιση κάποιων συγκεκριµένων χαρακτηριστικών 
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που έχουν να κάνουν µε το «περιβάλλον» της Καθοδήγησης. Οι στρατηγικές της 

καθοδήγησης και το πλαίσιο ανάπτυξης των προγραµµάτων, το στυλ που θα 

υιοθετηθεί και η παρακολούθηση της διαδικασίας από τους προϊσταµένους των 

εκπαιδευτικών κρίνονται σηµαντικοί παράγοντες για την αποτελεσµατικότητά της.   

Εφόσον όµως στην πράξη δεν έχουν εφαρµοστεί τέτοιου είδους προγράµµατα , είναι 

αδύνατο σχεδόν να µιλήσουµε µε βεβαιότητα για όλες αυτές τις παραµέτρους.  

Μια πολύ καλή πρόταση, που θα ήταν καλό να υιοθετηθεί από τους ιθύνοντες της 

εκπαιδευτικής πολιτικής, είναι η πιλοτική εφαρµογή τέτοιου είδους προγραµµάτων σε 

νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και η διενέργεια έρευνας, που ως στόχο της θα είχε να 

συγκρίνει την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων καθοδήγησης σε σχέση µε 

την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων εισαγωγικής επιµόρφωσης. Απώτερος 

σκοπός αυτής της προσπάθειας θα ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσον αυτή η πρακτική 

θα ήταν χρήσιµο να γίνει πιο διαδεδοµένη.  

Ακόµη όµως και σε µια θετική έκβαση της παραπάνω πιλοτικής εφαρµογής υπέρ των 

Προγραµµάτων Συµβουλευτικής Καθοδήγησης, που θα οδηγούσε σε εκτεταµένη 

εφαρµογή του θεσµού του Μέντορα, το βάρος της ερευνητικής προσπάθειας στη 

χώρα µας θα πρέπει να δοθεί σε περαιτέρω προσπάθειες  για να εξερευνηθούν τα 

προγράµµατα αυτά και να περιγράφουν πληρέστερα τα µειονεκτήµατα και τα 

προτερήµατα τους  στα πλαίσια του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος καθώς 

όπως επισηµαίνει και ο Fransson: 

 «Οι κοινωνικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, φιλοσοφικές και πολιτικές συνθήκες - που 

εκδηλώνονται µε τις παραδόσεις, τους κανόνες, τις αξίες και τα σχέδια ενεργειών - 

αποτελούν τόσο το εκπαιδευτικό πλαίσιο όσο και το τι θεωρείται ως ενδεικνυόµενο και 

ως δυνατόν να επιτευχθεί…» (Fransson ,2010:387) 
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Δημόσια Διαβούλευση για το Θεσμό του Μέντορα νεοδιοριζόμενου 

εκπαιδευτικού 

Ανακτήθηκε από http://www.opengov.gr/ypepth/?p=365 στις 12/03/2011 

Οι σύγχρονες κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισµικές ανάγκες επιτάσσουν την 
αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού και την καθιέρωση νέων θεσµών, που θα 
καταστήσουν το ελληνικό σχολείο ικανό να αντιµετωπίσει άµεσα τις ανάγκες αυτές 
µε επιτυχία και δηµιουργικότητα. Η µορφή του, η οργάνωσή του, το περιεχόµενό του, 
τα µέσα του, το ανθρώπινο δυναµικό του, η «κουλτούρα» του, οι διδακτικές 
πρακτικές του και τα αποτελέσµατά του είναι σήµερα αντικείµενα µελέτης, κριτικής 
και αναθεώρησης. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο φαίνεται ότι αποτελεί ισχυρή αναγκαιότητα η υιοθέτηση ενός νέου 
θεσµού παιδαγωγικής και διδακτικής καθοδήγησης και υποστήριξης, µε σκοπό την 
καλύτερη προσαρµογή του νεοδιοριζόµενου εκπαιδευτικού στις νέες εκπαιδευτικές, 
επαγγελµατικές, και ευρύτερα κοινωνικές συνθήκες. Με βάση αυτή τη διαπίστωση 
µελετάται η εισαγωγή του θεσµού του µέντορα του νεοδιοριζόµενου εκπαιδευτικού. 

Αποβλέποντας αφενός στην ανάπτυξη του σχετικού διαλόγου και αφετέρου στη 
διαµόρφωση του εν λόγω θεσµού, ειδικότερα σε σχέση µε τα προσόντα, τις 
προϋποθέσεις, τα καθήκοντα, τη διάρκεια και γενικότερα το περιεχόµενο της 
µεντορικής σχέσης, κατατίθεται το πλαίσιο διαβούλευσης µε όλους τους 
εµπλεκόµενους φορείς και τον κάθε πολίτη σχετικά µε το θεσµό του µέντορα του 
νεοδιοριζόµενου εκπαιδευτικού 

Σας καλώ να συµµετέχετε ενεργά στη διαβούλευση. 

Η Υφυπουργός 

ΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
Ανακτήθηκε από 

 http://www.opengov.gr/ypepth/wp-
content/uploads/downloads/2010/11/mentoras.pdf  

στις 12/03/2011 
 

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ 
 

Αναγκαιότητα θεσµού και εννοιολογικός προσδιορισµός 
 

Η παροχή υψηλής ποιότητας παιδαγωγικού/διδακτικού έργου και η 
προσωπική/επαγγελµατική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού αποτελούν τους κύριους 
άξονες προτεραιότητας του «Νέου Σχολείου». Οι εν λόγω άξονες προϋποθέτουν τα 
εξής: 

α) οµαλή ένταξη/προσαρµογή του στην εκάστοτε σχολική πραγµατικότητα,  
β) διαρκή παιδαγωγική/διδακτική καθοδήγησή του,  
γ) συναισθηµατική στήριξή του.  
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Για το σκοπό αυτό υιοθετείται η εισαγωγή του θεσµού του «Μέντορα» στο 
εκπαιδευτικό µας σύστηµα: για κάθε νεοδιοριζόµενο εκπαιδευτικό ορίζεται ένας 
παλαιότερος και εµπειρότερός του ως µέντορας. 

Η σχέση τους, η οποία θα διέπεται από σαφές θεσµικό πλαίσιο, προσβλέπει 
στην παροχή εξατοµικευµένης βοήθειας από το µέντορα προς το νεοδιοριζόµενο 
εκπαιδευτικό σχετικά µε ζητήµατα γενικής και ειδικής διδακτικής, καθώς και µε 
ζητήµατα παιδαγωγικής, ψυχολογικής, διοικητικής και επαγγελµατικής φύσης. Ο 
µέντορας λειτουργεί ως πρότυπο για το νεοδιοριζόµενο εκπαιδευτικό, ενώ παράλληλα 
τον ενθαρρύνει και του παρέχει ευκαιρίες για έµπνευση, αναστοχασµό και 
αυτοαξιολόγηση στα πλαίσια µιας ισότιµης σχέσης. 

 
Προσόντα και τυπικές προϋποθέσεις επιλογής 

 
Ο µέντορας είναι εκπαιδευτικός µε µεγάλη εκπαιδευτική και διδακτική εµπειρία, 
καθώς και αυξηµένα προσόντα, τα οποία οριοθετούνται ως εξής: 

· επιστηµονικό υπόβαθρο µε έµφαση στην παιδαγωγική/διδακτική κατάρτιση, 
· επάρκεια στη χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.,  
· εµπειρία σε καινοτόµες δράσεις/προγράµµατα και  
· γνώση της κουλτούρας και των ιδιαίτερων συνθηκών άσκησης του 

εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή εργασίας του νεοδιοριζόµενου 
εκπαιδευτικού. 

Οι τυπικές προϋποθέσεις επιλογής του είναι οι εξής:  
α) πενταετής διδακτική προϋπηρεσία και  
β) άσκηση διδακτικών καθηκόντων κατά τα δύο αµέσως προηγούµενα σχολικά 

έτη, από το χρόνο υποβολής της αίτησης. 
 

∆ιαδικασία και όροι επιλογής 
 

Σε κάθε εκπαιδευτική περιφέρεια καταρτίζονται, ύστερα από τον έλεγχο των 
σχετικών αιτήσεων, µε βάση τον υπηρεσιακό φάκελο του µέντορα και τα 
παραστατικά για την πλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων, οι πίνακες υποψηφίων 
µεντόρων, ξεχωριστά για την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Οι 
τελικοί πίνακες που θα προκύψουν θα επικυρώνονται από τον οικείο περιφερειακό 
διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣ∆Ε. 

Ο µέντορας για κάθε νεοδιοριζόµενο εκπαιδευτικό θα επιλέγεται από τον 
τελικό πίνακα και θα ορίζεται από τον οικείο Σχολικό Σύµβουλο σε συνεργασία µε το 
διευθυντή της σχολικής µονάδας, στην οποία έχει τοποθετηθεί. Θα ήταν σκόπιµο να 
υπηρετεί στην ίδια σχολική µονάδα µε το νεοδιοριζόµενο εκπαιδευτικό ή σε άλλη 
στην περιφέρεια ευθύνης του αρµόδιου Σχολικού Συµβούλου. Στην περίπτωση που 
αυτό δεν είναι εφικτό ως µέντορας ορίζεται εκπαιδευτικός από όµορη περιφέρεια. Σε 
δυσπρόσιτες περιοχές και όταν ο µέντορας δεν υπηρετεί στο ίδιο ή γειτονικό σχολείο 
µε εκείνο του νεοδιοριζόµενου εκπαιδευτικού, θα προβλέπεται ένα µέρος της 
συνεργασίας να διεξάγεται µε ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mentoring). Την τελική 
ευθύνη για την παραγωγή και τη δηµιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρµας επικοινωνίας 
θα αναλάβει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Μετά την επιλογή του ο µέντορας θα παρακολουθεί πρόγραµµα εισαγωγικής 
επιµόρφωσης και θα εγγράφεται σε «Μητρώο Μεντόρων», το οποίο θα τηρείται σε 
κάθε περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης. 



179 

 

 
Καθήκοντα 

 
Τα καθήκοντα του µέντορα είναι τα εξής: 

· Εντοπίζει τις υπηρεσιακές και παιδαγωγικές/διδακτικές ανάγκες του 
νεοδιοριζόµενου εκπαιδευτικού και οργανώνει µαζί του πρόγραµµα, που 
στοχεύει στην κάλυψή τους.  

· Αναλαµβάνει την καθοδήγηση/επιµόρφωση/εµψύχωσή του και του προσφέρει 
κάθε δυνατή βοήθεια σχετικά µε ζητήµατα διδακτικής, παιδαγωγικής, 
ψυχολογικής, διοικητικής και επαγγελµατικής φύσης.  

· Μπορεί να καλύπτει τις σχετικές ανάγκες ενός έως και πέντε νεοδιόριστων 
εκπαιδευτικών, ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες. 

 
∆ιάρκεια και περιεχόµενο µεντορικής σχέσης 

 
Η µεντορική σχέση υλοποιείται στα δύο πρώτα έτη της σταδιοδροµίας των 
νεοδιοριζόµενων εκπαιδευτικών και έχει το εξής περιεχόµενο: 
Κατά τη διάρκεια του 1ου έτους ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ανάπτυξη των 
διδακτικών δεξιοτήτων του νεοδιοριζόµενου εκπαιδευτικού, καθώς και στις 
πρακτικές διαχείρισης της τάξης και του επαγγελµατικού πλαισίου εν γένει. 
Συγκεκριµένα, κατά το 1ο έτος προβλέπεται η πραγµατοποίηση ικανοποιητικού 
αριθµού διδασκαλιών, οι οποίες θα διακρίνονται σε α) δειγµατικές από το µέντορα µε 
παρατηρητή τον καθοδηγούµενο, β) διδασκαλίες από τον καθοδηγούµενο µε 
παρατηρητή τον µέντορα, γ) διδασκαλίες από κοινού. Στο µέλλον είναι δυνατό η Β’ 
και η Γ’ φάση της εισαγωγικής επιµόρφωσης των νεοδιοριζόµενων εκπαιδευτικών 
στα ΠΕΚ να συνδυαστούν µε το 1ο έτος της µεντορικής σχέσης. 
Κατά το 2ο έτος υπάρχει αφενός η δυνατότητα διδασκαλιών και εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων (επισκέψεις σε µουσεία, βιβλιοθήκες, κέντρα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, εκτέλεση κοινών δηµιουργικών διαθεµατικών δραστηριοτήτων, 
οργάνωση µαθηµάτων µε τη χρήση Τ.Π.Ε. και εκπαιδευτικού λογισµικού, 
διοργάνωση σχολικών εορτών, διδασκαλία σε εργαστήρια, εξ αποστάσεως 
διδασκαλία κλπ) από τον µέντορα και έως τριών από το νεοδιοριζόµενο εκπαιδευτικό, 
αφετέρου πραγµατοποίησης έως δέκα συναντήσεων, οι οποίες µεταξύ των άλλων θα 
επικεντρώνονται στον προγραµµατισµό του εκπαιδευτικού έργου εκ µέρους του 
νεοδιοριζόµενου εκπαιδευτικού, σε ζητήµατα αξιολόγησης µαθητή, κατ’ οίκον 
εργασιών, οργάνωσης portfolio εκπαιδευτικού και µαθητών και σε άλλες πιθανές 
διαστάσεις της µεντορικής σχέσης. 
 

∆ιδακτικό και υπηρεσιακό ωράριο και άλλες λεπτοµέρειες 
 

Για την υλοποίηση της µεντορικής σχέσης και την επίτευξη των στόχων της, το 
διδακτικό/υπηρεσιακό ωράριο του µέντορα θα διαµορφώνεται ανάλογα µε τον αριθµό 
(1 έως 5) των νεοδιοριζόµενων εκπαιδευτικών, των οποίων θα αναλαµβάνει τη 
στήριξη/καθοδήγηση, και τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε εκπαιδευτικής 
περιφέρειας. Η µείωση του ωραρίου αρχίζει µε τον ορισµό του και την προτείνει 
µέχρι την 15η Σεπτεµβρίου στο οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣ∆Ε ο Σχολικός Σύµβουλος που 
εισηγήθηκε τον ορισµό του. Η τελική απόφαση λαµβάνεται από το ΠΥΣΠΕ ή 
ΠΥΣ∆Ε, που µε βάση τις συνθήκες/χωροταξική κατανοµή των σχολικών µονάδων, 
ρυθµίζει οποιοδήποτε επιπλέον ζήτηµα προκύπτει σχετικά µε τη µείωση του ωραρίου. 
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Σε περίπτωση µετάθεσης, συνταξιοδότησης ή µακράς απουσίας του µέντορα 
από τη σχολική µονάδα στην οποία υπηρετεί, είναι δυνατό να ζητηθεί η 
αντικατάστασή του. Η αντικατάσταση γίνεται από το Σχολικό Σύµβουλο που όρισε το 
µέντορα σε συνεργασία µε το ∆ιευθυντή του σχολείου, όπου υπηρετεί ο 
νεοδιοριζόµενος. Η επιλογή του αντικαταστάτη πραγµατοποιείται από τον 
επικυρωµένο πίνακα. 

Στη λήξη του 1ου έτους από κοινού µέντορας και νεοδιοριζόµενος 
εκπαιδευτικός υποβάλλουν υπόµνηµα στον οικείο Σχολικό Σύµβουλο σχετικά µε τις 
δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν, καταθέτοντας παράλληλα και σκέψεις, 
απόψεις ή και προτάσεις τους για τη βελτίωση του θεσµού και της µεντορικής σχέσης 
εν γένει. Οι Σχολικοί Σύµβουλοι αποδελτιώνουν το περιεχόµενο των υποµνηµάτων 
και το εντάσσουν στην ετήσια έκθεσή τους προς τον προϊστάµενο επιστηµονικής και 
παιδαγωγικής καθοδήγησης, που κοινοποιείται και στο Π.Ι. 

 
Επιµόρφωση µεντόρων, στήριξη και αξιολόγηση του θεσµού 

 
Οι επιλεγέντες µέντορες θα συµµετάσχουν σε εισαγωγικό πρόγραµµα επιµόρφωσης, 
που θα διεξάγεται στο οικείο ΠΕΚ και θα τελεί υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου. Οι άξονες της επιµόρφωσης θα οριοθετούνται σε γενικές γραµµές ως 
εξής:ο θεσµός του µέντορα και η φύση της µεντορικής σχέσης, οι βασικές αρχές 
επιµόρφωσης ενηλίκων, οι τεχνικές συµβουλευτικής των διαπροσωπικών σχέσεων, η 
διαχείριση προβληµάτων σχολικής µονάδας και τάξης, η διδακτική µεθοδολογία, η 
εφαρµογή της αυτοαξιολόγησης και του αναστοχασµού και η σηµασία τους στην 
εκπαιδευτική πράξη και ζωή, οι ιδιαιτερότητες του µαθητικού πληθυσµού και η 
διαφοροποιηµένη διδασκαλία, η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, το e-
mentoring κλπ. 
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ΟΔΗΓΟΣ ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Οδηγός ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων (1ος άξονας) 
1ΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
 
 
Απόψεις εκπαιδευτικών για το 

περιεχόµενο του όρου 

«επαγγελµατική ανάπτυξη»  

 

1ος ΥΠΟΑΞΟΝΑΣ 
Περιεχόµενο του όρου «Επαγγελµατική Ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών»  
 
                       
                               ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
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1.Ποιο είναι το περιεχόµενο του όρου 

«επαγγελµατική ανάπτυξη» προσωπικά για 

εσάς;  

 

 

 

 2ος ΥΠΟΑΞΟΝΑΣ 
Επαγγελµατική Ανάπτυξη εκπαιδευτικών και δραστηριότητες 
επαγγελµατικής ανάπτυξης 
 
                       
                               ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
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2. Ποιες δραστηριότητες/ενέργειες/πράξεις 

θεωρείτε ότι προωθούν την επαγγελµατική σας 

ανάπτυξη;  

 ∆ραστηριότητες που συµβάλλουν στην 

επαγγελµατική ανάπτυξη 

3. Ποιες  δραστηριότητες επαγγελµατικής 

ανάπτυξης θεωρείτε επιτυχηµένες , µε την 

έννοια της συµβολής τους στην επαγγελµατική 

σας ανάπτυξη ;  

∆ραστηριότητες που δε συµβάλλουν 

ουσιαστικά στην επαγγελµατική ανάπτυξη 

4.Υπήρξαν δραστηριότητες στις οποίες 

συµµετείχατε και που τις θεωρείτε  

αποτυχηµένες; 

5.  Μπορείτε να εξηγήσετε τους λόγους που 

σας κάνουν να τις χαρακτηρίζετε 

αποτυχηµένες ή επιτυχηµένες; 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Οδηγός ημι-δομημένων συνεντεύξεων (2ος άξονας) 

2ΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
 
 
Απόψεις εκπαιδευτικών για τους 

λόγους που υπαγορεύουν την 

παρουσία ενός µέντορα στα 

πρώτα βήµατα της 

επαγγελµατικής σταδιοδροµίας 

ενός εκπαιδευτικού της 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

 
                       

1ος ΥΠΟΑΞΟΝΑΣ 
 Νεοεισερχόµενοι εκπαιδευτικοί και επαγγελµατική ανάπτυξη – 
Εστίες δυσχερειών κατά την είσοδο στο επάγγελµα 
 
                       
                               ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Ε
σ

τί
ες

 

δ
υ

σ
χε

ρ
ει

ώ
ν 

νε
ο

ει
σ

ερ
χό

μ
εν

ο
υ

 6.Ποια προβλήµατα αντιµετωπίζει ενδεχοµένως ο  

εκπαιδευτικός κατά την είσοδό του στο σχολείο στα 

πρώτα χρόνια της σταδιοδροµίας του;  

 

 
                       
2ος ΥΠΟΑΞΟΝΑΣ 
Συµβολή των Πανεπιστηµιακών σπουδών και της εισαγωγικής 
επιµόρφωσης στην επαγγελµατική ανάπτυξη των νεοεισερχόµενων 
εκπαιδευτικών 
 
                   
                            ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
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7.Θεωρείτε ότι οι πανεπιστηµιακές σπουδές 

απαντούν στις εστίες δυσχερειών του 

νεοεισερχόµενου; 

8.Έχετε παρακολουθήσει σεµινάρια 

Εισαγωγικής Επιµόρφωσης;  

9. Πώς τα κρίνετε από την άποψη της 

ενίσχυσης της επαγγελµατικής σας 

ανάπτυξης; Θετικά ή αρνητικά και γιατί; 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Οδηγός ημι-δομημένων συνεντεύξεων (3ος άξονας) 

3ΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
 

Απόψεις εκπαιδευτικών 
για τη συµβολή του 
Θεσµού του Μέντορα 
στην  επαγγελµατική 

ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών 

 
                       
                               ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
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10.Θα βοηθήσει περισσότερο ή λιγότερο από τις 

πανεπιστηµιακές σπουδές και την εισαγωγική 

επιµόρφωση , η εισαγωγή του Θεσµού του Μέντορα 

του νεοεισερχόµενου εκπαιδευτικού στην 

επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών; 
Π
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11. Ποια θα είναι τα οφέλη (από τη σκοπιά της 

επαγγελµατικής του ανάπτυξης) που θα αποκοµίσει ο 

νέος εκπαιδευτικός ενδεχοµένως από αυτή τη 

διαδικασία; 
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12. Η παρουσία του Μέντορα   θα είναι επωφελής µόνο 

για τον νεοεισερχόµενο εκπαιδευτικό ; Έχει να 

προσθέσει κάτι αυτή τη διαδικασία και στην 

επαγγελµατική ανάπτυξη του Μέντορα;  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Οδηγός ημι-δομημένων συνεντεύξεων (4ος άξονας) 

4ΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
 
 

Απόψεις εκπαιδευτικών 
για τα προσόντα και την 

εκπαίδευση ενός  
µέντορα έτσι ώστε να 
συµβάλλει ουσιαστικά 
στην επαγγελµατική 

ανάπτυξη του 
νεοεισερχόµενου 
εκπαιδευτικού; 

 

 
                       
                               ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
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13. Ποια θα πρέπει να  είναι τα τυπικά προσόντα ενός 

Μέντορα;  

14.Ποιο το επίπεδο σπουδών του και σε ποια πεδία;   

 

15.Πόσα χρόνια  εκπαιδευτικής και διδακτικής 

προϋπηρεσίας  θα πρέπει να έχει ;   

16.Πιστεύεται ότι αρκεί η διδακτική προϋπηρεσία  και 

τα τυπικά προσόντα ενός εκπαιδευτικού για να γίνει 

κάποιος αποτελεσµατικός «Μέντορας»; Αρκούν µόνο 

αυτά για να «µετουσιώσουν» έναν εκπαιδευτικό σε 

«Μέντορα»; 

 

17.Ποιες δεξιότητες-χαρίσµατα θα πρέπει να έχει ένας 

Μέντορας για να εξασκήσει µε επιτυχία το έργο του; 
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18.Θα πρέπει οι µέντορες να παρακολουθούν ειδικά 

τµήµατα προετοιµασίας πριν αναλάβουν το έργο τους; 

 

19.Αν ναι, ποιο θα πρέπει να είναι το περιεχόµενο της 

εκπαίδευσή τους; 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Οδηγός ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων (5ος άξονας) 
5ΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 

 
Απόψεις εκπαιδευτικών για 

το πλαίσιο, το περιεχόµενο 

και τις στρατηγικές µιας  

σχέσης Συµβουλευτικής 

Καθοδήγησης (mentoring)  

; 

 
 

 
                       
                               ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1ο
ς  Υ

Π
Ο
Α
Ξ
Ο
Ν
Α
Σ

 
 

Δ
ια

δ
ικ

α
σ

ία
 

Επ
ιλ

ο
γή

ς 
Μ

εν
τό

ρ
ω

ν 

-Π
ρ

ο
ϋ

π
ο

θ
έσ

ει
ς 

 

20.Με ποιον τρόπο θα πρέπει να γίνεται η επιλογή 

του κατάλληλου Μέντορα για τον νεοεισερχόµενο 

εκπαιδευτικό και από ποιον; Συµφωνείτε µε αυτά 

που ορίζει ο Ν.3848/2010 για την επιλογή του 

µέντορα από τον Σχ. Σύµβουλο και το διευθυντή; 
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21.Ποια θα πρέπει να είναι η συχνότητα των 

συναντήσεων Μέντορα –Καθοδηγούµενου; Σε 

ποιο χρόνο και σε ποιο χώρο; 

22.Ο Ν.3848/2010 ορίζει ότι ο Μέντορας πρέπει 

να είναι εκπαιδευτικός του ίδιου ή όµορου 

σχολείου. Συµφωνείτε µε αυτή την άποψη και 

γιατί; 

23.Ποιες στρατηγικές θα πρέπει να υιοθετηθούν 

κατά τη διάρκεια της σχέσης; Τι θα περιλαµβάνει 

στην πράξη αυτή η σχέση; Τι θα γίνεται στα 

πλαίσια αυτής της σχέσης; 

24.Ποιες άλλες δραστηριότητες θα πρέπει να 

περιλαµβάνει; 
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25.Θα πρέπει να υπάρχουν κάποια κίνητρα για την 

ανάληψη του ρόλου του Μέντορα από τους 

εκπαιδευτικούς; Αν ναι, τι είδους κίνητρα; 
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Μ

έν
το

ρ
ες

 ω
ς 

α
ξι

ο
λο

γη
τέ

ς 

26.Θα πρέπει ο Μέντορας να συµµετέχει στην 

αξιολόγηση του νεοεισερχόµενου εκπαιδευτικού; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ   ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Ε
Ρ
Ω
Τ
Ω
Μ
Ε
Ν
Ο
Ι 

 

Ε
Π
Α
Γ
Γ
Ε
Λ
Μ
Α
Τ
ΙΚ

Η
  

Μ
Α
Θ
Η
Σ
Η

 

∆
ΙΑ

Β
ΙΟ

Υ
 ∆
ΙΑ

∆
ΙΚ

Α
Σ
ΙΑ

 

Π
Ρ
Ο
Σ
Ω
Π
ΙΚ

Η
 

Α
Ν
Α
Π
Τ
Υ
Ξ
Η

 

Ε
Π
Α
Γ
Γ
Ε
Λ
Μ
Α
Τ
ΙΚ

Η
  

Ε
Ξ
Ε
Λ
ΙΞ

Η
-

Σ
Τ
Α
∆
ΙΟ

∆
Ρ
Ο
Μ
ΙΑ

 

Ε1 √ √   
Ε2 √ √ √  
Ε3 √ √   
Ε4 √    
Ε5 √    
Ε6 √ √   
Ε7 √ √ √ √ 
Ε8 √   √ 
Ε9 √ √   
Ε10 √ √   
Ε11 √    
Ε12 √   √ 
Ε13 √ √   
Ε14 √ √   
Ε15 √ √  √ 
Ε16 √ √   
Ε17 √ √   
Ε18 √ √  √ 
Ε19 √  √  
Ε20 √    
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Ε
Ρ
Ω
Τ
Ω
Μ
Ε
Ν
Ο
Ι 

 

Ε
Π
ΙΜ

Ο
Ρ
Φ
Ω
Σ
Η

-
Σ
Ε
Μ
ΙΝ

Α
Ρ
ΙΑ

 

Ε
Ρ
Ε
Υ
Ν
Α

 

Α
Υ
Τ
Ο
Μ
Ο
Ρ
Φ
Ω
Σ
Η

 

Ε
Π
ΙΠ

Λ
Ε
Ο
Ν

 
Σ
Π
Ο
Υ
∆
Ε
Σ

 

Α
Ν
Τ
Α
Λ
Λ
Α
Γ
Η

 
Α
Π
Ο
Ψ
Ε
Ω
Ν

  Μ
Ε

 
Σ
Υ
Ν
Α
∆
Ε
Λ
Φ
Ο
Υ
Σ

 

Ε1 √     
Ε2 √  √  √ 
Ε3 √  √   
Ε4     √ 
Ε5     √ 
Ε6     √ 
Ε7 √   √  
Ε8 √   √ √ 
Ε9 √  √ √  
Ε10 √     
Ε11 √    √ 
Ε12 √    √ 
Ε13 √    √ 
Ε14 √ √ √ √ √ 
Ε15 √  √   
Ε16 √ √ √ √  
Ε17 √  √ √ √ 
Ε18 √     
Ε19 √  √   
Ε20 √     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 
ΕΣΤΙΕΣ ∆ΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

 

 
 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Ε
Ρ
Ω
Τ
Ω
Μ
Ε
Ν
Ο
Ι 

 

Α
Γ
Χ
Ο
Σ

-Α
ΙΣ

Θ
Η
Μ
Α

  
Α
Β
Ε
Β
Α
ΙΟ

Τ
Η
Τ
Α
Σ

 Κ
Α
Ι 

Α
Ν
Ε
Π
Α
Ρ
Κ
Ε
ΙΑ

Σ
 

Α
Ν
Α
Λ
Υ
Τ
ΙΚ

Α
 

Π
Ρ
Ο
Γ
Ρ
Α
Μ
Μ
Α
Τ
Α

-
Σ
Ρ
Α
Τ
Η
Γ
ΙΚ

Ε
Σ

 
∆
Ι∆

Α
Σ
Κ
Α
Λ
ΙΑ

Σ
 

∆
ΙΑ

Χ
Ε
ΙΡ

ΙΣ
Η

 
Σ
Χ
Ο
Λ
ΙΚ

Η
Σ

 
Τ
Α
Ξ
Η
Σ

 

Φ
Ο
Ρ
Τ
Ο
Σ

 
Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
ΙΑ

Σ
 

Σ
Χ
Ε
Σ
Η

 Μ
Ε

 
Γ
Ο
Ν
Ε
ΙΣ

 

Σ
Χ
Ε
Σ
Η

 Μ
Ε

 Τ
Η

 
∆
ΙΕ

Υ
Θ
Υ
Ν
Σ
Η

 –
 

Σ
Υ
Ν
Α
∆
Ε
Λ
Φ
Ο
Υ
Σ

 

Ν
Ο
Μ
Ο
Θ
Ε
Σ
ΙΑ

-
∆
ΙΚ

Α
ΙΩ

Μ
Α
Τ
Α

-
Υ
Π
Ο
Χ
Ρ
Ε
Ω
Σ
Ε
ΙΣ

 

Ε1 √   √  √   
Ε2 √   √   √  
Ε3 √ √ √     
Ε4 √ √ √    √ 
Ε5 √ √ √     
Ε6  √ √   √  
Ε7 √  √  √   
Ε8  √   √   
Ε9  √ √  √ √  
Ε10 √ √ √   √  
Ε11   √  √ √  
Ε12   √   √ √ 
Ε13 √ √ √  √   
Ε14 √ √ √  √ √ √ 
Ε15  √ √  √ √ √ 
Ε16 √ √ √  √ √  
Ε17  √ √  √ √ √ 
Ε18 √ √ √  √ √  
Ε19  √ √     
Ε20 √ √  √ √ √  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 
ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ   ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ (mentoring) 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟ∆ΗΓΟΥΜΕΝΟ 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Ε
Ρ
Ω
Τ
Ω
Μ
Ε
Ν
Ο
Ι 

 

Σ
Υ
Ν
Α
ΙΣ

Θ
Η
Μ
Α
Τ
ΙΚ

Η
 –

Ψ
Υ
Χ
Ο
Λ
Ο
Γ
ΙΚ

Η
 

Σ
Τ
Η
Ρ
ΙΞ

Η
 

Κ
Ο
ΙΝ

Ω
Ν
ΙΚ

Ο
Π
Ο
ΙΗ

Σ
Η

 
Σ
Τ
Ο

 Σ
Χ
Ο
Λ
ΙΚ

Ο
 

Π
Ε
Ρ
ΙΒ

Α
Λ
Λ
Ο
Ν

 

 ∆
Ε
Ξ
ΙΟ

Τ
Η
Τ
Ε
Σ

 
∆
ΙΑ

Χ
Ε
ΙΡ

ΙΣ
Η
Σ

 
Τ
Α
Ξ
Η
Σ

 

 ∆
Ε
Ξ
ΙΟ

Τ
Η
Τ
Ε
Σ

 
∆
ΙΑ

Χ
Ε
ΙΡ

ΙΣ
Η
Σ

  
Γ
Ο
Ν
Ε
Ω
Ν

 

∆
Ε
Ξ
ΙΟ

Τ
Η
Τ
Ε
Σ

 
Σ
Χ
Ε
Τ
ΙΚ

Ε
Σ

 Μ
Ε

 Τ
Η

 
∆
Ι∆

Α
Σ
Κ
Α
Λ
ΙΑ

 

 Β
Ο
Η
Θ
Ε
ΙΑ

 Σ
Τ
Η

 
Σ
Χ
Ε
Σ
Η

 Μ
Ε

 Τ
Η

 
∆
ΙΟ

ΙΚ
Η
Σ
Η

-
Σ
Υ
Ν
Α
∆
Ε
Λ
Φ
Ο
Υ
Σ

  

Β
Ο
Η
Θ
Ε
ΙΑ

 
Σ
Χ
Ε
Τ
ΙΚ

Α
 Μ

Ε
 

Ν
Ο
Μ
Ο
Θ
Ε
Σ
ΙΑ

 

Ε1 √   √ √ √ √  
Ε2 √   √     
Ε3   √  √   
Ε4   √ √ √  √ 
Ε5 √  √ √ √ √  
Ε6 √    √   
Ε7 √  √ √    
Ε8   √ √ √   
Ε9   √ √ √ √  
Ε10 √  √  √   
Ε11   √ √ √ √  
Ε12 √ √ √  √   
Ε13 √  √ √ √   
Ε14  √ √  √ √ √ 
Ε15    √ √ √ √ 
Ε16   √  √   
Ε17 √  √ √ √ √ √ 
Ε18  √ √ √ √ √  
Ε19   √  √   
Ε20 √ √ √ √ √ √ √ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11 
ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ   ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ (mentoring) 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΝΤΟΡΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Ε
Ρ
Ω
Τ
Ω
Μ
Ε
Ν
Ο
Ι 

Α
Ν
Α
Ν
Ε
Ω
Σ
Η

-Ε
Κ

 Ν
Ε
Ο
Υ

 
Ε
Ν
Ε
Ρ
Γ
Ο
Π
Ο
ΙΗ

Σ
Η

 

Α
ΙΣ

Θ
Η
Μ
Α

 
ΙΚ

Α
Ν
Ο
Π
Ο
ΙΗ

Σ
Η
Σ

 Κ
Α
Ι 

Υ
Π
Ε
Ρ
Η
Φ
Α
Ν
ΙΑ

Σ
 

Ε
Ν
ΙΣ

Χ
Υ
Σ
Η

 Τ
Η
Σ

 
Ε
Π
Α
Γ
Γ
Ε
Λ
Μ
Α
Τ
ΙΚ

Η
 Σ

 
Τ
Α
Υ
Τ
Ο
Τ
Η
Τ
Α
Σ

 

Ε
Υ
Κ
Α
ΙΡ

ΙΑ
 

Ε
Π
Α
Γ
Γ
Ε
Λ
Μ
Α
Τ
ΙΚ

Η
Σ

 
Μ
Α
Θ
Η
Σ
Η
Σ

 

Ε
Υ
Κ
Α
ΙΡ

ΙΑ
 

Ε
Π
Α
Γ
Γ
Ε
Λ
Μ
Α
Τ
ΙΚ

Η
Σ

 
Ε
Ξ
Ε
Λ
ΙΞ

Η
Σ

 

Ε1  √     
Ε2     √  
Ε3  √  √ √ 
Ε4    √  
Ε5  √  √  
Ε6  √  √  
Ε7    √ √ 
Ε8 √   √  
Ε9  √  √ √ 
Ε10    √  
Ε11 √  √ √  
Ε12 √   √  
Ε13    √  
Ε14    √  
Ε15    √ √ 
Ε16    √  
Ε17 √   √  
Ε18    √  
Ε19  √  √  
Ε20   √ √  
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                                                 ΠΙΝΑΚΑΣ 12 
ΤΥΠΙΚΑ –ΑΤΥΠΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  ΜΕΝΤΟΡΩΝ 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Ε
Ρ
Ω
Τ
Ω
Μ
Ε
Ν
Ο
Ι 

 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

Ε
Π
ΙΠ

Λ
Ε
Ο
Ν

 Σ
Π
Ο
Υ
∆
Ε
Σ

 
(Μ

Ε
Τ
Α
Π
Τ
Υ
Χ
ΙΑ

Κ
Ο

, 
∆
Ι∆

Α
Κ
Τ
Ο
Ρ
ΙΚ

Ο
, 

∆
Ι∆

Α
Σ
Κ
Α
Λ
Ε
ΙΟ

, 
Ε
Π
ΙΜ

Ο
Ρ
Φ
Ω
Σ
Ε
ΙΣ

) 

Ε
Π
ΙΚ

Ο
ΙΝ

Ω
Ν
ΙΑ

Κ
Ε
Σ

 
∆
Ε
Ξ
ΙΟ

Τ
Η
Τ
Ε
Σ

 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Λ
ΙΓ

Ο
ΤΕ

Ρ
Ο

 Α
Π

Ο
 1

0
 

ΕΤ
Η
 

ΤΟ
Υ

Λ
Α

Χ
ΙΣ

ΤΟ
Ν

 1
0

 

ΕΤ
Η
 

1
0

-1
5

 Ε
Τ

Η
 

>
1

5
 Ε

Τ
Η
 

Ε1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΕΤΑΙ  √ √ 
Ε2 √       
Ε3    √ √ √ 
Ε4    √ √  
Ε5 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΕΤΑΙ √ √ 
Ε6    √   
Ε7  √   √ √ 
Ε8  √   √ √ 
Ε9  √   √ √ 
Ε10   √  √ √ 
Ε11  √   √  
Ε12  √   √ √ 
Ε13 √    √ √ 
Ε14   √  √  
Ε15   √  √  
Ε16 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΕΤΑΙ √  
Ε17   √  √ √ 
Ε18  √   √ √ 
Ε19   √  √  
Ε20  √   √  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΕΝΤΟΡΩΝ 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Ε
Ρ
Ω
Τ
Ω
Μ
Ε
Ν
Ο
Ι 

Ε
Κ
Π
Α
Ι∆

Ε
Υ
Σ
Η

 Σ
Ε

 
∆
Ε
Ξ
ΙΟ

Τ
Η
Τ
Ε
Σ

 
Ε
Ε
Π
ΙΚ

Ο
ΙΝ

Ω
Ν
ΙΑ

Σ
 

Μ
Α
Θ
Η
Μ
Α
Τ
Α

 
Κ
Ο
ΙΝ

Ω
Ν
ΙΟ

Λ
Ο
Γ
ΙΑ

Σ
-

Ψ
Υ
Χ
Ο
Λ
Ο
Γ
ΙΑ

Σ
 

 Μ
Α
Θ
Η
Μ
Α
Τ
Α

 
Σ
Υ
Μ
Β
Ο
Υ
Λ
Ε
Υ
Τ
ΙΚ

Η
Σ

 

 Α
Ρ
Χ
Ε
Σ

 
Ε
Κ
Π
Α
Ι∆

Ε
Υ
Σ
Η
Σ

 
Ε
Ν
Η
Λ
ΙΚ

Ω
Ν

 

Θ
Ε
Μ
Α
Τ
Α

 
∆
Ι∆

Α
Κ
Τ
ΙΚ

Η
Σ

 
Μ
Ε
Θ
Ο
∆
Ο
Λ
Ο
Γ
ΙΑ

Σ
 

Α
Ν
Μ
Τ
Α
Λ
Λ
Α
Γ
Η

 
Α
Π
Ο
Ψ
Ε
Ω
Ν

 Μ
Ε

 
Α
Λ
Λ
Ο
Υ
Σ

 Μ
Ε
Ν
Τ
Ο
Ρ
Ε
Σ

 

Ε1 ∆Ε ∆ΟΘΗΚΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ- ∆ΗΛΩΣΗ ΑΓΝΟΙΑΣ 
Ε2  √     
Ε3  √   √  
Ε4   √    
Ε5   √ √ √  
Ε6 ∆Ε  ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
Ε7  √    √ 
Ε8 √   √  √ 
Ε9  √ √    
Ε10 ∆Ε  ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
Ε11    √   
Ε12  √     
Ε13  √     
Ε14  √ √ √   
Ε15   √ √   
Ε16  √  √ √  
Ε17 √  √ √   
Ε18 √ √     
Ε19    √   
Ε20    √  √ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

                                         
 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

   

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΕΠΙΘΥΝΗΤΕΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

Ε
Ρ
Ω
Τ
Ω
Μ
Ε
Ν
Ο
Ι 

∆
ΙΕ

Υ
Θ
Υ
Ν
Τ
Η
Σ

+Σ
Υ
Λ

.∆
Ι

∆
Α
Σ
Κ
Ο
Ν
Τ
Ω
Ν

+Σ
Χ

.Σ
Υ

Μ
Β
Ο
Υ
Λ
Ο
Σ

 

Μ
Ο

Ν
Ο

 Σ
Υ

Λ
Λ

Ο
ΓΟ

Σ
 

Δ
ΙΔ

Α
Σ

Κ
Ο

Ν
Τ

Ω
Ν

 

Σ
Υ
Μ
Μ
Ε
Τ
Ο
Χ
Η

 
Ν
Ε
Ο
Ε
ΙΣ

Ε
Ρ
Χ
Ο
Μ
Ε
Ν
Ο
Υ

 
Σ
Τ
Η
Ν

 Ε
Π
ΙΛ

Ο
Γ
Η

 

Ε
Π

ΙΛ
Ο

ΓΗ
 Τ

Ο
Υ

 

Ν
Ε

Ο
Ε

ΙΣ
Ε

Ρ
Χ

Ο
Μ

Ε
Ν

Ο
Υ

 Α
Π

Ο
 

Δ
Ε

Ξ
Α

Μ
Ε

Ν
Η

 Μ
Ε

Ν
Τ

Ο
Ρ

Ω
Ν

 

Ε
Μ

Π
Λ

Ο
Κ

Η
 Τ

η
ς 

Π
Α

Ν
Ε

Π
ΙΣ

Τ
Η

Μ
ΙΑ

Κ
Η

Σ
 

Κ
Ο

ΙΝ
Ο

Τ
Η

Τ
Α

Σ
 

Ι∆
ΙΑ

 Τ
Α
Ξ
Η

  

Ι∆
ΙΟ

 Σ
Χ
Ο
Λ
Ε
ΙΟ

 

Α
Π
Ο

 Α
Λ
Λ
Ο

 
Σ
Χ
Ο
Λ
Ε
ΙΟ

 

Ι∆
ΙΟ

 Φ
Υ
Λ
Ο

 

Α
Λ
Λ
Ο

 Φ
Υ
Λ
Ο

 

Ε1 √  √    Μπορεί να 
λειτουργήσουν και 

τα δυο 

  

Ε2   √  √   √    
Ε3   √ √  ΕΚΤΟΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
√  

Ε4   √    √    
Ε5 √  √    √    
Ε6   √    √    
Ε7   √    √   √ 
Ε8 √     √ √    
Ε9 √      √    
Ε10 √    √      
Ε11 √      √    
Ε12 √  √    √    
Ε13 √      Μπορεί να 

λειτουργήσουν και 
τα δυο 

  

Ε14  √         
Ε15   √    √    
Ε16 √      √    
Ε17   √ √   √  √  
Ε18 √  √   √ √    
Ε19 √  √    √    
Ε20 √  √    √    
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗΣ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Ε
Ρ
Ω
Τ
Ω
Μ
Ε
Ν
Ο
Ι 

Ε
Κ
Ο
Υ
Σ
ΙΑ

 Ε
Π
ΙΘ

Υ
Μ
ΙΑ

 Τ
Ο
Υ

 
Μ
Ε
Ν
Τ
Ο
Ρ
Α

 

Ε
Κ

Ο
Υ

Σ
ΙΑ

 Ε
Π

ΙΘ
Υ

Μ
ΙΑ

 Τ
Ο

Υ
 

Κ
Α

Θ
Ο

Δ
Η

ΓΟ
Υ

Μ
Ε

Ν
Ο

Υ
 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Δ
Υ

Ν
Α

Τ
Ο

Τ
Η

Τ
Α

 Λ
Υ

Σ
Η

Σ
 Τ

Η
Σ

  

Σ
Χ

Ε
Σ

Η
Σ

 

Υ
Π

Α
Ρ

Ξ
Η

 Σ
Υ

Ν
Ε

Ρ
ΓΑ

Τ
ΙΚ

Η
Σ

 

Κ
Ο

Υ
Λ

Τ
Ο

Υ
Ρ

Α
Σ

 Σ
Τ

Ο
 

Σ
Χ

Ο
Λ

Ε
ΙΟ

 

Α
Π
Ο

 Τ
Α

 Μ
Ε
Λ
Η

 
Τ
Η
Σ

 Σ
Χ
Ε
Σ
Η
Σ

 

Α
Π
Ο

 
Ε
Ξ
Ω
Τ
Ε
Ρ
ΙΚ

Ο
Υ
Σ

 
Α
Ξ
ΙΟ

Λ
Ο
Γ
Η
Τ
Ε
Σ

  Ή
  

Τ
Ο
Υ
Σ

 
Π
Ρ
Ο
ΪΣ

Τ
Α
Μ
Ε
Ν
Ο
Υ
Σ

 
Τ
Ο
Υ
Σ

 

Ε1 √ √ √  √ √ √ 

Ε2 √ √ √  √ √ 
Ε3 √  √ √   
Ε4   √    
Ε5 √ √  √   
Ε6 √      
Ε7  √    √ 
Ε8 √  √ √ √ √ 
Ε9  √ √  √ √ 
Ε10  √ √   √ 
Ε11 √  √ √   
Ε12 √  √    
Ε13 √  √    
Ε14   √    
Ε15 √ √ √  √ √ 
Ε16 √  √   √ 
Ε17 √ √ √ √ √ √ 
Ε18 √  √    
Ε19 √  √  √ √ 
Ε20 √   √   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗΣ 

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Ε
Ρ
Ω
Τ
Ω
Μ
Ε
Ν
Ο
Ι 

Π
Ρ
Ο
Κ
Α
Θ
Ο
Ρ
ΙΣ

Μ
Ο
Σ

 Σ
Τ
Ο
Χ
Ω
Ν

 
Κ
Α
Ι 
Α
Ρ
Μ
Ο
∆
ΙΟ

Τ
Η
Τ
Ω
Ν

 

Τ
Η
Ρ
Η
Σ
Η

 Η
Μ
Ε
Ρ
Ο
Λ
Ο
Γ
ΙΟ
Υ

-
P

O
R

T
F

O
LI

O
  Τ
Η
Σ

 
∆
ΙΑ
∆
ΙΚ
Α
Σ
ΙΑ
Σ

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΩΝ 

Α
Ν
Α
Σ
Τ
Ο
Χ
Α
Σ
Μ
Ο
Σ

 Σ
Τ
Η

 
∆
Ι∆
Α
Σ
Κ
Α
Λ
ΙΑ

 

Σ
Χ
Ε
Σ
Η

 Σ
Ε
Β
Α
Σ
Μ
Ο
Υ

 Κ
Α
Ι 

Α
Λ
Λ
Η
Λ
Ε
Π
Ι∆
Ρ
Α
Σ
Η
Σ

 

Υ
ΙΟ
Θ
Ε
Τ
Η
Σ
Η

 ∆
Ι∆
Α
Κ
Τ
ΙΚ
Η
Σ

 
Π
Ρ
Ο
Σ
Ε
Γ
Γ
ΙΣ
Η
Σ

 Τ
Η
Σ

 
Σ
Υ
Μ
Β
Ο
Υ
Λ
Ε
Υ
Τ
ΙΚ
Η
Σ

 
Κ
Α
Θ
Ο
∆
Η
Γ
Η
Σ
Η
Σ

 

Π
Α
Ρ
Ο
Χ
Η

 ∆
Υ
Ν
Α
Τ
Ο
Τ
Η
Τ
Α
Σ

 Γ
ΙΑ

 
Κ
Α
ΙΝ
Ο
Τ
Ο
Μ
ΙΕ
Σ

 

Σ
Υ
Ν
∆
Ε
Σ
Η

 Τ
Η
Σ

 Π
Ρ
Α
Ξ
Η
Σ

 Μ
Ε

 
Τ
Η

 Θ
Ε
Ω
Ρ
ΙΑ

 

Ο
 

Κ
Α
Θ
Ο
∆
Η
Γ
Ο
Υ
Μ
Ε
Ν
Ο
Σ

 
Τ
Ο
Ν

 Μ
Ε
Ν
Τ
Ρ
Ο
Α

 

Ο
 Μ

Ε
Ν
Τ
Ο
Ρ
Α
Σ

 Τ
Ο
Ν

 
Κ
Α
Θ
Ο
∆
Η
Γ
Ο
Υ
Μ
Ε
Ν
Ο

 

Ε1    √ √ √ √ √ √  

Ε2   √ √      
Ε3 √ √ √ √  √    
Ε4   √ √ √     
Ε5 √  √ √   √   
Ε6   √  √     
Ε7   √ √ √     
Ε8 √  √ √      
Ε9   √  √     
Ε10 √  √ √ √     
Ε11 √  √  √  √  √ 
Ε12   √ √      
Ε13   √ √ √     
Ε14   √ √ √ √ √   
Ε15      √ √   
Ε16 √         
Ε17 √ √ √ √   √ √  
Ε18   √ √ √     
Ε19 √  √ √  √    
Ε20 √  √ √ √ √ √   
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ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΝΤΟΡΕΣ 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Ε
Ρ
Ω
Τ
Ω
Μ
Ε
Ν
Ο
Ι 

 

Ο
ΙΚ

Ο
Ν
Ο
Μ
ΙΚ

Α
 

Κ
ΙΝ

Η
Τ
Ρ
Α

 

Μ
Ε
ΙΩ

Σ
Η

 
∆
Ι∆

Α
Κ
Τ
ΙΚ

Ο
Υ

 
Ω
Ρ
Α
Ρ
ΙΟ

Υ
 

Π
Λ
Η
Ρ
Η
Σ

 Α
Π
Α
Λ
Λ
Α
Γ
Η

 
Α
Π
Ο

 ∆
Ι∆

Α
Κ
Τ
ΙΚ

Α
 

Κ
Α
Θ
Η
Κ
Ο
Ν
Τ
Α

  

Μ
Ο
Ρ
ΙΟ

∆
Ο
Τ
Η
Σ
Η

 Γ
ΙΑ

 
Τ
Η
Ν

 Π
Ρ
Ο
Α
Γ
Ω
Γ
Η

 
Τ
Ο
Υ
Σ

 Σ
Ε

 Θ
Ε
Σ
Ε
ΙΣ

 
Ε
Υ
Θ
Θ
Υ
Ν
Η
Σ

 

Ε1 √  √   
Ε2   √   
Ε3   √ √ 
Ε4  √   
Ε5  √   
Ε6  √   
Ε7  √   
Ε8  √   
Ε9 √   √ 
Ε10 √    
Ε11  √   
Ε12  √   
Ε13  √   
Ε14 √ √   
Ε15  √  √ 
Ε16  √   
Ε17 √ √   
Ε18 √    
Ε19 √   √ 
Ε20  √   
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Ο ΜΕΝΤΟΡΑΣ ΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Ε
Ρ
Ω
Τ
Ω
Μ
Ε
Ν
Ο
Ι 

 

Σ
Υ
Μ
Μ
Ε
Τ
Ο
Χ
Η

 Σ
Τ
Η
Ν

 
Α
Ξ
ΙΟ

Λ
Ο
Γ
Η
Σ
Η

 

Μ
Η

 Σ
Υ
Μ
Μ
Ε
Τ
Ο
Χ
Η

 
Σ
Τ
Η
Ν

 Α
Ξ
ΙΟ

Λ
Ο
Γ
Η
Σ
Η

 

Μ
Ε
ΙΚ

Τ
Ο

 Σ
Υ
Σ
Τ
Η
Μ
Α

  

Ε1 √    
Ε2  √   
Ε3  √  
Ε4  √  
Ε5  √  
Ε6 √   
Ε7 √   
Ε8  √  
Ε9  √  
Ε10 √   
Ε11  √  
Ε12  √  
Ε13  √  
Ε14 √   
Ε15 √   
Ε16  √  
Ε17  √  
Ε18 √   
Ε19 √   
Ε20   √ 


