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Περίληψη 

            Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκε μεικτή μέθοδος διερεύνησης των 

προϋποθέσεων που είναι απαραίτητες για να εφαρμοστεί στην Ελλάδα ο θεσμός του 

Μέντορα και να λειτουργήσει με τρόπο εποικοδομητικό για την εκπαίδευση. Πιο 

συγκεκριμένα, ο πληθυσμός των εκπαιδευτικών ομαδοποιήθηκε σε τρεις μεγάλες 

κατηγορίες (έμπειροι εκπαιδευτικοί χωρίς διοικητικές αρμοδιότητες, έμπειροι 

εκπαιδευτικοί που είναι διευθυντές σχολείων, νέοι εκπαιδευτικοί. Χρησιμοποιήθηκαν 

τρία διαφορετικά εργαλεία για να μελετηθούν οι παραπάνω ομάδες. Από τη διερεύνηση 

των δύο πρώτων ομάδων προέκυψε ότι υπάρχει καχυποψία και έλλειψη εμπιστοσύνης 

στο Υπουργείο παιδείας, ως προς το αν ο θεσμός του Μέντορα θα συσχετιστεί με τον 

θεσμό της αξιολόγησης εκπαιδευτικών. Βασικές προϋποθέσεις για να λειτουργήσει 

σωστά ο θεσμός είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης,, η κατάλληλη επιμόρφωση 

των εν δυνάμει Μεντόρων η σαφής ενημέρωση για τους στόχους του θεσμού. Η μελέτη 

των νέων εκπαιδευτικών έγινε για να εντοπιστούν οι τομείς της εκπαιδευτικής πράξης 

στους οποίους αισθάνονται λιγότερο αποτελεσματικοί και, άρα, χρειάζονται μεγαλύτερη 

υποστήριξη από τους Μέντορες. Τα χαμηλότερα ποσοστά αυτό-αποτελεσματικότητας 

σημειώθηκαν σε ζητήματα αντιμετώπισης μαθητών με μειωμένο ενδιαφέρον, 

απείθαρχων μαθητών, μαθητών που δεν εκτιμούν την αξία της μάθησης, αλλά και σε 

ζητήματα επικοινωνίας με τους γονείς των μαθητών. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να 

αξιοποιηθούν ώστε να οργανωθούν κατάλληλα οι επιμορφώσεις των έμπειρων 

εκπαιδευτικών που πρόκειται να αναλάβουν το ρόλο του Μέντορα. 

Λέξεις – κλειδιά: Μέντορας, έμπειροι εκπαιδευτικοί, διευθυντές, νέοι εκπαιδευτικοί, 

προϋποθέσεις, αυτό-αποτελεσματικότητα 
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Abstract 

      The mixed method was used for this essay, to find out the conditions which are 

necessary in order to apply in Greece the Mentor institution and function in an edifying 

way for education. In specific, the teachers' population was formed into three great 

groups/categories: experienced teachers without management responsibilities, 

experienced teachers who are school principals and young teachers. Three different tools 

were used to study these groups. The results of the first two groups showed that there is 

suspiciousness and distrust towards the Ministry of Education over the possibility to 

associate the Mentor institution with teachers' evaluation. The main conditions for the 

institution to function are: a trustworthy environment towards the ministry of education, 

the appropriate edification of the Mentors to be, the accurate information about the 

institution's targets. The studying of young teachers was in order to find the areas of 

edutainment act in which they feel insufficient, therefore they need extra mentoring 

support. The lower percentages of self-efficacy were found when teachers have to deal 

with pupils with reduced interest, rough pupils, pupils who don't value learning and also 

in troubled communication with the pupils' parents. These information may be used in 

order to properly organize the edification of experienced teachers who are about to be 

Mentors. 

 

Key words: mentor, experienced teachers, principals, young teachers, conditions, self-

efficacy.  
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1. Εισαγωγή 

Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης, όπου οι εξελίξεις σε όλους τους 

τομείς είναι ραγδαίες και η μεταφορά των νέων γνώσεων γίνεται ταχύτατα, το έργο του 

εκπαιδευτικού είναι πιο πολύπλοκο από ποτέ. Είναι πραγματική πρόκληση για τον κάθε 

εκπαιδευτικό να επιλέγει τις κατάλληλες παιδαγωγικές φιλοσοφίες, εκπαιδευτικές 

θεωρίες και στρατηγικές και να τις εφαρμόζει με επιτυχημένο τρόπο, ώστε να 

διαμορφώνει ολοκληρωμένες, πολύπλευρες προσωπικότητες, ικανές να ανταπεξέλθουν 

στις σύγχρονες απαιτήσεις. Αυτή η πρόκληση είναι ακόμα μεγαλύτερη για έναν νέο 

εκπαιδευτικό, που βρίσκεται στα πρώτα χρόνια της καριέρας του και καλείται να 

αναλάβει πολλές και σοβαρές ευθύνες εξ’ αρχής. Η ύπαρξη έμπειρων εκπαιδευτικών 

που αναλαμβάνουν επισήμως το ρόλο του μέντορα και παρέχουν καθοδήγηση και 

υποστήριξη σε νέους εκπαιδευτικούς είναι ένας θεσμός ευρέως διαδεδομένος στις 

δυτικές κοινωνίες. Αν και έχει υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για να λειτουργήσει και 

στην Ελλάδα, ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να μελετηθεί 

αυτός ο νέος για την ελληνική πραγματικότητα θεσμός και να διερευνηθεί ο τρόπος με 

τον οποίο θα μπορέσει να εφαρμοστεί και να προσφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα στο 

χώρο της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας. 
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1) Εννοιολογικός προσδιορισμός βασικών εννοιών 

I. Μέντορας 

       Η έννοια και το περιεχόμενο της λέξης «Μέντορας» δεν προέκυψε τα τελευταία 

χρόνια. Η λέξη αυτή εμφανίστηκε στο έπος του Ομήρου «Οδύσσεια», όπου ο Οδυσσέας, 

φεύγοντας να πολεμήσει στην Τροία, ζητά από τον καλό και έμπιστο φίλο του, τον 

Μέντορα, να προσέχει, να συμβουλεύει, ακόμα και να προστατεύει όταν χρειάζεται τον 

γιο του, τον Τηλέμαχο.  

       To 1968, οι Flaxman, E., Ascher, L. and Marrington, C., προσδιόρισαν την έννοια 

του Μέντορα ως έναν άνθρωπο που προσφέρει καθοδήγηση, υποστήριξη και 

συμπαράσταση σε έναν μικρότερο ενήλικα, βοηθώντας τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζει στο επαγγελματικό του ξεκίνημα
1
. Ο Andrew, το 1987, όρισε 

διαφορετικά το ρόλο του Μέντορα, αφού τόνισε πως ο Μέντορας αναλαμβάνει 

εθελοντικά καθήκοντα με εποπτικό, συμβουλευτικό, αλλά και αξιολογικό περιεχόμενο
2
. 

Εμπεριέχει, δηλαδή, το στοιχείο της αξιολόγησης στις αρμοδιότητες του Μέντορα. Η 

αξιολόγηση, ωστόσο, δεν αναφέρεται ως χαρακτηριστικό στοιχείο του Μέντορα σε 

μετέπειτα ορισμούς και, όπως θα δούμε στην ανάλυση των αποτελεσμάτων της 

παρούσας έρευνας, οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν τον σαφή διαχωρισμό της αξιολόγησης 

από το θεσμό του Μέντορα. Ο Coleman, το 1997 ορίζει τον Μέντορα στο χώρο της 

εκπαίδευσης ως τον εκπαιδευτικό που αναλαμβάνει την ευθύνη για την κοινωνικοποίηση 

και την ενσωμάτωση του νέου εκπαιδευτικού στη σχολική κουλτούρα
3
. 

       Σήμερα, στο χώρο της εκπαίδευσης, ο όρος «Μέντορας» αναφέρεται σε έναν 

έμπειρο εκπαιδευτικό, ο οποίος χτίζει μία σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης με έναν νέο 

εκπαιδευτικό και τον βοηθά να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει 

καθημερινά στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Οι Μέντορες επομένως, 

αναπτύσσουν ειλικρινείς δεσμούς με τους νέους εκπαιδευτικούς, ακούνε τα προβλήματά 

                                                             
1
 Gay, B. (1994). What is mentoring? Education & Training, 36(5), 1 – 7, σελ. 2 

2 Καλογήρου, Χ., Σπυροπούλου, Α., Παντελή, Μ. (2010). Ο Θεσμός του Μέντορα - Παράμετροι του 
μεντορικού έργου. Στο Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης, Φθινόπωρο 2010. Ανακτήθηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2014 από www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/.../them.../Thesmos_Mentora_new.doc 
3 Ο.π. 
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τους και αξιοποιούν την εμπειρία και τις γνώσεις τους, όχι για να υπαγορεύσουν στους 

νέους τι ακριβώς πρέπει να κάνουν, αλλά για να διευρύνουν τους εκπαιδευτικούς τους 

ορίζοντες, να τους προσφέρουν εναλλακτικές επιλογές για κάθε δυσκολία και να τους 

βοηθήσουν να βρούνε ένα δικό τους τρόπο να προχωρήσουν αποτελεσματικά, με 

ωριμότητα πλέον και αυτοπεποίθηση στη διδασκαλική τους πορεία
4
.  

 

II. Πρόγραμμα Mentoring 

       To Mentoring, όπως υποστηρίζουν οι Feiman – Nemser (1996), οι Joftus και 

Maddox – Dolan (2002) και o Roberts (2000), είναι το ταίριασμα ενός έμπειρου 

εκπαιδευτικού με έναν νέο εκπαιδευτικό, με σκοπό την πρακτική και ψυχολογική 

υποστήριξη του νέου, ώστε να εξελιχθεί επαγγελματικά, μέσα από διαδικασίες 

παρατήρησης, πρακτικής εξάσκησης, αναθεώρησης, ανατροφοδότησης
5
. Όπως, βέβαια, 

θα αναλυθεί σε επόμενη ενότητα της εργασίας, η διαδικασία του mentoring, αν και 

ξεκινά με σκοπό την εξέλιξη του νέου εκπαιδευτικού, αποφέρει πολλά οφέλη και για τον 

έμπειρο εκπαιδευτικό. 

 

III. Νέοι εκπαιδευτικοί – Έμπειροι εκπαιδευτικοί 

       Η βιβλιογραφία και οι έρευνες που προηγήθηκαν ποικίλουν σχετικά με τον ορισμό 

ενός νέου και ενός έμπειρου εκπαιδευτικού. Το εύρος των χρόνων προϋπηρεσίας που 

αποδίδονται σε νέους εκπαιδευτικούς σε διάφορες έρευνες, όπως του Storey (2000)
6
, της 

Patrick (2011)
7
 και των LoCasale – Crouch J. κ.α. (2012)

8
, είναι από ένα έως πέντε 

χρόνια.  

                                                             
4 Jonson, K. (2008). Being an Effective Mentor. California: A SAGE Company, σελ. 47 – 52, σελ. 7 
5 LoCasale – Crouch J., Davis E., Wiens P., & Pianta R. (2012). The role of the Mentor in Supporting New 
Teachers: Associations with Self – Efficacy, Reflection, and Quality. Mentoring & Tutoring: Partnership in 
Learning, 20 (3), 303 - 323 , σελ. 305 
6 Storey, V., J. (2000). The First Five Years: A Follow up Study of a ruler Teacher Cohort. Journal of 
Research in Rural Education. 16, (1), 40 – 50, σελ. 40 
7
 Patrick, F., K. (2011). Professional Development of Early Career Teachers: A Pedagogical Focus on 

Cooperative Learning. Issues in Educational Research. 21, (2), 109 – 128, σελ. 111 
8 LoCasale – Crouch J., Davis E., Wiens P., & Pianta R. (2012). The role of the Mentor in Supporting New 
Teachers: Associations with Self – Efficacy, Reflection, and Quality. Mentoring & Tutoring: Partnership in 
Learning, 20 (3), 303 - 323 , σελ. 308 
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       Σύμφωνα με το μοντέλο εξέλιξης ενός νέου εκπαιδευτικού της Katz (1972), ο νέος 

εκπαιδευτικός διέρχεται από τέσσερα διαφορετικά εξελικτικά στάδια. Το πρώτο από 

αυτά, είναι το στάδιο της «επιβίωσης», το οποίο συμπίπτει με την πρώτη χρονιά 

εργασίας. Στο στάδιο αυτό, ο εκπαιδευτικός είναι αγχωμένος, ανασφαλής και αναζητά 

πρακτικές συμβουλές που θα τον βοηθήσουν να διαχειριστεί την τάξη μέχρι το τέλος της 

σχολικής χρονιάς. Το δεύτερο στάδιο εξέλιξης είναι αυτό της «σταθεροποίησης». 

Συμπίπτει χρονικά με το τέλος της πρώτης σχολικής χρονιάς και η διάρκειά του μπορεί 

να φτάσει μέχρι την αρχή της τρίτης χρονιάς. Στο στάδιο αυτό, ο νέος εκπαιδευτικός 

αρχίζει να επικεντρώνεται στις ιδιαιτερότητες που έχει ο κάθε μαθητής. Ψάχνει ιδέες και 

υλικά που θα του επιτρέψουν να βοηθήσει το κάθε ένα παιδί ξεχωριστά, ανάλογα με τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες που αυτό έχει. Κατά τη διάρκεια της τρίτης και της τέταρτης 

χρονιάς, ο εκπαιδευτικός βρίσκεται στο στάδιο της ανανέωσης. Αναζητά νέες 

στρατηγικές, νέες πρακτικές, ώστε να γίνει πιο παραγωγικός. Ανταλλάσσει ιδέες με 

συναδέλφους, συμμετέχει σε προγράμματα επιμόρφωσης, εμπλουτίζει τις εκπαιδευτικές 

του μεθόδους, αναπτύσσει νέες δεξιότητες. Το ανώτερο στάδιο εξέλιξης ενός 

εκπαιδευτικού είναι αυτό της «ωριμότητας». Είναι πιθανό, επειδή κάθε άνθρωπος είναι 

διαφορετικός και εξελίσσεται με το δικό του ρυθμό, κάποιος εκπαιδευτικός να διανύσει 

γρήγορα τα προηγούμενα στάδια και να φτάσει στο τελευταίο στην Τρίτη χρονιά 

εργασίας του, Συνήθως, όμως, το στάδιο αυτό κατακτάται στην πέμπτη χρονιά, μπορεί 

και αργότερα. Ο εκπαιδευτικός ασχολείται με βαθύτερες αναζητήσεις και αφηρημένες 

έννοιες. Αναζητά το δικό του στίγμα στην εκπαίδευση, μελετώντας τις διαφορετικές 

παιδαγωγικές φιλοσοφίες
9
.  Συνεπώς, βλέπουμε ότι για να ωριμάσει ένας εκπαιδευτικός 

παιδαγωγικά χρειάζονται περίπου πέντε χρόνια υπηρεσίας. 

       Έρευνα της Ladd (2008) έδειξε ότι εκπαιδευτικοί με εμπειρία άνω των είκοσι ετών 

ήταν πολύ πιο αποτελεσματικοί από εκπαιδευτικούς χωρίς εμπειρία. Αλλά σε σχέση με 

                                                             
9 Jonson, K. (2008). Being an Effective Mentor. California: A SAGE Company, σελ. 119 - 123 
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εκπαιδευτικούς που είχαν πέντε χρόνια εμπειρίας, τότε η διαφορά ήταν αρκετά μικρή 

υπέρ των παλαιότερων εκπαιδευτικών
10

. 

       Σε άλλες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Αυστραλία, 

σημειώνονται μεγάλα ποσοστά εγκατάλειψης του επαγγέλματος από νέους 

εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με έρευνες στην Αμερική, των Ingersol και Smith (2003), 

Murnane, Singer, Willet, Kemple, και Olsen (1991), Huling και Austin (1990), Hafner, 

και Owings (1991), το 50 % των νέων εκπαιδευτικών εγκαταλείπει το επάγγελμα στα 

πέντε πρώτα χρόνια που το εξασκεί
11

. Στην Αυστραλία, όπως υποστηρίζουν οι Ewing και 

Manuel (2005) βασιζόμενοι σε ερευνητικά δεδομένα, το ένα τρίτο των νέων δασκάλων 

αποχωρούν από την εκπαίδευση μέσα στα πρώτα πέντε χρόνια
12

.  

       Στην Ελλάδα δεν παρατηρείται το φαινόμενο της εγκατάλειψης του επαγγέλματος. Ο 

λόγος που αναδεικνύεται η παραπάνω πληροφορία είναι διότι, σε συνδυασμό με όλα όσα 

αναλύθηκαν σε αυτή την ενότητα, γίνεται φανερό ότι τα πέντε χρόνια εμπειρίας είναι ένα 

κομβικό σημείο για έναν εκπαιδευτικό, αφού φτάνει σε ένα επίπεδο ωριμότητας. Τα 

πέντε, λοιπόν, χρόνια εμπειρίας επιλέχτηκαν στην παρούσα έρευνα ως το διαχωριστικό 

όριο ανάμεσα στους νέους και τους έμπειρους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, στη εργασία 

αυτή, όταν γίνεται αναφορά σε νέους εκπαιδευτικούς, σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί 

αυτοί έχουν έως και πέντε χρόνια προϋπηρεσίας. Όταν μέσα στην εργασία γίνεται λόγος 

για έμπειρους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν σίγουρα πάνω από πέντε 

χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία.   

      Στην πορεία της έρευνας, ο πληθυσμός των έμπειρων εκπαιδευτικών χωρίζεται σε 

δύο υποκατηγορίες, τους έμπειρους εκπαιδευτικούς χωρίς διοικητικά καθήκοντα, δηλαδή 

αυτούς που δραστηριοποιούνται μέσα στην τάξη, και τους διευθυντές, δηλαδή τους 

έμπειρους εκπαιδευτικούς που έχουν και διοικητικά καθήκοντα σε ένα σχολείο. Για 

                                                             
10 Rice, K., J. (2010).  The Impact of Teacher Experience: Examining the Evidence and Policy Implications. 
Άρθρο που δημοσιεύτηκε στο National Center of Analysis of Longitudinal Data in Education Research, 31 
Αυγούστου 2010. Ανακτήθηκε στις 4 Ιουνίου 2014, από http://www.urban.org/uploadedpdf/1001455-
impact-teacher-experience.pdf 
11 Smith, M.T., Ingersoll, M.R. (2004). What are the Effects of Induction and Mentoring on Beginning 
Teacher Turnover?. American Educational Research Journal. 41, (3), 681 – 714, 682 
12 Buchanan, J., Prescott, A., Schuk, S., Aubusson, P., & Burke, P.  (2013). Teacher Retention and Attrition: 
Views of Early Career Teachers. Australian Journal of Teacher Education, 38 (3), 112 -129, 112 
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συντομία, στα πλαίσια της εργασίας, ο όρος «έμπειροι εκπαιδευτικοί» αποδίδεται στους 

έμπειρους εκπαιδευτικούς χωρίς διοικητικά καθήκοντα, ενώ ο όρος «διευθυντές» 

αποδίδεται σε έμπειρους εκπαιδευτικούς με διοικητικά καθήκοντα. 

        

 

2) Οι προκλήσεις ενός νέου εκπαιδευτικού – αναγκαιότητα ύπαρξης ενός 

Μέντορα       

       Ένας νέος εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις σε διαφορετικούς τομείς 

των επαγγελματικών του καθηκόντων.  

      Ας ξεκινήσουμε με τον τομέα της διαχείρισης της σχολικής τάξης.  Μια μεγάλη 

δυσκολία στο έργο που έχει να επιτελέσει ο εκπαιδευτικός είναι ότι από το ξεκίνημα της 

καριέρας του βρίσκεται μόνος σε μία τάξη. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, δηλαδή, 

είναι απομονωμένος από τους υπόλοιπους συναδέλφους και καλείται να αντιμετωπίσει 

ολομόναχος την κάθε δυσκολία. Και οι δυσκολίες αυτές είναι πολλές. Ο έλεγχος και η 

διαχείριση της τάξης συνιστούν μία βασική πρόκληση. Παρά τις σπουδές και την 

κατάρτιση που έχουν δεχτεί στα χρόνια της φοίτησής τους στο Πανεπιστήμιο, είναι 

αδύνατο να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για κάθε περίπτωση και για κάθε 

ιδιαιτερότητα ενός μαθητή, δεδομένου ότι κάθε μαθητής αποτελεί μια μοναδική 

περίπτωση και ψυχοσύνθεση. Το γεγονός αυτό προκαλεί άγχος και ανασφάλεια σε έναν 

νέο εκπαιδευτικό, που καλείται να αποδείξει την αξία του στους γονείς, στους 

συναδέλφους, στη διεύθυνση.  

        Επιπρόσθετα, προκύπτουν δυσκολίες σε θέματα που αφορούν την οργάνωση του 

εκπαιδευτικού υλικού και την αξιολόγηση. Ένας εκπαιδευτικός που μπαίνει για πρώτη 

φορά σε μία τάξη, καλείται να ετοιμάσει την πορεία διδασκαλίας, τις στρατηγικές και το 

υλικό που θα χρησιμοποιήσει σε κάθε μάθημα από την αρχή. Αυτή η δουλειά είναι 

απαιτητική και περιορίζει κατά πολύ το χρόνο του εκπαιδευτικού. Είναι πολύ πιθανό, 

επίσης, στην πορεία της σχολικής χρονιάς να έρθει αντιμέτωπος με προσωπικά 

διλλήματα, όπως, για παράδειγμα, στην ώρα παράδοσης βαθμολογιών τριμήνου στο 
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δημοτικό : «Πρέπει άραγε να επιβραβεύσω την επίδοση ή την προσπάθεια; Να 

ενθαρρύνω το μαθητή ή να είμαι αντικειμενικός για να ξέρουν οι γονείς τις πραγματικές 

δυσκολίες; Πώς μπορώ να τα πετύχω και τα δύο; …».   

       Άλλη μια πρόκληση που συναντά ο νέος εκπαιδευτικός είναι η χρήση νέων 

τεχνολογιών και λογισμικών προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Ένας 

υπολογιστής που δε λειτουργεί, ένα πρόγραμμα που «κολλάει», ένας προτζέκτορας που 

δε δείχνει καθαρά μπορούν να καταστρέψουν την οργανωμένη πορεία διδασκαλίας που 

είχε σχεδιάσει ο εκπαιδευτικός, με αποτέλεσμα να αγχωθεί και να δυσκολευτεί να βρει 

εναλλακτική λύση
13

.  

       Συχνά, λοιπόν, αισθάνεται ανεπαρκής και ανήμπορος, αλλά φοβάται να εκφράσει τις 

σκέψεις του στους συναδέλφους ή στον διευθυντή, για να μη θεωρηθεί από τους άλλους 

ακατάλληλος και κινδυνέψει η επαγγελματική του πορεία:  

«Τώρα, υποτίθεται πως πρέπει να ξέρω τα πάντα και να κάνω τα πάντα σωστά και ξέρω 

ότι δεν τα κάνω σωστά. Νιώθω σαν να έχει κοπεί το σκοινί κι εγώ επιπλέω. Βασικά, 

κάποιες φορές νιώθω σαν να πέφτω» (Mathison, 1996, σελ. 16)
14

. 

       Σε όλα τα παραπάνω, βέβαια, έρχονται να προστεθούν και άλλα άγχη/ προβλήματα, 

που δε σχετίζονται με την ώρα της διδασκαλίας. Ένα από αυτά είναι η επαφή με τους 

γονείς. Το άγχος που έχει ένας εκπαιδευτικός στην πρώτη συνάντηση με τους γονείς, 

ώστε να κερδίσει την εκτίμηση, τη συμπάθεια, την εμπιστοσύνη τους. Τον προβληματίζει 

ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να διαχειριστεί τους γονείς που αρνούνται να 

συνεργαστούν, που εκφράζουν παράπονα και διαφωνίες, που εκδηλώνουν έλλειψη 

εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του και υποτιμούν τη δουλειά του. Είναι πολύ πιθανό να 

υπάρχουν και προβλήματα μεταξύ συναδέλφων, που σχετίζονται με την 

ανταγωνιστικότητα, την έλλειψη συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Σύμφωνα με 

ψυχολογική έρευνα των Gavish και Friedman σε νέους δασκάλους, υπάρχουν τρεις 

παράγοντες επαγγελματικής εξουθένωσης στους δασκάλους: η έλλειψη εκτίμησης από 

                                                             
13 Jonson, K. (2008). Being an Effective Mentor. California: A SAGE Company, σελ. 47 - 52 
14  Στο ίδιο, σελ. 41 



15 
 

τους μαθητές, η έλλειψη επαγγελματικής αναγνώρισης από τους γονείς, η έλλειψη 

συνεργασίας και υποστήριξης από το σχολικό περιβάλλον
15

. 

         Γίνεται σαφές ότι ένας νέος εκπαιδευτικός χρειάζεται υποστήριξη, βοήθεια. Έρευνα 

της Odell (1992) αναφορικά με τις ανάγκες που έχουν οι νέοι εκπαιδευτικοί έδειξε πως 

πάνω από όλα χρειάζονται συναισθηματική υποστήριξη. Έπειτα, κατά σειρά 

προτεραιότητας, αναδείχτηκαν και άλλες ανάγκες, όπως η υποστήριξη σε στρατηγικές 

θέσπισης κανόνων – οδηγιών, η εύρεση κατάλληλων υλικών, η υποστήριξη στη 

διαχείριση της τάξης, στην επικοινωνία με τους γονείς, στην οργάνωση της ημέρας και 

στην επικοινωνία με τη διεύθυνση
16

. Όπως υπογραμμίζουν οι Abell, Dillon, Hopkins, 

Mclnerney, O’ Brien, Maynard, το ιδανικό περιβάλλον υποστήριξης  είναι αυτό μέσα στο 

οποίο ο νέος εκπαιδευτικός νιώθει ευπρόσδεκτος, αποδεκτός, μέλος μιας ομάδας που τον 

υποστηρίζει
17

.  

       Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που χρειάζεται να αποκτήσει ο νέος εκπαιδευτικός είναι 

η αυτό-αποτελεσματικότητα. Η έννοια της αυτό-αποτελεσματικότητας (self efficacy) 

δημιουργήθηκε από τον Bandura (1997) ως μία αξιολόγηση των ικανοτήτων του εαυτού 

μας να επιτύχει μία συγκεκριμένη, επιθυμητή επίδοση, που να ανταποκρίνεται στον 

στόχο που έχει τεθεί
18

. Έχει αποδειχθεί πως όσο αυξημένη είναι η αυτό-

αποτελεσματικότητα ενός εκπαιδευτικού την ώρα της διδασκαλίας, τόσο καλύτερα δομεί 

τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες ώστε να ταιριάζουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

κάθε μαθητή, τόσο περισσότερες προσπάθειες καταβάλλει και, επομένως, πετυχαίνει 

καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα στην τάξη.  

       Οι Gibson και Dembo (1984) ερεύνησαν τη σχέση που έχει η αυτό-

αποτελεσματικότητα ενός εκπαιδευτικού με τον τρόπο διαχείρισης – κινητοποίησης - 

εκπαίδευσης δύσκολων μαθητών, των οποίων η οικογένεια αντιμετωπίζει 

                                                             
15 Hudson P. (2012). How can Schools Support Beginning Teachers? A call for Timely Induction and 
Mentoring for Effective Teaching. Australian Journal of Teacher Education, 37 (7), 71 – 84,72 
16 Boreen, J., Johnson, K.M., Niday, D., & Potts, J. (2000). Mentoring Beginning Teachers: Guiding 
Reflecting Coaching. Stenhouse Publishers, New York, σελ. 10 
17 Cain T. ,(2006). Mentoring trainee teachers: how can mentors use research? Mentoring & Tutoring: 
Partnership in Learning, 17 (1), 61 – 74, 54    
18 Tschannen–Moran, M., Hoy, W.A. (2007). The differential antecedents of self-efficacy beliefs of novice 
and experienced teachers. Teaching and Teacher Education, 23, 944 - 956 
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ενδοοικογενειακά ή κοινωνικά προβλήματα, που επηρεάζουν την πρόοδό τους στο 

σχολείο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί που είχαν 

αυξημένη αυτό-αποτελεσματικότητα, θεωρούσαν ότι αυτά τα παιδιά μπορούν να 

πετύχουν στο σχολείο όταν έχουν τη σωστή εκπαιδευτική προσέγγιση και καθοδήγηση 

από τον εκπαιδευτικό και ότι μπορεί α επιτευχθεί μια καλή συνεργασία με τους γονείς 

για να ξεπεραστούν διάφορα εμπόδια και δυσκολίες. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί που δεν 

πίστευαν ότι μπορούν να είναι αποτελεσματικοί, δήλωσαν τα παιδιά αυτά έχουν 

περιορισμένες δυνατότητες εξέλιξης στο σχολείο, λόγω των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν στην οικογένεια και των επιρροών που δέχονται από φίλους εκτός 

σχολείου. Στη συνέχεια, οι Gibson και Dembo πραγματοποίησαν μια έρευνα 

παρατήρησης για να κατανοήσουν πώς δρουν μέσα στην τάξη οι εκπαιδευτικοί με 

αυξημένη αυτό-αποτελεσματικότητα και πώς δρουν αυτοί που έχουν μειωμένη. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί με αυξημένη αυτό-αποτελεσματικότητα 

πρόσφεραν περισσότερες διδακτικές εμπειρίες στους μαθητές, χρησιμοποιούσαν 

εναλλακτικές στρατηγικές, έκαναν πιο δημιουργικό μάθημα. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί 

που είχαν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητά τους, δημιουργούσαν φτωχά 

μαθησιακά περιβάλλοντα, που υπονόμευαν την εξέλιξη και την πρόοδο των μαθητών
19

.  

       Είναι φανερό από τις δύο παραπάνω έρευνες των Gibson και Dembo ότι 

δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν μειωμένη αυτό-

αποτελεσματικότητα θεωρούν ότι ορισμένοι μαθητές έχουν περιορισμένες μαθησιακές 

δυνατότητες, άρα δεν προσπαθούν ιδιαίτερα, ούτε εφαρμόζουν ποικίλες τεχνικές για να 

πετύχουν τη μαθησιακή τους εξέλιξη. Προφανώς, αφού οι μαθητές αυτοί δεν έχουν 

δεχτεί τα κατάλληλα ερεθίσματα μέσα στην τάξη, δεν έχουν αξιόλογη μαθησιακή πορεία, 

δυσκολεύονται, δυσανασχετούν, συχνά εγκαταλείπουν την προσπάθεια. Όταν συμβεί 

αυτό, τότε οι εκπαιδευτικοί με τη μειωμένη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους πιστεύουν 

πως επιβεβαιώνεται η αρχική τους εκτίμηση, πως οι μαθητές αυτοί είχαν εξ’ αρχής 

μειωμένες δυνατότητες εξέλιξης. Ένας τρόπος για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος 

                                                             
19 Bandura, A. (1997). Self – Efficacy The Exercise of control. New York: W.H. Freeman and Company, σελ. 
240 - 241    
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είναι να αυξηθεί η αυτοεκτίμηση των εκπαιδευτικών και να πιστέψουν περισσότερο ότι 

μπορούν να είναι αποτελεσματικοί, από τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής τους 

πορείας. 

       Η αυξημένη αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών συμβάλλει, όπως 

τονίζουν οι Hoy - Woolfolk (1993) και οι Moore – Esselman (1992), και στην καλύτερη 

λειτουργία ολόκληρης της σχολικής μονάδας
20

. Όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν 

εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητά τους, τότε δε διστάζουν να παίρνουν αποφάσεις, 

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για  τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

της τάξης τους. Η σχολική μονάδα δε βασίζεται σε έναν διευθυντή – εξουσιαστή που 

δίνει εντολές και οι εκπαιδευτικοί τις ακολουθούν, αλλά οργανώνεται ένα σύστημα 

αποτελούμενο από εκπαιδευτικούς δυναμικούς, με άποψη για εκπαιδευτικά ζητήματα, 

όρεξη, καινοτόμες ιδέες και έναν διευθυντή που καθοδηγεί και διευκολύνει τις επιλογές 

τους. 

       Μιας και η παρούσα έρευνα ασχολείται με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ένα 

βασικό ερώτημα που προκύπτει από όλα τα παραπάνω είναι αν τα καθήκοντα του 

Μέντορα συγκαταλέγονται στις ευθύνες άλλων στελεχών της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

Είναι, δηλαδή, απαραίτητη η εφαρμογή του θεσμού του Μέντορα; Συνιστά κάτι 

ξεχωριστό από αυτά που ήδη ξέρουμε, αναφορικά με τη στελέχωση της εκπαίδευσης; Ας 

εξετάσουμε, επομένως, τις αρμοδιότητες των βασικών εμπλεκομένων στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση.  

      Στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας, πέρα από τους εκπαιδευτικούς που έχουν 

παιδαγωγικά καθήκοντα και έχουν αναλάβει μία τάξη μαθητών, υπάρχει ο Διευθυντής. Ο 

Διευθυντής, όπως προκύπτει από το άρθρο 27 του ΦΕΚ 1340/2002 που δημοσιεύτηκε 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχει κυρίως διοικητικές αρμοδιότητες, αφού 

αναλαμβάνει εφαρμόζει και να τηρεί τους νόμους και τις εγκυκλίους του Υπουργείου. 

Καθήκον του, επίσης είναι να εκπροσωπεί το σχολείο και να φροντίζει ώστε να υπάρχει 

                                                             
20 Tschannen–Moran, M., Hoy, W.A. & Hoy, W.K. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. 
Review of Educational Research, 68, (2), 202 - 248 
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κλίμα αλληλεγγύης και συναδελφικότητας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Έχει, βέβαια, 

και παιδαγωγικό ρόλο. Χρειάζεται να συντονίζει το έργο των εκπαιδευτικών και να 

συντονίζει αξιολογικές εκθέσεις για τον καθένα. Όπως προκύπτει και από τα 

αποτελέσματα της έρευνας που θα ακολουθήσουν αργότερα, ο Διευθυντής έχει πολλά 

και διαφορετικά καθήκοντα, οπότε δεν υπάρχει ο χρόνος για να ασχοληθεί εις βάθος με 

τον κάθε ένα εκπαιδευτικό ως Μέντορας. Εξάλλου, το γεγονός ότι ο Διευθυντής 

αναλαμβάνει τη σύνταξη των αξιολογήσεων, εμποδίζει τη δημιουργίας σχέσης 

εμπιστοσύνης με έναν νέο εκπαιδευτικό. Μπορεί άτυπα να έχει και αυτό το ρόλο, αλλά 

δεν γίνεται να αφοσιωθεί πλήρως στην εξέλιξη ενός νέου εκπαιδευτικού. 

       Τα καθήκοντα του Σχολικού Συμβούλου έχουν πιο παιδαγωγικό χαρακτήρα, αφού 

αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τον 

προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου και τον έλεγχο για την ορθή εφαρμογή του, 

όπως αναγράφεται στο δεύτερο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (2013). Έχει, 

βέβαια, και διοικητικές αρμοδιότητες, δεδομένου ότι συμμετέχει στα υπερεσιακά 

συμβούλια. Ο Σχολικός Σύμβουλος, ωστόσο, έχει την ευθύνη αρκετών σχολικών 

μονάδων μέσα σε έναν νομό, οπότε προφανώς δεν υπάρχει ο χρόνος για να αφοσιωθεί σε 

έναν ή έστω λίγους νέους εκπαιδευτικούς, Το σημαντικότερο, όμως, θέμα που τίθεται 

είναι ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι, όπως αναγράφεται στην εγκύκλιο 10940/20-10-2014 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εφαρμογή της αξιολόγησης στο πλαίσιο 

του Π.Δ.», πλέον θα έχουν και το ρόλο του Αξιολογητή. Θα συντάσσουν γραπτή 

αξιολόγηση για το έργο του κάθε εκπαιδευτικού. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα 

της έρευνας που ακολουθεί, οι εκπαιδευτικοί είναι εξαιρετικά επιφυλακτικοί με το θεσμό 

της Αξιολόγησης, φοβούνται το ενδεχόμενο απολύσεων, οπότε είναι πολύ δύσκολο έως 

απίθανο να εμπιστευτούν τους προβληματισμούς και τις αδυναμίες τους σε έναν 

άνθρωπο που ξέρουν ότι έχει τον επίσημο ρόλο του Αξιολογητή. 

       Αυτό που κάνει το θεσμό του Μέντορα μοναδικό και σημαντικό είναι ότι περιγράφει 

μια σχέση εμπιστοσύνης. Μία σχέση όπου ο νέος εκπαιδευτικός μπορεί να εκφράσει τις 

δυσκολίες, τους προβληματισμούς του και να ξέρει ότι ο Μέντορας δε θα τον κρίνει, 
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αλλά θα τον κατανοήσει, θα τον στηρίξει, θα τον συμβουλέψει. Επίσης πρόκειται για μία 

σχέση που χρειάζεται χρόνο, ώστε να καλλιεργηθεί αυτό το κλίμα εμπιστοσύνης, οπότε 

αυτοί που θα αναλάβουν το ρόλο αυτό, θα πρέπει να έχουν χρόνο για να δράσουν 

ουσιαστικά.  

 

3) Τα χαρακτηριστικά ενός Μέντορα 

 

       Όπως αναφέρθηκε ήδη, στην Ελλάδα ο θεσμός του Μέντορα δε βρίσκεται υπό 

συζήτηση, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Ένα βασικό ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: 

ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει κάποιος για να αναλάβει το ρόλο του Μέντορα; 

Σύμφωνα με το νόμο 3848/19.5.2010 που προτάθηκε από την κυρία Διαμαντοπούλου και 

ψηφίστηκε στο ελληνικό κοινοβούλιο, ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί να αναλάβει το 

ρόλο του Μέντορα, είναι απαραίτητο να διαθέτει ένα σύνολο χαρακτηριστικών, όπως: 

σπουδές σε Παιδαγωγικές επιστήμες, δυνατότητα χρήσης υπολογιστή και αξιοποίησής 

του για διδακτικό σκοπό, συχνή ενασχόληση με καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Επίσης, είναι απαραίτητο να γνωρίζει τις ιδιαίτερες συνθήκες και δυσκολίες που 

υπάρχουν στο σχολείο του νέου εκπαιδευτικού, τον οποίο θα αναλάβει να βοηθήσει.   

Τυπικές προϋποθέσεις για να αναλάβει το ρόλο του Μέντορα είναι η πενταετής 

διδακτική προϋπηρεσία και η άσκηση διδακτικών καθηκόντων κατά τα δύο αμέσως 

προηγούμενα σχολικά έτη, από το χρόνο υποβολής της αίτησης. Το ζήτημα των 

χαρακτηριστικών που χρειάζεται να έχει ένας Μέντορας θα μας απασχολήσει αρκετά και 

στη συνέχεια της εργασίας, μιας και συνιστά ερευνητικό ερώτημα. Προς το παρόν, θα 

μελετηθεί με βάση τις προϋπάρχουσες έρευνες και τη βιβλιογραφία που μελετήθηκε.        

       Οι Lyn MacDonald και Annaline Flint (2011) πραγματοποίησαν μια έρευνα σε έξι 

σχολεία της Νέας Ζηλανδίας, σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά που χρειάζεται να 

έχει ο Μέντορας. Δεκαεπτά εκπαιδευτικοί -  Μέντορες έδωσαν συνέντευξη και 
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εξέφρασαν την άποψή τους για το θέμα αυτό
21

. Τα χαρακτηριστικά που 

συγκεντρώθηκαν, χωρίστηκαν σε τρεις βασικές υποκατηγορίες: στις γνώσεις, στις 

στάσεις και στις δεξιότητες. Ως προς τις γνώσεις, ένας Μέντορας χρειάζεται να έχει 

βαθειά παιδαγωγική γνώση και να γνωρίζει ποικίλες στρατηγικές, τις οποίες να μπορεί να 

τις αξιοποιήσει κατάλληλα, ανάλογα με τα παιδιά στα οποία απευθύνεται. Επίσης, είναι 

πολύ σημαντικό να γνωρίζει πλήρως το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, ώστε να 

οργανώνει σωστά τη διδασκαλία της ύλης για κάθε τάξη. Δεδομένου ότι ένας νέος 

εκπαιδευτικός δυσκολεύεται να εντοπίσει τις υπάρχουσες γνώσεις των παιδιών, δε 

γνωρίζει την ύλη των άλλων τάξεων, δεν έχει την κατάλληλη εμπειρία για να κάνει τη 

σωστή διαχείριση χρόνου μέσα στη σχολική χρονιά, ο Μέντορας χρειάζεται να κατανοεί 

εις βάθος όλες αυτές τις παραμέτρους για να μπορεί να είναι αποτελεσματικός και να 

βοηθήσει ουσιαστικά τον νέο εκπαιδευτικό. Ως προς τις στάσεις ενός Μέντορα, είναι 

εξαιρετικά σημαντικό να είναι ανοιχτός σε νέα δεδομένα και εμπειρίες και να είναι 

πρόθυμος να αναθεωρήσει τις δικές του απόψεις/ πρακτικές. Ένας Μέντορας, δηλαδή, 

δεν πρέπει να μένει περιχαρακωμένος στην έως τώρα εμπειρία του και στην «εξουσία» 

που του δίνει η θέση αυτή. Χρειάζεται να αφεθεί σε μία αμφίδρομη διαδικασία, που 

περιλαμβάνει την αυτοκριτική, την ενσωμάτωση νέων πρακτικών στη δουλειά του, τη 

βελτίωση των μεθόδων που χρησιμοποιεί, τη συνεχή ανατροφοδότηση, τη συνεχή 

εξέλιξη. Είναι απαραίτητες ωστόσο και ορισμένες δεξιότητες ώστε να κριθεί κατάλληλος 

ένας Μέντορας. Σύμφωνα με την έρευνα, βασικές είναι οι δεξιότητες που σχετίζονται με 

την καλή επικοινωνία. Τέτοια είναι η ενεργή ακρόαση, η ικανότητα, δηλαδή, να ακούει 

κάποιος προσεχτικά αυτόν που μιλάει, να δείχνει ενδιαφέρον, να τον παρακινήσει να πει 

περισσότερες λεπτομέρειες, να εμβαθύνει κι άλλο. Με τον τρόπο αυτό ο νέος 

εκπαιδευτικός αισθάνεται ότι έχει την προσοχή του άλλου, ότι είναι ασφαλής να μιλήσει 

και να καταθέσει όλες τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς του. Εξίσου σημαντική 

για έναν Μέντορα είναι η ικανότητα να ασκεί σωστή και εποικοδομητική κριτική, η 

οποία βοηθά τον συνάδελφο να βελτιωθεί και όχι να χάσει την αυτοπεποίθησή του, να 

                                                             
21 MacDonald L. – Flint A. (2011). Effective Educative Mentoring Skills: A Collaborative Effort. New 
Zealand Journal of Teachers’ Work, 8 (1), 33 – 46, 37 - 40 
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ντραπεί, να μπερδευτεί. Σε αυτόν τον τομέα, πρέπει να γίνεται χρήση σωστών και 

εύστοχων παρατηρήσεων, που οδηγούν τον νέο εκπαιδευτικό να αντιληφθεί από μόνος 

ποια είναι η κατάλληλη παιδαγωγική λύση για ένα θέμα. Άλλη βασική δεξιότητα, όπως 

προέκυψε από τα ερευνητικά δεδομένα, είναι η κατανόηση και η συναισθηματική 

υποστήριξη. Για να πετύχει μία μεντορική σχέση, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, 

χρειάζεται να καλλιεργηθεί μία σχέση εμπιστοσύνης, σεβασμού αλληλεγγύης. Ο νέος 

εκπαιδευτικός θέλει να νιώθει ότι ο Μέντορας τον καταλαβαίνει, κατανοεί τα άγχη και τα 

προβλήματά του, δεν τον κρίνει, αλλά στέκεται δίπλα του ως συμπαραστάτης. 

Ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσματα μίας ακόμα έρευνας, που αποδεικνύουν την 

ανάγκη των νέων για ψυχολογική υποστήριξη. Σε έρευνα που έγινε σε σχολείο του Σαν 

Φρανσίσκο (Jonson, 1999), από τους 28 ερωτώμενους εκπαιδευτικούς – Μέντορες, μόνο 

οι 6 ανέφεραν ότι οι εκπαιδευτικές δεξιότητες είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό 

ενός Μέντορα. Περίπου οι μισοί δήλωσαν ότι το σημαντικότερο προσόν είναι η 

ικανότητά του να ακούει τον νέο εκπαιδευτικό. Άλλες συχνές απαντήσεις είχαν σχέση με 

την υποστήριξη που παρέχει ένας Μέντορας, την έλλειψη διάθεσης για κριτική, την 

αισιοδοξία και τη θετική ενέργεια που προσφέρει, το χιούμορ
22

.  

       Αναδεικνύεται, λοιπόν, ότι ένας Μέντορας, πέρα από την παιδαγωγική – διδακτική 

κατάρτιση και εμπειρία που χρειάζεται να έχει, θα πρέπει να υιοθετήσει μία θετική στάση 

απέναντι στο θεσμό και να καλλιεργήσει δεξιότητες που θα το βοηθήσουν να πλάσει μία 

υγιή σχέση εμπιστοσύνης με τον νέο εκπαιδευτικό. 

 

4) Οι προκλήσεις ενός Μέντορα και η εξελικτική του πορεία 

 

       Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι ο ρόλος του μέντορα διεγείρει πολλές δυσκολίες, 

ευθύνες και ερωτηματικά, όπως έχουν δείξει έρευνες σε χώρες όπου έχει εφαρμοστεί ο 

θεσμός αυτός.. Κατ’ αρχήν συχνά ένας έμπειρος εκπαιδευτικός μπορεί να αισθάνεται 

ανασφάλεια για τις ικανότητές του και να μην ξέρει αν είναι κατάλληλος να αναλάβει το 

                                                             
22 Jonson, K. (2008). Being an Effective Mentor. California: A SAGE Company, σελ. 21 
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ρόλο του μέντορα και την ευθύνη για την επαγγελματική ανάπτυξη ενός άλλου 

προσώπου. Είναι πιθανό να δυσκολεύεται να αντιληφθεί ακριβώς ποιες είναι οι 

αρμοδιότητες και τα όρια της δικαιοδοσίας ενός μέντορα, ειδικά όταν οι στόχοι δεν είναι 

ξεκάθαροι ή δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση από τη διοίκηση.  Ένας άλλος λόγος 

ανησυχίας είναι η διαχείριση νέων εκπαιδευτικών που διατηρούν αρνητική στάση 

απέναντι στο θεσμό αυτό. Ένας νέος εκπαιδευτικός μπορεί να αισθανθεί ότι η βοήθεια 

που θα δεχτεί από ένα Μέντορα, τον κάνει να φαίνεται ανεπαρκής στα μάτια των 

συναδέλφων, των γονέων, ακόμα και των παιδιών. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Μέντορας 

θα χρειαστεί να προσπαθήσει πολύ για να δομήσει μία σχέση εμπιστοσύνης με τον νέο 

συνάδελφο. Επίσης, τίθεται θέμα επάρκειας του υπάρχοντος χρόνου, ώστε να 

προλαβαίνει να είναι αποτελεσματικός και ως εκπαιδευτικός και ως μέντορας. Οι 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ανάληψη του ρόλου του Μέντορα (παρατήρηση, 

συζητήσεις, υποδειγματικές διδασκαλίες, οργάνωση μαθημάτων, σύνταξη αναφορών…) 

περιορίζουν τον διαθέσιμο χρόνο ενός εκπαιδευτικού και απαιτούν σωστή διαχείρισή 

του. Σίγουρα πολλοί έμπειροι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

κινήτρων όπως η ελάφρυνση ωραρίου ή η οικονομική ενίσχυση, ώστε να ασχοληθούν 

απερίσπαστοι και με όρεξη με το ρόλο τους ως μέντορες. Σίγουρα, τόσο η 

αυτοπεποίθηση ενός Μέντορα, όσο και η δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης και 

ασφάλειας μεταξύ Μέντορα και νέου εκπαιδευτικού είναι διαδικασίες που απαιτούν 

χρόνο και εξελίσσονται με το πέρασμά του, όπως θα αναλύσουμε παρακάτω. 

       Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους ένας Μέντορας αντιλαμβάνεται το 

ρόλο του και τη σχέση του με τον νέο εκπαιδευτικό, όπως έχουν δείξει μελέτες που 

έγιναν όπου έχει εφαρμοστεί ο θεσμός αυτός. Η έρευνα των McNally και Martin (1998) 

έδειξε πως οι περισσότεροι Μέντορες είτε προέβαλλαν ιδιαίτερα την υποστηρικτική – 

φιλική πλευρά τους προς τον συνάδελφο, είτε υπερτόνιζαν το αίσθημα εξουσίας που τους 

περιέβαλλε, χωρίς να αφοσιώνονται στις πραγματικές ανάγκες του νέου εκπαιδευτικού
23

. 

                                                             
23    Cain, T. (2009). Mentoring trainee teachers: how can mentors use research?. Mentoring & Tutoring: 
Partnership in Learning, 17 (1), 53 – 66, 55  
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Υπό το πρίσμα της ψυχολογίας, ένας έμπειρος εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει το ρόλο 

του Μέντορα, διέρχεται από διαφορετικές φάσεις μέχρι να αγγίξει το επίπεδο της 

αποτελεσματικότητας στο ρόλο αυτό. Σύμφωνα με το μοντέλο των Casey και Claunch, 

τα στάδια αυτά είναι συνολικά πέντε. Στο πρώτο στάδιο, μόλις ο εκπαιδευτικός αναλάβει 

το ρόλο του Μέντορα, συνήθως αισθάνεται ενθουσιασμό. Βρίσκεται σε ένα σημείο της 

επαγγελματικής του πορείας, όπου του δύνεται η δυνατότητα να εξελιχθεί, να προσφέρει 

σε κάποιον άλλο τη γνώση και την εμπειρία που αποκόμισε τόσα χρόνια, ανοίγονται 

μπροστά του νέες δυνατότητες εξέλιξης, που τον βγάζουν από την καθημερινότητα 

τόσων χρόνων στη δουλειά. Αυτός ο ενθουσιασμός, βέβαια, γρήγορα υποχωρεί, 

περνώντας στο δεύτερο στάδιο. Ο Μέντορας, από τις πρώτες κιόλας επαφές με τον νέο 

εκπαιδευτικό, συνειδητοποιεί ότι η σχέση που πρέπει να χτίσει μαζί του δε μοιάζει σε 

τίποτα με τη σχέση που χτίζει με τα παιδιά στην τάξη. Αρχίζει να αισθάνεται ανασφαλής, 

ανεπαρκής, αμφιβάλλει για τις ικανότητές του. Φοβάται ότι αυτός που έχει απέναντί του 

δε θα αργήσει να καταλάβει τις αδυναμίες του και θα χάσει τον σεβασμό προς το 

πρόσωπό του. Είναι το στάδιο που μπορεί να μετανιώσει για την προθυμία του να 

αναλάβει το ρόλο αυτό. Μόλις, βέβαια, συνειδητοποιεί και αποδέχεται την ιδιαιτερότητα 

και τη μοναδικότητα της σχέσης του με τον νέο εκπαιδευτικό, τότε προχωρά στο τρίτο 

στάδιο. Στο στάδιο αυτό, αναθεωρεί τις προσωπικές του αρχικές εκτιμήσεις σχετικά με 

το mentoring, αναδιοργανώνει τις δεξιότητές του, τις προσαρμόζει ώστε να ταιριάζουν 

στη συνεργασία με έναν ενήλικα συνάδελφο. Έτσι, φτάνει στο τέταρτο στάδιο, όπου 

αισθάνεται επιτέλους αυτοπεποίθηση. Αρχίζει πλέον να κατανοεί την ουσία του ρόλου 

του  και τις ευθύνες που απορρέουν από αυτόν. Εμπιστεύεται τις δυνάμεις του, εξελίσσει 

τις στρατηγικές του ως προς την επικοινωνία του με τον νέο εκπαιδευτικό. Ανακαλύπτει 

μία νέα διάσταση του επαγγελματισμού, που βασίζεται στη συνεργασία, στην 

επικοινωνία, στη δημιουργικότητα. Οπότε οδηγείται στο πέμπτο στάδιο, αυτό της 

αποτελεσματικότητας. Όπου πλέον υιοθετεί το δικό του προσωπικό στυλ ως Μέντορας. 

Εμβαθύνει σε έννοιες και σε στρατηγικές αποτελεσματικής διδασκαλίας, συνεχίζει να 
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αναθεωρεί και να αναπροσαρμόζει ποικίλες ιδέες περί διδακτικής, αναπτύσσει 

συναισθηματικούς δεσμούς με τον νέο εκπαιδευτικό.
24

 

 

 

5) Η εξέλιξη μια σχέσης Μέντορα – νέου εκπαιδευτικού 

 

       Τι γίνεται όταν έρθουν σε επαφή ο Μέντορας με τον νέο εκπαιδευτικό; Πώς χτίζεται 

μια σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού; Πώς γίνεται αποτελεσματική και λειτουργική 

αυτή η συνεργασία; Υπάρχουν διάφορα μοντέλα που εξηγούν τα στάδια από τα οποία 

διέρχεται αυτή η σχέση μέχρι να ωριμάσει και να γίνει αποδοτική, πολλά από τα οποία 

συγκλίνουν αρκετά.  

       Ένα ευρέως διαδεδομένο μοντέλο περιγράφεται από τον Cohen (1995) και 

αποτελείται από τέσσερις φάσεις. Σε πρώτη φάση, τόσο ο Μέντορας, όσο και ο νέος 

εκπαιδευτικός εστιάζουν στη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης, όπου και οι δύο 

να αισθάνονται άνετα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αισθάνονται ασφαλής και να ξέρουν 

ότι κανείς από τους δύο δε θα κρίνει τον άλλο για τις γνώσεις και τις ικανότητές του. Σε 

δεύτερη φάση, γίνεται η ανταλλαγή πληροφοριών. Μέσα από συζήτηση, διευκρινίζονται 

οι ανησυχίες, οι προσδοκίες του νέου εκπαιδευτικού. Ο Μέντορας συγκεντρώνει όσες 

παραπάνω πληροφορίες γίνεται, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες του 

συναδέλφου. Σε τρίτη φάση, ο Μέντορας εμβαθύνει ακόμα περισσότερο στον ψυχισμό 

του νέου εκπαιδευτικό. Εξερευνά τα ενδιαφέροντά του, τις απόψεις του, την 

εκπαιδευτική του φιλοσοφία, την προσωπικότητά του. Τον καλεί ακόμα να αξιολογήσει 

τον ίδιο του τον εαυτό. Στην τέταρτη και τελευταία φάση, ο Μέντορας παρακινεί τον νέο 

εκπαιδευτικό, έχοντας εξερευνήσει βαθύτερα τον εαυτό του, να επαναπροσδιορίσει τους 

στόχους του, να επιδιώξει περισσότερα, να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο στο χώρο 

της εκπαίδευσης, αφήνοντας το στίγμα του και επιτυγχάνοντας την επαγγελματική του 

ολοκλήρωση.
25
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        Οι Joyce και Showers (1982, 1983) και η Showers (1985) περιγράφουν λίγο 

διαφορετικά την εξέλιξη της σχέσης μεταξύ ενός Μέντορα και ενός νέου εκπαιδευτικού 

και την αναλύουν σε πέντε στάδια. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά κοινά σημεία στις δύο 

προσεγγίσεις. Στο μοντέλο των Joyce και Showers, το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τη 

δημιουργία συντροφικότητας. Και οι δύο βγαίνουν από τη μοναξιά και την απομόνωση 

που υπαγορεύει το να είναι ένας εκπαιδευτικός σε μία τάξη, έχουν την ευκαιρία να 

συζητήσουν για τις εμπειρίες τους, να βρουν συμπαράσταση. Ο νέος εκπαιδευτικός 

συνειδητοποιεί ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό και συχνό φαινόμενο να αντιμετωπίζει 

ένας εκπαιδευτικός προβλήματα μέσα στην τάξη και δεν υπάρχει λόγος να ντρέπεται γι’ 

αυτό. Η συμπαράσταση αυτή του δίνει το θάρρος και την αισιοδοξία να πειραματιστεί με 

νέες παιδαγωγικές στρατηγικές, περνώντας, έτσι, στο δεύτερο στάδιο. Το δεύτερο στάδιο 

βασίζεται στην παρατήρηση. Ο Μέντορας μπαίνει στην τάξη του νέου εκπαιδευτικού, 

παρατηρεί τις στρατηγικές του, τα υλικά που χρησιμοποιεί, τη διαρρύθμιση της τάξης. Οι 

παρατηρήσεις του είναι συγκεκριμένες και ακριβείς, ώστε να τον βοηθήσει να εντοπίσει 

τα προβλήματα που υπάρχουν και να τροποποιήσει τις στρατηγικές ή να τις εμπλουτίσει 

με ακόμα περισσότερες. Στο τρίτο στάδιο, όπως αναφέρουν οι Joyce και Showers (1982 

– 1983), επέρχεται η μετά-γνώση. Ο νέος εκπαιδευτικός μπορεί να προσαρμόσει τις 

γνώσεις που έχει ανάλογα με το επίπεδο και τις ανάγκες των μαθητών. Μπορεί να 

δημιουργήσει ένα σχέδιο διδασκαλίας, χωρίς αυτό να είναι αντίγραφο κάποιου άλλου. 

Αποκτά εκπαιδευτική κρίση και ταυτότητα. Στο τέταρτο στάδιο, γίνεται οι εφαρμογή των 

παραπάνω δεξιοτήτων στην τάξη. Ο νέος εκπαιδευτικός εφαρμόζει τις νέες στρατηγικές 

και ιδέες στους μαθητές του και περιμένει την ανταπόκρισή τους για να καταλάβει αν 

είναι επιτυχημένες. Στο πέμπτο και τελευταίο στάδιο βρίσκεται η συνεχής εξάσκηση. Ο 

νέος εκπαιδευτικός πλέον έχει βρει την αυτοπεποίθηση και την αυτονομία του και 

κατανοεί ότι ένας δάσκαλος μονίμως χρειάζεται να εξασκεί τις στρατηγικές του, να τις 

τροποποιεί, να τις αναθεωρεί, να τις βελτιώνει. Οπότε είναι έτοιμος να προχωρήσει στον 

κλάδο της εκπαίδευσης.
26
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       Γίνεται φανερό ότι και τα δύο παραπάνω μοντέλα επικεντρώνονται στην 

προετοιμασία του νέου εκπαιδευτικού ώστε να γίνει αυτόνομος και να αποκτήσει όλα τα 

απαραίτητα εφόδια για να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες του επαγγέλματος και να 

δημιουργήσει το δικό του εκπαιδευτικό στυλ. 

       Ένα μοντέλο που αποκλίνει αρκετά από τα δύο που αναλύθηκαν ήδη και δίνει μια 

εναλλακτική οπτική της εξέλιξης μιας μεντορικής σχέσης, είναι αυτό που περιγράφει η 

Kram (1983). Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, υπάρχουν τέσσερα στάδια από τα οποία 

διέρχονται ένας Μέντορας και ένας νέος εκπαιδευτικός. Στο αρχικό στάδιο, γίνεται η 

γνωριμία, προσπαθεί να μάθει ο ένας το χαρακτήρα του άλλου και συνήθειες που έχει, το 

διδακτικό του στυλ κ.α. Στο δεύτερο, στο παραγωγικό στάδιο ο Μέντορας συμβουλεύει 

τον νέο εκπαιδευτικό, του δείχνει παραδείγματα διδασκαλίας, τον βοηθά να λύσει τα 

προβλήματα που ο δεύτερος αντιμετωπίζει στην τάξη και στη σχολική μονάδα, 

γενικότερα, έτσι ώστε ο νέος εκπαιδευτικός να μπορέσει να βελτιώσει την επαγγελματική 

του πορεία, να μάθει να χειρίζεται τιε δύσκολες καταστάσεις που προκύπτουν και να 

είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικός στην τάξη. Σε αυτό το στάδιο ο νέος 

εκπαιδευτικός κερδίζει νέες γνώσεις από τον Μέντορα και ο δεύτερος κερδίζει την 

εκτίμηση και την εμπιστοσύνη του νέου, προσφέροντάς του τη νέα εμπειρική γνώση. 

Όσον αφορά το τρίτο στάδιο, αυτό περιλαμβάνει την αποξένωση των δύο μελών της 

σχέσης αυτής. Σε έρευνα που έγινε σε 90 Μέντορες, από τους Eby και MacManus 

(2004), οι πλειοψηφία αυτών ανέφεραν ότι βασικοί λόγοι της αποξένωσης είναι ότι ο 

νέος εκπαιδευτικός μπορεί να μετακινηθεί σε άλλο σχολείο ή σε άλλη τάξη (στην αρχή 

της επόμενης σχολικής χρονιάς), είτε ότι ο ίδιος ο νέος εκπαιδευτικός επιλέγει να 

τερματίσει τη σχέση εξάρτησης που είχε με τον Μέντορα και να ακολουθήσει το δικό 

του δρόμο και προσανατολισμό πλέον. Αυτό, βέβαια, το στάδιο, όπως υπογραμμίζει ο 

Chao (1997), συνοδεύεται από αρκετό άγχος είτε μόνο για τον νέο εκπαιδευτικό, είτε και 

για τους δύο, μιας και είναι μια φάση αποχωρισμού και το σπάσιμο ενός δεσμού. Στο 

τέταρτο και τελευταίο στάδιο, οι δρόμοι τους συναντούνται ξανά, αλλά υπό διαφορετικές 
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συνθήκες. Οι ρόλοι αναπροσδιορίζονται και δημιουργείται μια συναδελφική σχέση, μία 

φιλία δύο ώριμων και έμπειρων εκπαιδευτικών που μπορούν να συμβουλέψουν και να 

βοηθήσουν ο ένας τον άλλο. Να σημειωθεί ότι κατά τον Kram όλη αυτή η σταδιακή 

πορεία της σχέσης, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο στάδιο, μπορεί να χρειαστεί από 

τρία έως και οχτώ χρόνια
27

. 

       Το μοντέλο της Kram είναι ένα από τα πιο παραδοσιακά μοντέλα, που εμφανίστηκαν 

στην αρχή του επιστημονικού ενδιαφέροντος για την έννοια του mentoring. 

Παρατηρείται ότι στην αρχή της σχέσης, στα δύο πρώτα στάδια, είναι έντονη η παρουσία 

της ιεραρχίας. Η σχέση, σε γνωστικό επίπεδο, είναι μονόδρομη: ο Μέντορας δίνει τις 

γνώσεις και τις κατευθύνσεις στον νέο εκπαιδευτικό. Η σχέση τους γίνεται ισότιμη μόνο 

στο τελευταίο στάδιο του μοντέλου. Άλλα μοντέλα και θεωρίες βασίζονται περισσότερο 

σε μια αμοιβαία σχέση Μέντορα – νέου εκπαιδευτικού, από όπου ωφελούνται και οι δύο 

γνωστικά και ψυχολογικά. Οι Pololi Knight (2005) αναφέρθηκαν στους περιορισμούς 

που θέτει η αίσθηση της ιεραρχίας και της εξουσίας στη μεντορική σχέση και πρότειναν 

το πέρασμα από μια σχέση ιεραρχίας σε μία σχέση ισότητας και αλληλοσυμπλήρωσης. 

Και η ίδια η Kram, μαζί με τον Ragins (2007) και τον Harvey (2009), υποστηρίζει την 

ισότιμη μεντορική σχέση. Συγκεκριμένα, οι τρεις τους συμφωνούν ότι σε μία σχέση 

αμοιβαιότητας δεν κατέχει μόνο ο ένας την εξουσία. Αντίθετα, δημιουργείται μία σχέση 

όπου ο Μέντορας είναι πρόθυμος να προσφέρει την όποια εξουσία απορρέει από τη θέση 

του και ο νέος εκπαιδευτικός είναι πρόθυμος να την αξιοποιήσει, να δραστηριοποιηθεί, 

να εξελιχτεί
28

. Η εξουσία δηλαδή αλλάζει χέρια και μορφές, δημιουργείται μία αμοιβαία 

σχέση όπου ο ένας συμπληρώνει τον άλλο και βοηθά στην περαιτέρω εξέλιξή του 

καθενός. Σαφώς, δε χρειάζεται να φτάσουμε στο άλλο άκρο, να δημιουργηθεί μια 

καθαρά φιλική σχέση. Σε μια τέτοια περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί 

σύγχυση ρόλων, έλλειψη οργάνωσης, χαοτική συνεργασία όπου ο κάθε ένας λειτουργεί 

αυθαίρετα. Όσον αφορά το πώς ακριβώς μπορεί να βοηθηθεί ένας Μέντορας από τη 
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συνεργασία του με έναν νεότερο εκπαιδευτικό, θα αναλυθεί στο κεφάλαιο που 

ακολουθεί. 

 

6) Τα οφέλη που προκύπτουν για τους Μέντορες 

 

      Όπως ειπώθηκε ήδη, από τη συνεργασία Μέντορα – νέου εκπαιδευτικού, δεν 

ωφελείται μονάχα ο δεύτερος, ο οποίος μαθαίνει νέους τρόπους να διαχειρίζεται τις 

δύσκολες καταστάσεις. Σίγουρα ωφελείται και ο ίδιος ο μέντορας, σε αρκετά και 

διαφορετικά επίπεδα. Σαφώς υπάρχει το αίσθημα της προσωπικής και επαγγελματικής 

ικανοποίησης όταν επιτυγχάνει να απεγκλωβίσει έναν νέο εκπαιδευτικό από την 

απομόνωση και την απόγνωση που νιώθει όταν συναντά για πρώτη φορά προβλήματα 

στο χώρο εργασίας. Εξέρχεται και ο ίδιος από την απομόνωση της τάξης (οι 

περισσότερες ώρες εργασίας ενός εκπαιδευτικού περιλαμβάνουν αυτόν και τα παιδιά σε 

μία τάξη, χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας με συναδέλφους), κερδίζοντας, έτσι, τη χαρά 

της συνεργασίας, της συντροφικότητας, της επικοινωνίας.  Ένα βασικό κέρδος του 

μέντορα από τη συνεργασία του με έναν νέο εκπαιδευτικό είναι η δυνατότητα 

αυτοβελτίωσης. Έρχεται σε επαφή με τις ιδέες ενός νέου εκπαιδευτικού, πολλές από τις 

οποίες μπορεί να είναι καινοτόμες και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις του
29

 . Άλλωστε, 

πάντοτε υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης και μόρφωσης.  

       Το 1996, στο πανεπιστήμιο Waga Waga της Αυστραλίας, εφαρμόστηκε ένα 

πρόγραμμα σχετικό με το mentoring. Τελειόφοιτοι δάσκαλοι του Πανεπιστημίου που 

επιθυμούσαν πρόσθετη εξάσκηση και εμπειρία ανέλαβαν την ευθύνη μίας σχολικής 

τάξης ο κάθε ένας, σε σχολεία της γύρω περιοχής, για δέκα εβδομάδες. Έμπειροι 

δάσκαλοι ανέλαβαν το ρόλο του Μέντορα. Ο κάθε Μέντορας συναντούσε τον 

εκπαιδευόμενο δάσκαλο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, τον καθοδηγούσε και τον 

υποστήριζε σε κάθε του προσπάθεια. Στο τέλος του προγράμματος, ζητήθηκε από τους 

Μέντορες να αναφέρουν ποια είναι τα οφέλη που οι ίδιοι αποκόμισαν από αυτή τη 
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διαδικασία. Τα δύο τρίτα από αυτούς απάντησαν ότι αναλαμβάνοντας το ρόλο του 

Μέντορα, χρειάστηκε να αναθεωρήσουν και να επανεξετάσουν και τις δικές τους 

απόψεις, θεωρίες, εκπαιδευτικές πρακτικές και να τις εξελίξουν ή βελτιώσουν. Πολλοί 

απάντησαν ότι διευρύνθηκαν οι γνώσεις τους ως προς τις διδακτικές πρακτικές. Το ένα 

τέταρτο από αυτούς ανέφερε τη χαρά της εμπειρίας και της επαφής – συνεργασίας με ένα 

άλλο άτομο. Το ίδιο πλήθος Μεντόρων απάντησε ότι, μέσω του προγράμματος, 

απέκτησε νέες δεξιότητες, όπως η παρατήρηση, η διαχείριση χρόνου, η επίβλεψη, η 

σύνταξη αναφοράς
30

. Γίνεται προφανές ότι, εφόσον αυξάνεται η αποτελεσματικότητα 

των εκπαιδευτικών στην τάξη και επιτυγχάνεται σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των 

συναδέλφων, βελτιώνεται η συνολική εικόνα του σχολείου και ο τρόπος λειτουργίας του. 

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, βελτιώνεται η παρεχόμενη εκπαίδευση των σχολείων μιας 

κοινωνίας και η ποιότητα των εκπαιδευτικών που διαθέτει. 

 

 

7) Καλλιέργεια κουλτούρας mentoring στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

        Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, όπως περιγράφεται παραπάνω, γίνεται φανερό ότι ο θεσμός 

του Μέντορα είναι το μέσο για να αμβλυνθούν οι  δυσκολίες, να προαχθεί η 

εκπαιδευτική ανανέωση μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας, σεβασμού, εμπιστοσύνης, 

ειλικρίνειας. Τα στοιχεία αυτά συνιστούν τον ακρογωνιαίο λίθο της εύρυθμης 

λειτουργίας μιας μεγάλης, αλλά και μιας μικρής κοινωνίας, όπως του σχολείου.  

Σύμφωνα με τους ερευνητές, Feiman – Nemser (2001), Hargreaves και Fullan (2000), 

πρωταρχικός σκοπός του mentoring πρέπει  να είναι η αναδιαμόρφωση του μυαλού και 

της σκέψης απέναντι στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Οραματίζονται τον Μέντορα 

ως ένα όχημα εκπαιδευτικής αλλαγής, που καλείται να προετοιμάσει δασκάλους να 
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γίνουν και οι ίδιοι φορείς αλλαγής.
31

 Αυτή η αλλαγή και η ανανέωση στην εκπαίδευση, 

σύμφωνα με τους Hargreaves, Fullan (2000), Meyer (2002) , Mitchell και Sackney 

(2000), Lo (2004), θα ήταν καλό να απεγκλωβιστεί από τα στεγανά της ιεραρχίας και της 

ατομικότητας και να εδραιωθεί στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής – επαγγελματικής 

κοινότητας μάθησης, όπου, μέσα από τη συνεργασία, θα επιτυγχάνεται η εξέλιξη τόσο 

των εκπαιδευτικών όσο και του σχολείου.
32

 Όπως υποστηρίζει ο Martin (2009), μια 

ολιστική προσέγγιση στο mentoring μπορεί να είναι απαραίτητη, έτσι ώστε κάθε μέλος 

της εκπαιδευτικής κοινότητας, με το δικό του ρόλο και τις δικές του αρμοδιότητες να 

μπορεί να συνεισφέρει τα μέγιστα στο σχολείο
33

.  Είναι, λοιπόν, σημαντικό να 

δημιουργηθεί στο μέλλον γενικότερα μία κουλτούρα mentoring όπου ο πιο έμπειρος 

δάσκαλος/μαθητής/διοικητικός υπάλληλος σχολείου να προσφέρει τις γνώσεις και την 

καθοδήγηση σε κάποιον νεότερο που ανήκει στον ίδιο τομέα. Δεδομένου, όμως, ότι το 

σχολείο είναι ένα αναπόσπαστο και ζωτικό κομμάτι της κοινωνίας στην οποία ανήκει, 

είναι σημαντικό να υπάρχει επικοινωνία και να εντάσσονται και μέλη της ευρύτερης 

κοινωνίας στα προγράμματα mentoring. Οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί, μέλη 

παιδαγωγικών ή πολιτισμικών φορέων, στα πλαίσια ενός οργανωμένου προγράμματος, 

να καθοδηγήσουν αποτελεσματικά νέους εκπαιδευτικούς , αλλά και μαθητές που το 

έχουν ανάγκη. Η παρούσα, βέβαια, εργασία ασχολείται συγκεκριμένα με τη δημιουργία 

σχέσης μέντορα – εκπαιδευόμενου ανάμεσα σε έναν έμπειρο και έναν νέο εκπαιδευτικό. 
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8) Σκοποί και στόχοι της έρευνας 

Σκοποί της έρευνας αυτής είναι οι εξής: 

Να διερευνηθεί η στάση των εκπαιδευτικών ως προς το θεσμό του Μέντορα, βάση του 

νόμου 3848 που ψηφίστηκε το έτος 2010 

Να διερευνηθούν οι προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για να εφαρμοστεί ο θεσμός του 

Μέντορα στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι που τέθηκαν ήταν να διερευνηθεί: 

 Αν θεωρείται χρήσιμο και σκόπιμο να λειτουργήσει ο θεσμός του Μέντορα 

 Με ποια κριτήρια θα πρέπει να επιλέγεται ένας Μέντορας 

 Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για να λειτουργήσει σωστά ο θεσμός, ως προς 

τις σχέσεις μεταξύ συναδέλφων και πώς μπορεί να βοηθήσει ο Διευθυντής της 

σχολικής μονάδας 

 Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για να λειτουργήσει σωστά ο θεσμός, ως προς 

την επιμόρφωση των εν δυνάμει Μεντόρων 

 Ποιες είναι οι μεγαλύτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων εκπαιδευτικών, 

ώστε να οργανωθεί κατάλληλα η επιμόρφωσή των εν δυνάμει Μεντόρων 

 Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για να λειτουργήσει σωστά ο θεσμός, σε 

διοικητικό επίπεδο 

 Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για να λειτουργήσει σωστά ο θεσμός, σε 

επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων 
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 Αν χρειάζεται η παροχή κινήτρων για να αναλάβει ένας έμπειρος εκπαιδευτικός 

το ρόλο του Μέντορα 

9) Σημασία της έρευνας 

       Όπως έχει αναλυθεί στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, ο θεσμός του μέντορα 

εφαρμόζεται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και σημειώνει θετικά αποτελέσματα 

ως προς την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και τις σχέσεις μεταξύ 

συναδέλφων. Στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι με το νόμο 3848/2010 θεσπίστηκε η 

ύπαρξη μέντορα στα ελληνικά σχολεία, αυτός ο νόμος δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ, 

ούτε έγινε κάποια συγκροτημένη και οργανωμένη προσπάθεια προς αυτή την 

κατεύθυνση. Προς το παρόν, είναι ανενεργός. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, λοιπόν, να 

διερευνηθούν οι ανάγκες, οι ικανότητες και οι απόψεις  εκπαιδευτικών της χώρας 

μας, ώστε να δημιουργηθούν προγράμματα mentoring, προσαρμοσμένα στην 

ελληνική κουλτούρα και να χαίρουν της αποδοχής των εκπαιδευτικών. 

 

10) Μεθοδολογία της έρευνας 

       Ακριβώς λόγω της σημασίας της έρευνας, κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί 

μεικτή μέθοδος για τη διερεύνησή του. Έγινε, δηλαδή, χρήση τριών διαφορετικών 

εργαλείων σε τρεις κατηγορίες εκπαιδευτικών. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιήθηκαν τα 

οφέλη και των τριών εργαλείων και αποφύγαμε να εγκλωβιστούμε στους περιορισμούς 

που θέτει το κάθε ένα ξεχωριστά. Αρχικά, ο πληθυσμός των εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρίστηκε σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τους έμπειρους 

εκπαιδευτικούς και τους νέους εκπαιδευτικούς. Ο πληθυσμός των έμπειρων 

εκπαιδευτικών, στη συνέχεια, χωρίστηκε στους έμπειρους εκπαιδευτικούς που έχουν 

μόνο εκπαιδευτικά καθήκοντα και στους έμπειρους εκπαιδευτικούς που έχουν και 
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διοικητικά καθήκοντα στο χώρο της εκπαίδευσης, δηλαδή τους διευθυντές. Αυτές οι 

τρεις κατηγορίες μελετήθηκαν χωριστά. Διερευνήθηκε η στάση των έμπειρων 

εκπαιδευτικών μόνο με εκπαιδευτικά καθήκοντα απέναντι στο θεσμό του Μέντορα και 

οι προϋποθέσεις που θεωρούν απαραίτητες ώστε να γίνει η εφαρμογή του και να 

θελήσουν οι ίδιοι να αναλάβουν το ρόλο αυτό.  

       Τα θέματα αυτά διερευνήθηκαν , με διαφορετικό εργαλείο, από τη σκοπιά των 

διευθυντών. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό των διευθυντών είναι ότι συνδυάζουν δύο 

ρόλους: Ο ένας είναι ο ρόλος του έμπειρου εκπαιδευτικού, δεδομένου ότι είναι 

απαραίτητο να έχουν αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας και συνεχίζουν να είναι ενεργοί 

διδακτικά, αφού μέρος των καθηκόντων τους είναι και κάποιες ώρες διδασκαλίας. Ο 

άλλος ρόλος είναι αυτός του στελέχους διοίκησης, καθώς βασική τους υποχρέωση είναι 

η διοίκηση της σχολικής μονάδας, η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία της σε 

διδακτικό, παιδαγωγικό, συναδελφικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, ώστε να 

ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που θέτει η διοίκηση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

και, κατ’ επέκταση, το Υπουργείο παιδείας. Είναι ενδιαφέρον, λοιπόν, να διερευνηθεί ο 

τρόπος που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι το ζήτημα του Μέντορα.  

        Ο βασικός λόγος, βέβαια, ύπαρξης του θεσμού του Μέντορα είναι οι νέοι 

εκπαιδευτικοί. Σε αυτούς προσανατολίζεται, για αυτούς δημιουργήθηκες, ώστε να 

συμβάλλει στην εξέλιξή τους. Και η προετοιμασία των υποψήφιων Μεντόρων θα πρέπει 

να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι 

εκπαιδευτικοί. Είναι σημαντικό, επομένως, να δοθεί ο λόγος στους ίδιους τους νέους 

εκπαιδευτικούς, ώστε να εκφράσουν πόσο αποτελεσματικοί αισθάνονται απέναντι στις 

προκλήσεις τους επαγγέλματος. Για το λόγο αυτό ερευνήθηκε η αυτό-

αποτελεσματικότητα των νέων εκπαιδευτικών στους τομείς των διδακτικών 

στρατηγικών, της εμπλοκής των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, στη διαχείριση 
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της τάξης. Έτσι, θα γίνει σαφές πού χρειάζεται να προσανατολιστεί η επιμόρφωση των 

εν δυνάμει Μεντόρων, ώστε να είναι αποτελεσματικοί και χρήσιμοι για τους νέους 

εκπαιδευτικούς. 

       Μετά από την ανάλυση των αποτελεσμάτων από κάθε ένα ερευνητικό εργαλείο, θα 

ακολουθήσει τριγωνοποίηση των αποτελεσμάτων, όπου θα εντοπιστεί αν συγκλίνουν οι 

απόψεις των έμπειρων εκπαιδευτικών με εκπαιδευτικά καθήκοντα και των διευθυντών 

και αν οι προϋποθέσεις που θεωρούν απαραίτητες οι δύο αυτές κατηγορίες ως προς την 

επιμόρφωσή τους συμβαδίζουν με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων εκπαιδευτικών. 

 

11) Χρήση 1
ου

 εργαλείου 

I. Πληθυσμός-στόχος και  Δείγμα  

       Ο πληθυσμός της έρευνας είναι οι έμπειροι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (δάσκαλοι και νηπιαγωγοί) του νομού Πιερίας, οι οποίοι δεν κατέχουν 

κάποιο διοικητικό ρόλο στην εκπαίδευση. Ο πληθυσμός αυτός αποτελείται από 657  

εκπαιδευτικούς. 

       Το δείγμα της έρευνας είναι 78 εκπαιδευτικοί, η επιλογή των οποίων έγινε με  

απλή τυχαία δειγματοληψία.  

 

II.   Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

 

       Το εργαλείο συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε είναι το ερωτηματολόγιο. 

Έγινε χρήση του ερωτηματολογίου των Barrera, A., Braley, R.T. και Slate, J.R., που το 

δημιούργησαν για να πραγματοποιήσουν επιστημονική έρευνα το 2009, με θέμα: 

Beginning teacher success: an investigation into the feedback from mentors of formal 
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mentoring programs. Έγινε μετάφραση του ερωτηματολογίου στην ελληνική γλώσσα. 

Έπειτα, το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε τέσσερις σχολικούς συμβούλους του νομού 

Πιερίας (Γρέκος Ν., Βαζδέκη Α. Βαιραμίδου Σ. και Βασίλα Β.), ως ειδικούς σε 

εκπαιδευτικά ζητήματα, για να το διαβάσουν, να δουν αν είναι κατανοητό, να 

προτείνουν τροποποιήσεις στη μετάφραση ώστε να είναι πιο εύληπτο από τον Έλληνα 

αναγνώστη. Στη συνέχεια, έγινε μία πιλοτική έρευνα: το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε 

σε πέντε έμπειρους εκπαιδευτικούς, ώστε να διαπιστωθεί ξανά αν οι ερωτήσεις είναι 

κατανοητές και το ερωτηματολόγιο ανταποκρίνεται στους στόχους δημιουργίας του.  

       Το ερωτηματολόγιο ( το οποίο βρίσκεται στο Παράρτημα της εργασίας) αποτελείται 

από σταθμισμένες ερωτήσεις που εξυπηρετούν τους στόχους που τέθηκαν αρχικά. 

Περιλαμβάνει, όμως, στο τέλος, μία ερώτηση ανοιχτού τύπου «Ποιες είναι, κατά τη 

γνώμη σας οι μεγαλύτερες δυσκολίες/ προκλήσεις που θα αντιμετωπίσετε αν αναλάβετε 

εσείς το ρόλο του Μέντορα;» , που δίνει μεγαλύτερη ελευθερία στο ερωτώμενο να 

δείξει την προσωπική του στάση απέναντι στο θεσμό του Μέντορα.  

 

III. Μέθοδος επεξεργασίας δεδομένων 

       Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη χρήση του προγράμματος στατιστικής 

ανάλυσης SPSS. 

 

 

 

 

 

IV. Ανάλυση αποτελεσμάτων 
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       Από το σύνολο των έμπειρων εκπαιδευτικών, οι 61 είναι γυναίκες (78,2%) και οι 11 

είναι άντρες (21,8%). 

 

       Οι  65 από τους έμπειρους εκπαιδευτικούς είναι έγγαμοι (83,3%), 6 από αυτούς 

είναι άγαμοι (7,7%), ενώ 7 έμπειροι εκπαιδευτικοί εμπίπτουν σε άλλη κατηγορία. 
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       Ως προς τον αριθμό των παιδιών, όπως φαίνεται και στο παραπάνω διάγραμμα, 48 

έμπειροι εκπαιδευτικοί έχουν 2 παιδιά, 11 από αυτούς έχουν 3, 9 εκπαιδευτικοί έχουν 1 

και 3 εκπαιδευτικοί έχουν 4 παιδιά.  

 

       Στον πίνακα συχνοτήτων που προηγείται, παρουσιάζονται τα χρόνια υπηρεσίας των 

έμπειρων εκπαιδευτικών. Επειδή υπήρχε μεγάλο εύρος τιμών (από 6 έως 35 χρόνια) σε 

αυτή την ερώτηση, δημιουργήθηκαν ομάδες των πέντε χρόνων, ώστε να 

κατηγοριοποιηθούν οι απαντήσεις και να είναι πιο εύκολα αναγνώσιμες. 
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       Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, ποικίλουν τα χρόνια υπηρεσίας των έμπειρων 

εκπαιδευτικών. Οι περισσότεροι, όμως, έχουν από 10 έως 25 χρόνια προϋπηρεσίας.  

Αυτό, όπως και κάποια από τα παραπάνω δημογραφικά χαρακτηριστικά, μπορεί να 

εξηγηθεί με βάση τα χαρακτηριστικά του νομού.  

       Κατ’ αρχήν, ο νομός Πιερίας, σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Πιερίας, είναι ένας νομός που έχει ζήτηση μεγαλύτερη από τις οργανικές 

θέσεις που διαθέτει. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι έρχονται ή μένουν στο νομό 

εκπαιδευτικοί με πολλά μόρια, τα οποία συγκεντρώνονται με έτη υπηρεσίας αλλά και 

χαρακτηριστικά οικογενειακής κατάστασης (γάμος, παιδιά…). Οπότε είναι λογικό η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών στο νομό Πιερίας να έχουν πάνω από δέκα χρόνια 

προϋπηρεσίας και να είναι έγγαμοι, με παιδιά. Από την άλλη, όπως φαίνεται στο 

διάγραμμα με τα έτη προϋπηρεσίας, στο δείγμα υπάρχουν λίγοι εκπαιδευτικοί με 

προϋπηρεσίας πάνω από 25 έτη. Και αυτό είναι λογικό, δεδομένου ότι πολλοί από τους 

εκπαιδευτικούς που έχουν τόσα πολλά χρόνια προϋπηρεσίας, έχουν αναλάβει άλλου 

είδους θέση στην εκπαίδευση (διευθυντής, σχολικός σύμβουλος, προϊστάμενος…). Άρα, 

προφανώς μειώνεται ο πληθυσμός των έμπειρων εκπαιδευτικών με χρόνια υπηρεσίας 

άνω των 25 που βρίσκονται σε τάξη.  
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       Από το σύνολο των έμπειρων εκπαιδευτικών, οι 64 (82,1%) εργάζονται σε 

Δημοτικό σχολείο και οι 14 σε νηπιαγωγείο (17,9%). 

 

       Οι 76 (97,4%) από τους έμπειρους εκπαιδευτικούς εργάζονται σε δημόσιο σχολείο 

και μόνο 2 εργάζονται σε ιδιωτικό. Αυτό συμβαίνει διότι στο νομό Πιερίας υπάρχει 

μόνο ένα ιδιωτικό δημοτικό σχολείο και ελάχιστα ιδιωτικά νηπιαγωγεία και σε αυτά 

εργάζονται, σχεδόν αποκλειστικά, νεαρά άτομα με λίγα χρόνια προϋπηρεσίας.  
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       Αναφορικά με τον τόπο εργασίας, 65 έμπειροι εκπαιδευτικοί εργάζονται σε σχολείο 

που βρίσκεται μέσα στην Κατερίνη (83,3%) και 14 εκπαιδευτικοί εργάζονται σε σχολείο 

εκτός Κατερίνης (16,7%). 
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       Από το σύνολο των έμπειρων εκπαιδευτικών, οι 67 έχουν ως ανώτερο τίτλο 

σπουδών το πτυχίο του Πανεπιστημίου (85,9%) και οι 11 κατέχουν Μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών (14,1%). 
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       Από τα δύο παραπάνω διαγράμματα, παίρνουμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες 

πληροφορίες. Το μισό δείγμα των έμπειρων εκπαιδευτικών (50%) δήλωσε ότι δεν έχει 

καν ενημερωθεί για το θεσμό του Μέντορα. Από τους υπόλοιπους, το άλλο 50%, μόνο 

οι 4 (5,1%) ενημερώθηκαν από κάποιο επιμορφωτικό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε 

για το θέμα του Μέντορα. Οι άλλοι ενημερώθηκαν μέσω άλλων πηγών, όπως το 

διαδίκτυο (26,9%), η συζήτηση με συνάδελφο (9%), η εφημερίδα (2,6%) ή κάτι άλλο 

(6,4%). Μόνο, δηλαδή, 4 εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για το θεσμό του Μέντορα από 

κάποια οργανωμένη προσπάθεια της διοίκησης της εκπαίδευσης (σεμινάριο).  
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 Ποιες νομίζετε ότι είναι οι αποτελεσματικότερες προϋποθέσεις για την επιτυχία 
του ρόλου του μέντορα, όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών; 

 

 

       Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν πόσο σημαντικές είναι κάποιες 

προϋποθέσεις σχετικά με τη σχέση μεταξύ συναδέλφων, ώστε να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά ο ρόλος του Μέντορα. Απόλυτα σημαντικό, σε ποσοστό 74,4%, 

θεωρείται να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα, που να ενθαρρύνει τους νέους 

εκπαιδευτικούς να αναζητούν βοήθεια από τους συναδέλφους όποτε τη χρειαστούν. 

Δεύτερη σε σειρά προϋπόθεση που θεωρείται απόλυτα σημαντική, με ποσοστό 66,7%, 

είναι να υπάρχουν σαφώς ορισμένοι και διατυπωμένοι στόχοι στο πρόγραμμα 

mentoring. Τρίτη προϋπόθεση που θεωρείται από αρκετά σημαντική (53,8%) έως 
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απόλυτα σημαντική (34%), είναι η ύπαρξη ενός Μέντορα που να παρέχει υποστήριξη, 

καθοδήγηση και να δείχνει στους νέους εκπαιδευτικούς τις κατάλληλες τεχνικές για να 

επιτύχουν οι μαθητές τους.  

       

Ποιες νομίζετε ότι είναι οι αποτελεσματικότερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του 
ρόλου του μέντορα, όσον αφορά την επιμόρφωση των εν δυνάμει μεντόρων; 

 

 

       Στη συνέχεια, οι έμπειροι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να κρίνουν τη σημασία κάποιων 

προϋποθέσεων σχετικά με την επιμόρφωση των εν δυνάμει Μεντόρων, για να λειτουργήσει 

με αποτελεσματικό τρόπο και θετικά αποτελέσματα ο θεσμός του Μέντορα.  Οι 77 από τους 

78 έμπειρους εκπαιδευτικούς θεωρούν αρκετά σημαντικό (39,7%) έως απόλυτα σημαντικό 
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(59%) να γίνει επιμόρφωση σχετικά με τις κατάλληλες στρατηγικές που επηρεάζουν το 

μαθησιακό αποτέλεσμα. Σχεδόν ο ίδιος αριθμός απαντήσεων συγκεντρώνεται για την 

ποιοτική επιμόρφωση σχετικά με τις διδακτικές στρατηγικές (αρκετά σημαντικό 43,6%, 

απόλυτα σημαντικό 53,8%). Επόμενη προϋπόθεση που θεωρείται αρκετά έως απόλυτα 

σημαντική (52,6% - 37,2% αντίστοιχα) είναι η επιμόρφωση σχετικά με τις τεχνικές και 

δραστηριότητες που είναι απαραίτητες στην ειδική αγωγή ή στην εκπαίδευση μειονοτήτων.  
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Ποιες νομίζετε ότι είναι οι αποτελεσματικότερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του 
ρόλου του μέντορα, όσον αφορά την διοικητική υποστήριξη; 

 

 

       Στο διάγραμμα που προηγείται, φαίνεται η ανάλυση των απαντήσεων των έμπειρων 

εκπαιδευτικών, σχετικά με τις προϋποθέσεις που είναι σημαντικές ως προς τη διοικητική 

υποστήριξη, για να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή του θεσμού του Μέντορα. Σε αυτή 

την κατηγορία, σχεδόν όλες οι προϋποθέσεις φαίνεται να είναι πολύ σημαντικές. Ας 

εντοπίσουμε όμως τις πιο βασικές από αυτές. Οι 76 έμπειροι εκπαιδευτικοί (97,4%) 

υποστηρίζουν  αρκετά (39,7%) έως απόλυτα (57,7%) ότι πρέπει να είναι σαφή τα καθήκοντα 

και οι αρμοδιότητες ενός Μέντορα στα πλαίσια του προγράμματος. Ως δεύτερη βασική 

προϋπόθεση αναδεικνύεται η ανάγκη να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για συνάντηση ως 

ομάδα (Μέντορες, Νέοι εκπαιδευτικοί, Διευθυντής), ώστε να γίνεται ο απολογισμός και η 
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αξιολόγηση της σχολικής χρονιάς (αρκετά σημαντικό: 52,6%, απόλυτα σημαντικό 35,9%). 

Σχεδόν το ίδιο σημαντικό θεωρείται να γίνεται έτσι ο προγραμματισμός του προγράμματος 

mentoring ώστε να ανταποκρίνεται στις αντιλήψεις και στις προσδοκίες που έχουν οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί για το mentoring. (αρκετά σημαντικό: 53,8%, απόλυτα σημαντικό 34,6%). 

Επιπλέον, το 85,9% των έμπειρων εκπαιδευτικών θεωρούν ότι είναι αρκετά έως απόλυτα 

σημαντικό να δίνεται η ευκαιρία να συζητηθούν συνεργατικά όσα παρατήρησαν οι νέοι 

εκπαιδευτικοί στις αίθουσες των πιο έμπειρων εκπαιδευτικών (αρκετά σημαντικό: 50%, 

απόλυτα σημαντικό 35,9%). 
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Ποιες νομίζετε ότι είναι οι αποτελεσματικότερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του 

ρόλου του μέντορα, όσον αφορά την πιστοποίηση προσόντων και την υλικοτεχνική 

υποστήριξη; 

 

 

 

       Αναφορικά με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται σε επίπεδο πιστοποίησης 

προσόντων και υλικοτεχνικής υποστήριξης, το 94,9% των έμπειρων εκπαιδευτικών 

θεωρεί αρκετά έως απόλυτα σημαντικό το σχολείο να παρέχει όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες και οδηγίες για το πρόγραμμα mentoring (αρκετά σημαντικό: 37,2%, 

απόλυτα σημαντικό: 57,7% ). Το ίδιο ποσοστό, στο σύνολό του, πιστεύει ότι χρειάζεται 
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να παρέχονται όλα τα τεχνολογικά μέσα που χρειάζονται στο πλαίσιο της διδασκαλίας, 

όπως η τηλεόραση, το βίντεο, ο  διαδραστικός πίνακας, ο υπολογιστής κ.τ.λ. (αρκετά 

σημαντικό: 21,8 %, απόλυτα σημαντικό: 73,1 % ). Εξίσου σημαντική προϋπόθεση, όπως 

υποστηρίζει το ίδιο, στο σύνολό του, ποσοστό έμπειρων εκπαιδευτικών είναι να παρέχει 

το σχολείο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες για το πρόγραμμα mentoring 

(αρκετά σημαντικό: 37,2 %, απόλυτα σημαντικό: 57,7 % ). Σειρά έχουν οι πλήρως 

πιστοποιημένες ικανότητες του εκπαιδευτικού που πρόκειται να αναλάβει το ρόλο του 

Μέντορα, το οποίο θεωρούν ότι είναι αρκετά έως απόλυτα σημαντική προϋπόθεση οι 68 

έμπειροι εκπαιδευτικοί, δηλαδή το 87,2% του συνόλου (αρκετά σημαντικό: 35,9 %, 

απόλυτα σημαντικό: 51,3 % ). Τέταρτη κατά σειρά προϋπόθεση, με βάση τη σημασία 

της σύμφωνα με το 84,4% των έμπειρων εκπαιδευτικών είναι να παρέχεται από την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση ένα αναλυτικό πρόγραμμα με ξεκάθαρους στόχους του 

προγράμματος και χρονοδιάγραμμα για κάθε έναν (αρκετά σημαντικό: 28,6 %, απόλυτα 

σημαντικό: 55,8 % ). Αξίζει, ίσως, να σημειωθεί ότι η παροχή κινήτρων όπως η 

ελάφρυνση ωραρίου και η οικονομική ενίσχυση συγκεντρώνουν πολύ μεγάλο ποσοστό 

θετικών απαντήσεων (82% του συνόλου το θεωρεί από αρκετά έως απόλυτα 

σημαντικό), ωστόσο έρχεται έκτη σε σειρά προϋπόθεση αν τις ιεραρχήσουμε με βάση τα 

ποσοστά που συγκέντρωσαν. Άρα, είναι μεν πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι αυτό το 

βασικό μέλημα των έμπειρων εκπαιδευτικών, όσον αφορά το θεσμό του Μέντορα.  
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Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας, οι μεγαλύτερες δυσκολίες/προκλήσεις που θα 

αντιμετωπίσετε εσείς αν αναλάβετε στο μέλλον το ρόλο του μέντορα;  

 Απαντήσεις Ποσοστό επί των

 συμμετεχόντων 
N Ποσοστό 

(σχετική συχνότητα) 

 

 

 

 

H μεγαλύτερη 

δυσκολία/πρόκληση
a
 

Έλλειψη εμπιστοσύνης/καχυποψία 37 42,5% 55,2% 

Έλλειψη σαφούς στοχοθεσίας και 

οργάνωσης 

11 12,6% 16,4% 

Έλλειψη αυτοπεποίθησης ως προς τις 

ικανότητες/ανάγκη επιμόρφωσης 

20 23,0% 29,9% 

Έλλειψη χρόνου 7 8,0% 10,4% 

Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής 6 6,9% 9,0% 

Άλλο 6 6,9% 9,0% 

Σύνολο 87 100,0% 129,9% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

  Φτάνουμε στην ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν οι ερωτώμενοι στην 

τελευταία ερώτηση, που ήταν ανοιχτού τύπου. Οι απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν, 

όπως φαίνεται και στον πίνακα, για να μελετηθούν καλύτερα. 
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Οι δύο πρώτες στήλες του Πίνακα αφορούν  στις  απόλυτες  και  σχετικές  συχνότητες  

επί  των απαντήσεων (Responses) και όχι επί των συμμετεχόντων. Αυτό έγινε επειδή 

υπήρχε η ελευθερία να καταγράψει κάποιος πάνω από μία δυσκολία σχετικά με το ρόλο 

του Μέντορα. Όπως φαίνεται συνολικά στην ερώτησή μας δόθηκαν  87  θετικές 

 απαντήσεις. 

       Στην τρίτη στήλη υπάρχουν οι σχετικές συχνότητες επί των συμμετεχόντων (Cases). 

Μιας και το κάθε άτομο μπορούσε να δώσει πάνω από μία απαντήσεις, είναι λογικό 

που οι σχετικές συχνότητες αθροίζουν 129,9% και όχι 100%. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο 

όρο το κάθε άτομο πρόσφερε 1,29 απαντήσεις.  

       Για να γίνει πιο παραστατική η ανάλυση, δημιουργήθηκε το παρακάτω διάγραμμα, με τα 

ποσοστά επί των απαντήσεων. 
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       Παρατηρούμε ότι η μεγαλύτερη δυσκολία που υπάρχει, σύμφωνα με τους έμπειρους 

εκπαιδευτικούς, είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης (42,5%). Πιο αναλυτικά, σχεδόν όλοι 

όσοι μιλούν για το θέμα της εμπιστοσύνης, αναφέρουν ότι θα προκληθεί καχυποψία 

στον εκπαιδευτικό κλάδο επειδή μπορεί να γίνει σύνδεση του Μέντορα με την 

Αξιολόγηση. Οπότε θα είναι αδύνατο να δημιουργηθεί σχέση εμπιστοσύνης και 

ειλικρίνειας, αφού ο νέος εκπαιδευτικός θα φοβάται για το επαγγελματικό του μέλλον. 

Σε πολλές από τις απαντήσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, φαίνεται ο θυμός, 

αλλά και ο φόβος των εκπαιδευτικών για τις επικείμενες αλλαγές στην εκπαίδευση. 

Υπάρχουν αυτοί που αναφέρονται στο θεσμό του Μέντορα ως μία μορφή 

«κεκαλυμμένης αξιολόγησης», ως ένα τρόπο που βρίσκει το Υπουργείο Παιδείας για να 

μειώσει το έργο των εκπαιδευτικών και να απομακρύνει αρκετούς από αυτούς. Αυτό 

Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας, οι μεγαλύτερες δυσκολίες/προκλήσεις που θα 

αντιμετωπίσετε εσείς αν αναλάβετε στο μέλλον το ρόλο του μέντορα; 
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πιθανώς εξηγεί και ένα αποτέλεσμα της έρευνας που προέκυψε στην προηγούμενη 

ερώτηση, όπου δε θεωρήθηκε από τους έμπειρους εκπαιδευτικούς βασική προϋπόθεση η 

τακτική επικοινωνία και η επίδειξη μέρους της δουλειά τους με τον νέο εκπαιδευτικό. 

Υπάρχει το άγχος ότι θα κριθούν τόσο αυτοί όσο και οι νέοι εκπαιδευτικοί, με σκοπό 

την απομάκρυνσή τους. 

       Η δεύτερη μεγαλύτερη πρόκληση/ δυσκολία που διατυπώνεται από τους έμπειρους 

εκπαιδευτικούς είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης στις εκπαιδευτικές τους ικανότητες 

(23%). Όπως δηλώνουν όσοι περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία, δεν αισθάνονται 

ότι έχουν τα απαραίτητα εχέγγυα για να αναλάβουν έναν τέτοιο ρόλο. Πιστεύουν ότι 

χρειάζεται να γίνουν επιμορφωτικά σεμινάρια, ώστε να εμπλουτίσουν τις στρατηγικές 

τους και να μπορούν να είναι χρήσιμοι για έναν νέο εκπαιδευτικό. 

       Τρίτη στη σειρά δυσκολία/ πρόκληση, που συγκεντρώνει, βέβαια αρκετά μικρότερο 

ποσοστό από τις παραπάνω, είναι η έλλειψη στοχοθεσίας (12%). Οι εκπαιδευτικοί που 

αναφέρθηκαν στο ζήτημα αυτό, υποστήριξαν ότι θα πρέπει οι στόχοι να είναι ξεκάθαροι 

και να οριστεί ένα οργανωμένο πρόγραμμα λειτουργίας του θεσμού. 

       Μικρότερα ποσοστά συγκέντρωσαν προβλήματα/ προκλήσεις όπως η έλλειψη 

χρόνου (8%) και η υλικοτεχνική υποδομή (6,9%). Επίσης οι λοιπές απαντήσεις που 

συγκεντρώθηκαν αγγίζουν το 6,9%. 

    

 

12) Χρήση 2
ου

 εργαλείου 

 

I. Πληθυσμός-στόχος και Δείγμα  

       Ο πληθυσμός της έρευνας αυτής είναι οι 97 διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

του νομού Πιερίας. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από δέκα διευθυντές. Ως προς τα 
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χαρακτηριστικά των ατόμων αυτών, αποτελούνται από εφτά (7) άντρες και τρεις (3) 

γυναίκες. Οι οχτώ από αυτούς (7 άντρες, 1 γυναίκα) είναι διευθυντές δημοτικών 

σχολείων και οι δύο γυναίκες είναι διευθύντριες/προϊσταμένες σε νηπιαγωγείο. Έξι (6) 

από τους συνεντευξιαζόμενους βρίσκονται σε σχολεία της Κατερίνης και τέσσερις (4) 

σε σχολεία της περιφέρειας του νομού Πιερίας. Εφτά (7) από αυτούς είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή δεύτερου πτυχίου και εννιά (9) από τους δέκα 

δήλωσαν ότι παρακολουθούν τις παιδαγωγικές/ εκπαιδευτικές εξελίξεις συμμετέχοντας 

τακτικά σε επιμορφωτικά σεμινάρια και μελετώντας σχετική νέα άρθρα σχετικά με την 

εκπαίδευση. 

 

 

II.  Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

       Η μέθοδος συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε είναι η συνέντευξη. 

Επιλέχτηκε η συνέντευξη ώστε να υπάρχει πολύπλευρη και διαφορετική προσέγγιση του 

θέματος συνολικά, συμπεριλαμβάνοντας τη χρήση ερωτηματολογίου που έγινε στην 

προηγούμενη έρευνα. Σε αυτή την έρευνα, χρησιμοποιώντας τη συνέντευξη, δόθηκε η 

ευκαιρία παρατήρησης μη λεκτικών σημάτων επικοινωνίας (εκφράσεις, παύσεις, 

χειρονομίες…), τα οποία εμπλούτισαν ακόμα περισσότερο την έρευνα. Πιο 

συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η  εντοπισμένη συνέντευξη. Συντάχθηκε, δηλαδή, ένας 

«οδηγός συνέντευξης», που περιείχε ένα πλαίσιο ερωτήσεων και τις πληροφορίες που 

έπρεπε να ληφθούν από τη συνέντευξη. Υπήρχε, όμως, ελευθερία στη σύνταξη και στη 

σειρά των ερωτήσεων
34

. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει τον αυθορμητισμό κατά τη διάρκεια 

της συνέντευξης, αφού ο συνεντευξιαζόμενος δεν αισθάνεται αυστηρά περιορισμένος σε 

ένα στενό πλαίσιο ερωταπαντήσεων. Έχει την ελευθερία να μιλήσει αναλυτικά για ένα 

                                                             
34    Φίλιας, Β. (2000). Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Ερευνών. Εκδόσεις 
Gutenberg, Αθήνα, σελ. 134 - 135 
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θέμα, να καταθέσει τις προσωπικές του εμπειρίες, αλλά αν ξεφύγει από το θέμα, ο 

συνεντευκτής φροντίζει να τον επαναφέρει. Συνεπώς επιτυγχάνεται διπλό όφελος: και ο 

συνεντευξιαζόμενος αισθάνεται άνετα να μιλήσει και ο συνεντευκτής συγκεντρώνει τις 

πληροφορίες που χρειάζεται για ένα θέμα.  

       Να σημειωθεί ότι η συνέντευξη ηχογραφήθηκε, μετά από έγκριση του κάθε ένα από 

τους διευθυντές, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επαναληπτικής ακρόασης της 

συνομιλίας, για την καλύτερη και βαθύτερη ανάλυσή της. 

 

 

III. Μέθοδος επεξεργασίας δεδομένων 

       Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η 

ανάλυση περιεχομένου, με μονάδα ανάλυσης το θέμα. Δημιουργήθηκαν, δηλαδή, 

κατηγορίες, σύμφωνα με τις διαφορετικές θεματικές που ήταν προς διερεύνηση (κίνητρα 

εκπαιδευτικών, χαρακτηριστικά μέντορα, προϋποθέσεις σε επιμορφωτικό επίπεδο, …). 

Στη συνέχεια, οι απαντήσεις των διευθυντών κωδικοποιήθηκαν, ώστε να συνοψίζουν 

σύντομα την ουσία της επικοινωνίας και ταξινομήθηκαν στην αντίστοιχη κατηγορία. Η 

μελέτη, η ανάλυση, η σύνδεση των κατηγοριών, οδήγησε στη διεξαγωγή των 

αποτελεσμάτων της έρευνας
35

 
36

.        

 

IV. Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Προτού ξεκινήσει η ανάλυση είναι σημαντικό να γίνει μία διευκρίνηση. Λόγω της 

φύσης του εργαλείου της εντοπισμένης συνέντευξης, η οποία παρέχει μία ελευθερία 

στην έκφραση του συνεντευξιαζόμενου, αντλήθηκαν από τους διευθυντές κάποιες 

                                                             
35

  Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education (6
th

 ed). New York, Taylor 
& Francis e-Library, σελ. 476 - 483 
36 Τζάνη,Μ. (2005) Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών. (Σημειώσεις για το μάθημα, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Ανακτήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2014, από 
http://benl.primedu.uoa.gr/database1/method.pdf, σελ. 2 - 15 

http://benl.primedu.uoa.gr/database1/method.pdf
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παραπάνω πληροφορίες σχετικά με το θεσμό του Μέντορα, οι οποίες είναι αρκετά 

ενδιαφέρουσες και κρίθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθούν στην ανάλυση των δεδομένων. 

Οι πληροφορίες αυτές σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά ενός Μέντορα και τον τρόπο 

επιλογής του.         

       Ξεκινώντας με το θέμα της ενημέρωσης που έχει γίνει στα σχολεία για το θεσμό του 

Μέντορα από τη στιγμή που ψηφίστηκε ως νόμος (2010) εννιά από τους δέκα (9/10) 

δηλώνουν ότι δεν έγινε καμία ενημέρωση στα σχολεία, ότι οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε άγνοια και οι ίδιοι έχουν εν μέρει ενημερωθεί μέσα από το 

διαδίκτυο ή τη συζήτηση με συναδέλφους. Γενικότερα υπάρχει ένα κλίμα δυσπιστίας 

και επιφυλακτικότητας ως προς το θεσμό του Μέντορα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ 

σχεδόν όλοι (9/10) θεωρούν ότι η ύπαρξη ενός Μέντορα μπορεί να είναι χρήσιμη και 

αποτελεσματική για το ξεκίνημα των νέων εκπαιδευτικών (το ένα άτομο από τα δέκα 

πιστεύει ότι είναι χρήσιμος ο ρόλος, αλλά μπορεί να συμπεριληφθεί στα καθήκοντα του 

διευθυντή), οι 7 από αυτούς δηλώνουν επιφύλαξη ή και άρνηση απέναντι στο νόμο που 

έχει ψηφιστεί. Δεδομένης της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας, της 

προσπάθειας που κάνει το κράτος για να μειώσει τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων, 

αλλά και της έλλειψης αναλυτικής ενημέρωσης για τον τρόπο εφαρμογής του θεσμού, 

το πλαίσιο δράσης του Μέντορα, τη σαφή στοχοθεσία των δράσεών του, υπάρχει ο 

φόβος ότι κάθε πρωτοβουλία σχετικά με τον Μέντορα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει στην 

απομάκρυνσή τους από το επάγγελμα. Έτσι, δημιουργείται φόβος για το ρόλο του 

Μέντορα. Τρεις (3) διευθυντές αναφέρουν ότι είναι νωπές ακόμα οι μνήμες από τους 

επιθεωρητές της εκπαίδευσης, που υπήρχαν παλαιότερα, οι οποίοι παρακολουθούσαν 

«από την κλειδαρότρυπα», όπως τονίζει ένας από αυτούς. Όπως υπογραμμίζουν και οι  

δέκα (10) διευθυντές, χρειάζεται το κράτος να κάνει σαφές σε όλη την εκπαιδευτική 

κοινότητα ότι ο θεσμός του Μέντορα δε σχετίζεται ούτε πρόκειται να συσχετιστεί με το 
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θεσμό της Αξιολόγησης. Μόνο έτσι θα αρθεί η καχυποψία και θα μπορέσουν να 

σχηματιστούν σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ παλαιών και νέων εκπαιδευτικών. Συνεπώς, 

μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο θεσμός του Μέντορα, αφού 

προϋποθέτει μια σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας. Χαρακτηριστικά, έξι (6) 

διευθυντές τονίζουν ότι ο ρόλος του Μέντορα θα πρέπει να είναι «βοηθητικός – 

συμβουλευτικός», μακριά από αξιολόγηση και κριτική. Πάντως και οι δέκα αναφέρουν 

ότι το mentoring είναι μία διαδικασία που γίνεται ως ένα βαθμό άτυπα στα σχολεία, σε 

ανεπίσημο και φιλικό επίπεδο. Υπάρχουν οι πιο έμπειροι εκπαιδευτικοί που 

«αγκαλιάζουν» τους νέους συναδέλφους και τους βοηθούν στο ξεκίνημά τους. 

       Οχτώ (8) από τους δέκα, δηλώνουν ότι θα χρειαστεί να γίνουν επιμορφωτικά 

σεμινάρια για τους έμπειρους εκπαιδευτικούς – εν δυνάμει Μέντορες, ώστε να 

ενημερωθούν κατάλληλα για το πλαίσιο και τους στόχους ενός τέτοιου εγχειρήματος και 

να επιμορφωθούν πάνω στις νέες εκπαιδευτικές εξελίξεις, ώστε να μπορούν να 

αναλάβουν αυτό το ρόλο.  

       Σχετικά με το θέμα των χαρακτηριστικών που θα πρέπει να έχει ένας Μέντορας, τα 

αποτελέσματα έχουν αρκετές ομοιότητες με αυτά της έρευνας που έγινε στη Νέα 

Ζηλανδία από τους Lyn MacDonald και Annaline Flint (2011) και έχει αναλυθεί σε 

προηγούμενο κεφάλαιο της εργασίας. Επτά στους δέκα (7/10) αναφέρουν ότι είναι 

χρήσιμο έως απαραίτητο ένας Μέντορας να έχει τίτλο σπουδών πέραν του πτυχίου 

(εξειδίκευση σε έναν εκπαιδευτικό τομέα), τακτική συμμετοχή σε σεμινάρια, 

δημοσιεύσεις και γενικότερα να μπορεί να πιστοποιήσει ότι παρακολουθεί τις νέες 

εξελίξεις στο κλάδο και γνωρίζει να χειρίζεται τις νέες τεχνολογίες για να εμπλουτίσει 

τη διδασκαλία των μαθητών. Αξιοσημείωτο είναι ότι επτά διευθυντές τονίζουν πως 

σημαντικότερο από τις σπουδές είναι ο Μέντορας να είναι μάχιμος εκπαιδευτικός σε 

τάξη, δηλαδή να έχει πολυετή εμπειρία σε τάξη, για να γνωρίζει τις πρακτικές δυσκολίες 
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που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, αλλά και γενικότερα στη σχολική 

μονάδα (σχέση με συναδέλφους, με γονείς, με τον διευθυντή…). 

«…Ο Μέντορας πρώτα από όλα πρέπει να έχει εμπειρία από τη διδακτική πρακτική. 

Δηλαδή δεν μπορεί να είναι Μέντορας ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει δύο ή πέντε 

χρόνια υπηρεσίας και έχει δύο μεταπτυχιακά, ένα διδακτορικό και ένα μετά-διδακτορικό, 

αλλά στην ουσία δεν έχει την ικανότητα ή τη μεταδοτικότητα ή την εμπειρία να συνθέσει τα 

διαφορετικά πρίσματα θεώρησης που έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αποτελούν το 

εκπαιδευτικό προσωπικό μιας σχολικής μονάδας…» 

Διευθυντής δημοτικού σχολείου ν. Πιερίας 

       Όπως αναφέρουν τρεις (3) διευθυντές σχολιάζοντας το θέμα των ικανοτήτων ενός 

Μέντορα, οι νέοι εκπαιδευτικοί είναι αρκετά καλά κατατοπισμένοι σε θεωρητικά 

ζητήματα και γνώσεις, δεδομένου ότι οι περισσότεροι πρόσφατα αποφοίτησαν από το 

πανεπιστήμιο. Αυτό που κυρίως χρειάζονται από έναν Μέντορα είναι πρακτικές 

συμβουλές και οδηγίες για θέματα που ανακύπτουν μέσα στην τάξη, παιδαγωγικές 

στρατηγικές, συμβουλές για τη διαχείριση των γονέων, για τη διαχείριση του πλήθους 

των υποχρεώσεων που έχει ένας εκπαιδευτικός. Περισσότερο, δηλαδή, χρειάζονται 

συμβουλές και καθοδήγηση στην εφαρμογή των γνώσεων που ήδη έχουν αποκομίσει 

από το Πανεπιστήμιο. 

       Πέρα, όμως από το θέμα των σπουδών και τις εμπειρίας, εννιά από τους δέκα (9/10) 

συμφωνούν ότι ένας Μέντορας χρειάζεται να έχει και άλλες ικανότητες, στάσεις, 

δεξιότητες, ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει μία σχέση εμπιστοσύνης με έναν ή και 

περισσότερους νέους εκπαιδευτικούς. Αυτά τα χαρακτηριστικά συνδέονται με τον 

χαρακτήρα και την προσωπικότητά του. Κατ’ αρχήν, ο Μέντορας χρειάζεται να είναι 

ένας άνθρωπος με όρεξη να βοηθήσει, να συνεισφέρει στην επαγγελματική εξέλιξη ενός 

συναδέλφου και τη βελτίωση της εκπαίδευσης γενικότερα. Κάποια από τα 

χαρακτηριστικά ενός καλού Μέντορα που αναδεικνύονται είναι: «αίσθημα ευθύνης», 



60 
 

«ανθρωπιά», «συνείδηση», «υποστηρικτικός», «συμβουλευτικός», «καθοδηγητικός», 

«έμπνευση εμπιστοσύνης», «φιλικός», «συνεργάσιμος». 

       Κλίμα καχυποψίας και επιφυλακτικότητας υπάρχει και στο ζήτημα του τρόπου 

πιστοποίησης των προσόντων ενός Μέντορα. Όλοι οι διευθυντές ήταν διστακτικοί όταν 

χρειάστηκε να σχολιάσουν αυτό, διότι δεν εμπιστεύονται ότι υπάρχει κάποιος 

αντικειμενικός και αξιοκρατικός τρόπος αξιολόγησης. Αυτό δείχνει, προφανώς, την 

έλλειψη εμπιστοσύνης στις κρατικές διαδικασίες και υποδηλώνει ότι θα υπάρχει 

πιθανώς μειωμένη εμπιστοσύνη στα άτομα που τελικά θα επιλεγούν ως Μέντορες. Οι 

περισσότεροι (7/10) υποστηρίζουν ότι πρέπει να βρεθεί γενικά ένας αντικειμενικός 

τρόπος αξιολόγησης. Ένας διευθυντής πρότεινε το συνδυασμό μεθόδων: εξετάσεις για 

έλεγχο γνώσεων και συστατικές επιστολές από συναδέλφους και διευθυντές για έλεγχο 

της προσωπικότητας. Άλλος πρότεινε ο Μέντορας, πέρα από την πιστοποίηση τυπικών 

προσόντων, να πιστοποιηθεί και μέσα από τη δράση του στο συνδικαλισμό, ώστε να 

φανεί η αγωνιστικότητα και η διάθεση να βοηθήσει τον κλάδο. Άλλος πρότεινε ένας 

Μέντορας να κρίνεται από τα συνέδρια στα οποία συμμετείχε και τις δημοσιεύσεις που 

έχει κάνει σε επιστημονικά περιοδικά, γιατί αυτό δείχνει ότι συνεχίζει να μελετά, έχει 

όρεξη και παρακολουθεί τις παιδαγωγικές εξελίξεις. Τρεις (3) από τους 

συνεντευξιαζόμενους απαξίωσαν τη διαδικασία της συνέντευξης ως μεροληπτική και 

αναξιόπιστη. Γενικότερα, ήταν ίσως το μόνο θέμα συζήτησης στο οποίο προκλήθηκε 

σύγχυση, αβεβαιότητα, γι’ αυτό και προέκυψαν τόσες διαφορετικές ιδέες. 

«…Εγώ θεωρώ ότι είμαστε ακόμα ανώριμοι, δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμα το ΄΄ο γνωστός, 

του γνωστού…κ.λπ.΄΄. Θα πρέπει να βρεθεί ένας οργανισμός που θα διασφαλίζει τη 

διαφάνεια και θα αξιολογεί με τα πραγματικά κριτήρια…» 

Διευθύντρια – Προϊσταμένη νηπιαγωγείου νομού Πιερίας 

       Παρατηρείται για άλλη μια φορά, όπως έγινε και στο θέμα του νόμου για το θεσμό 

του Μέντορα, ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης στις κρατικές δομές και διαδικασίες. 
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Υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στο κράτος – Υπουργείο Παιδείας και στον κλάδο των 

εκπαιδευτικών, που δημιουργεί καχυποψία και προστριβές. 

       Οι εννιά από τους δέκα (9/10) διευθυντές συμφωνούν ότι είναι απαραίτητο να 

δοθούν κίνητρα στους έμπειρους εκπαιδευτικούς, ώστε να δεχτούν να αναλάβουν έναν 

τόσο απαιτητικό και υπεύθυνο ρόλο όπως αυτό του Μέντορα. Οι πέντε (5) από αυτούς 

αναφέρουν τη διευκόλυνση – μείωση στο ωράριο, ενώ αναδεικνύονται και ιδέες όπως η 

οικονομική ενίσχυση και η εκπαιδευτική άδεια για περαιτέρω επιμόρφωση.  

       Όσον αφορά το ρόλο του Διευθυντή και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 

συνεισφέρουν στο θεσμό του Μέντορα, οι εννιά (9) διευθυντές δηλώνουν ότι ανεπίσημα 

έχουν και αυτό το ρόλο. Ο Διευθυντής, δηλαδή, χρειάζεται να έχει μεντορικές 

ικανότητες, για να βοηθά, να εμπνέει, να καθοδηγεί όποιον συνάδελφο της σχολικής 

μονάδας το έχει ανάγκη. Επτά διευθυντές υποστηρίζουν ότι θα τους ενδιέφερε να 

αναλάβουν και επίσημα το ρόλο του Μέντορα, αλλά δεν τους το επιτρέπει ο 

υπερβολικός όγκος εργασίας και οι υποχρεώσεις που έχουν ως διευθυντές. Επειδή στα 

σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν υπάρχει, προς το παρόν, γραμματειακή 

υποστήριξη, οι διευθυντές έχουν πολλές γραφειοκρατικές υποχρεώσεις και, σε 

συνδυασμό με τα υπόλοιπα καθήκοντα του διευθυντή, δεν τους περισσεύει καθόλου 

χρόνος, όπως αναφέρουν. Δύο διευθυντές δηλώνουν ότι δεν θα αναλάμβαναν το ρόλο 

του Μέντορα γιατί, πέραν του φόρτου εργασίας που έχουν ως διευθυντές, δε γνωρίζουν 

αν έχουν τα εχέγγυα και την παιδαγωγική κατάρτιση για κάτι τέτοιο, δεδομένου ότι η 

επιλογή των διευθυντών γίνεται με διαφορετικά κριτήρια, με έμφαση στις διοικητικές 

ικανότητες. 

       Αναφορικά με την επάρκεια του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των σχολείων, οι 

απόψεις διίστανται. Πέντε (5) διευθυντές υποστηρίζουν ότι υπάρχουν όλα τα 

απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που εμπλουτίζουν το μάθημα και μπορούν να βοηθήσουν 

το έργο του Μέντορα. Συγκεκριμένα, δύο από τους πέντε τονίζουν ότι, ενώ ο 
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εξοπλισμός υπάρχει, οι εκπαιδευτικοί δεν τον αξιοποιούν, κυρίως επειδή δεν έχουν 

εμπιστοσύνη στον εαυτό τους ότι μπορούν να χειριστούν σωστά ένα τεχνολογικό 

εργαλείο. Τέσσερις από τους 10  (4/10) διευθυντές θεωρούν απαραίτητο να δοθεί 

οικονομική ενίσχυση από το κράτος για να εξοπλιστούν τα σχολεία με τα απαραίτητα 

τεχνολογικά μέσα. 

  

 

13) Χρήση 3
ου 

εργαλείου 

 

I.  Πληθυσμός-στόχος και  Δείγμα  

       Ο πληθυσμός στον οποίο στοχεύει η έρευνα αυτή είναι οι νέοι εκπαιδευτικοί του 

νομού Πιερίας. Επειδή ο πληθυσμός των νέων εκπαιδευτικών του νομού ήταν αρκετά 

μικρός για να γίνει δειγματοληψία, η έρευνα έγινε στο σύνολο του πληθυσμού, δηλαδή 

της 67 νέους εκπαιδευτικούς του νομού Πιερίας. Άρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το 

δείγμα της έρευνας ταυτίζεται με τον πληθυσμό της. 

II. Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

       Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου. Το 

ερωτηματολόγιο αρχικά περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με το φύλο, της σπουδές, τον 

τόπο και το είδος εργασίας, την οικογενειακή κατάσταση του νέου εκπαιδευτικού. Στη 

συνέχεια, συμπεριλήφθηκε το σταθμισμένο τεστ, ελεγμένο για την εγκυρότητα και την 

αξιοπιστία του, των Tschannen-Moran, M και Hoy, A. W. (2001) «Teacher Self 

Efficacy Scale » (TSES) 
37

,  που μετρά κατά πόσο αισθάνονται αποτελεσματικοί οι νέοι 

εκπαιδευτικοί σε ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει 24 ερωτήσεις, οι οποίες εντάσσονται, μετά από ανάλυση 

                                                             
37 Tschannen-Moran, M & Hoy, A. W. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching 
and Teacher Education, 17, 783-805 



63 
 

παραγόντων που έγινε από της δημιουργούς, σε τρεις κατηγορίες: στην 

αποτελεσματικότητα σχετικά με της νέες στρατηγικές, στην αποτελεσματικότητα 

σχετικά με τη διοίκηση της τάξης και στην αποτελεσματικότητα σχετικά με την 

εμπλοκή των μαθητών. Σε κάθε μία από της ερωτήσεις που περιέγραφαν μία 

εκπαιδευτική δεξιότητα, οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να σημειώσουν κατά πόσο μπορούν να 

επιτύχουν τη δεξιότητα αυτή με τη βοήθεια της κλίμακα Linkert (1: καθόλου, 9: σε πολύ 

μεγάλο βαθμό). Οι δημιουργοί του ερωτηματολογίου το διέθεταν ήδη μεταφρασμένο 

στην ελληνική γλώσσα. Το εργαλείο αυτό, μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα, έχει 

χρησιμοποιηθεί και στην έρευνα του Παπαδόπουλου Θ.Ι. (2013)
38

 και στην έρευνα των 

Καρατράντου Α. – Παναγιωτακόπουλος Χ. (2013)
39

. Από τις δικές τους έρευνες 

αναζητήσαμε την ελληνική μετάφραση των τίτλων των τριών παραγόντων που 

προκύπτουν. Το ερωτηματολόγιο, προτού χρησιμοποιηθεί, δόθηκε στους ίδιους τέσσερις 

σχολικούς συμβούλους στους οποίους είχε δοθεί και το ερωτηματολόγιο για τους 

έμπειρους εκπαιδευτικούς., για να το διαβάσουν, να διακρίνουν αν ανταποκρίνεται 

στους σκοπούς της έρευνας, αν είναι κατανοητό και αν χρειάζεται κάποια λεξιλογική 

τροποποίηση, ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα στην ελληνική κουλτούρα.  

       Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε έντυπη μορφή στους νέους εκπαιδευτικούς, στο 

χώρο εργασίας τους.  

 

 

 

                                                             
38 Παπαδόπουλος, Ι. (2013). Εργασιακή Ικανοποίηση, Οργανωσιακή Επικοινωνία και η Αυτό-
αποτελεσματικότητα των Εκπαιδευτικών: Μια Ποσοτική Μελέτη στους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Άρθρο που παρουσιάστηκε στο διεθνές Ελληνικό Συνέδριο Διοίκησης και Οικονομίας (134 
– 154),8-10 Ιουνίου 2013. Ανακτήθηκε στις 25 Ιουλίου 2014 από 
http://esdo.teilar.gr/files/proceedings/2013/Papadopoulos.pdf 
39

 Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2013). Αλληλεπιδράσεις των ΤΠΕ, της εκπαιδευτικής 
αποτελεσματικότητας και των Θεωριών Οικοδόμησης της Γνώσης: Μια μελέτη περίπτωσης. Άρθρο που 
παρουσιάστηκε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική 
Διαδικασία», 10- 12Μαίου 2013. Ανακτήθηκε στις 25 Ιουλίου από 
http://www.etpe.eu/new/conf?cid=20 
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III. Μέθοδος επεξεργασίας δεδομένων 

 

       Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω των ερωτηματολογίων αναλύθηκαν με το 

στατιστικό πρόγραμμα Στατιστικής Επεξεργασίας Δεδομένων S.P.S.S. 

 

IV. Ανάλυση αποτελεσμάτων – Συμπεράσματα 

 

 

       Από τους 67 νέους εκπαιδευτικούς, οι 62 είναι γυναίκες (92,5%) και οι 5 είναι 

άντρες (7,5%).  
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       Οι περισσότεροι από τους νέους εκπαιδευτικούς είναι άγαμοι (76,1%), μερικοί είναι 

έγγαμοι (23,4%) και μόλις το 1,5% από αυτούς ανήκει σε άλλη κατηγορία.  

Πίνακας συχνοτήτων για τη μεταβλητή Αριθμός τέκνων 

 Συχνότητα Ποσοστό Σχετική 

Συχνότητα 

Αθροιστική Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρα 

0 54 80,6% 80,6% 80,6% 

1 8 11,9% 11,9% 92,5% 

2 5 7,5% 7,5% 100,0% 

Σύνολο 67 100,0% 100,0%  

 

       Οι 54 νέοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν παιδιά (80,6%), οχτώ από αυτούς έχουν ένα 

παιδί (11,9%) και πέντε νέοι εκπαιδευτικοί έχουν δύο παιδιά (7,5%). 
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Πίνακας συχνοτήτων για τη μεταβλητή Χρόνια προϋπηρεσίας 

 Συχνότητα Ποσοστό Σχετική 

Συχνότητα 

Αθροιστική Σχετική 

Συχνότητα 

Έγκυρα 

1 18 26,9 26,9 26,9 

2 13 19,4 19,4 46,3 

3 5 7,5 7,5 53,7 

4 6 9,0 9,0 62,7 

5 25 37,3 37,3 100,0 

Σύνολο 67 100,0 100,0  

 

       Τα χρόνια προϋπηρεσίας των νέων εκπαιδευτικών κυμαίνονται από ένα έως πέντε. 

Οι 18 από αυτούς έχουν μόνο ένα χρόνο προϋπηρεσίας (26,9%), 13 εκπαιδευτικοί 

βρίσκονται στα δύο χρόνια προϋπηρεσίας (19,4%), τρία χρόνια προϋπηρεσίας έχουν 5 

νέοι εκπαιδευτικοί (7,5%). 6 νέοι εκπαιδευτικοί έχουν 4 χρόνια προϋπηρεσίας και 25 

νέοι εκπαιδευτικοί έχουν 5 χρόνια προϋπηρεσίας (37,3%). Να σημειωθεί ότι τα 

ερωτηματολόγια μοιράστηκαν προς το τέλος της σχολικής χρονιάς και, έτσι, ο κάθε 

εκπαιδευτικός είχε στρογγυλό αριθμό χρόνων προϋπηρεσίας.  
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       Οι 58 νέοι εκπαιδευτικοί εργάζονται σε Δημοτικό σχολείο (86,6%) και οι υπόλοιποι 

9 εργάζονται σε νηπιαγωγείο (13,4%). 

 

       Σε δημόσιο σχολείο εργάζονται οι 47 νέοι εκπαιδευτικοί (70,1%), ενώ οι 20 νέοι 

εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε ιδιωτικό σχολείο (29,9%). 
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      Οι νέοι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε σχολείο/νηπιαγωγείο εντός της Κατερίνης 

είναι 47 (70,1%), ενώ αυτοί που εργάζονται εκτός Κατερίνης είναι 20 (29,9%). 

 

       Ο ανώτερος τίτλος σπουδών που έχουν οι 59 νέοι εκπαιδευτικοί είναι το πτυχίο του 

Πανεπιστημίου (88,1%). Οι 8 κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (11,9%). 
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Αυτό-αποτελεσματικότητα νέων εκπαιδευτικών 
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       Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει σε μορφή ποσοστού τη συχνότητα των 

απαντήσεων που δίνουν οι νέοι εκπαιδευτικοί σε κάθε μία από τις 24 ερωτήσεις.       
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       Σε γενικές γραμμές, παρατηρείται ότι υπάρχουν αρκετά αυξημένα ποσοστά αυτό-

αποτελεσματικότητας και αυτό είναι θετικό γεγονός. Ακόμα και αν υπάρχει περίπτωση 

να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους, αυτό λειτουργεί προς όφελος της εκπαίδευσης, 

σύμφωνα με τον Bandura (1997). Διότι, ένας εκπαιδευτικός που υπερεκτιμά λίγο τις 

δυνάμεις του, καταβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια την ώρα της διδασκαλίας ώστε να 

αξιοποιήσει τις δεξιότητες που διαθέτει και να σταθεί αντάξιος των προσδοκιών που 

έχει ο ίδιος για τον εαυτό του
40

. Βέβαια, μπορούμε να εντοπίσουμε κάποιες ερωτήσεις, 

όπου τα ποσοστά αυτό-αποτελεσματικότητας είναι αρκετά μειωμένα, σε σχέση με τις 

υπόλοιπες, που σημαίνει ότι σε αυτούς τους τομείς οι νέοι εκπαιδευτικοί χρειάζονται 

περισσότερη ενίσχυση. 

        Υπογραμμίζουμε τις ερωτήσεις στις οποίες σημειώνονται τα μεγαλύτερα ποσοστά 

ελλιπούς αυτό-αποτελεσματικότητας, δηλαδή υπάρχουν αυξημένα ποσοστά των νέων 

εκπαιδευτικών που δηλώνουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν σε κάποιο βαθμό, σε 

μικρό βαθμό ή και καθόλου.  Πιο συγκεκριμένα, οι νέοι εκπαιδευτικοί, σε ποσοστό 

52,3% θεωρούν ότι μπορούν σε κάποιο βαθμό/μικρό βαθμό/ καθόλου να παρακινούν 

τους μαθητές που δείχνουν μειωμένο ενδιαφέρον. Σχεδόν οι μισοί από τους νέους 

εκπαιδευτικούς (49,3 %) πιστεύουν ότι μπορούν σε κάποιο βαθμό/μικρό βαθμό/ 

καθόλου  να αντιμετωπίσουν τους απείθαρχους μαθητές. Αναφορικά με τη σχέση του 

νέου εκπαιδευτικού με τους γονείς των μαθητών, το 44,7% των νέων εκπαιδευτικών 

θεωρούν ότι τα καταφέρνουν σε κάποιο βαθμό/μικρό βαθμό/ καθόλου  να βοηθούν τις 

οικογένειες, ώστε με τη σειρά τους να βοηθήσουν τα παιδιά τους να τα πάνε καλά στο 

σχολείο. Οι 28 από του 67 νέους εκπαιδευτικούς (43,3%) νομίζουν ότι μπορούν σε 

κάποιο βαθμό ή σε μικρό βαθμό να βοηθούν τους μαθητές ώστε να εκτιμούν την αξία 

της μάθησης. 

                                                             
40 Tschannen–Moran, M., Hoy, W.A. (2007). The differential antecedents of self-efficacy beliefs of novice 
and experienced teachers. Teaching and Teacher Education, 23, 944 – 956, σελ. 946 
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       Στα πλαίσια της προσπάθειας περαιτέρω διερεύνησης, βασιστήκαμε στην ανάλυση 

παραγόντων που έγινε από τους δημιουργούς, χωρίσαμε τις ερωτήσεις στις τρεις 

κατηγορίες – παράγοντες (εμπλοκή μαθητών, εκπαιδευτικές στρατηγικές, διαχείριση της 

τάξης). Σε κάθε μία από τις ερωτήσεις, σημειώνεται ένα σκορ από το 1 έως το 9, 

ανάλογα με την απάντηση που δίνει ο νέος εκπαιδευτικός πάνω στην κλίμακα Linkert. 

Τα σκορ από τις ερωτήσεις που ανήκουν στην ίδια κατηγορία – παράγοντα αθροίστηκαν 

και υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι των συνολικών σκορ που συγκεντρώθηκαν σε κάθε 

μία από αυτές. Προφανώς, το μέγιστο σκορ που μπορεί να έχει η κάθε κατηγορία, 

δεδομένου ότι η κάθε κατηγορία περιλαμβάνει 8 ερωτήσεις, είναι 72 κατά μέσο όρο. 

Παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί.. 

 

       Βλέπουμε ότι τα σκορ που σημειώθηκαν βρίσκονται πολύ κοντά. Συγκεκριμένα, η 

αυτό-αποτελεσματικότητα των νέων εκπαιδευτικών ως προς τη διαχείριση της τάξης 

αγγίζει, κατά μέσο όρο, το 55,12 ενώ ο μέσος όρος της αυτό-αποτελεσματικότητας των 

νέων εκπαιδευτικών ως προς τις εκπαιδευτικές στρατηγικές βρίσκεται στο 55,72. 

Αναφορικά με την αυτό-αποτελεσματικότητα των νέων εκπαιδευτικών ως προς την 

εμπλοκή των μαθητών, ο μέσος όρος αγγίζει το 54,4. Οι διαφοροποιήσεις των μέσων 

53,5 54 54,5 55 55,5 56 

Αυτο-αποτελεσματικότητα στην 
εμπλοκή των μαθητών 

Αυτο-αποτελεσματικότητα σε 
εκπαιδευτικές στρατηγικές 

Αυτο-αποτελεσματικότητα στη 
διαχείριση της τάξης 

Σειρά1 
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όρων είναι πολύ μικρές, άρα, δεν προκύπτει ότι οι νέοι εκπαιδευτικοί έχουν περισσότερο 

αυξημένη/μειωμένη αυτοπεποίθηση σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία. 

 

       Θεωρήθηκε ενδιαφέρον να μελετηθεί, επίσης, αν τα χρόνια προϋπηρεσίας 

σχετίζονται με την αυτό-αποτελεσματικότητα των νέων εκπαιδευτικών στην εμπλοκή 

των μαθητών, στις εκπαιδευτικές στρατηγικές, στη διαχείριση της τάξης. Να σημειωθεί 

ότι επειδή το εύρος των ετών προϋπηρεσίας είναι πολύ μικρό, η μεταβλητή των χρόνων 

προϋπηρεσίας χρησιμοποιήθηκε ως κατηγορική. Δηλαδή, το κάθε ένα έτος συνιστά μία 

κατηγορία, ώστε να είναι εφικτό να μελετηθεί αν υπάρχουν διαφορές στην αυτό-

αποτελεσματικότητα που σχετίζονται με τα χρόνια προϋπηρεσίας των νέων 

εκπαιδευτικών. Ακολουθεί, για κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες – παράγοντες, ο 

πίνακας περιγραφικών στατιστικών για κάθε ένα έτος προϋπηρεσίας και χρήση της 

μεθόδου στατιστικής ανάλυσης anova, μαζί με τον απαραίτητο έλεγχο ομοιογένειας της 

διασποράς και κανονικότητας, ώστε να διερευνηθεί αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις 

απαντήσεις των νέων εκπαιδευτικών, που σχετίζονται με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους. 

Αυτό-αποτελεσματικότητα στην εμπλοκή των μαθητών 

 

 πλήθος Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Τυπικό 

σφάλμα 

για τη 

μέση τιμή 

95% Διάστημα εμπιστοσύνης για 

τη μέση βαθμολογία 

Ελάχιστο Μέγιστο 

Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή 

1 18 50,83 6,854 1,615 47,43 54,24 38 60 

2 13 57,77 7,429 2,060 53,28 62,26 47 68 

3 5 54,20 4,817 2,154 48,22 60,18 48 58 

4 6 52,33 4,320 1,764 47,80 56,87 48 60 

5 25 55,76 6,648 1,330 53,02 58,50 42 68 

Total 67 54,40 6,915 ,845 52,72 56,09 38 68 

 
 

       Στον πίνακα περιγραφικών χαρακτηριστικών που προηγείται, παρατηρούμε ότι η 

μέση βαθμολογία των εκπαιδευτικών της 2
ης

 κατηγορίας που είναι 2 χρόνια 
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προϋπηρεσίας φαίνεται να είναι καλύτερη, ενώ αυτή της 1
ης

 κατηγορίας που είναι 1 

χρόνος δείχνει να είναι η χειρότερη.  

 

 

 

 

 

Έλεγχος ομοιογένειας της Διασποράς 

Αποτελεσματικότητα στην εμπλοκή των μαθητών 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,085 4 62 ,372 

 
 

       Στον παραπάνω πίνακα, μας δίνεται η τιμή, οι βαθμοί ελευθερίας και η p-τιμή του 

στατιστικού τεστ του Levene για τον έλεγχο της υπόθεσης των ίσων διακυμάνσεων. 

Συμπεραίνουμε ότι η υπόθεση της ισότητας των διακυμάνσεων δε μπορεί να απορριφθεί 

(p-τιμή=0,372>0.05). (Έχουμε ίσες διακυμάνσεις) 

 

 

Έλεγχος κανονικότητας 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Residual for score_a ,081 67 ,200
*
 ,969 67 ,097 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
 

       Από τον παραπάνω πίνακα ελέγχουμε την κανονικότητα των καταλοίπων. Ο 

έλεγχος της υπόθεσης για την κανονικότητα των καταλοίπων δε μπορεί να απορριφθεί, 

επειδή p-τιμή=0,097>0.05. 

 

 

ANOVA 

Αυτο-αποτελεσματικότητα στην εμπλοκή των μαθητών 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 448,618 4 112,155 2,568 ,051 

Within Groups 2707,501 62 43,669   

Total 3156,119 66    
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       Στον πίνακα ANOVA μας δίνεται ο πίνακας ΑΝΑΔΙΑ και όλες οι πληροφορίες που 

περιέχονται σε αυτόν. Από την τιμή και την p-τιμή του F στατιστικού τεστ προκύπτει 

ότι η υπόθεση της ισότητας των μέσων τιμών δεν απορρίπτεται (p-τιμή>0.05). 

       Άρα, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη μέση βαθμολογία των 

εκπαιδευτικών ως προς τα χρόνια προϋπηρεσίας. 

 

 

Αυτο-αποτελεσματικότητα σε εκπαιδευτικές στρατηγικές 

 

 πλήθος Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Τυπικό 

σφάλμα 

για τη 

μέση τιμή 

95% Διάστημα εμπιστοσύνης για 

τη μέση βαθμολογία 

Ελάχιστο Μέγιστο 

Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή 

1 18 52,56 6,582 1,551 49,28 55,83 37 61 

2 13 56,00 6,696 1,857 51,95 60,05 45 67 

3 5 55,80 4,604 2,059 50,08 61,52 50 61 

4 6 52,50 2,588 1,057 49,78 55,22 50 57 

5 25 58,60 5,268 1,054 56,43 60,77 50 69 

Σύνολο 67 55,72 6,166 ,753 54,21 57,22 37 69 

 
 

 

Έλεγχος ομοιογένειας της Διασποράς 

Αποτελεσματικότητα σε εκπαιδευτικές στρατηγικές 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,399 4 62 ,245 

 
       Από τον πίνακα ελέγχου της ομοιογένειας της διασποράς, μας δίνεται η τιμή, οι 

βαθμοί ελευθερίας και η p-τιμή του στατιστικού τεστ του Levene για τον έλεγχο της 

υπόθεσης των ίσων διακυμάνσεων. Συμπεραίνουμε ότι η υπόθεση της ισότητας των 

διακυμάνσεων δε μπορεί να απορριφθεί (p-τιμή=0,245>0.05). (Έχουμε ίσες 

διακυμάνσεις). 

 

 

 

Έλεγχος κανονικότητας 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Residual for score_b ,061 67 ,200
*
 ,986 67 ,664 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
       Από τον παραπάνω πίνακα ελέγχουμε την κανονικότητα των καταλοίπων. Ο 

έλεγχος της υπόθεσης για την κανονικότητα των καταλοίπων δε μπορεί να απορριφθεί, 

επειδή p-τιμή=0,664>0.05. 
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ANOVA 

Αυτό-αποτελεσματικότητα σε εκπαιδευτικές στρατηγικές 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 450,867 4 112,717 3,395 ,014 

Within Groups 2058,744 62 33,206   

Total 2509,612 66    

 
       Στον πίνακα ANOVA μας δίνεται ο πίνακας ΑΝΑΔΙΑ και όλες οι πληροφορίες που 

περιέχονται σε αυτόν. Από την τιμή και την p-τιμή του F στατιστικού τεστ προκύπτει 

ότι η υπόθεση της ισότητας των μέσων τιμών  απορρίπτεται (p-τιμή<0.05). 

       Άρα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στη μέση βαθμολογία των 

εκπαιδευτικών ως προς τις εκπαιδευτικές στρατηγικές και στα χρόνια προϋπηρεσίας. 

Συγκεκριμένα, η διαφορά εντοπίζεται, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα που ακολουθεί, 

ανάμεσα στους νέους εκπαιδευτικούς με ένα έτος προϋπηρεσίας και τους νέους 

εκπαιδευτικούς με πέντε χρόνια προϋπηρεσίας. 
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Αυτό-αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της τάξης 

 

 πλήθος Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Τυπικό 

σφάλμα 

για τη 

μέση τιμή 

95% Διάστημα εμπιστοσύνης για 

τη μέση βαθμολογία 

Ελάχιστο Μέγιστο 

Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή 

1 18 52,33 7,934 1,870 48,39 56,28 35 62 

2 13 56,31 7,087 1,966 52,02 60,59 48 69 

3 5 53,80 4,266 1,908 48,50 59,10 48 58 

4 6 54,83 7,083 2,892 47,40 62,27 47 68 

5 25 56,84 7,760 1,552 53,64 60,04 42 70 

Σύνολο 67 55,12 7,470 ,913 53,30 56,94 35 70 

 

       Οι μέσοι όροι των βαθμολογιών/σκορ που συγκεντρώθηκαν για κάθε έτος, 

αναφορικά με τη διαχείριση της τάξης, συγκλίνουν πολύ μεταξύ τους, αφού κυμαίνονται 

από το 52,33 έως το 56,84. 

 

 

 

Έλεγχος ομοιογένειας της Διασποράς 

Αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της τάξης 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,757 4 62 ,558 

 
       Από τον πίνακα ελέγχου της ομοιογένειας της διασποράς, συμπεραίνουμε ότι η 

υπόθεση της ισότητας των διακυμάνσεων δε μπορεί να απορριφθεί (p-

τιμή=0,558>0.05). Έχουμε ίσες διακυμάνσεις. 

 

 

 

Έλεγχος κανονικότητας 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Residual for score_c ,067 67 ,200
*
 ,983 67 ,489 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
       Από τον παραπάνω πίνακα ελέγχουμε την κανονικότητα των καταλοίπων. Ο 

έλεγχος της υπόθεσης για την κανονικότητα των καταλοίπων δε μπορεί να απορριφθεί, 

επειδή p-τιμή=0,489>0.05. 
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ANOVA 

Αυτό-αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της τάξης 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 241,282 4 60,321 1,087 ,371 

Within Groups 3441,763 62 55,512   

Total 3683,045 66    

 

      Στον πίνακα ANOVA που προηγείται μας δίνεται ο πίνακας ΑΝΑΔΙΑ και όλες οι 

πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν. Από την τιμή και την p-τιμή του F στατιστικού 

τεστ προκύπτει ότι η υπόθεση της ισότητας των μέσων τιμών δεν απορρίπτεται (p-

τιμή>0.05). 

       Επομένως, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη μέση βαθμολογία των 

εκπαιδευτικών ως προς τα χρόνια προϋπηρεσίας. 

 

 

14) Τριγωνοποίηση αποτελεσμάτων – Συζήτηση 

    Το θέμα του Μέντορα, λοιπόν, προσεγγίστηκε από διαφορετικές οπτικές γωνίες και 

με διαφορετικά εργαλεία, ώστε να υπάρχει πλουραλισμός πληροφοριών και να 

διαμορφωθεί μία όσο το δυνατό σφαιρικότερη εικόνα της πραγματικότητας. Στη 

συνέχεια, συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί, ώστε να 

διεξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα και να γίνει σύγκριση με παρεμφερείς έρευνες που 

έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν. 

       Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τη μελέτη των έμπειρων 

εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε τάξη, αλλά και των διευθυντών,  συγκλίνουν πολύ. Το 

πρώτο και βασικό στοιχείο που αναδεικνύεται είναι η δυσπιστία, η ανασφάλεια. 

Υπάρχει καχυποψία για τους σκοπούς του Υπουργείου παιδείας, οπότε και ο θεσμός του 

Μέντορα αντιμετωπίζεται με την ίδια καχυποψία. Πόσο μάλλον σε μία χρονική περίοδο 

όπου το ζήτημα της Αξιολόγησης στα σχολεία έχει πυροδοτήσει πολλές εντάσεις 

ανάμεσα στον εκπαιδευτικό κλάδο και στην κυβέρνηση. Αυτή η σύγχυση ανάμεσα στο 

θεσμό του Μέντορα και της Αξιολόγησης πιθανώς προκύπτει από τη διατύπωση του 

νόμου, ένα βασικό σημείο του οποίου παρατίθεται στη συνέχεια (νόμος 3848/2010, 

άρθρο 4): 
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       Αν εφαρμοστεί τελικά ο θεσμός του Μέντορα, δεν είναι σαφές αν κατά την 

αξιολόγηση του νέου εκπαιδευτικού θα λαμβάνεται υπόψη και η αναφορά του Μέντορα 

για την πρόοδό του. Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι διευθυντές συμφωνούν ότι ο 

θεσμός του Μέντορα πρέπει να λειτουργήσει χωρίς στοιχεία επίσημης αξιολόγησης, για 

να μην υπάρχει ο φόβος της κρίσης, η έλλειψη εμπιστοσύνης. Ο Μέντορας να 

λειτουργεί ως βοηθός, σύμβουλος, συνεργάτης του νέου εκπαιδευτικού, ώστε να 

δημιουργείται μία ειλικρινής και ουσιαστική σχέση και να αποφέρει θετικά 

αποτελέσματα στο μαθησιακό έργο. Τόσο από την ανοιχτή ερώτηση του 

ερωτηματολογίου για τους έμπειρους εκπαιδευτικούς, όσο και από τις συνεντεύξεις, 

προκύπτει ότι βασικό στοιχείο για την επιτυχία του θεσμού είναι η σχέση εμπιστοσύνης. 

     Η καχυποψία, βέβαια, που προαναφέρθηκε, πηγάζει και από το γεγονός της άγνοιας 

περί του θεσμού αυτού και του τρόπου εφαρμογής του στην Ελλάδα. Η πλειοψηφία των 

έμπειρων εκπαιδευτικών, αλλά και των διευθυντών υποστηρίζουν ότι δεν έχει υπάρξει 

επίσημη και αναλυτική ενημέρωση, οπότε οι μόνες γνώσεις τους για το θέμα 

προέρχονται άλλες πηγές, όπως το διαδίκτυο, από όπου ενημερώνονται για τη 
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λειτουργία του θεσμού στο εξωτερικό. Πριν εφαρμοστεί, συνεπώς, ο θεσμός του 

Μέντορα, χρειάζεται να γίνει σαφής και οργανωμένη ενημέρωση σε όλους τους 

εκπαιδευτικούς, σχετικά με τους σκοπούς, τους στόχους του προγράμματος, τις 

αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις ενός Μέντορα, τον ακριβή τρόπο και τις συνθήκες 

εφαρμογής.  

       Υπάρχει αρκετά μεγάλη σύγκλιση απόψεων σχετικά με το θέμα της επιμόρφωσης των εν 

δυνάμει Μεντόρων. Πέραν από την πιστοποίηση των γνώσεων και των ικανοτήτων τους, 

χρειάζεται να γίνουν σεμινάρια επιμορφωτικά. Η ανάγκη επιμόρφωσης είναι το δεύτερο 

σημαντικότερο ζήτημα που προβληματίζει τους έμπειρους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε 

τάξη. Γίνεται σαφές από τα αποτελέσματα χρήσης του πρώτου ερευνητικού εργαλείου 

ότι οι έμπειροι εκπαιδευτικοί, για να αισθανθούν έτοιμοι να αναλάβουν το ρόλο του 

Μέντορα, έχουν ανάγκη επιμόρφωσης πάνω σε ζητήματα διδακτικής, στρατηγικών που 

επηρεάζουν το μαθησιακό αποτέλεσμα, αλλά και στρατηγικών σχετικών με την ειδική 

αγωγή και την εκπαίδευση μειονοτήτων. Τα αποτελέσματα αυτά συγκλίνουν πολύ με 

αυτά της έρευνας των Barrera, A., Braley, R.T. και Slate, J.R. Και στη δική τους έρευνα, 

αυτές οι τρεις προϋποθέσεις σχετικά με την επιμόρφωση αναδεικνύονται πρώτες, αλλά 

με διαφορετική σειρά. Πιο συγκεκριμένα, η επιμόρφωση σε θέματα ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης μειονοτήτων έρχεται πρώτη και μετά ακολουθεί η επιμόρφωση σχετικά με 

τις διδακτικές στρατηγικές. Τρίτη βασική προϋπόθεση εμφανίζεται να είναι η 

επιμόρφωση σχετικά με τις στρατηγικές που επηρεάζουν το μαθησιακό αποτέλεσμα. Η 

ανάγκη, βέβαια, της επιμόρφωσης των εν δυνάμει Μεντόρων καθίσταται ακόμα πιο 

σημαντική, αν λάβουμε υπόψη τα αποτελέσματα του τρίτου εργαλείου, από όπου φαίνεται 

πως οι νέοι εκπαιδευτικοί χρειάζονται καθοδήγηση ώστε να παρακινήσουν το ενδιαφέρον των 

μαθητών, να εμπλέξουν και τους πιο αδύναμους στη μαθησιακή διαδικασία, να συνεργαστούν 

με τους γονείς. 
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            Σε ότι αφορά τις απαραίτητες προϋποθέσεις σε επίπεδο συναδελφικό, ώστε να 

λειτουργήσει σωστά ο θεσμός του Μέντορα οι έμπειροι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι 

χρειάζεται να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα μεταξύ συναδέλφων, να τεθούν 

απόλυτα συγκεκριμένοι στόχοι και ο Μέντορας να παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη 

προς όφελος των μαθητών. Να σημειωθεί ότι η σειρά με την οποία κατηγοριοποιήθηκαν οι 

τρεις βασικότερες προϋποθέσεις, που βασίζεται στα ποσοστά που συγκέντρωσαν, είναι ίδια 

με τη σειρά που αναδείχτηκε στην έρευνα των Barrera, A., Braley, R.T. και Slate, J.R. Στην 

έρευνά τους, οι τρεις πρώτες προϋποθέσεις που αναδείχτηκαν είναι αυτές που αναφέρθηκαν 

και σε αυτή την έρευνα, αλλά συγκέντρωσαν πιο αυξημένα ποσοστά (95,7%, 91,3%, 82,6% - 

13% αντίστοιχα). 

        

       Σχετικά με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται σε επίπεδο διοίκησης ώστε να 

εφαρμοστεί σωστά ο θεσμός του Μέντορα,, οι έμπειροι εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη να 

γνωρίζουν ποιες ακριβώς είναι οι αρμοδιότητες του ρόλου του Μέντορα και ποια είναι 

τα όριά τους. Χρειάζεται να ξέρουν ότι θα υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος, για να 

γίνονται οι συναντήσεις με τον νέο εκπαιδευτικό, αλλά και με τη διεύθυνση ώστε να 

συζητούν για την πορεία του προγράμματος, ότι θα υπάρχει η δυνατότητα και ο χρόνος 

για τη συνεργασία με τον νέο εκπαιδευτικό, τη συζήτηση, την παρατήρηση 

υποδειγματικής διδασκαλίας, τη διεξαγωγή συμπερασμάτων. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά 

σημαντικό να ξέρουν ότι οι απόψεις τους εισακούγονται και πως ο τρόπος που θα 

λειτουργήσει ο θεσμός του Μέντορα θα βασιστεί στον τρόπο που τον αντιλαμβάνεται 

και τον χρειάζεται ο εκπαιδευτικός κλάδος. Και σε αυτή την κατηγορία προϋποθέσεων, 

τα αποτελέσματα διαμορφώνονται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο, όπως στην έρευνα των 

Barrera, A., Braley, R.T. και Slate, J.R.  Αναδεικνύονται ως βασικές οι ίδιες 

προϋποθέσεις που αναλύθηκαν παραπάνω, με ποσοστά που διαφοροποιούνται ελάχιστα. 

Συγκεκριμένα, στη δική τους έρευνα, τα συνολικά ποσοστά όσων απάντησαν ότι είναι 
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αρκετά και απόλυτα σημαντικά στις προϋποθέσεις που αναλύθηκαν παραπάνω και με τη 

σειρά που αναλύθηκαν, είναι αντίστοιχα:  89,2%, 82,6%, 86,9%, 84,8%. 

        

     Συνοψίζοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις σε επίπεδο υλικοτεχνικό ώστε να 

λειτουργήσει ομαλά ο θεσμός του Μέντορα, οι έμπειροι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι 

πρέπει το σχολείο να δίνει σαφείς οδηγίες για τη λειτουργία του προγράμματος και να 

παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα τεχνολογίας που εμπλουτίζουν τη διδασκαλία. 

Επιπρόσθετα, θεωρούν απαραίτητο ο εκπαιδευτικός που θα αναλάβει το ρόλο του 

μέντορα να έχει τις κατάλληλες ικανότητες και αυτές να είναι πιστοποιημένες, ζήτημα 

το οποίο απασχολεί και τους διευθυντές, όπως προκύπτει από την ανάλυση των 

συνεντεύξεων. Επίσης, κατά τη γνώμη των έμπειρων εκπαιδευτικών, είναι καλό η 

διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να παρέχει τους στόχους και τα 

χρονοδιαγράμματα του προγράμματος, χωρίς βέβαια να είναι απόλυτα απαραίτητη η 

τακτική επικοινωνία με αυτή.  Σε σχέση με τη έρευνα των Barrera, A., Braley, R.T. και 

Slate, J.R., σε αυτήν την κατηγορία υπάρχουν πολλά σημεία σύγκλισης, αλλά και 

κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις. Οι τέσσερις πιο βασικές προϋποθέσεις, όπως 

προέκυψαν στην έρευνά μας, συμπίπτουν με τις τέσσερις βασικότερες προϋποθέσεις της 

αμερικάνικης έρευνας. Και στη έρευνά τους, δηλαδή, προέκυψε ότι βασική προϋπόθεση 

είναι το σχολείο να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες για το 

πρόγραμμα mentoring (συνολικά: 96,9%, αρκετά σημαντικό: 39,1%, απόλυτα 

σημαντικό: 7,8%). Μόνο που στην αμερικάνικη έρευνα, το ποσοστό των εκπαιδευτικών 

που θεώρησαν από αρκετά ως απόλυτα σημαντικό την πιστοποίηση των ικανοτήτων του 

εκπαιδευτικού που θα αναλάβει το ρόλο του Μέντορα (95,6%), είναι ίδιο με το ποσοστό 

όσων επιθυμούν την παροχή όλων των τεχνολογικών μέσων κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας και ίδιο με όσους πιστεύουν ότι χρειάζεται να παρέχεται από την 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ένα αναλυτικό πρόγραμμα με ξεκάθαρους στόχους του 
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προγράμματος και χρονοδιάγραμμα για κάθε έναν. Ενώ δηλαδή στην ελληνική έρευνα 

αυτή η προϋπόθεση θεωρείται τέταρτη πιο βασική, στην αμερικάνικη είναι εξίσου 

σημαντική με τις άλλες δύο. Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί και κάτι ακόμα. Ενώ στην 

αμερικάνικη έρευνα το ποσοστό των έμπειρων εκπαιδευτικών που θεωρεί αρκετά έως 

απόλυτα σημαντικό να υπάρχει τακτική επικοινωνία για την πορεία του προγράμματος 

μεταξύ του σχολείου και της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού, μέσω 

αποστολής πληροφοριών και ενδεικτικών βίντεο από το πρόγραμμα, αγγίζει το 91,4%, 

το αντίστοιχο ποσοστό στην παρούσα έρευνα φτάνει στο 69,2 %. Και αυτή είναι η 

μοναδική σημαντική απόκλιση στα αποτελέσματα των δύο ερευνών. Φαίνεται ότι μία 

μερίδα των έμπειρων εκπαιδευτικών δε θεωρούν σημαντική τη συχνή επικοινωνία με 

την διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γεγονός που φαίνεται λογικό, αν 

συνδυαστεί με τα υψηλά ποσοστά καχυποψίας που σημειώθηκαν ως προς τις προθέσεις 

της διοίκησης της εκπαίδευσης. 

 

15) Αναμενόμενα οφέλη από την έρευνα 

 

       Αυτή η έρευνα αντικατοπτρίζει τη στάση των εκπαιδευτικών του νομού 

Πιερίας απέναντι στη θέσπιση νόμου για την εφαρμογή του θεσμού του Μέντορα. Για 

να μπορέσει να τεθεί σε λειτουργία αυτός ο θεσμός και να είναι αποτελεσματικός, θα 

χρειαστεί να προσεγγίσει τις αντιλήψεις και τις ανάγκες των ενδιαφερομένων, ώστε να 

έχει την αποδοχή τους. Συνεπώς, η παρούσα εργασία μπορεί να χρησιμεύσει ως 

συμπληρωματικό εργαλείο - οδηγός για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 

προγράμματος προετοιμασίας έμπειρων εκπαιδευτικών για να αναλάβουν το ρόλο του 

Μέντορα. Ένα πρόγραμμα που να δραστηριοποιείται σε τρεις άξονες: στην αναλυτική 

ενημέρωση για τους στόχους και τον τρόπο εφαρμογής του θεσμού, στην εκπαιδευτική 
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επιμόρφωση πάνω σε διδακτικές πρακτικές τις οποίες έχουν ανάγκη οι νέοι 

εκπαιδευτικοί για να αυξήσουν την αυτό-αποτελεσματικότητά τους, καθώς και στην 

επιμόρφωση σε θέματα ψυχολογίας, ώστε να αποκτήσουν τις δεξιότητες που 

χρειάζονται για να αναπτυχθεί μία σχέση ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης με τον νέο 

εκπαιδευτικό. 

 

 

16) Περιορισμοί της έρευνας 

       Οι έρευνα πραγματοποιήθηκε σε έναν μόνο από τους νομούς της Ελλάδας (νομός 

Πιερίας), που σημαίνει ότι τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι γενικεύσιμα σε όλο τον 

εκπαιδευτικό κλάδο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. 

  

17) Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

       Θα ήταν ενδιαφέρον αυτή η έρευνα να επαναληφθεί, αλλά σε πανελλήνιο επίπεδο. 

Να διερευνηθούν, δηλαδή οι απόψεις έμπειρων εκπαιδευτικών και διευθυντών από όλη 

την Ελλάδα σχετικά με το θεσμό του Μέντορα και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του. 

Επίσης να μελετηθεί η αποτελεσματικότητα στη διδασκαλία των νέων εκπαιδευτικών 

της χώρας.  
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I. Ερωτηματολόγιο για έμπειρους εκπαιδευτικούς 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Σκοπός  αυτού   του   ερωτηματολογίου   είναι  να   ερευνήσει  τις   απόψεις  των 

έμπειρων εκπαιδευτικών σχετικά με τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες 

ώστε να λειτουργήσει ο θεσμός του μέντορα στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, 

ερευνάται τι είδους υποστήριξη (σε επίπεδο συναδελφικό, επιμορφωτικό, 

υλικοτεχνικό και διοικητικό ) χρειάζεται ένας έμπειρος εκπαιδευτικός ώστε να 

αναλάβει το ρόλο του μέντορα. 

 

 

 

Παρακαλείστε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις με ειλικρίνεια. Το ερωτηματολόγιο 

θα επιστραφεί ανώνυμα, χωρίς να αναγράφει το όνομά σας. 

 

Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. 

Δάφκου Βασιλική
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Φύλο:      Άνδρας                                           Γυναίκα 

 

 

 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος     

                                                     Άγαμος    

                                                     Άλλο   

Αριθμός τέκνων 

 

 

Χρόνια  προϋπηρεσίας: ……………… 

 

Εργάζομαι σε:  Δημοτικό σχολείο                                    Νηπιαγωγείο 

 

 

 

 

 

Το σχολείο/νηπιαγωγείο στο οποίο εργάζομαι είναι:   Δημόσιο                     Ιδιωτικό 

 

 

 

 

Το σχολείο/ νηπιαγωγείο στο οποίο εργάζομαι βρίσκεται 

…………………………………………………….. (σημειώστε πόλη ή χωριό και νομό) 
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Σπουδές: (σημειώστε το ανώτερο που διαθέτετε από τα παρακάτω) 

Πτυχίο ΑΕΙ 

Μεταπτυχιακός τίτλος 

Διδακτορικός τίτλος 

Μεταδιδακτορικός τίτλος 

 

Έχετε ενημερωθεί για το θεσμό του μέντορα στα σχολεία; 

 

       Ναι  Όχι 

 

 

Αν ναι, από πού ενημερωθήκατε; (επιμορφωτικό σεμινάριο, διαδίκτυο, εφημερίδα 

συνάδελφος κ.λ.π.):  …………………………………………………..  

 

Στις ερωτήσεις που ακολουθούν στις επόμενες σελίδες, σημειώστε με x κατά πόσο 

θεωρείτε σημαντική την κάθε μία πρόταση.
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Καθόλου 
σημαντικό 

Λίγο 
σημαντικό 

Αρκετά 
σημαντικό 

Απόλυτα 
σημαντικό 

    

    

    

    

    

    

 

1. Ποιες νομίζετε ότι είναι οι αποτελεσματικότερες προϋποθέσεις για την επιτυχία 
του ρόλου του μέντορα, όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών; 

 

1.   Το πρόγραμμα mentoring41 να έχει σαφώς 

ορισμένους και διατυπωμένους στόχους. 

 

2.   Να δημιουργηθεί ένας επαγγελματικός 

φάκελος εργασιών, ώστε να καταγράφεται και 

να  φαίνεται η επαγγελματική εξέλιξη του 

δασκάλου. 

 

3.   Να γίνεται συζήτηση μεταξύ συναδέλφων 

σχετικά με τις ικανότητες που απαιτούνται 

ώστε να είναι αποτελεσματικός ένας 

εκπαιδευτικός. 

 

4.   Να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα, 

που να ενθαρρύνει τους νέους 

εκπαιδευτικούς να αναζητούν βοήθεια 

από τους συναδέλφους όποτε την 

χρειαστούν. 

 

5.   Να ανήκει ο κάθε νέος εκπαιδευτικός σε μία 

ομάδα υποστήριξης, που να αποτελείται από 

άλλους νέους εκπαιδευτικούς, υπό την 

καθοδήγηση του ίδιου μέντορα. 

 

6.   Να υπάρχει ένας μέντορας που να παρέχει 

υποστήριξη, καθοδήγηση και να δείχνει στους 

νέους εκπαιδευτικούς τις κατάλληλες τεχνικές 

για να επιτύχουν οι μαθητές τους.

                                                             
41 Mentoring = Η διαδικασία κατά την οποία ένας έμπειρος εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει το ρόλο του 
μέντορα χτίζει σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης με έναν νέο εκπαιδευτικό και τον βοηθά να 
ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει καθημερινά στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα 
(σχέση με τους μαθητές, με τη διοίκηση, με τους συναδέλφους, διαχείριση χρόνου κ.λ.π.)  
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Καθόλου 
σημαντικό 

Λίγο 
σημαντικό 

Αρκετά 
σημαντικό 

Απόλυτα 
σημαντικό 

    

    

    

    

    

    

 

 

2. Ποιες νομίζετε ότι είναι οι αποτελεσματικότερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του 
ρόλου του μέντορα, όσον αφορά την επιμόρφωση των εν δυνάμει μεντόρων; 

 

 

7.   Επιμόρφωση σχετικά με τις κατάλληλες 

στρατηγικές που επηρεάζουν το 

μαθησιακό αποτέλεσμα. 

 

8. Ποιοτική επιμόρφωση σχετικά με τις 
διδακτικές στρατηγικές. 

 

9. Κοινωνικές εκδηλώσεις με στόχο την 

ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των νέων 

εκπαιδευτικών και των υπόλοιπων 

συναδέλφων. 

 

10.  Επιμόρφωση σχετικά με τις τεχνικές και τις 

δραστηριότητες που είναι απαραίτητες 

στην ειδική αγωγή ή στην εκπαίδευση 

μειονοτήτων. 

 

11.  Συνέδρια σχετικά με τις δυνατότητες και 

τις περιοχές επαγγελματικής εξέλιξης 

ενός εκπαιδευτικού. 

 

12.  Η εφαρμογή του προγράμματος mentoring 

να συνοδεύεται από τις απαραίτητες 

κυβερνητικές, περιφερειακές και τοπικές 

αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης.
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Καθόλου 
σημαντικό 

Λίγο 
σημαντικό 

Αρκετά 
σημαντικό 

Απόλυτα 
σημαντικό 

    

    

    

    

    

    

    

 

3. Ποιες νομίζετε ότι είναι οι αποτελεσματικότερες προϋποθέσεις για την επιτυχία 
του ρόλου του μέντορα, όσον αφορά την διοικητική υποστήριξη; 

 

13. Να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για 

συνάντηση ως ομάδα (Μέντορες, Νέοι 

εκπαιδευτικοί, Διευθυντής), ώστε να κάνουν 

απολογισμό και αξιολόγηση της σχολικής 

χρονιάς. 

 

14.   Να δίνεται η ευκαιρία να συζητηθούν 

συνεργατικά όσα παρατήρησαν οι νέοι 

εκπαιδευτικοί στις αίθουσες των πιο έμπειρων 

εκπαιδευτικών. 

 

15.  Ο σχεδιασμός του προγράμματος  mentoring 

να βασίζεται στις προσδοκίες και στις αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών για το mentoring. 

 

16.Να είναι σαφή τα καθήκοντα και οι 

αρμοδιότητες ενός μέντορα στα πλαίσια του 

προγράμματος. 

 

17.   Να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις στους 

μαθητές για το πρόγραμμα, ώστε να υπάρχει 

εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς που 

βρίσκονται μέσα στην τάξη. 

 

18.   Να δίνεται χρόνος μετά από κάθε στάδιο και 

δραστηριότητα του προγράμματος, για την 

αξιολόγησή του. 

 

19.   Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του νέου 

εκπαιδευτικού να βασίζονται στην εμπειρία που 

έχει.
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Καθόλου 
σημαντικό 

Λίγο 
σημαντικό 

Αρκετά 
σημαντικό 

Απόλυτα 
σημαντικό 

    

    

    

    

    

    

    

 

4. Ποιες νομίζετε ότι είναι οι αποτελεσματικότερες προϋποθέσεις για την επιτυχία 
του ρόλου του μέντορα, όσον αφορά την πιστοποίηση προσόντων και την 
υλικοτεχνική υποστήριξη; 

 

 

20. Να είναι πιστοποιημένες πλήρως οι ικανότητες 

ενός εκπαιδευτικού που πρόκειται να αναλάβει 

το ρόλο του μέντορα. 

 

21. Το σχολείο να παρέχει όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες και οδηγίες για το πρόγραμμα 

mentoring. 

 

22. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση να παρέχει 

ελάφρυνση ωραρίου ή χρηματική ενίσχυση στους 

εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν ως μέντορες 

στο πρόγραμμα. 

 

23. Να παρέχονται όλα τα τεχνολογικά μέσα που 

χρειάζονται στο πλαίσιο της διδασκαλίας 

(τηλεόραση, βίντεο, διαδραστικός πίνακας, 

υπολογιστής κ.τ.λ.). 

 

 

24. Να υπάρχει τακτική επικοινωνία για την πορεία 

του προγράμματος μεταξύ του σχολείου και της 

διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του 

νομού (αποστολή πληροφοριών και ενδεικτικών 

βίντεο από το πρόγραμμα). 

 

25. Να υπάρχει ενημέρωση από κάποιον εκπαιδευτικό 

φορέα για τα δικαιώματα και τη νομική 

υποστήριξη ενός μέντορα. 

 

26.  Να παρέχεται από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

ένα αναλυτικό πρόγραμμα με ξεκάθαρους στόχους 

του προγράμματος και χρονοδιάγραμμα για κάθε 

έναν.
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Ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας, οι μεγαλύτερες δυσκολίες/ προκλήσεις που θα 

αντιμετωπίσετε εσείς αν αναλάβετε στο μέλλον το ρόλο του Μέντορα; (απαντήστε 

με συντομία στις σειρές που ακολουθούν) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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II. Ερωτηματολόγιο για νέους εκπαιδευτικούς 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Ένας νέος εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην 

αρχή της επαγγελματικής του πορείας. Σκοπός  αυτού   του   ερωτηματολογίου   

είναι  να   ερευνήσει  τους τομείς στους οποίους οι νέοι εκπαιδευτικοί 

αισθάνονται ότι είναι περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματικοί. 

 

 

 

Παρακαλείστε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις με ειλικρίνεια. Το ερωτηματολόγιο 

θα επιστραφεί ανώνυμα, χωρίς να αναγράφει το όνομά σας. 

 

Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. 

Δάφκου Βασιλική



Φύλο:      Άνδρας                                           Γυναίκα 

 

 

 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος     

                                                     Άγαμος    

                                                     Άλλο   

Αριθμός τέκνων 

 

 

Χρόνια  ή μήνες προϋπηρεσίας: ……………… 

 

Εργάζομαι σε:  Δημοτικό σχολείο                                    Νηπιαγωγείο 

 

 

 

Το σχολείο/νηπιαγωγείο στο οποίο εργάζομαι είναι:   Δημόσιο                     Ιδιωτικό 

 

 

Το σχολείο/ νηπιαγωγείο στο οποίο εργάζομαι βρίσκεται 

…………………………………………………….. (σημειώστε πόλη ή χωριό και νομό) 

 

Σπουδές: (σημειώστε το ανώτερο που διαθέτετε από τα 

παρακάτω) Πτυχίο ΑΕΙ 

Μεταπτυχιακός τίτλος 

Διδακτορικός τίτλος 

Μεταδιδακτορικός 

τίτλος 
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Παρακαλώ κυκλώστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

καθόλου                     σε μικρό                      σε κάποιο              σε μεγάλο                        σε πολύ                                                   

                                    βαθμό                            βαθμό                       βαθμό                          μεγάλο                             

βαθμό 

 

Σε ποιο βαθμό μπορείς …  

…να δίνεις εναλλακτική εξήγηση ή παράδειγμα, όταν οι μαθητές 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν κάτι που δίδαξες; (α2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

…να ελέγχεις συμπεριφορές που διασπούν τη συνοχή της τάξης; (b1)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

…να βοηθάς του μαθητές σου να εκτιμούν την αξία της μάθησης; (c2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

…να ανταποκρίνεσαι σε απαιτητικές ερωτήσεις που θέτουν οι 

μαθητές σου; (α5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

…να εμποδίζεις μαθητές με αποκλίνουσα συμπεριφορά να 

διαλύουν ένα ολόκληρο μάθημα; (b5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

…να βελτιώσεις την ικανότητα κατανόησης ενός ιδιαίτερα 

«αδύνατου» μαθητή; (c5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

…να εκτιμήσεις το βαθμό κατανόησης από τους μαθητές αυτών 

που έχεις διδάξει; (a7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

…να κάνεις τα παιδιά να συμμορφώνονται με τους κανόνες της 

τάξης; (b2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

…να παρακινείς τους μαθητές που δείχνουν μειωμένο ενδιαφέρον; 
(c3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

…να θέτεις εύστοχες και κατανοητές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια 

του μαθήματος; (a3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

… να αντιμετωπίζεις απείθαρχους μαθητές; (b6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

…να κάνεις τους μαθητές να πιστέψουν ότι μπορούν να τα πάνε 

καλά στις σχολικές εργασίες; (c1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

…να εφαρμόζεις εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας στην τάξη 

σου; (a4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

…να ηρεμείς ένα μαθητή που είναι ενοχλητικός και κάνει φασαρία; 

(b3) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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…να προσαρμόζεις τα μαθήματά σου στο επίπεδο του κάθε 

μαθητή; (a6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

…να βοηθάς τις οικογένειες, ώστε με τη σειρά τους να βοηθήσουν 

τα παιδιά τους να τα πάνε καλά στο σχολείο; (c4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

…να εμπλέκεις τους πιο αδιάφορους μαθητές στη μαθησιακή 

διαδικασία; (c8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

…να χρησιμοποιείς διάφορες μεθόδους αξιολόγησης της επίδοσης 

των μαθητών σου; (a1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

…να τηρείς τους κανόνες λειτουργίας της τάξης που εσύ έθεσες, 

προκειμένου να διεξάγεται ομαλά το μάθημα; (b8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

…να κάνεις ξεκάθαρες τις προσδοκίες σου για τη συμπεριφορά των 

μαθητών; (b7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

…να καθιερώσεις ένα σύστημα διοίκησης της τάξης; (b4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

…να ενθαρρύνεις τη δημιουργικότητα των μαθητών σου; (c7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

…να δίνεις τις κατάλληλες προκλήσεις σε πολύ ικανούς μαθητές; (a8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

…να βοηθάς τους μαθητές σου να σκέφτονται κριτικά; (c6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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III. Επίσημες άδειες χρήσης ερευνητικών εργαλείων 

To: Vasiliki Dafkou 

From Dr. John R. Slate 

Date: December 11, 2013 

Re:  Permission 

Regarding your question to use a survey in the Barrera, A., Braley, R. T., & Slate, J. R. 

(2010). What beginning teachers need for success: An investigation into the 

feedback from mentors of formal mentoring programs. Mentoring and 

Tutoring: Partnership in Learning, 18(1), 61-74. 

doi:10.1080/13611260903448383 article, you have my and my co-authors' 

permission to use our survey regarding mentoring.  Our permission is 

contingent upon appropriate attribution in your research. 

 

Sincerely, 

 

 

John R. Slate, Ph.D. 

Professor 

Sam Houston State University 

jrs051@shsu.edu  

  

mailto:jrs051@shsu.edu
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