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Περίληψη 

 

Τα τελευταία χρόνια η ευρεία εφαρμογή του mentoring σε διάφορους τομείς 

της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως στη διοίκηση επιχειρήσεων αλλά και στο 

χώρο της εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με την εμφάνιση πληθώρας εξ αποστάσεως 

προγραμμάτων (e-learning programs) συνέβαλε στη δημιουργία μιας νέας μορφής 

mentoring, του e-mentoring, τη χρήση δηλαδή ηλεκτρονικών μέσων για την παροχή 

συμβούλευσης, καθοδήγησης και επαγγελματικής-ψυχοκοινωνικής στήριξης 

καταργώντας την έννοια της γεωγραφικής απόστασης, του χώρου, του χρόνου, αλλά 

και των κοινωνικών διακρίσεων εις βάρος των μειονοτικών ομάδων.  

Η παρούσα εργασία διερευνά στο πλαίσιο του προγράμματος «Δίαυλος», που 

διεξήχθη από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ), αρχικά αν ο «e-mentor» μπορεί 

να βελτιώσει την διδακτική ικανότητα για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας 

ως δεύτερης ξένης γλώσσας των επιμορφούμενων διδασκόντων, που προέρχονται 

από χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και κατά δεύτερον αν η διαδικασία του «mentoring» 

είναι μια θετική εμπειρία για τους διδάσκοντες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Τα 

στοιχεία που συλλέχθηκαν βασίζονται σε ημι-δομημένες συνεντεύξεις μέσω «Skype» 

με δώδεκα διδάσκοντες την ελληνική γλώσσα ως ξένη γλώσσα, που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα. Από τη  θεματική ανάλυση του περιεχομένου των συνεντεύξεων 

προέκυψε πως ο e-mentor μέσω των συμβουλών, των γνώσεων και της ψυχολογικής 

στήριξης, που παρέχει στους διδάσκοντες την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ξένη 

γλώσσα συμβάλλει στη βελτίωση της διδακτικής τους ικανότητας. Επίσης, 

σημειώθηκε από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα πως η διαδικασία του e-

mentoring ήταν γι’ αυτούς ωφέλιμη, τόσο σε γνωστικό όσο και σε ψυχοκοινωνικό 

επίπεδο με την ενίσχυση ή και επικαιροποίηση των γνώσεων τους και την απόκτηση 

αυτοπεποίθησης ως προς το αντικείμενο εργασίας τους. 

 

 

 

Λέξεις – κλειδιά: e-mentoring, ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ξένη γλώσσα, 

επιμόρφωση εκπαιδευτικών 
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Abstract 

 

 In recent years, the widespread implementation of mentoring in various 

fields of human activity, such as in business administration and in education, coupled 

with the emergence of a multitude of distance learning programs (e-learning 

programs) contributed to the creation of a new form of mentoring, the e-mentoring.  

The concept of e-mentoring is best described as the use of digital means for the 

provision of counseling, guidance and career-psychosocial support by abolishing the 

concept of geographical distance, space, time, and social discrimination against 

minority groups. 

 In the context of "Diavlos", a program conducted by the Centre for Greek 

Language (ΚΕΓ), this paper explores, firstly, if the «e-mentor» can improve the 

teaching capacity for learning Modern Greek as a second language of undergoing 

training teachers, originating from countries of the former USSR and secondly 

whether the procedure of «mentoring» is a positive experience for the teachers 

involved in the project. The data collected are based on semi-structured interviews 

using «Skype» with twelve teachers of the Greek language as a foreign language who 

participated in the program. 

 From the thematic analysis of the content of the interviews revealed that the 

e-mentor through advice, knowledge and psychological support, provides teachers of 

the Greek language as a second language help to improve their teaching capacity. It 

was also noted by participants in the program that the process of e-mentoring was 

useful for them both in cognitive and psychosocial levels to enhance or update their 

knowledge and acquire confidence on their work subject. 

 

   

Key words: e-mentor, Greek language as a foreign language, teacher -training 
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Πρόλογος 

 

Τα  τελευταία χρόνια η εφαρμογή του mentoring ως μιας διαδικασίας παροχής 

συμβουλών, καθοδήγησης και στήριξης σε επαγγελματικό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο 

από ένα έμπειρο και εξειδικευμένο στον τομέα εργασίας του άτομο προς ένα λιγότερο 

έμπειρο και εξειδικευμένο άτομο έχει εξαπλωθεί σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας, όπως είναι στη διοίκηση επιχειρήσεων αλλά και στον χώρο της 

εκπαίδευσης. Παράλληλα, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας συνέβαλε στην 

δημιουργία μιας νέας μορφής mentoring, του e-mentoring, την χρήση δηλαδή 

ηλεκτρονικών μέσων για την παροχή συμβούλευσης, καθοδήγησης και επαγγελματικής-

ψυχοκοινωνικής στήριξης καταργώντας την έννοια της γεωγραφικής απόστασης, του 

χώρου, του χρόνου, αλλά και των κοινωνικών διακρίσεων εις βάρος των μειονοτικών 

ομάδων.  

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι οι γοργοί ρυθμοί ζωής - κυρίως στα αστικά 

κέντρα -  που έχουν ελαχιστοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο των ανθρώπων σε συνδυασμό 

με τις αυξημένες απαιτήσεις στον χώρο εργασίας συντέλεσαν στην εμφάνιση πληθώρας 

εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων (e-learning programs) και συνακόλουθα 

ενίσχυσαν την εξάπλωση των e-mentoring  προγραμμάτων. Στην εν λόγω 

προβληματική εντάσσεται η εργασία μου με θέμα : «H επίδραση του “e-mentor”  σε 

επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στην ενίσχυση της 

διδακτικής τους ικανότητας στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας.». 

  Η παρούσα εργασία διερευνά αρχικά αν ο «e-mentor» μπορεί να βελτιώσει την 

διδακτική ικανότητα για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας των 

επιμορφούμενων διδασκόντων, που προέρχονται από χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και 

κατά δεύτερον αν η διαδικασία του «mentoring» είναι μια θετική εμπειρία για τους 

διδάσκοντες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Δίαυλος» που διεξήχθη από το Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ). Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν βασίζονται σε ημι-δομημένες 

συνεντεύξεις μέσω «Skype» με δώδεκα διδάσκοντες την ελληνική γλώσσα ως ξένη 

γλώσσα, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.  
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Η θεματική ανάλυση του περιεχομένου των συνεντεύξεων έδειξε πως ο e-

mentor συμβάλλει στην βελτίωση της διδακτικής ικανότητας των διδασκόντων την 

ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ξένη γλώσσα, γιατί οι protégé μέσω των συμβουλών, των 

γνώσεων, της ψυχολογικής στήριξης και των πρότυπων σχεδίων διδασκαλίας που τους 

παρείχαν οι μέντορες, βελτίωσαν τον τρόπο διδασκαλίας τους υιοθετώντας νέες 

μεθόδους διδασκαλίας, βρίσκοντας διαύλους επικοινωνίας με τους μαθητές τους και 

αποκτώντας οι ίδιοι αυτοπεποίθηση ως προς το αντικείμενο εργασίας τους. Επίσης, 

σημειώθηκε από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα πως η διαδικασία του mentoring 

ήταν γι’ αυτούς ωφέλιμη, καθώς ανακάλεσαν γνώσεις του παρελθόντος, απέκτησαν 

νέες, εμπλούτισαν το μάθημα τους, ενίσχυσαν την αυτοπεποίθηση τους και κατανόησαν 

την αναγκαιότητα αλλά και την αξία της συμβούλευσης για την καλύτερη διεκπεραίωση 

των καθηκόντων τους στο πλαίσιο της εργασίας τους. Μάλιστα εξέφρασαν την επιθυμία 

το πρόγραμμα να διεξάγεται κάθε έτος, γεγονός που επιβεβαιώνει την θετική αποτίμηση 

της εμπειρίας που αποκόμισαν από το e-mentoring πρόγραμμα που παρακολούθησαν. 

Επιπλέον, η παρούσα εργασία δίνει το έρεισμα για την οργάνωση και διεξαγωγή 

μελλοντικών e-mentoring προγραμμάτων που αφορούν την επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ξένη γλώσσα σε διάφορες χώρες του 

εξωτερικού με απώτερο σκοπό την προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας αλλά 

και την διατήρηση του ελληνικού στοιχείου στη συνείδηση των Ελλήνων ομογενών. 

Για την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά 

τον επιβλέποντα καθηγητή, κ. Ευθύμιο Βαλκάνο για τις πολύτιμες συμβουλές του, 

καθώς και τους επόπτες καθηγητές, κ. Anthony Jude Montgomery και  κα. Ιωάννα 

Παπαβασιλείου για την αμέριστη συμπαράσταση τους και τις χρήσιμες υποδείξεις τους. 

Πολλές ευχαριστίες οφείλω επίσης στον Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας της 

Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Κογκούλη για 

τις ουσιαστικές συμβουλές και υποδείξεις του αναφορικά με τη συγγραφή της εργασίας. 

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Καθηγητή Βιοτεχνολογίας 

Φαρμακευτικών Φυτών του Τμήματος Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Άγγελο Κανελλή, καθώς και σε άλλα προσφιλή μου 

πρόσωπα για την ηθική και ψυχολογική στήριξη τους κατά την εκπόνηση της παρούσας 

μεταπτυχιακής εργασίας. 

 

 

Θεσσαλονίκη, 26 Οκτωβρίου 2015, Ευθαλία Θ. Καμπουροπούλου 
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Εισαγωγή  

 Ως γνωστόν στην εκπαίδευση ενηλίκων η μάθηση μέσω της τεχνολογίας είναι 

ένα σχετικά νέο φαινόμενο, που όμως γρήγορα εξελίσσεται σε παράγοντα ζωτικής 

σημασίας για τον σύγχρονο και μελλοντικό εργασιακό χώρο (Mancuso, 2010). Τα  εξ 

αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν πληθύνει, καθώς οι άνθρωποι - και 

ιδίως οι νέοι - είναι πιο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και την ψηφιακή 

επικοινωνία (π.χ. e-mail, Facebook, Twitter, Skype) (Schwartz, 2014) . Επιπλέον, οι 

διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στον εργασιακό τομέα (απολύσεις, κινητικότητα 

στον εργασιακό χώρο, επαγγελματική εξέλιξη, αυξανόμενες επαγγελματικές 

απαιτήσεις) καθιστούν αναγκαία τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για να επεκταθεί το 

δίκτυο των αναπτυξιακών σχέσεων του εργαζομένου (de Janasz, 2003; Dobrow, 

2012; Higgins, 2001; Sproull, 1999). Κάτι ανάλογο ισχύει και στον χώρο της 

εκπαίδευσης, καθώς η τεχνολογία είναι δυνατό να συμβάλλει στη διαμόρφωση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων  υψηλής ποιότητας με τη χρήση νέων ψηφιακών 

μέσων για την εκπαίδευση και τη μάθηση, αλλά και με τη δυνατότητα πρόσβασης 

που παρέχει σε δίκτυα πληροφόρησης και σε ανθρώπους (Quintana, 2014) . Άλλωστε, 

σύμφωνα με την Darling – Hammond (2000; 2010; 2012) τα παραδοσιακά 

εκπαιδευτικά προγράμματα δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της 

εκπαίδευσης και συχνά απέχουν πολύ από την σύγχρονη πραγματικότητα ως προς την 

πρακτική εφαρμογή τους.   

 Η εποχή της πληροφορίας και της ηλεκτρονικής μάθησης επέφερε αλλαγές 

και στο mentoring. Η παραδοσιακή μορφή του mentoring εξελίσσεται, καθώς ο 

ορισμός της έννοιας διευρύνεται περιλαμβάνοντας την επικοινωνία μέσω υπολογιστή 

(computer- mediated communication-CMC) ή αλλιώς το e-mentoring (Bierema L. L., 

2002). Μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχουν διεξαχθεί πολλές μελέτες αναφορικά με 

το e-mentoring. Ενδεικτικά, η Nuernberger (1998) μελέτησε τη χρήση του e-mail ως 

εργαλείο του mentoring για την υποστήριξη πρωτοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών κατά 

τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της διδασκαλίας τους. Ανάλογη είναι η μελέτη των 

Quintana & Zambrano (2014) που αναφέρεται στον ρόλο του e-mentoring ως προς 

την ενίσχυση των παιδαγωγικών ικανοτήτων δασκάλων της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης σε σχολεία αγροτικά της Χιλής και μάλιστα δύσκολα προσβάσιμα λόγω 
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της γεωγραφικής τους θέσης. Αντίστοιχα, η Redmond (2015) εξέτασε την επίδραση 

του e-mentoring σε πρωτοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς σε αγροτικές και 

απομακρυσμένες περιοχές στην Αυστραλία μελετώντας τις αναρτήσεις τους σε 

διαδικτυακό χώρο στο πλαίσιο του e-mentoring προγράμματος. Ο Jones (2002) 

εξέτασε τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες ενός e-mentoring προγράμματος όπως 

αυτές γίνονται αντιληπτές  από τα e-mail των mentor, των mentee/protégé 

(τελειόφοιτων μαθητών) και από το προσωπικό υποστήριξης ενός αγροτικού 

σχολείου μέσης εκπαίδευσης στην Alabama.   

 Οι Schwartz et al. (2014) αποτίμησαν ως θετική την επίδραση των 

ψηφιακών μέσων (π.χ. τη χρήση e-mail, Facebook, Twitter, Skype, την κοινοποίηση 

φωτογραφιών και βίντεο κ.ά.) στην ποιότητα και τη διάρκεια της σχέσης που 

αναπτύσσεται ανάμεσα στους μέντορες και τους προστατευόμενους τους 

(mentee/protégé). Οι Bierema και Merriam (2002) σχολιάζουν τα πλεονεκτήματα και 

τις προκλήσεις που προκύπτουν από τη διαδικασία του e-mentoring αναφέροντας 

μάλιστα και σχετικά προγράμματα εφαρμογής του (K12 Programs, “Mighty Media”, 

“Co-Vis Telementoring”, “Hewlett Packard E-mail Mentor Program”, “MentorNet”, 

“Systers”). Κατά την άποψη τους το e-mentoring καθιστά τη διαδικασία του 

mentoring πιο προσιτή σε ομάδες ανθρώπων που προηγουμένως δεν είχαν πρόσβαση 

σε αυτή. Κατά τους Bierema και Hill (2005) καθώς το e-mentoring ενισχύει τη διά 

βίου μάθηση και συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων είναι 

απαραίτητο στον τομέα της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (Human Resource 

Development). 

 Ακόμη, έρευνες έχουν διεξαχθεί αναφορικά με την επίδραση που ασκεί το 

e-mentoring στην απόδοση των protégé στο αντικείμενο εργασίας τους αλλά και στα 

οφέλη που προκύπτουν τόσο για τον μέντορα όσο και για τον protégé από τη μεταξύ 

τους σχέση – αλληλεπίδραση. Συγκεκριμένα, οι Direnzo et al. (2010) εξετάζουν τα 

αποτελέσματα που αποφέρει η συχνή αλληλεπίδραση ανάμεσα στον μέντορα και 

στους protégé σε συνδυασμό με την προγενέστερη γνώση τους όσον αφορά τη χρήση 

του διαδικτύου και το αρχικό κίνητρο τους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ως προς 

την αυτό-αποτελεσματικότητα των τελευταίων σε επαγγελματικό και γενικότερο 

πλαίσιο. Οι Janasz και  Godshalk (2013) αποδεικνύουν τη θετική επίδραση που έχει 

το e-mentoring στη μάθηση και την επαγγελματική ικανοποίηση των protégé, 

επισημαίνοντας πως τα οφέλη που προκύπτουν από το e-mentoring είναι παρόμοια με 
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εκείνα της παραδοσιακής μορφής του  mentoring, που διεξάγεται δηλαδή πρόσωπο με 

πρόσωπο (face to face mentoring). 

 Ανάλογη άποψη εκφράζουν στην έρευνα τους οι Shrestha et al. (2009) που 

επισημαίνουν τα κοινά χαρακτηριστικά του face to face mentoring  και του e-

mentoring αλλά και τα επιπλέον οφέλη που προκύπτουν από την χρήση των 

ψηφιακών μέσων στη διαδικασία του mentoring. Κατά τη γνώμη τους το e-mentoring 

επιδρά διαφορετικά στους μέντορες και στους protégé, ενώ η απαραίτητη χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων για τη συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα e-mentoring μπορεί να 

αποτελέσει και ανασταλτικό παράγοντα για όσους δεν διαθέτουν τις κατάλληλες 

γνώσεις είτε αυτοί έχουν το ρόλο του μέντορα είτε του protégé. Γι’ αυτό άλλωστε 

πρέπει να προστεθεί στις διάφορες επιστημονικές αναφορές για τα προσόντα που 

πρέπει να διαθέτει ο κατάλληλος  e-mentor  και η γνώση χειρισμού των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 Η έρευνα των Ng Siew Fonga et al. (2012) εστιάζει στους ρόλους 

(υποστηρικτές, φίλοι, δάσκαλοι, αξιολογητές, καθοδηγητές, συνεργάτες, μοντέλα-

πρότυπα, συντάκτες) που πρέπει να διαδραματίζει ο μέντορας στο πλαίσιο της  

ηλεκτρονικής μάθησης. Παράλληλα, συνιστά στους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν 

σε προγράμματα mentoring ασύγχρονης εκπαίδευσης που δεν περιορίζουν ως προς 

τον χώρο και τον χρόνο τους συμμετέχοντες προκειμένου να αναπτυχθούν 

επαγγελματικά. Οι P. B. Single και R. M. Single (2005a) αναφέρουν πως μέσω του e-

mentoring εκτός από τα ψυχοκοινωνικά οφέλη, την ενίσχυση των γνώσεων και την 

παροχή κινήτρων και εμπειριών όλοι οι protégé αντιμετωπίζονται με αμεροληψία. Η 

αξία της αμερόληπτης στάσης των μεντόρων και της έλλειψης επικριτικής διάθεσης 

προς τους protégé επιβεβαιώνεται από μαρτυρίες των συμμετεχόντων στα 

προγράμματα -“ The Telementoring Young Women Project” και “MentorNet”. Η 

αμεροληψία συνέβαλε στην ανάπτυξη της σχέσης μέντορα – προστατευόμενου στο 

βαθμό που υπήρχε εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια μεταξύ τους, διευκολύνοντας κατά 

αυτόν τον τρόπο τη μετάδοση όλων των ωφελειών του e-mentoring στους protégé. 

 

 Σκοπός της εργασίας: Όλες οι παραπάνω έρευνες μελετούν, κυρίως, την 

επίδραση που έχει το e-mentoring γενικά στους μέντορες και στους  protégé, πιο 

συγκεκριμένα σε πρωτοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς, καθώς και τα οφέλη και τις 

προκλήσεις που προκύπτουν από τη διαδικασία του e-mentoring σε γνωστικό, 

ψυχοκοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη 
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διερεύνηση της επίδρασης που ασκεί ο «e-mentor» στη μαθησιακή ικανότητα των 

επιμορφούμενων εκπαιδευτικών, που προέρχονται από χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., να 

διδάξουν τη νεοελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Ειδικότερα, στόχος της έρευνας 

είναι να διαπιστωθεί αν υφίσταται θετική επίδραση του «e-mentor»  στη διδακτική 

ικανότητα για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας των επιμορφούμενων 

εκπαιδευτικών, που προέρχονται από χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα «Δίαυλος» που υλοποιήθηκε από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 

ερευνητικό ίδρυμα, που εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο 

Παιδείας. 

 Πρωτοτυπία της εργασίας: Η πρωτοτυπία της παρούσας έρευνας έγκειται 

στο γεγονός ότι βάσει της υπάρχουσας βιβλιογραφίας δεν έχει μελετηθεί ο ρόλος του 

e-mentor σε ένα γλωσσικό περιβάλλον. Συνεπώς, δίνεται η ευκαιρία μέσω της 

εργασίας αυτής να μελετηθεί η επίδραση που ασκείται από τον μέντορα στους 

επιμορφούμενους ως προς την διδακτική τους ικανότητα για τη διδασκαλία της 

νεοελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ξένης γλώσσας. Μάλιστα αξιοσημείωτο είναι 

πως οι διδάσκοντες διαμένουν σε χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., όπου οι ομιλούντες την 

ελληνική γλώσσα είναι σαφώς λιγότεροι από ότι σε χώρες της Δύσης, ιδίως μετά το 

μεταναστευτικό ρεύμα που καταγράφεται λόγω οικονομικής δυσπραγίας της χώρας, 

ενώ τα κονδύλια για τη διάδοση και προβολή της ελληνικής γλώσσας είναι σχεδόν 

ανύπαρκτα. Επιπλέον, είναι σημαντικό πώς αξιολογείται ο ρόλος των μεντόρων και η 

αποτελεσματικότητά τους από τους ίδιους τους protégé συμβάλλοντας με αυτό τον 

τρόπο στη διαμόρφωση μιας σαφούς εικόνας για τα χαρακτηριστικά που πρέπει να 

διαθέτει ο e-mentor που εμψυχώνει, καθοδηγεί και συμβουλεύει διδάσκοντες την 

ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα σε χώρες απομακρυσμένες από την Ελλάδα. 

 Διαίρεση της εργασίας: Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται στο θεωρητικό 

μέρος και στο ερευνητικό μέρος. Στο θεωρητικό της μέρος, στο πρώτο κεφάλαιο, 

γίνεται αναφορά στο ιστορικό και εννοιολογικό πλαίσιο του mentoring, στην 

προέλευση του όρου, στην καθιέρωση και την εισαγωγή του στην αγγλική ορολογία 

το 18
ο
 αι. και στην μετέπειτα εξέλιξη του έως τις μέρες μας. Στη συνέχεια 

διατυπώνονται διάφοροι ορισμοί που έχουν καταχωρηθεί στη διεθνή βιβλιογραφία 

για τη διασάφηση της διαδικασίας του mentoring αλλά και της έννοιας του mentor. 

Έπειτα αναλύονται τα χαρακτηριστικά εκείνα που καθιστούν έναν μέντορα ικανό και 

αποτελεσματικό ως προς την επίτευξη  του πολύπλευρου ρόλου του στο πλαίσιο ενός 

προγράμματος mentoring. Παρατίθενται ακόμη οι προϋποθέσεις που πρέπει να 
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υπάρχουν ώστε να ευδοκιμήσει η σχέση μέντορα και προστατευόμενου, καθώς και οι 

ωφέλειες που αποκομίζει ο προστατευόμενος από τη σχέση του με τον μέντορα. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια απόπειρα σύγκρισης και διάκρισης των 

όρων mentoring, counseling και coaching. Συγκεκριμένα παρατίθεται αρχικά ο 

ορισμός του counseling, έπειτα του coaching και εν τέλει διαχωρίζεται η έννοια του 

mentoring από εκείνες του counseling και coaching δίνοντας έμφαση στις μεταξύ 

τους διαφορές. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται και ορίζεται η έννοια του e-mentoring, 

της χρήσης δηλαδή ηλεκτρονικών μέσων για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του 

mentoring. Έπειτα παρατίθενται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που 

εμφανίζει το e-mentoring σε σχέση με την παραδοσιακή, πρόσωπο με πρόσωπο 

μορφή του mentoring. Ακολουθεί ο ορισμός του e-mentor, όπως αποδίδεται στη 

σχετική βιβλιογραφία και η περιγραφή των χαρακτηριστικών του, καθώς κι η 

καταγραφή εκείνων των γνωρισμάτων του που τον διαφοροποιούν από τον mentor.  

 Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται ειδικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Συγκεκριμένα, μελετώνται οι παράγοντες  που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης και ο ρόλος του καθηγητή – συμβούλου στο πλαίσιο αυτής. 

Το πέμπτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας πραγματεύεται το ζήτημα της 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Γίνεται αναφορά στους λόγους που 

καθιστούν αναγκαία στις μέρες μας την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και  

διατυπώνονται οι στόχοι μιας αποτελεσματικής επιμόρφωσης . Τέλος, περιγράφονται 

τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί. 

 Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφονται οι αρμοδιότητες του Κέντρου Ελληνικής 

Γλώσσας (ΚΕΓ) που είναι ο φορέας οργάνωσης και υλοποίησης του προγράμματος 

«Δίαυλος», στο πλαίσιο του οποίου διεξάγεται η παρούσα έρευνα. Στο έβδομο 

κεφάλαιο αναφέρονται αντίστοιχα προγράμματα επιμορφωτικά για διδάσκοντες την 

ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα. 

 Στο ερευνητικό μέρος της μελέτης στο όγδοο κεφάλαιο καταγράφεται το θέμα 

της εργασίας και διατυπώνεται το ερευνητικό ενδιαφέρον βάσει του οποίου προέκυψε 

η παρούσα έρευνα.  Έπειτα διατυπώνεται ο σκοπός της έρευνας και τίθενται τα 

ερευνητικά ερωτήματα που η έρευνα φιλοδοξεί να απαντήσει. Στη συνέχεια 

αναφέρονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την εκπόνηση της παρούσας εργασίας 

και ακολούθως ξεδιπλώνεται η μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας. 

Αναπτύσσονται οι λόγοι που επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα για τη διεξαγωγή της 

έρευνας, καθώς και το ερευνητικό εργαλείο της ημι-δομημένης συνέντευξης μέσω 
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της ηλεκτρονικής εφαρμογής «skype». Έπειτα γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά 

του πληθυσμού και του δείγματος που επιλέχθηκε για την έρευνα, καθώς και στον 

τρόπο συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων αυτής. Ακόμη, διατυπώνονται οι 

υποθέσεις της έρευνας που είτε θα επαληθευθούν είτε θα απορριφθούν με την 

διεξαγωγή των πορισμάτων αφού ολοκληρωθεί η έρευνα. Τέλος, διατυπώνονται οι 

περιορισμοί της έρευνας που καθιστούν δυσχερή την διεύρυνση των αποτελεσμάτων 

της στο ευρύτερο πεδίο του e-mentoring. 

Στο ένατο κεφάλαιο ακολουθεί η ανάλυση και η ερμηνεία των δεδομένων της 

έρευνας. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την 

ανάλυση των συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών ως προς τα χαρακτηριστικά που θα 

ήθελαν να διαθέτει ο e-mentor, ως προς την ιδανική - κατά τη γνώμη τους -  σχέση 

που πρέπει να αναπτύσσεται μεταξύ e-mentor και mentee, κι ως προς τις μεταβολές 

που παρατηρήθηκαν στον τρόπο διδασκαλίας τους μετά την ολοκλήρωση της 

επιμόρφωσης τους. Επιπλέον, διατυπώνονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν 

αναφορικά με τη σημασία που έχει το e-mentoring για τους επιμορφούμενους 

εκπαιδευτικούς, καθώς και  με τις εμπειρίες και τα οφέλη που αποκόμισαν από το e-

mentoring. Ακόμη, συνάγονται συμπεράσματα βάσει των απαντήσεων και των 

σχολίων των επιμορφούμενων για θέματα ή ενότητες που οι protégé θα ήθελαν να 

προστεθούν στο μέλλον στο πρόγραμμα ή σε ανάλογο πρόγραμμα, αλλά και για τη 

δομή του ίδιου του προγράμματος. Τέλος, σχολιάζονται και συγκρίνονται τα 

ευρήματα της έρευνας με τα πορίσματα άλλων αντίστοιχων ερευνών και 

διατυπώνονται τα γενικά συμπεράσματα που συνάγονται από την έρευνα.    

 

  

  

  

  



14 
 

 

Πίνακας Περιεχομένων 

              

Περίληψη 4 

Abstract 5 

Πρόλογος 6 

Εισαγωγή 8 

ΜΕΡΟΣ Ά: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

1. Τι είναι mentoring και mentor 17 

1.1 Ιστορικό και εννοιολογικό πλαίσιο 17 

1.2 Ορισμός mentoring και mentor 20 

1.3 Χαρακτηριστικά ικανού μέντορα 25 

1.4 Σχέση μέντορα και προστατευόμενου 28 

2. Τι είναι e-mentoring και  e-mentor: 30 

2.1 Ορισμός και χαρακτηριστικά του e-mentoring 30 

2.2 Πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα του e-mentoring συγκριτικά με το 

mentoring 37 

2.3 Ορισμός και χαρακτηριστικά του e-mentor 38 

3. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 40 

3.1 Αποσαφήνιση του εννοιολογικού προσδιορισμού 40 

3.2 Ορισμός της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 42 

3.3 Παράγοντες που συνέβαλλαν στην ανάπτυξη της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης 45 

3.4 Ρόλος του καθηγητή - συμβούλου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 46   

4. Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 48 

4.1 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: εννοιολογικός προσδιορισμός κι 

αναγκαιότητα 49 

4.2 Η στοχοθεσία της αποτελεσματικής επιμόρφωσης 50 

4.3 Χαρακτηριστικά και προϋπάρχουσα γνώση του επιμορφωμένου            

εκπαιδευτικού 52 

5. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 53 

5.1 Περιγραφή του ΚΕΓ και των αρμοδιοτήτων του  53 

5.2 Πρόγραμμα «Δίαυλος» του ΚΕΓ      56 



15 
 

6. Προγράμματα επιμορφωτικά για διδάσκοντες την ελληνική ως δεύτερη 

ξένη γλώσσα 58 

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

7. Ερευνητική μεθοδολογία 60 

7.1 Θέμα και ερευνητικό ενδιαφέρον 60 

7.2 Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 60 

7.3 Αναγκαιότητα της έρευνας 61 

7.4 Μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας 62 

7.4.1 Ποιοτική έρευνα και ερευνητικό εργαλείο 62 

7.4.2 Ο πληθυσμός και το δείγμα της έρευνας 63 

7.4.3 Συλλογή και ανάλυση δεδομένων της έρευνας 65 

7.4.4 Περιορισμοί της έρευνας      66 

  

8. Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων της έρευνας 66 

8.1 Αποτελέσματα των συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών: 66 

8.1.1        Χαρακτηριστικά του e-mentor 66 

8.1.2      Ιδανική σχέση e-mentor & mentee  69 

8.1.3 Αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας                                            71 

8.1.4 Σημασία του e-mentoring για τους επιμορφούμενους                 

εκπαιδευτικούς                                                                                         72 

8.1.5 Εμπειρίες από e-mentoring                                                      73 

8.1.6 Οφέλη μέσω e-mentoring                                                        75 

8.1.7 Προτεινόμενο/η θέμα/ενότητα                                                76 

8.1.8 Σχόλια/προτάσεις βελτίωσης                                                  77 

8.2             Συζήτηση – σύγκριση με άλλες έρευνες                                 79 

Επίλογος – συμπεράσματα  86 

Βιβλιογραφία:  87 

α) Ξενόγλωσση  87 

β) Ελληνόγλωσση  98 

Διαδίκτυο  99               

Παράρτημα                                                                                                100 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄:  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  



17 
 

1.Τι είναι mentoring και mentor  

1.1 Ιστορικό και εννοιολογικό πλαίσιο 

Ενώ το «mentoring» ως έννοια συναντάται στις αρχές του προηγούμενου 

αιώνα στις Η.Π.Α.,  ο «mentor»  δεν είναι μια έννοια καινούρια, καθώς απαντάται για 

πρώτη φορά στην Οδύσσεια του Ομήρου τον 8
ο
 ή 9

ο
 αι. π.Χ.. Ο Μέντωρ ήταν το 

πρόσωπο στο οποίο ο Οδυσσέας εμπιστεύθηκε «τα του οίκου του», όταν έφυγε για 

τον Τρωικό Πόλεμο (Οδύσσεια, Ραψωδία α΄). Την εμπιστοσύνη του Οδυσσέα 

κέρδισε ο Μέντωρ, καθώς ήταν ένας σοφός κι έμπιστος σύμβουλος. Εκείνος ανέλαβε 

την προστασία, την καθοδήγηση και την εμψύχωση του Τηλεμάχου, του γιου του 

Οδυσσέα, προκειμένου να μεταβεί στο στάδιο της ενηλικίωσης, ώστε να  

δραστηριοποιηθεί και να πάρει στα χέρια του τα ηνία του οίκου του. Βέβαια, τη 

μορφή του Μέντορα έπαιρνε η θεά Αθηνά σε πολλές περιστάσεις, όπως για να 

συνοδεύσει τον Τηλέμαχο στην Πύλο (Οδύσσεια, Ραψωδία γ΄) και στη Σπάρτη σε 

αναζήτηση του πατέρα του ή για να προστρέξει σε βοήθεια του Οδυσσέα κατά τη 

«μνηστηροφονία» (Οδύσσεια, Ραψωδία υ΄).  

Ο Roberts (Roberts, 1999), όμως, ισχυρίζεται πως η σύγχρονη ερμηνεία του 

ρόλου του Μέντορα βασίζεται στο πιο φημισμένο βιβλίο του 18
ου

 αιώνα, το «Les 

Aventures de Telemaque», που δημοσιεύθηκε το 1699. Ο Fenelon εμπλέκει τον ήρωα 

του, τον Τηλέμαχο, σε μια σειρά από περιπέτειες αποσκοπώντας στη σύγκριση της 

μοναρχίας με την απολυταρχία του Λουδοβίκου XIV και στην ανάδειξη της υπεροχής 

της πρώτης έναντι της δεύτερης. Σε αυτές τις ιστορίες και σε αντίθεση με την 

Οδύσσεια, ο ίδιος ο Μέντωρ παίζει το ρόλο του  σοφού συμβούλου. Μάλιστα, η 

δημοτικότητα του βιβλίου εξηγεί την εισαγωγή του όρου «mentor» στην αγγλική 

γλώσσα μετά το 1750 (ό.π.). 

  Ωστόσο, αυτό το κλασικό μοντέλο του mentoring αποτελεί κατά τον Philip 

(Philip, 2000) ενσάρκωση σεξισμού. Η Πηνελόπη αποδεικνύεται ανίκανη να 

αναθρέψει τον γιο της κατά το πρότυπο του ηρωικού του πατέρα. Επιπλέον, οι 

συμβουλές της Ευρύκλειας, της τροφού του Οδυσσέα, που επίσης αναφέρεται στον 

μύθο, αντιμετωπίζονται με περιφρόνηση. Μολονότι η Αθηνά είναι εκείνη που 

ενανθρωπίζεται και καθοδηγεί τον Τηλέμαχο τα εύσημα λαμβάνει ο Μέντωρ. Αυτή η 

επικριτική συμπεριφορά έναντι των γυναικών συνεχίζεται στο έργο του Levinson 

«The Seasons of a Man’s Life» (1978). 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%89%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%BF%CF%82_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
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   Στο παραπάνω έργο ο Levinson μας παρέχει μια πιο σύγχρονη οπτική του 

mentoring μέσα από τη μελέτη του για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη 

των ανδρών κατά τη μετάβαση τους στη μέση ηλικία (Casey Jean, 2005). Κατά τη 

γνώμη του η πράξη του mentoring περιλαμβάνει ένα μοντέλο καθοδήγησης των 

ενηλίκων που εμπεριέχει σχέσεις «δοῦναι και λαβεῖν». Οι δραστηριότητες ενός 

μέντορα ποικίλλουν κι ο Levinson ισχυρίζεται (ό.π.) πως το mentoring δεν 

καθορίζεται από τυπικούς ρόλους αλλά λαμβάνει διαφορετική μορφή ανάλογα με το 

χαρακτήρα της σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσα στον μέντορα και τον mentee / 

protégé.  

Υπάρχουν και κάποιοι ερευνητές, ιδίως αυτοί στο χώρο των επιχειρήσεων και 

της βιομηχανίας, που θεωρούν πως μέσω του mentoring επιτελούνται δύο διακριτές 

λειτουργίες: οι λειτουργίες σταδιοδρομίας και οι ψυχοκοινωνικές λειτουργίες. Οι 

λειτουργίες σταδιοδρομίας στοχεύουν στη βελτίωση της εξέλιξης της σταδιοδρομίας 

και των επαγγελματικών ευκαιριών του αρχάριου στο χώρο εργασίας του. Σε αυτή 

την περίπτωση ο μέντορας λειτουργεί ως υποστηρικτής, φύλακας, προωθητής και 

καθοδηγητής. Ο μέντορας σταδιοδρομίας ανοίγει πόρτες για τον mentee / protégé, 

θέτει προκλήσεις, παρέχει ευκαιρίες για μεγαλύτερη έκθεση του mentee / protégé και 

συστήνει τον mentee / protégé σε εκείνους που ασκούν επιρροή και έχουν δύναμη.  

Από την άλλη οι ψυχοκοινωνικές λειτουργίες αποσκοπούν στην προσωπική 

ανάπτυξη. Στην προκειμένη περίπτωση ο μέντωρ διαδραματίζει το ρόλο του 

προτύπου, λειτουργεί ως σύμβουλος, καθηγητής, υποστηρικτής και φίλος. Ο protégé 

λαμβάνει από τον μέντορα ενίσχυση, ενθάρρυνση, αποδοχή κι επιβεβαίωση. Ρόλος 

του μέντορα είναι να προσφέρει εκείνες τις ευκαιρίες που θα βελτιώσουν την 

αυτοεκτίμηση και την αυτοαντίληψη του protégé σε προσωπικό κι επαγγελματικό 

επίπεδο (ό.π.). 

  Υπάρχουν ποικίλα μοντέλα όσον αφορά στις σχέσεις που αναπτύσσονται στο 

πλαίσιο του mentoring. Σε κάποια μοντέλα υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα 

στον μέντορα και στον υποστηρικτή, με τον τελευταίο να ασχολείται αποκλειστικά με 

τις λειτουργίες σταδιοδρομίας. Ο Phillips (Phillips, 1977)  προτείνει την ιδέα των 

πρωτευόντων και δευτερευόντων μεντόρων. Οι δευτερεύοντες ασχολούνται με την 

επαγγελματική ανάπτυξη, τις δεξιότητες και την εξέλιξη των προστατευομένων τους, 

ενώ οι πρωτεύοντες εκτελούν τόσο επαγγελματικές όσο και ψυχοκοινωνικές 

λειτουργίες σε μια σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε έναν προστατευόμενο και σε 

έναν μέντορα. Το μοντέλο των Anderson και Devanna (Anderson, 1981) παρουσιάζει 
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τη σχέση του mentoring βασιζόμενη στα διάφορα επίπεδα αλληλεπίδρασης ανάμεσα 

στον μέντορα και τον προστατευόμενο, με τον μέντορα να κινείται μεταξύ διαφόρων 

ρόλων, από προστάτης να γίνεται υποστηρικτής κι από καθοδηγητής ισότιμος φίλος. 

Το μοντ7έλο του Levinson περιλαμβάνει όλους τους ρόλους, που σχετίζονται και με 

τις δύο λειτουργίες, επαγγελματικές και ψυχοκοινωνικές. Επιπλέον, ο Levinson 

θεωρεί πως ο μέντορας κι ο προστατευόμενος του επιδιώκουν ένα κοινό «όνειρο» 

(Casey Jean, 2005). 

 O Levinson, όπως κι άλλοι μελετητές, θεωρούν πως το mentoring είναι σαν 

ένας επαναλαμβανόμενος κύκλος ζωής. Είθισται κατά την περίοδο της νεότητας οι 

άνθρωποι να αναζητούν μέντορες. Οι ώριμοι ενήλικοι είναι εκείνοι που μπορούν να 

βοηθήσουν τους νέους σε ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη στη ζωή τους και την 

απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων. Καθώς αναπτύσσεται στους νέους το 

αίσθημα της ασφάλειας, η αυτοπεποίθηση και η ικανότητα, αρχίζει και μετατοπίζεται 

το ενδιαφέρον τους από την ανάπτυξη του εαυτού τους στην ανάπτυξη των άλλων 

γύρω τους. Μάλιστα στη μέση ηλικία συχνά δημιουργείται στους ανθρώπους η 

ανάγκη να ηγηθούν, να διδάξουν, να συμβουλεύσουν, να καθοδηγήσουν νέους 

ανθρώπους. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο συμπληρώνονται τα διάφορα στάδια 

ανάπτυξης του κάθε κύκλου ζωής (ό.π.. σελ. 96).  

Ο Levinson υποστηρίζει τη θεωρία του Erik Erikson (Erikson, 1963) που 

ισχυρίζεται πως ο μεσήλικας άνθρωπος μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στην 

παραγωγικότητα και την στασιμότητα. Η επιλογή της στασιμότητας σημαίνει το 

τέλος της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας. Η επιλογή της παραγωγικότητας από 

την άλλη σημαίνει ενδιαφέρον για την επόμενη γενιά, επιθυμία για την καθοδήγηση 

της και ανάληψη ευθυνών για την ανερχόμενη γενιά των ενηλίκων. Τα μοντέλα του 

Levinson και του Erikson συνδέονται άμεσα όταν υπάρχει ανάγκη συνειδητοποίησης 

από το ίδιο το άτομο του εαυτού του. Αυτή η συνειδητοποίηση του εαυτού 

επιτυγχάνεται μέσα από τη δημιουργία σχέσεων mentoring και είναι ο μόνος τρόπος 

να αντιληφθούν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι την επαγγελματική τους 

συνεισφορά και τη σπουδαιότητα της ύπαρξης τους (Bova, 1984). Για τον Levinson η 

σχέση του mentoring είναι η πιο σημαντική που θα μπορούσε να έχει ένας νέος, 

καθώς μέσω αυτής του παρέχονται μοντέλα της ενήλικης συμπεριφοράς και ευκαιρίες 

για βελτίωση των δεξιοτήτων του και της αυτοαντίληψης του. Η σχέση του mentoring 

είναι εξίσου σημαντική και κατά την μέση ηλικία. Ο Carl Rogers (Rogers, 1961) έχει 

πει πως «ο βαθμός στον οποίο μπορούμε να βοηθάμε τους άλλους να μεγαλώσουν και 
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να αναπτυχθούν είναι ο βαθμός στον οποίο έχουμε μεγαλώσει εμείς οι ίδιοι» (ό.π., 

σ.65). Το mentoring προσφέρει μια εναλλακτική στη στασιμότητα και επιτρέπει 

στους ενηλίκους να επιβεβαιώσουν την αξία της δικής τους ζωής. 

 

1.2 Ορισμός του mentoring και mentor 

  Το  mentoring είναι μια ιδέα, μια πρακτική, που έχει εξελιχθεί με το πέρασμα 

των ετών μέσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς και γενικά πλαίσια (Miller, 2002). Στη 

δεκαετία του ’70 πληθώρα άρθρων επεσήμαναν τη σημασία του mentoring στην 

εξέλιξη της σταδιοδρομίας (Collins, 1978; Kanter, 1977; Levinson, 1978; Roche, 

1979). Το mentoring θεωρούνταν απαραίτητο για την επίτευξη προσωπικής και 

επαγγελματικής επιτυχίας, γι’ αυτό διάφορα προγράμματα mentoring εισήχθησαν σε 

σχολεία, εταιρείες και συνεταιρισμούς. Η συμβουλή προς όλους ήταν να «βρουν» 

έναν μέντορα με οποιοδήποτε τρόπο και οπουδήποτε (Bierema L. L., 2002).  

 Οι Bierema και Merriam (ό.π.) κατέληξαν βάσει της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας πως ο ορισμός και οι ρόλοι ενός μέντορα ποικίλλουν, η 

αποτελεσματικότητα ενός mentoring προγράμματος, οργανωμένου από κάποιον 

επίσημο φορέα, είναι αμφιλεγόμενη, ενώ συγκεκριμένοι παράγοντες αυξάνουν την 

πιθανότητα μιας ωφέλιμης εμπειρίας μέσω του mentoring. Στην πραγματικότητα δεν 

υπάρχει συμφωνία ως προς το τι είναι και τι δεν είναι το mentoring (Jacobi, 1991; 

Merriam, 1983; Murrell, 1999).  

Η Kram (1985) ως διαδικασία του mentoring ορίζει τη διαπροσωπική σχέση 

που αναπτύσσεται ανάμεσα σε ένα μεγαλύτερο σε ηλικία άτομο (mentor) και σε ένα 

νεώτερο (protégé/mentee) με στόχο την καθοδήγηση, την υποστήριξη και την 

συμβούλευση του νεώτερου. Σε πιο πρόσφατους ωστόσο ορισμούς του mentoring οι 

λέξεις μεγαλύτερος και νεώτερος, με τις οποίες ταυτίζονταν ο μέντορας (mentor) και 

ο προστατευόμενος (protégé/mentee) του, αντικαταστάθηκαν από τις λέξεις 

έμπειρος/εξειδικευμένος και λιγότερο έμπειρος/εξειδικευμένος αντίστοιχα (Eby, 

2007; Haggard, 2011). Το  mentoring έχει επίσης περιγραφεί ως μια διαδικασία μέσω 

της οποίας οι μέντορες παρέχουν στους προστατευόμενους τους υποστήριξη τόσο σε 

επίπεδο επαγγελματικό όσο και σε ψυχοκοινωνικό (Allen, 2008; Kram, 1983). Η 

Kram μάλιστα περιέγραψε την επαγγελματική υποστήριξη των protégé ως παροχή 

των απαραίτητων δεξιοτήτων για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, ενώ την 
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ψυχοκοινωνική υποστήριξη ως μια διαδικασία που περιλαμβάνει  τον ρόλο του 

προτύπου, την επιβεβαίωση και την συμβουλευτική από την πλευρά του μέντορα. 

Το mentoring συχνά περιγράφεται ως μια διαπροσωπική σχέση που 

περιλαμβάνει μια σειρά από σκόπιμες και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (Kram, 1985; 

Bearman, 2007; Fairbanks, 2000). Ακόμη, αφορά την ανάπτυξη της σχέσης ανάμεσα 

στον μέντορα και τον προστατευόμενο με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 

δεύτερου. Συνεπώς, η ανάπτυξη της μεταξύ τους σχέσης βρίσκεται στο επίκεντρο των 

αλληλεπιδράσεων που συμβαίνουν (Ambrosetti A. , 2014). Άλλωστε mentor και 

protégé διαπραγματεύονται μαζί το κοινό τους ταξίδι (Ambrosetti A. &., 2010). Η 

διαδικασία του mentoring δίνει τη δυνατότητα στους protégé να αναπτύξουν τους 

εαυτούς τους σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο μέσω της αντανάκλασης 

(Walkington, 2005). Ανάλογη είναι και η θέση της Guest (2000) που υποστηρίζει πως 

η διαδικασία του mentoring είναι μακράς διαρκείας, περιλαμβάνει την ανταλλαγή 

εμπειριών μεταξύ μέντορα και προστατευόμενου, προσφέρει ενθάρρυνση και δίνει τη 

δυνατότητα  στον protégé να αναπτύξει την οξυδέρκεια του μέσω της αντανάκλασης 

από τον ρόλο του μέντορα ˙ είναι δηλαδή μία σχέση αμφίδρομη που έχει ως 

αποτέλεσμα την αμοιβαία μάθηση. Επιπλέον, το mentoring μπορεί να θεωρηθεί ως 

μια ολιστική διαδικασία που περιλαμβάνει τρεις συνιστώσες: την διάσταση της 

σχέσης, που επικεντρώνεται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μέντορα και protégé, 

καθώς  και στην επίδραση που αυτές έχουν στην ανάπτυξη της σχέσης τους, την 

αναπτυξιακή διάσταση, που περιλαμβάνει τις ανάγκες του μέντορα-δασκάλου και 

κατ’ επέκταση τον τρόπο που ο ίδιος αναπτύσσεται μέσα από αυτή την σχέση και τη  

συναφή διάσταση, που περιγράφεται ως μια πλευρά του mentoring που εξαρτάται από 

τις υπάρχουσες συνθήκες του πλαισίου ανάπτυξης της μεντορικής σχέσης 

(Ambrosetti A. &., 2010; Lai, 2005). Για παράδειγμα το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού περιλαμβάνει κι άλλες πλευρές εκτός από την διδασκαλία, την 

διαχείριση των μαθητών,  την παροχή εμπειριών μάθησης και την οργάνωση των 

ζητημάτων που προκύπτουν στην αίθουσα (Ambrosetti A. , 2011) . Κατ’ επέκταση το 

«mentoring» αφορά την παροχή συμβουλών, πληροφοριών ή καθοδήγησης από ένα 

άτομο με εμπειρία, δεξιότητες ή γνώση προς ένα άλλο άτομο με σκοπό την 

προσωπική κι επαγγελματική του εξέλιξη» (Harvard Business Essentials, 2009, 

Φύκαρης, 2012).  

 Τελευταία, το mentoring υιοθετείται ως στρατηγική από οργανισμούς και 

εταιρείες,  ώστε οι νέοι εργαζόμενοι να καταστούν ικανοί να εξελιχθούν στο 
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αντικείμενο εργασίας τους και στο ευρύτερο πλαίσιο του οργανισμού στον οποίο 

απασχολούνται (Megginson, 1995). Πράγματι, η στρατηγική του mentoring 

εφαρμόζεται σε πολλές επιχειρήσεις για την στήριξη και μόρφωση των εργαζομένων 

(ό.π.) αλλά και στην εκπαίδευση των καθηγητών (Clinard, 1998).  

 Συγκεκριμένα για τον χώρο της εκπαίδευσης βάσει της βιβλιογραφίας έχουν 

διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί του mentoring. Οι Anderson και Shannon (1988) 

χαρακτηρίζουν το mentoring σαν μια διαδικασία κατά την οποία ένα πιο 

εξειδικευμένο ή πιο έμπειρο άτομο λειτουργώντας ως πρότυπο διδάσκει, στηρίζει, 

ενθαρρύνει, συμβουλεύει και φέρεται φιλικά σ’ ένα λιγότερο εξειδικευμένο ή 

λιγότερο έμπειρο άτομο με σκοπό την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του 

τελευταίου. Για τον Jacques (1992) το mentoring είναι κάτι παραπάνω από το να 

ασχολείται κανείς αποτελεσματικά με πρακτικές, επαγγελματικές δεξιότητες ˙  είναι 

μια διαδικασία μεταλαμπάδευσης όχι μόνο πρακτικών γνώσεων αλλά και αρχών σε 

έναν άλλο ενήλικο. Κατά την Adey (1997) το mentoring είναι μια σχέση 

αλληλεξάρτησης μεταξύ ενός έμπειρου εκπαιδευτικού κι ενός πρωτοδιοριζόμενου, 

όπου ο δεύτερος προσδοκά πως από αυτή την σχέση θα του δοθούν οι κατάλληλες 

προκλήσεις για να αναπτυχθεί ως καθηγητής στο πλαίσιο της τάξης και του σχολείου. 

Οι Boreen και Niday (2001) θεωρούν πως το mentoring είναι κάτι περισσότερο από 

μια ευκαιρία για παροχή συμβουλών ˙ είναι μια αμφίδρομη ανταλλαγή μηνυμάτων 

μέσω της ακρόασης και της διατύπωσης ερωτήσεων. 

 Σύμφωνα με τους Fairbanks, Freedman και Kahn (2000) το mentoring 

αποτελείται από περίπλοκες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που δημιουργούνται από 

τον mentor και τον protégé, οι οποίοι  διαπραγματεύονται διάφορους 

επαγγελματικούς σκοπούς σε απάντηση των συγκυριακών παραγόντων που 

αντιμετωπίζουν. Οι Feiman και Nemser (2001) υποστηρίζουν πως το mentoring είναι 

μια εκπαιδευτική πρακτική που βασίζεται στο όραμα της καλής εκπαίδευσης και της 

κατανόησης της μάθησης των εκπαιδευτικών που οδηγεί στην ανάπτυξη πέρα από τις 

συμβατικές προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση στις καταστάσεις προσαρμογής, τις 

συμβουλές για τεχνικά ζητήματα και τη συναισθηματική υποστήριξη. Οι Awayaa et 

al. (2003) ορίζoυν το mentoring ως ένα ιδιαίτερο είδος προσωπικής σχέσης που 

αναπτύσσεται ανάμεσα στον μέντορα-έμπειρο εκπαιδευτικό  και στον protégé-

πρωτοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό, η οποία αποφεύγει οποιονδήποτε περιορισμό ως 

απόρροια της τήρησης της ιεραρχίας που σχετίζεται με τα μοντέλα εποπτείας και 
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στην οποία υπάρχει κάποιος βαθμός επιλογής μεταξύ των μερών σε αυτήν. Για τους  

Smith και Ingersoll (2004) το mentoring είναι η παροχή προσωπικής καθοδήγησης 

συνήθως από βετεράνους σε πρωτοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς.  

 Οι Lopez-Real και Kwan (2005) θεωρούν πως το mentoring περιλαμβάνει μια 

σημαντική δυαδικότητα, είναι ταυτόχρονα σχέση και διαδικασία συλλογικής 

εργασίας. O Lindgren (2005) αντιμετωπίζει το mentoring ως μια διαδικασία στην 

οποία ο protégé ως μαθητής εμπλέκεται άριστα και μέσω αυτής έχει μια 

εποικοδομητική αυτογνωσία, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης των 

μεντόρων καθώς οι ερωτήσεις, οι αξίες κι οι πράξεις των protégé παρέχουν νέες 

δυνατότητες. Οι Lee και  Feng (2007) θεωρούν το mentoring μέσο κοινωνικοποίησης 

των protégé μέσω της καθοδήγησης και της στήριξης από πιο έμπειρους 

επαγγελματίες. Τέλος, οι Hobson, Ashby, Malderez και Tomlinson (2009) ορίζουν το 

mentoring ως τη στήριξη ενός αρχάριου ή λιγότερο έμπειρου επαγγελματία (του 

καθοδηγούμενου) από έναν περισσότερο έμπειρο επαγγελματία (τον μέντορα), που 

έχει σχεδιαστεί κυρίως για να βοηθήσει την ανάπτυξη της εμπειρογνωμοσύνης του 

καθοδηγούμενου και να διευκολύνει την ένταξή του στην κουλτούρα του 

επαγγέλματος (σε αυτή την περίπτωση την διδασκαλία) και στο ειδικό τοπικό πλαίσιο 

(εδώ το σχολείο). 

Τα νήματα της μεντορικής σχέσης κινεί ο μέντορας, που σύμφωνα με την Zey 

(1984), είναι εκείνος που στηρίζει και βοηθά ένα άτομο, συνήθως μικρότερης ηλικίας 

μέσω της διδασκαλίας, της συμβούλευσης και της παροχής ψυχολογικής 

υποστήριξης, ασφάλειας και κάποιες φορές ώθησης, όπου χρειάζεται, προκειμένου να 

διευκολυνθεί η ανάπτυξη του protégé. Ακόμη, ο mentor λειτουργεί ως πρότυπο προς 

μίμηση, καθώς οι protégé παρατηρούν την στάση και την συμπεριφορά των μεντόρων 

και μαθαίνουν μέσα από αυτές. Είναι άτομα σοφά, έμπιστα, έμπειρα, που και τα ίδια 

υπήρξαν στην θέση των protégé, άτομα που προσφέρουν καθοδήγηση και μπορούν να 

δώσουν το έναυσμα στους protégé να αναπτυχθούν επαγγελματικά (Guest, 2000). 

Συνεπώς η έννοια του «mentor» έχει πολύ λίγο αλλάξει από την εποχή του 

Ομήρου, αν και συχνά έχει συσχετιστεί με τις έννοιες του συμβούλου, του δασκάλου, 

του καθοδηγητή νέων αθλητών (Casey Jean, 2005). Σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη η 

έννοια του «μέντορα» έχει το περιεχόμενο του «ατόμου που βοηθά κάποιον να 

πραγματώσει την προσωπική του εξέλιξη μέσω της μάθησης» (1998). 
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Η επιτυχία, ωστόσο, μιας μεντορικής σχέσης δεν είναι πάντα δεδομένη, αλλά 

εξαρτάται από ορισμένους παράγοντες (Hansman, 2002a). Αρχικά, η σχέση μέντορα 

και protégé πρέπει να εξελίσσεται φυσικά, να υπάρχει δηλαδή χημεία ανάμεσα τους, 

να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, την εμπιστοσύνη, την αίσθηση της μεταξύ τους 

άνεσης. Επιπλέον και οι δύο πλευρές πρέπει να δεσμευτούν ως προς τη σχέση που θα 

αναπτυχθεί μεταξύ τους και να προσδιορίσουν τις προσδοκίες που έχουν από αυτή 

την σχέση. Ακόμη, απαραίτητη κρίνεται η συχνή αλληλεπίδραση ανάμεσα στον 

mentor και τον protégé παρά το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν εμπόδια, όπως η 

έλλειψη χρόνου ή εμπιστοσύνης, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, η γεωγραφική 

απόσταση, παράγοντες δηλαδή που μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδη για την 

αποτελεσματική ανάπτυξη μιας μεντορικής σχέσης  (Bierema L. L., 2002; Bierema L. 

L., 2005) .  

Σύμφωνα με την Zeeb (2000) υπάρχουν τέσσερις μορφές mentoring:το 

παραδοσιακό mentoring (traditional mentoring) στο πλαίσιο του οποίου 

αναπτύσσεται μια πρόσωπο με πρόσωπο (face to face) σχέση ανάμεσα σε ένα πιο 

έμπειρο άτομο και σε ένα λιγότερο έμπειρο άτομο, το mentoring ανάμεσα σε άτομα 

ίδιας ηλικίας ή ίδιας επαγγελματικής κατάστασης (peer mentoring) που αποσκοπεί 

στην αμοιβαία ανάπτυξη όσων συμμετέχουν, ενώ είναι δυνατό να εναλλάσσονται οι 

ρόλοι μεταξύ mentor και protégé , το ομαδικό mentoring που παρουσιάζει ομοιότητες 

με το peer mentoring αλλά σε αυτό συμμετέχουν περισσότερα άτομα (group or team 

mentoring) και το mentoring που συνδυάζει χαρακτηριστικά από τις προηγούμενες 

μορφές του mentoring αλλά περιλαμβάνει την χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την 

επικοινωνία μεταξύ mentor και protégé, όπως είναι η χρήση e-mail και οι 

ηλεκτρονικές συζητήσεις -chat (online or telementoring). 

 Στην παραδοσιακή του μορφή το mentoring μπορεί να έχει δυαδική μορφή, 

δηλαδή για κάθε protégé να αντιστοιχεί ένας μέντορας, μπορεί όμως να υπάρχουν 

πολλοί μέντορες για έναν protégé. Οι Higgins και Kram (2001) εισάγουν τον όρο 

«αναπτυξιακό δίκτυο» (developmental network) για να περιγράψουν την δυνατότητα 

του protégé να έχει στην διάθεση του περισσότερους από έναν μέντορες που 

ενδιαφέρονται για την επαγγελματική του ανάπτυξη. Μάλιστα ισχυρίζονται πως τα 

διάφορα αναπτυξιακά δίκτυα είναι σημαντικά γιατί μέσω αυτών μειώνονται οι 

περιττές πληροφορίες που δέχεται ο protégé και διευκολύνεται η επαγγελματική του  

ανάπτυξη. Άλλωστε σε έναν ανταγωνιστικό χώρο εργασίας ο protégé για να μπορέσει 
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να ανταποκριθεί στις ποικίλες και συνεχώς μεταβαλλόμενες εργασιακές απαιτήσεις 

είναι πιθανό να χρειαστεί την βοήθεια από περισσότερους του ενός μέντορες (de 

Janasz S. C., 2003; Kram, 1985; Mezias, 2005) . Κατά αυτόν τον τρόπο οι protégé 

εκτίθενται σε διαφορετικές προοπτικές και σε τεχνογνωσία που αφορά το αντικείμενο 

εργασίας τους. Έτσι, διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο κι αποκτούν δεξιότητες 

ενισχύοντας τα οφέλη που αποκομίζουν από την μεντορική σχέση στην οποία 

εμπλέκονται (Baugh, 1999; Higgins M. , 2000; Kram K. E., 1985) . 

Εκτός όμως από τα πλεονεκτήματα υπάρχουν και μειονεκτήματα στην ύπαρξη 

περισσοτέρων του ενός μεντόρων σε μια μεντορική σχέση, καθώς απαιτείται 

περισσότερος χρόνος και περισσότερη ενέργεια από την πλευρά του protégé τόσο για 

να ξεκινήσει μια τέτοιου είδους σχέση όσο και για να την διατηρήσει. Επιπλέον, ο 

protégé πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το διαφορετικό προσωπικό στυλ στον τρόπο 

εργασίας και την διαφορετική προσωπικότητα που έχει ο κάθε μέντορας, όταν 

αλληλεπιδρά με τον καθένα χωριστά (de Janasz S. C., 2004). Σύμφωνα με κάποιες 

έρευνες όσο αυξάνεται ο αριθμός των μεντόρων τόσο αυξάνεται η πιθανότητα 

σύγκρουσης ρόλων (Baugh, 1999) και το «job burnout» (Fagan, 1982), ενώ μειώνεται 

η γενική ικανοποίηση από την εργασία (Riley, 1985). 

 

1.3 Χαρακτηριστικά ικανού μέντορα 

 Σε ένα πρόγραμμα mentoring για να είναι αποτελεσματικός ο mentor πρέπει 

να διαθέτει πολλά και ποικίλα χαρακτηριστικά. Συνήθως στα διάφορα εγχειρίδια για 

το mentoring ή σε ιστοσελίδες απαριθμούνται τα χαρακτηριστικά του «καλού» 

μέντορα, είτε για να μπορούν οι ίδιοι οι εν δυνάμει μέντορες να αναγνωρίζουν αν 

κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα για να γίνουν μέντορες, είτε για να έχουν οι 

συντονιστές των προγραμμάτων mentoring κάποια κριτήρια βάσει των οποίων 

αξιολογούν τους μέντορες κρίνοντας την καταλληλότητα τους (Miller, 2002, σ. 189).  

 Ο μέντορας στην προσπάθεια του να βοηθήσει τον protégé να εξελιχθεί και να 

αναπτυχθεί σε επαγγελματικό επίπεδο, αποκτώντας ανταγωνιστικότητα, 

αυτοπεποίθηση, αυτοκατεύθυνση και επαγγελματισμό, μπορεί να υιοθετήσει 

διάφορες στρατηγικές και να εφαρμόσει διάφορες δραστηριότητες. Ωστόσο, η 
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ποιότητα της σχέσης που θα αναπτύξει με τον protégé είναι εκείνη που θα καθορίσει 

την αποτελεσματικότητα του ίδιου ως μέντορα.  

 Συνεπώς, ο mentor πρέπει να ενδιαφέρεται πραγματικά για τον protégé 

παραγκωνίζοντας οποιοδήποτε προσωπικό του όφελος. Ακόμη, οφείλει να δίνει την 

δυνατότητα στους protégé να επικοινωνούν άμεσα μαζί του, να είναι 

ευαισθητοποιημένος σε θέματα φυλετικών και πολιτισμικών διαφορών, να έχει 

επίγνωση των προτερημάτων και των μειονεκτημάτων του και να μοιράζεται - χωρίς 

να επιβάλλει - τις αξίες του. Επιπλέον, να διακρίνεται από εχεμύθεια, που είναι 

απαραίτητη για την δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στον mentor και 

τον protégé. Να αναγνωρίζει την αξία της διά βίου μάθησης, καθώς η μεντορική 

σχέση είναι μια αμοιβαία εκπαιδευτική εμπειρία. Επιπρόσθετα, δεν θα πρέπει να 

επικρίνει αλλά να ενθαρρύνει και να ενισχύει τους protégé, να διαθέτει υπομονή και 

να έχει υψηλές προσδοκίες για τους protégé. Ακόμη, πρέπει να είναι ευγενικός, 

ανεκτικός και να δείχνει κατανόηση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι protégé 

(Miller, 2002).  

Σύμφωνα με την υφιστάμενη βιβλιογραφία ο ιδανικός μέντορας θα μπορούσε 

να έχει κι άλλα χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα να έχει την ικανότητα να 

αντιμετωπίζει τον protégé ως μια ξεχωριστή περίπτωση και να ξεπερνά όποια 

πολιτισμική ή κοινωνική – οικονομική απόσταση τους χωρίζει ˙ να θέτει υψηλά 

κριτήρια και να είναι ικανός να ενσταλάξει στον protégé  την αυτοπεποίθηση να 

στοχεύει ψηλά ˙ να σέβεται την ικανότητα του protégé και το δικαίωμα του να 

λαμβάνει μόνος του τις αποφάσεις του ˙ να συμπάσχει μαζί του και να κατανοεί τον 

αγώνα που καταβάλλει ˙ να βλέπει λύσεις κι όχι μόνο προβλήματα ˙ να είναι 

ευέλικτος και ανοιχτός σε νέες ιδέες – προτάσεις ˙ να αποδέχεται το γεγονός ότι 

υπάρχουν διαφορετικές αξίες, κουλτούρες και οπτικές γωνίες από τις δικές του ˙ να 

μοιράζεται τις πηγές πληροφόρησης του, τις εμπειρίες του και τις γνώσεις του ˙ να 

δείχνει αμοιβαίο σεβασμό, ενδιαφέρον και στοργή για τους protégé καθώς και 

ενθουσιασμό πάνω σε συγκεκριμένα θέματα, περιοχές ενδιαφέροντος και ηθικά 

ζητήματα ( ό.π.). 

 Επιπλέον, ο μέντορας είναι πολύ σημαντικό να διαθέτει συναισθηματική 

νοημοσύνη, δηλαδή την ικανότητα να αναγνωρίζει και να κατανοεί τόσο τα δικά του 

συναισθήματα όσο και των άλλων γύρω του, ώστε να διαχειρίζεται ορθά τις σχέσεις 
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που αναπτύσσει. Σύμφωνα με το μοντέλο του Hay McBer ( ό.π.) η συναισθηματική 

νοημοσύνη διακρίνεται στην προσωπική ικανότητα ή αλλιώς στον τρόπο που 

διαχειριζόμαστε τον εαυτό μας και στην κοινωνική ικανότητα, δηλαδή στον τρόπο 

που χειριζόμαστε τις διαπροσωπικές σχέσεις μας. Η προσωπική ικανότητα 

επιμερίζεται στην αυτογνωσία και στην αυτοδιαχείριση, ενώ η κοινωνική ικανότητα 

στην κοινωνική ευαισθητοποίηση και στις κοινωνικές δεξιότητες. Η συναισθηματική 

νοημοσύνη έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τους εργοδότες γιατί σύμφωνα με το 

παραπάνω μοντέλο η αυτοδιαχείριση και οι κοινωνικές δεξιότητες προκύπτουν από 

την αυτογνωσία και την κοινωνική ευαισθητοποίηση. Οι άνθρωποι δηλαδή που δεν 

έχουν σε μεγάλο βαθμό αυτογνωσία και κοινωνική ευαισθητοποίηση δεν διαθέτουν 

επίσης αυτοδιαχείριση και κοινωνικές δεξιότητες, χαρακτηριστικά που είναι 

απαραίτητα όχι μόνο στο χώρο εργασίας αλλά που σχετίζονται άμεσα με την 

διαδικασία του mentoring. Συνεπώς, οι πιο αποτελεσματικοί μέντορες είναι εκείνοι 

που διαθέτουν σε μεγάλο βαθμό συναισθηματική νοημοσύνη. 

Συγκεκριμένα, όταν πρόκειται για προγράμματα mentoring που αφορούν 

εκπαιδευτικούς ο μέντορας πρέπει να είναι ένας έμπειρος δάσκαλος και να γνωρίζει 

εις βάθος τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος που διδάσκονται. Επίσης, 

πρέπει να διαθέτει την ικανότητα να μεταδίδει αποτελεσματικά τις εκπαιδευτικές 

στρατηγικές, να επικοινωνεί με ειλικρίνεια και αποτελεσματικότητα με τους 

εκπαιδευτικούς, να είναι καλός ακροατής, να έχει ισχυρές διαπροσωπικές ικανότητες, 

να είναι αξιόπιστος και ευαισθητοποιημένος με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών. 

Επίσης, πρέπει να κατανοεί ότι οι εκπαιδευτικοί μπορεί να είναι αποτελεσματικοί 

υιοθετώντας διαφορετικά εκπαιδευτικά στυλ. Δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά 

επικριτικός, ενώ θα πρέπει να δείχνει ζήλο για την μάθηση και προθυμία να 

βελτιώσει την ακαδημαϊκή επίδοση όλων των protégé (Jonson, 2008). 

Άλλα χαρακτηριστικά που θα ήταν καλό να διαθέτει ένας μέντορας είναι  η 

σοφία, το χιούμορ, η δέσμευση στο επάγγελμα, η ικανότητα να φροντίζει και να 

γαλουχεί άλλους ανθρώπους (Hardcastle, 1988; Kay, 1990; Odell, 1990, p. 11).  
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1.4 Σχέση μέντορα και προστατευόμενου 

 

Δεν υπάρχει μια συνταγή επιτυχίας για τις μεντορικές σχέσεις. Το βέβαιο είναι 

πως για να στεφθούν με επιτυχία οι μέντορες οφείλουν να επενδύουν τον χρόνο και 

την ενέργεια τους διηγούμενοι τις εμπειρίες τους και παρέχοντας επαγγελματική και 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη στους protégé (Kram,1985). Η διαδικασία του mentoring 

είναι πολύπλευρη και εξαρτάται από τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτή. Ωστόσο η 

κατανόηση της φύσης του mentoring, της διαδικασίας του mentoring και των 

διαφορετικών συνιστωσών που περιλαμβάνονται στο mentoring θα παρέχει μια πιο 

συνειδητή προσέγγιση της διαδικασίας που μπορεί να καταστήσει ικανούς τους 

συμμετέχοντες να επιτύχουν τους στόχους τους (Ambrosetti A. , 2014). 

Η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε έναν ή πολλούς μέντορες και σε έναν 

ή περισσότερους protégé, ανάλογα με τη φύση του προγράμματος, είναι αμφίδρομη, 

είναι μια σχέση αλληλεπίδρασης. Βέβαια σημαντικός παράγοντας για να αποβεί η 

σχέση ωφέλιμη και για τις δύο πλευρές είναι το σωστό «ζευγάρωμα» μέντορα και 

protégé. Συνήθως η δημιουργία ζευγαριών στηρίζεται σε ομοιότητες που 

παρατηρούνται ανάμεσα στους μέντορες και τους protégé (Miller, 2002; Jonson K. F., 

2008):  

α) να έχουν κοινό γένος, γλώσσα, εθνικότητα, 

β) να διαθέτουν κοινές εμπειρίες και ενδιαφέροντα,  

 γ) να έχουν παρόμοια προσωπικότητα ή εκπαιδευτική φιλοσοφία, όταν 

πρόκειται για το χώρο της εκπαίδευσης,  

δ) να εργάζονται στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για 

εκπαιδευτικούς 

ε) να υπάρχει εγγύτητα μεταξύ τους, να διαμένουν δηλαδή στην ίδια περιοχή ή 

να τους χωρίζει μικρή γεωγραφική απόσταση για να είναι συχνότερες οι 

συναντήσεις τους, 

ε) να υπάρχει συνάφεια μεταξύ της ειδικότητας ή του επαγγέλματος του 

μέντορα με τα ενδιαφέροντα των protégé και τις επαγγελματικές τους 

επιδιώξεις και ανάγκες,  
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στ) να υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης κοινού προγράμματος, ώστε να 

διευκολύνονται οι μεταξύ τους συναντήσεις.  

  Σύμφωνα με τον Garvey (1994) υπάρχουν πέντε διαστάσεις της μεντορικής 

σχέσης:  

α) Ανοικτή – κλειστή: η διάσταση αυτή αφορά τα ζητήματα για συζήτηση. Στις 

ανοικτές μεντορικές σχέσεις υπάρχει ελευθερία να συζητηθεί οποιοδήποτε 

θέμα ανάμεσα στον μέντορα και τον protégé. Αντίθετα, στις κλειστές 

τίθενται όρια και συζητούνται συγκεκριμένα θέματα. 

β) Δημόσια – ιδιωτική : η δημόσια ή ιδιωτική διάσταση της μεντορικής σχέσης 

εξαρτάται από τον βαθμό κατά τον οποίο ο οργανωτής του προγράμματος ή 

ο διδάσκων έχει πρόσβαση στις συζητήσεις. Για παράδειγμα σε κάποια 

προγράμματα e-mentoring οι συζητήσεις είναι δημόσιες ή σε ορισμένα 

προγράμματα που διενεργούνται σε σχολεία οι μέντορες και οι protégés  

καταγράφουν τις δράσεις τους σε ημερολόγια ή με άλλα εργαλεία 

καταγραφής που είναι προσβάσιμα από όλους.    

γ) Επίσημη – ανεπίσημη : στα περισσότερα επίσημα προγράμματα mentoring οι 

συναντήσεις είναι προγραμματισμένες και καταγράφονται. Στα ανεπίσημα 

προγράμματα υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες και οι συναντήσεις 

γίνονται  οποιαδήποτε στιγμή.  

δ) Ενεργητική – παθητική : στις ενεργητικές σχέσεις mentor και protégé έχουν 

ενεργητικό ρόλο κατά τις συναντήσεις τους, ερευνούν επιλογές, θέτουν και 

αναθεωρούν στόχους. Σε μερικά προγράμματα στις συναντήσεις τους ο 

protégé είναι ενεργητικός κι ο mentor  παθητικός, ενώ σε άλλα και οι δύο 

είναι παθητικοί. 

ε) Σταθερή – ασταθής : σε κάποιες σχέσεις ο mentor και ο protégé είναι 

προβλέψιμοι και η δέσμευση τους στο πρόγραμμα και η εμπιστοσύνη που 

αναπτύσσεται μεταξύ τους αυτονόητες, ενώ σε άλλα υπάρχει έλλειψη 

εμπιστοσύνης και δέσμευσης. 

Ακόμη, υπάρχουν τέσσερα μοντέλα βάσει των οποίων περιγράφονται τα 

στάδια μιας ιδανικής – τυπικής μεντορικής σχέσης:  
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α) Tο μοντέλο σχέσης mentor – protégé, που αναπτύχθηκε από τον Gray 

(1986) αφορά το συνεχές των συμπεριφορών του mentoring. Η σχέση 

mentor – protégé περνά από τέσσερα επίπεδα, κατά τα οποία η 

ανταγωνιστικότητα και η εμπειρία του protégé  αυξάνεται, ώστε στο τέλος 

να εξισωθεί με τον μέντορα κι η σχέση τους να καταστεί ωφέλιμη και για 

τους δύο. 

 β) Tο χρονολογικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο τα στάδια της μεντορικής 

σχέσης περιγράφονται από χρονολογική σκοπιά.  

γ) Tο μοντέλο του κύκλου ζωής κατά το οποίο η μεντορική σχέση συγκρίνεται 

με την ζωή ή τις διαπροσωπικές σχέσεις. 

δ) Tο μοντέλο της επαγγελματικής ανάπτυξης που βασίζεται στο Mentoring 

Action Project (MAP) που οργανώθηκε από το Institute of Careers 

Guidance το 1995-1997 και δημιούργησε ένα μοντέλο έξι σταδίων για την 

επαγγελματική ανάπτυξη μέσω του mentoring. 

Σίγουρα οι μεντορικές σχέσεις που αναπτύσσονται ποικίλλουν σε σχέση με τα 

παραπάνω μοντέλα. Ωστόσο, μέσω αυτών των μοντέλων οι διαχειριστές των 

προγραμμάτων μπορούν να προβλέψουν τη συμπεριφορά μεντόρων και protégé.   

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν την πολυπλοκότητα της σχέσης ανάμεσα σε 

έναν μέντορα και σε έναν protégé, καθώς η διαδικασία του mentoring μπορεί να 

πάρει διάφορες μορφές και  τα στάδια εξέλιξης της μεντορικής σχέσης να θεαθούν 

από διάφορες σκοπιές.  

 

2.Τι είναι e-mentoring και e-mentor 

2.1 Ορισμός και χαρακτηριστικά του e-mentoring 

 Τα τελευταία χρόνια η αύξηση των χρηστών του διαδικτύου σε δύο δις (665% 

ανάπτυξη από το 2000) εκ των οποίων τα 348,3 εκατομμύρια είναι Αμερικανοί, ενώ 

πάνω από το 78% επικοινωνεί διαδικτυακά και πάνω από το 49% είναι χρήστες του 

Facebook (Internet World Stats, 2012) σε συνδυασμό με τις απολύσεις στον 

εργασιακό τομέα, την κινητικότητα των εργαζομένων και τις αυξημένες εργασιακές 
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απαιτήσεις κατέστησαν αναγκαία τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων από τους 

εργαζόμενους για την επαγγελματική τους επιτυχία (de Janasz, 2003; Dobrow, 2012; 

Higgins, 2001; Sproull, 1999). Συνεπώς, διαδόθηκε πολύ γρήγορα η χρήση 

προγραμμάτων e-mentoring μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικών προγραμμάτων στα 

οποία ήταν εφικτή η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) (Single P. B., 

2005a). 

 Online mentoring, E-mentoring ή virtual mentoring είναι «η χρήση e-mail ή 

συνεδριακών συστημάτων μέσω υπολογιστή για να υποστηριχθεί μια μεντορική 

σχέση όταν μια πρόσωπο με πρόσωπο σχέση θα ήταν μη πρακτική (O' Neil, 1996, p. 

39) .Οι Single και Muller (Single P. B., 2001) αποδίδουν ως εξής τον ορισμό του e-

mentoring: είναι μια σχέση που απαντάται φυσικά ή είναι μια σχέση που 

αναπτύσσεται κατά ζεύγη στο πλαίσιο ενός προγράμματος που έχει συσταθεί 

ανάμεσα σε ένα άτομο που είναι περισσότερο έμπειρο (mentor) και σε ένα που είναι 

λιγότερο έμπειρο (protégé/mentee), χρησιμοποιώντας αρχικά την ηλεκτρονική 

επικοινωνία και που αποσκοπεί στην ανάπτυξη και αύξηση των δεξιοτήτων, των 

γνώσεων και της αυτοπεποίθησης των λιγότερο εξειδικευμένων ατόμων, ώστε να 

επιτύχουν στο αντικείμενο εργασίας τους. Όρισαν το e-mentoring ως «τη συγχώνευση 

του mentoring με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες που συνδέει τους μέντορες με τους 

protégé ανεξάρτητα από εμπόδια γεωγραφικά ή προγραμματικά» ( ό.π, σ. 107). 

Διέκριναν το δομημένο e-mentoring, όπως συμβαίνει σε ένα πρόγραμμα σε επίσημο 

περιβάλλον, όπου η εκπαίδευση και η καθοδήγηση παρέχονται στους μέντορες και τα 

αποτελέσματα αξιολογούνται. 

 Οι Bierema και Merriam (2002, p. 214) όρισαν το e-mentoring ως μια 

αμοιβαία ωφέλιμη σχέση διά μέσου του υπολογιστή μεταξύ ενός μέντορα και ενός 

protégé  που παρέχει γνώση, συμβούλευση, ενθάρρυνση, προώθηση και πρότυπα, και  

που είναι συχνά χωρίς όρια, ισότιμη και ποιοτικά διαφορετική από το παραδοσιακό 

πρόσωπο με πρόσωπο mentoring.  Για τους Ensher, Murphy και Godshalk (Ensher, 

2007; Godshalk, 2007) το e-mentoring είναι μια εν εξελίξει, αμοιβαία ωφέλιμη 

σχέση, όπου ένας πιο έμπειρος εταίρος μεταφέρει τις λειτουργίες του mentoring με 

ηλεκτρονικά μέσα σε έναν λιγότερο έμπειρο. 

 Η θεωρία των κοινωνικών δικτύων υπαινίσσεται πως οι αναπτυξιακές σχέσεις 

είναι απαραίτητες, καθώς το πλαίσιο του mentoring γίνεται πιο περίπλοκο και όσοι 
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επιθυμούν να αναπτυχθούν επαγγελματικά είναι περισσότερο ικανοί να αντλήσουν 

από μια ποικιλία πηγών υποστήριξη για την καριέρα τους (Dobrow, 2012; Higgins M. 

C., 2007) . Οι Ensher και Murphy (2007) υποστηρίζουν ότι το e-mentoring ενισχύει 

την πιθανότητα έναρξης αναπτυξιακών σχέσεων αυξάνοντας την προσβασιμότητα 

των μεντόρων, εξισορροπώντας σημαντικές διαφορές μεταξύ των συμμετεχόντων και 

μειώνοντας την έμφαση σε στοιχεία δημογραφικά (π.χ. ηλικία, γένος) που 

προσδιορίζονται στις πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις. Την ίδια άποψη έχει και ο 

Henri που αναφέρει πως οι διαδικτυακές συζητήσεις δεν παρεμποδίζονται από το 

χώρο, την τοποθεσία ή το χρόνο. Το διαδικτυακό περιβάλλον δίνει τη δυνατότητα σε 

όλους τους εκπαιδευόμενους να εκφράσουν την γνώμη τους και να εισακουστούν, 

κάτι που θα ήταν αδύνατο στην πρόσωπο με πρόσωπο διαδικασία του mentoring. 

Έτσι, εμπλουτίζεται η ποικιλομορφία των προοπτικών που αναδεικνύονται μέσα από 

τον διάλογο (Henri, 1992).  

Η τεχνολογία κατέστη δυνατή την ανάπτυξη μεντορικών σχέσεων ανάμεσα σε 

άτομα που ζουν σε διαφορετικές τοποθεσίες σε τόπο και χρόνο βολικό και για τις δύο 

πλευρές. Το e-mentoring μπορεί να έχει ασύγχρονη ή σύγχρονη μορφή. Στην 

ασύγχρονη μορφή του ο mentor και ο protégé έχουν την ευκαιρία να μην απαντούν 

άμεσα καταφεύγοντας σε βιαστικές απαντήσεις, γιατί έχουν την δυνατότητα να 

σκεφτούν και να επεξεργαστούν την απάντηση που θα δώσουν.  Επιπλέον, στην 

ασύγχρονη μορφή του mentoring οι γραπτές συζητήσεις που αναπτύσσονται μεταξύ 

των δύο πλευρών αποθηκεύονται με αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα αυτές να 

διαβαστούν ξανά μετά από πολύ καιρό (Redmond, 2015) . 

Για να γίνουν κατανοητές οι κοινωνικές και γνωστικές διαδικασίες μάθησης στις 

διαδικτυακές συζητήσεις, ο Henri (1992) ανέπτυξε ένα πλαίσιο Διάσκεψης μέσω 

Υπολογιστή και Ανάλυσης Περιεχομένου. Το πλαίσιο αυτό έχει πέντε διαστάσεις:  

1. Συμμετοχική: το πλήθος των δηλώσεων από τους συμμετέχοντες 

2. Κοινωνική: δηλώσεις που δεν σχετίζονται με το επίσημο περιεχόμενο 

3. Αλληλεπιδραστική: δηλώσεις που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα σε άλλες 

δηλώσεις ή συμμετέχοντες 

4. Γνωστική: δηλώσεις που παρουσιάζουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικές 

με το περιεχόμενο και τις γνωστικές διαδικασίες 



33 
 

5. Μεταγνωστική: δηλώσεις που αναγνωρίζουν τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά, τις γνώσεις και τις δεξιότητες, οι οποίες παρεμποδίζουν 

ή βελτιώνουν τις προσωπικές γνωστικές διαδικασίες και την ολοκλήρωση 

καθηκόντων. 

Η γνωστική διάσταση μελετά τους τρόπους που οι άνθρωποι συμμετέχουν 

και μαθαίνουν διά μέσου του διαλόγου. Περιλαμβάνει ερωτήσεις για διευκρινίσεις, 

διατυπώνει συμπεράσματα ή κρίσεις και προτείνει στρατηγικές ή δράσεις. Ο Henri 

(ό.π.) υποστήριζε πως υπάρχουν δύο γνωστικά επίπεδα: το επιφανειακό και το 

βαθύτερο. Η επιφανειακή επεξεργασία περιλαμβάνει την ανάρτηση σημειώσεων 

(post) που επαναλαμβάνουν πληροφορίες χωρίς να προσφέρουν ερμηνεία ή νέες 

ιδέες, συμφωνούν με άλλες χωρίς να προσθέτουν προσωπικά σχόλια και προτείνουν 

λύσεις χωρίς εξήγηση ή προσφέροντας πολλαπλές λύσεις χωρίς την κρίση της 

καταλληλότητας τους. Οι βαθύτερες διαδικασίες είναι πιο περίπλοκες. 

Περιλαμβάνουν αναρτημένες σημειώσεις που συνδέουν ιδέες, γεγονότα κ.τ.λ. για να 

στηρίξουν την ερμηνεία και την κρίση, να προσφέρουν και να επεξεργαστούν νέες 

πληροφορίες, να προτείνουν λύσεις χωρίς κρίση, να συγκρίνουν και να 

αντιπαραθέσουν ιδέες ή λύσεις, να παρέχουν αποδείξεις για την υποστήριξη 

ισχυρισμών και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα από μια άλλη οπτική γωνία. Το 

πλαίσιο του Henri βοηθά τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τα παιδαγωγικά και 

γνωστικά αποτελέσματα των διαδικτυακών συζητήσεων.  

Το e-mentoring δεν βασίζεται στην παροχή γνώσεων και καθοδήγησης από 

ένα σε μεγαλύτερη ηλικία και σοφότερο άτομο σε έναν protégé. Είναι μια αμοιβαία 

ωφέλιμη σχέση που χαρακτηρίζεται από ευελιξία και μπορεί να υιοθετηθεί στον 

χώρο εργασίας σε διάφορους τομείς. Το e-mentoring μπορεί να συμβεί ανάμεσα σε 

συναδέλφους, σε δύο άτομα, σε έναν μέντορα και μια ομάδα ή φοιτητές μπορούν να 

παρέχουν mentoring στους μέντορες τους. Οι μέντορες πρέπει να είναι 

επαγγελματίες, επιχειρηματίες, συνταξιούχοι ή γονείς (Goldman, 1997). Το e-

mentoring δεν πρέπει να περιορίζεται από την τοπική ή εθνική κουλτούρα των 

συμμετεχόντων, παράγοντας που μπορεί ταυτόχρονα να είναι ωφέλιμος κι 

επιβλαβής.  

Το εικονικό μέσο παρέχει ένα πλαίσιο και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 

των δύο μερών που μπορεί να μην είναι εφικτό να επαναληφθούν στις πρόσωπο με 
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πρόσωπο μεντορικές σχέσεις. Η φύση της μεντορικής σχέσης που αναπτύσσεται 

ηλεκτρονικά μπορεί ποιοτικά να διαφέρει σημαντικά όταν διεξάγεται μέσω της 

χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Κατά τη διεξαγωγή του e-mentoring παράλληλα 

με την ανταλλαγή πληροφοριών υπάρχει στήριξη, καθοδήγηση και συμβούλευση 

που εκλείπουν από την αποστολή ενός αιτήματος για βοήθεια σε μια listserv ή ενός 

e-mail. Ο μέντορας μοιράζεται πληροφορίες προκειμένου να βοηθήσει τον protégé 

να αποκτήσει γνώσεις και να εξελιχθεί διακρίνοντας με αυτό τον τρόπο το e-

mentoring από την απλή ανταλλαγή και απόκτηση γνώσεων. Στο e-mentoring 

υφίσταται σχέση ανάμεσα στον mentor και τον protégé και υπάρχει αμοιβαίο όφελος 

από την συμμετοχή σε αυτή τη σχέση (Bierema L. L., 2002).   

Το e-mentoring έχει αρκετά προτερήματα και το πιο προφανές είναι πως 

μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή και οπουδήποτε (Kirk, 2003) 

προσφέροντας ευελιξία και εύκολη πρόσβαση (Bierema L. L., 2005, σ. 565). Η 

έλλειψη εμποδίων ως προς τον χρόνο και τον τόπο προσφέρει αρκετά 

πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα όταν ένας protégé έχει μια απορία δεν χρειάζεται να 

περιμένει την επόμενη συνάντηση με τον μέντορα του για να την εκφράσει, αλλά του 

δίνεται η δυνατότητα να την καταγράψει και να την στείλει άμεσα μέσω e-mail ή 

αναρτώντας την ερώτηση του σε ένα «bulletin board» (πίνακα ανακοινώσεων). Από 

την πλευρά του ο μέντορας μπορεί να απαντήσει στην ερώτηση του protégé όταν θα 

είναι εύκαιρος (Guy, 2002). 

Σχετικό με το παραπάνω προτέρημα είναι το γεγονός πως το e-mentoring 

καθιστά τη διαρκή επαγγελματική ανάπτυξη άμεσα διαθέσιμη και σε ορισμένες 

περιπτώσεις βιώσιμη (Boyd, 2004). Η διαρκής επαγγελματική ανάπτυξη μέσω του e-

mentoring μπορεί να βοηθήσει τον protégé να αποδώσει τα μέγιστα ανεξάρτητα από 

το στάδιο στο οποίο βρίσκεται στην καριέρα του (Sevilla, 1999). Η Kram (1985) 

παρατηρεί πως η διαδικασία του mentoring εκτός από την δυνατότητα προσωπικής 

ανάπτυξης παρέχει στους protégés τα κατάλληλα εργαλεία και τις δεξιότητες εκείνες 

που είναι χρήσιμες για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

Υπάρχουν ακόμη πολλές δεξιότητες που ενισχύονται μέσω του e-mentoring. 

Για παράδειγμα βελτιώνονται οι συγγραφικές δεξιότητες των protégé (Brown R. &., 

2002; Fodeman, 2002; Haas, 2002), καθώς η επικοινωνία  στο πλαίσιο του  e-

mentoring είναι κυρίως μέσω του γραπτού λόγου. Μάλιστα, σύμφωνα με την Rea 
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(2001) συνολικά οι δεξιότητες επικοινωνίας των protégé αυξάνονται μέσω του e-

mentoring. Επιπλέον, καθώς η επικοινωνία είναι γραπτή είναι σημαντικό οι 

συμμετέχοντες να έχουν συνείδηση του τι λένε και πως αυτό μπορεί να ερμηνευτεί. 

Ένα άλλο προτέρημα του e-mentoring είναι πως μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση 

της ομαδικής εργασίας (Fodeman, 2002). Η ανεξαρτησία τόπου και χρόνου συντελεί 

στην βελτίωση της ομαδικής εργασίας, γιατί δίνει την δυνατότητα εμπλοκής ακόμα 

και σε όσους στο παρελθόν δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν (π.χ. ένα από τα μέλη 

μιας ομάδας βρίσκεται στις Η.Π.Α., ένα άλλο στην Αυστραλία και ένα άλλο στην 

Τυνησία). 

Ακόμη, μέσω του e-mentoring περισσότεροι μέντορες διατίθενται στους 

protégé. Μέντορες και protégés συνδέονται διαδικτυακά ανεξάρτητα από το γένος 

τους, τη φυλή τους, τις φυσικές τους ικανότητες ή από άλλες προσωπικές 

συνιστώσες. Το πολιτισμικό υπόβαθρο και τα στερεότυπα που συνοδεύουν το γένος, 

την φυλή και την κοινωνική τάξη γίνονται αόρατα σε ένα εικονικό forum 

καθιστώντας το ίδιο το mentoring στο επίκεντρο. Σύμφωνα με τον Hite (1998) οι 

λευκοί άντρες σε θέση εξουσίας είχαν πολιτικό κόστος αν ο «διαφορετικός» protégé 

αποτύγχανε. Ευκαιρία ανάπτυξης επίσης δίνεται και στις γυναίκες που συνήθως 

αντιμετωπίζουν ρατσισμό και αποκλείονται από χώρους εργασίας που θεωρούνται 

ανδροκρατούμενοι (Haworth, 1998, p. 12; Headlam-Wells, 2006). Συνεπώς, το e-

mentoring ευνοεί την κατάρριψη των κοινωνικο-πολιτισμικών εμποδίων 

επιτρέποντας σε όλους την δυνατότητα πρόσβασης στη διαδικασία του (Hansman, 

2002b; Johnson - Bailey, 2002).  

Στο πλαίσιο του e-mentoring επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος του μέντορα. Ο 

πρεσβύτερος και σοφός σύμβουλος αντικαθίσταται από κάποιον που  μπορεί να 

παρέχει βοήθεια σε ένα πλαίσιο όπου η ηλικία και η εμπειρία δεν είναι άμεσα ορατές 

από τον protégé. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα ακόμη και σε νεότερους που έχουν 

μεγαλύτερη εμπειρία σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο να αναλάβουν τον ρόλο του 

μέντορα. Επιπλέον, το  e-mentoring βελτιώνει το γνωστικό υπόβαθρο των μεντόρων 

(Vygotsky, 1978). Κατά την περιγραφή της μεντορικής τους σχέσης οι Johnson – 

Bailey και Cervero (2002) τόνισαν πως αποτελούσε πρόκληση το να γνωρίζουν κάθε 

φορά ποιος μαθαίνει από ποιον. Mentor και protégé έχουν την ικανότητα να 

μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο (Hansman, 2002b).  
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Ενώ στην παραδοσιακή μορφή του η διαδικασία του mentoring αναπτύσσεται 

ανάμεσα σε έναν μέντορα και σε έναν protégé ή σε έναν μέντορα και σε μια ομάδα 

από protégés, η διαδικασία του e-mentoring μπορεί να βοηθήσει να επεκταθεί η 

έννοια της μαθησιακής κοινότητας στον χώρο εργασίας. Η εύκολη πρόσβαση που 

παρέχει το e-mentoring σε όλους μπορεί να παροτρύνει περισσότερους να 

συμμετέχουν στην διαδικασία του ενισχύοντας έτσι την μάθηση για όλους (Duff, 

2000; Muller, 2000; Riel, 2001). Ένα άλλο πλεονέκτημα που προκύπτει από το e-

mentoring είναι πως οι protégés έχουν πιο ενεργητικό ρόλο στις διαδικτυακές 

συζητήσεις, καθώς αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και πιο συχνά είναι αυτοί που 

ξεκινούν μια συζήτηση (Headlam-Wells, 2006). 

Ωστόσο, εκτός από τα πλεονεκτήματα υπάρχουν και μειονεκτήματα στη 

διαδικασία του e-mentoring. Αναφέρθηκε παραπάνω πως το e-mentoring παρέχει 

ευελιξία και προσβασιμότητα, όμως δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι με τη χρήση των 

διαδικτυακών εργαλείων ή δεν κατέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες με αποτέλεσμα 

να υπάρχουν παρεξηγήσεις και δυσχέρεια στην επικοινωνία και να μην είναι 

επιτυχής η εμπλοκή τους στη διαδικασία του e-mentoring (Hill J. R., 2002; Hill J. R., 

2003).  Από την άλλη για κάποιους η κατοχή ηλεκτρονικού υπολογιστή και η 

πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορεί να μην είναι εφικτή ή ακόμα και απαγορευμένη, 

παρά το γεγονός ότι έχει αυξηθεί η δωρεάν δημόσια πρόσβαση στο διαδίκτυο σε 

χώρους όπως οι βιβλιοθήκες (Bierema L. L., 2002).  

Ακόμη, μέσω του e-mentoring τίθεται ως ένα βαθμό το ζήτημα της 

παραβίασης του ιδιωτικού απορρήτου. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή μορφή του 

mentoring που βασίζεται στις πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις των 

συμμετεχόντων και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη συζητήσεων που εξανεμίζονται με 

την ολοκλήρωση αυτών, στο e-mentoring οι συζητήσεις μεντόρων και protégé είναι 

καταγεγραμμένες και αποθηκευμένες σε «δημόσιο φάκελο» αφού αναρτώνται σε 

«bulletin boards» ή αναπτύσσονται μέσω της αποστολής e-mail (Kirk, 2003). Γι’ 

αυτό άλλωστε πρέπει οι μέντορες και οι protégés από τη μια πλευρά να είναι 

ενήμεροι αναφορικά με την παρούσα κατάσταση κι από την άλλη να εκπαιδεύονται 

έτσι ώστε να αποφεύγουν να εκτίθενται δημόσια βάσει των δηλώσεων που αναρτούν 

διαδικτυακά (Hansman, 2002a).  
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Επίσης, η εύρεση του σωστού μέντορα και η ανάπτυξη μιας σχέσης 

εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη, ιδίως αν δεν 

έχει προηγηθεί συνάντηση μεταξύ τους σε πραγματικό χώρο και χρόνο (Bierema L. 

L., 2002). Απαιτείται κόπος και χρόνος και από τις δύο πλευρές για να αναπτυχθούν 

η εμπιστοσύνη και η αυτοπεποίθηση, που είναι στοιχεία ζωτικής σημασίας για την 

ευόδωση της μεντορικής σχέσης. Φυσικά, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η 

χημεία που υπάρχει ανάμεσα στον μέντορα και τον protégé, η οποία προκύπτει από 

το κατάλληλο «ταίριασμα» μέντορα και protégé (Hansman, 2002a).  

Απαραίτητη για τη διατήρηση της μεντορικής σχέσης είναι η συνεχής επαφή 

κατά τη διάρκεια του e-mentoring προγράμματος του mentor με τον protégé. Λόγω 

της φύσης της επικοινωνίας που αναπτύσσεται σε ένα e-mentoring πρόγραμμα είναι 

πιθανό να αγνοηθούν ή να παραβλεφθούν μηνύματα που έχουν σταλεί μέσω e-mail ή 

έχουν αναρτηθεί σε bulletin boards. Θα πρέπει λοιπόν να επινοούνται νέες τεχνικές 

και να δίνονται κίνητρα, ώστε να συνεχίζεται ο διάλογος μεταξύ μέντορα και protégé 

και να διατηρείται «ζωντανή» η μεταξύ τους σχέση (Bierema L. L., 2005; Hansman, 

2002a; Brown B. L., 2001). Αναγκαία  προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη εκπαίδευσης 

ως προς τη διαχείριση, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός προγράμματος e-

mentoring (Ensher E. A., 2003; Mueller, 2004). 

Ένα άλλο πρόβλημα που θα μπορούσε να ανακύψει είναι το κόστος 

αναφορικά με την οργάνωση, εγκατάσταση κι έναρξη της εφαρμογής ενός 

συστήματος e-mentoring. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη του κατάλληλου εξοπλισμού 

(π.χ. ενός  ηλεκτρονικού υπολογιστή και ενός μόντεμ με σύνδεση στο διαδίκτυο) για 

την διεξαγωγή ενός προγράμματος e-mentoring. Βέβαια, το σχετικά υψηλό κόστος 

αφορά μόνο τον εξοπλισμό και την συνδρομή στον πάροχο του διαδικτύου, καθώς 

για την διενέργεια της διαδικασίας είναι μηδαμινό (Headlam-Wells, 2006). 

 

2.2 Πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα του e-mentoring συγκριτικά με το 

mentoring 

 

Το e-mentoring είναι μια διαδικασία που αποτελεί εξέλιξη της κλασικής 

μορφής του mentoring. Μάλιστα, οι Boyle Single και Muller (2001) θεωρούν πως το 



38 
 

e-mentoring είναι επανάσταση για το mentoring και παρέχει σε αυτό ασύγκριτες 

ευκαιρίες εξέλιξης. Κάποιοι ερευνητές, όπως ο Perren (2003), ισχυρίζονται πως δεν 

υπάρχουν επιπλέον οφέλη από τη διαδικασία του e-mentoring, ενώ άλλοι θεωρούν 

πως το e-mentoring παρουσιάζει κάποια πλεονεκτήματα που δεν υπάρχουν στην 

πρόσωπο με πρόσωπο μεντορική σχέση. Την τελευταία άποψη ασπάζονται οι Single 

& Single (2005a) που προσθέτουν στα οφέλη του e-mentoring τη μεταφορά 

πληροφοριών και τα ψυχοκοινωνικά οφέλη, όπως είναι η αυτοεκτίμηση και η 

οικοδόμηση εμπιστοσύνης.  

 Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του e-mentoring σε σύγκριση με 

του mentoring είναι η ανεξαρτησία όσον αφορά τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής 

του. Στο mentoring ο τόπος και ο χρόνος συνάντησης των μεντόρων και των protégé 

είναι συγκεκριμένος, ενώ στο e-mentoring δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνούν 

μεταξύ τους μέσω διαδικτύου άτομα που διαμένουν σε μακρινές μεταξύ τους 

τοποθεσίες. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα που στο παρελθόν δεν 

μπορούσαν να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα mentoring. Ακόμη, οι απαντήσεις 

στα mail μπορούν να δοθούν σε χρόνο βολικό για τους συμμετέχοντες στο πλαίσιο 

της ασύγχρονης μορφής της διαδικασίας του e-mentoring. Η ασύγχρονη μορφή του e-

mentoring παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία από ό,τι η παραδοσιακή μορφή του 

mentoring, αν και υστερεί στη μη λεκτική επικοινωνία, υπερτερεί όμως στη χρήση 

ηλεκτρονικών συσκευών, για παράδειγμα του Smart Phone, για την υλοποίηση της 

(Redmond, 2015). 

 Ακόμη, τα προγράμματα e-mentoring είναι δυνατό να απευθύνονται σε 

μεγάλη ομάδα ανθρώπων, κάτι που δεν είναι εφικτό στην παραδοσιακή μορφή του 

mentoring που αναπτύσσεται μεταξύ δύο ατόμων (Kasprisin, 2003; Single P. B., 

2001; Whiting, 2003).    

 

2.3 Oρισμός και χαρακτηριστικά του e-mentor 

 

Η έννοια του μέντορα στο πλαίσιο του e-mentorig  επαναπροσδιορίστηκε. Τον 

ρόλο του μέντορα δεν κατέχει ο γηραιότερος και ο σοφότερος σύμβουλος, αλλά 

κάποιος που μπορεί να παράσχει βοήθεια σε ένα πλαίσιο που δεν είναι ευδιάκριτες η 

ηλικία ή η εμπειρία του μέντορα. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα ακόμη και σε κάποιον 
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που δεν είναι μεγάλος σε ηλικία αλλά έχει την απαιτούμενη εμπειρία σε έναν 

συγκεκριμένο τομέα να κατέχει τον ρόλο του μέντορα (Bierema L. L., 2005). 

Ο e-mentor είναι εκείνος που δίνει στον protégé τη δυνατότητα εξέλιξης της 

σταδιοδρομίας του προωθώντας την επαγγελματική του ανάπτυξη με την ανάθεση 

εργασιών, την έκθεση του, την παροχή ορατότητας και την προστασία του στις 

αλληλεπιδράσεις που δημιουργούνται κατά την μεταξύ τους επικοινωνία  μέσω του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επίσης, ο e-mentor εκπληρώνει μια ψυχοκοινωνική 

λειτουργία προωθώντας την προσωπική ανάπτυξη των protégés με την παροχή 

συναισθηματικής στήριξης, συμβούλευσης, αποδοχής και καθοδήγησης. Τέλος, ο e-

mentor προσφέρει τον ρόλο του προτύπου μέσω του οποίου o protégé ταυτίζεται με 

τον e-mentor και τον μιμείται˙ όπου ο e-mentor είναι ένα άτομο έμπιστο, άξιο 

σεβασμού, εξειδικευμένο, με αναγνωρισμένη δύναμη και με υψηλές προδιαγραφές 

(de Janasz S. C., 2008; Gibson, 1999; Thibodeaux, 1996). Οι συμπεριφορές και οι 

εμπειρίες που επιδεικνύονται από έναν έμπιστο e-mentor και οι οποίες σχετίζονται με 

ηλεκτρονικές ανταλλαγές παρέχουν στον protégé πρότυπα για μελέτη (MentorNet, 

2002). 

 Από την μεντορική σχέση που αναπτύσσεται μέσω διαδικτύου ωφελείται όχι 

μόνο ο protégé  αλλά και ο e-mentor. Η σχέση τους είναι σχέση αλληλεπίδρασης, 

όπως άλλωστε ισχύει και στην παραδοσιακή μορφή του mentoring. Η συχνότητα της 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους ηλεκτρονικούς συναδέλφους χτίζει και βελτιώνει τη 

μεταξύ τους σχέση. Στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος οι συμμετέχοντες 

αποκτούν κοινωνική στήριξη μέσω της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης και 

ανακαλύπτουν κοινά ενδιαφέροντα. Από τότε που οι διαδικτυακές κοινότητες 

στηρίζονται στην ύπαρξη κοινών ενδιαφερόντων οι συμμετέχοντες 

«αποκαλύπτονται» πιο γρήγορα αναπτύσσοντας έτσι εμπιστοσύνη μεταξύ τους που 

είναι σημαντική για την αποτελεσματικότητα του e-mentoring (Sproull, 1999; 

Mooradian, 2006; Turkle, 1995; Wellman, 1999).  

Η αλληλεπίδραση των e-mentors με τους protégés συμβάλλει στην ανάπτυξη 

των οργανωτικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους, στην κοινωνικοποίηση τους 

μέσω του διαδικτύου και στη βελτίωση της επίδοσης τους. Eπιπλέον,  οι μέντορες 

νιώθουν προσωπική ικανοποίηση από την βοήθεια που παρέχουν στους protégés 

(Shrestha, 2009). Ακόμη, οι μέντορες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος οφείλουν να είναι εξοικειωμένοι με την 

τεχνολογία. Αν δεν γνωρίζουν να χειρίζονται έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή τότε 
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αποκλείονται από την διαδικασία του e-mentoring. Οι δεξιότητες που αφορούν την 

χρήση των ηλεκτρονικών μέσων θα πρέπει να θεωρηθούν ως προαπαιτούμενο προσόν 

του «καλού» e-mentor (ό.π., σ. 123).   

Τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν οι μέντορες επηρεάζουν το είδος της 

σχέσης που αναπτύσσουν με τους protégés (Ensher E. A., 1997; Koberg, 1998). Γι’ 

αυτό δεν είναι άξιο απορίας το γεγονός πως οι protégés αναζητούν μέντορες με 

ενισχυμένες ικανότητες, γνώσεις, διαπροσωπικές δεξιότητες, ισχύ, με καλή θέση στην 

κατάταξη του χώρου εργασίας τους και που χαίρουν του σεβασμού των συναδέλφων 

τους (Gaskill, 1991; Olian, 1988). Συνεπώς, όταν ένας μέντορας έχει πολλές 

δεξιότητες και γνώσεις τα οφέλη που αποκομίζουν οι protégés από τη σχέση που 

αναπτύσσεται μεταξύ τους είναι ακόμη μεγαλύτερα. Συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτερη 

είναι η συχνότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ μέντορα και protégé τόσο μεγαλύτερη 

είναι η εξέλιξη της σταδιοδρομίας και η ψυχοκοινωνική στήριξη που λαμβάνει ο  

protégé (de Janasz S. C., 2013). 

Ο e-mentor έχει πολύπλευρο ρόλο. Ένας από τους ρόλους του είναι να 

παρέχει καθοδήγηση και συμβουλές στους protégés (Karcher, 2006). Επίσης, καλό 

είναι να διακρίνεται για την επιμονή του και την δέσμευση του στο e-mentoring 

πρόγραμμα που συμμετέχει. Ακόμη, είναι σημαντικό να είναι επιδέξιος στη χρήση 

του γραπτού λόγου γιατί μέσω αυτού μπορεί να γίνει αντιληπτή η  ενσυναίσθηση που 

διαθέτει, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ικανοποίησης των protégés και στην 

ενίσχυση της καλής επικοινωνίας μεταξύ τους, που ευνοεί τον διάλογο, την έκφραση 

των συναισθημάτων των protégés, και την δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης 

(Quintana, 2014). Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο ρόλος του e-mentor είναι 

καταλυτικός για την ευόδωση ή μη μιας μεντορικής σχέσης.   

  

3. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

 

3.1 Αποσαφήνιση του εννοιολογικού προσδιορισμού 

 

Οι εκπαιδευτικοί για πολλά χρόνια αναζητούσαν τρόπους από τη μια για να 

βελτιώσουν την ποιότητα της διδασκαλίας τους κι από την άλλη για να καταστήσουν 

πιο ελκυστικό το μάθημα τους στους εκπαιδευόμενους. Με την ανάπτυξη της 

τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια αναθεωρήθηκαν στρατηγικές και έννοιες της 
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διδασκαλίας και μάθησης, κυρίως στον χώρο της διδασκαλίας ξένων γλωσσών, με 

αποτέλεσμα την εμφάνιση πληθώρας εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

(e-learning courses).   

 Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενώ δανείζεται στοιχεία θεωρίας και 

εφαρμογών από άλλες μορφές και εμπειρίες εκπαίδευσης, διαφέρει από αυτές. Από τη 

μία πλευρά η ίδια δεν αποτελεί ένα ολοκληρωμένο τυπικό σύστημα ή βαθμίδα 

εκπαίδευσης, όπως η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ούτε είναι 

εκπαιδευτική πολιτική ή τακτική, όπως η διά βίου μάθηση. Από την άλλη δεν ανήκει 

στην εκπαίδευση ενηλίκων, που απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού ή 

ηλικίας και σχετίζεται με τη διά βίου μάθηση και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση 

(Λιοναράκης, 2006, σ. 12). Ούτε αποτελεί κατάρτιση που προϋποθέτει εξειδικευμένες 

ικανότητες για τους αποδέκτες και εμπλεκόμενους, ούτε είναι εκπαιδευτική 

τεχνολογία κατά την οποία χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες τεχνικές και 

τεχνολογικές εφαρμογές διδασκαλίας και μάθησης. 

 Αντίθετα, η εξ αποστάσεως πολυμορφική εκπαίδευση παρέχει απόλυτη 

ελευθερία επιλογών στα μέσα μεταφοράς της πληροφορίας και επικοινωνίας κι 

αποτελεί ένα αυτόνομο επιστημονικό και ερευνητικό πεδίο στις επιστήμες της 

αγωγής (ό.π., σ. 13). Ο Devlin (1989) σε κριτική απάντησή του στον Holmberg για το 

κατά πόσο η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να θεωρηθεί ένας ανεξάρτητος 

επιστημονικός κλάδος, αναφέρει ότι η έννοια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι 

ένα αυτονόητο και παραγνωρισμένο σημείο αναφοράς. Η έννοια αυτή θα έπρεπε να 

αντικατασταθεί από τη γεωγραφική και χωρική ερμηνεία της και να της αποδοθεί ένα 

ψυχοκοινωνικό πλαίσιο. Μαζί με αυτό είναι ανάγκη να δοθεί και μια παιδαγωγική και 

εκπαιδευτική διάσταση, που αποσαφηνίζουν σειρά θεμάτων διδασκαλίας και 

μάθησης, εκπαιδευτικών επιλογών διαφόρων τύπων, αλλά κυρίως κατατάσσουν την 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε ένα πεδίο των επιστημών της αγωγής με σαφείς και 

συγκεκριμένες επιδράσεις από άλλα επιστημονικά πεδία. 

 Η έννοια «εξ αποστάσεως πολυμορφική εκπαίδευση» προσδίδει την 

πραγματική διάσταση του όρου. Η έννοια «εξ αποστάσεως» ορίζει τη γεωγραφική και 

χωρική δυνατότητα των εναλλακτικών επιλογών. Η έννοια της «εκπαίδευσης» την 

κατατάσσει στη σφαίρα των παιδαγωγικών, των εκπαιδευτικών θεσμών και των 

επιστημών της αγωγής. Η έννοια της «πολυμορφικής» ορίζει τις πολλαπλές 

δυνατότητες επιλογών και προσαρμογών που διαθέτει για να αποτελέσει  μια 
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διαδικασία εκπαίδευσης με περιεχόμενο όμοιο με αυτό της τυπικής ή άτυπης 

εκπαίδευσης οποιουδήποτε τύπου και μορφής (Λιοναράκης, 2006, σ. 14). 

 

 

3.2 Ορισμός της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

 

Διάφοροι ορισμοί έχουν δοθεί για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση χωρίς να 

υπάρχει κάποιος που να είναι συνολικά αποδεκτός. Αυτό αποδεικνύει την 

πολυπλοκότητα του όρου και την δυνατότητα προσαρμογής της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης σε  διαφορετικές μορφές εκπαιδευτικής πρακτικής. 

Σύμφωνα με τον Hilary Perraton (1981) η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι 

μια εκπαιδευτική διαδικασία, κατά την οποία ένα μεγάλο μέρος της διδασκαλίας 

καθοδηγείται από κάποιον που βρίσκεται σε χώρο και χρόνο σε απόσταση από το 

σπουδαστή. Για το Τμήμα Εκπαίδευσης του Office of Educational Research and 

Improvement των Η.Π.Α. (Bruder, 1989) η  εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η 

εφαρμογή των τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία δίνουν τη 

δυνατότητα στους σπουδαστές να λαμβάνουν καθοδήγηση (instruction), η οποία 

πηγάζει από έναν απομακρυσμένο φορέα.  

O Keegan (1988) επισημαίνει τέσσερις κεντρικούς άξονες βάσει των οποίων 

στοιχειοθετούνται τα σημεία για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου ορισμού της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης: 

α) Η Γαλλική κυβέρνηση ψήφισε νόμο το 1971 με τον οποίο ορίζει την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση ως «την εκπαίδευση, η οποία ή δεν απαιτεί τη φυσική 

παρουσία του δασκάλου που έχει αναλάβει να την υλοποιήσει σε ένα φυσικό 

περιβάλλον εκπαίδευσης, ή την εκπαίδευση στην οποία ο δάσκαλος βρίσκεται 

περιστασιακά ή για συγκεκριμένους σκοπούς».   

β) Κατά τον Holmberg η εξ αποστάσεως εκπαίδευση καλύπτει σχεδόν όλες τις 

μορφές εκπαίδευσης όλων των επιπέδων, στις οποίες οι σύμβουλοι – καθηγητές 

(tutors) δεν είναι παρόντες με συνεχή και άμεση επιτήρηση των σπουδαστών σε 

αίθουσες διδασκαλίας ή στους ίδιους χώρους, ωστόσο οι σπουδαστές ωφελούνται από 

το σχεδιασμό, την καθοδήγηση και τη διδασκαλία του εκπαιδευτικού φορέα. 

γ) Ο Otto Peters επεσήμανε τον ρόλο της τεχνολογίας, τονίζοντας ότι η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση – διδασκαλία είναι μια μέθοδος που μεταδίδει γνώση, 

δεξιότητες και στάσεις / συμπεριφορές  και που καθίσταται ορθολογική με το να 
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εφαρμοστεί στον καταμερισμό της εργασίας και στις οργανωτικές αρχές, καθώς 

επίσης με την εκτεταμένη χρήση των τεχνικών μέσων, ιδίως για την παραγωγή 

υψηλού επιπέδου διδακτικού υλικού, που είναι σε θέση να καθοδηγήσει μεγάλους 

αριθμούς σπουδαστών ταυτόχρονα, όπου κι αν διαβιούν. Η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση είναι μια βιομηχανοποιημένη μορφή διδασκαλίας και μάθησης. 

δ) Ο Michael Moore υποστηρίζει πως η σχετική έννοια της «εξ αποστάσεως 

διδασκαλίας» ορίζεται ως «η οικογένεια, το σύνολο δηλαδή μεθόδων καθοδήγησης 

(instruction), κατά την οποία οι πρακτικές της διδασκαλίας εκτελούνται ξεχωριστά 

από τις πρακτικές της μάθησης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σε μια 

συνεχόμενη κατάσταση  θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με την παρουσία των 

σπουδαστών, ούτως ώστε η επικοινωνία μεταξύ διδάσκοντα και διδασκομένων να 

διευκολυνθεί με έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο. 

Ο Keegan βάσει των παραπάνω αξόνων όρισε πέντε βασικά στοιχεία με τα 

οποία διατύπωσε ένα γενικό ορισμό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 

α) Ο σχεδόν απόλυτος διαχωρισμός μεταξύ διδάσκοντα και διδασκόμενου σε 

όλη τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας (αυτό τη διαφοροποιεί από τη 

συμβατική εκπαίδευση). 

β) Ο επηρεασμός ενός εκπαιδευτικού φορέα στο σχεδιασμό και στην 

προετοιμασία του διδακτικού –μαθησιακού υλικού, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών 

υποστήριξης των σπουδαστών (αυτό το διαφοροποιεί από την ιδιωτική εκπαίδευση 

και τα προγράμματα «άνευ διδασκάλου»). 

γ) Η χρήση έντυπου υλικού, ηχητικού, οπτικού, βίντεο ή υπολογιστή στο να 

συνενώσει το διδάσκοντα με το διδασκόμενο και να μεταφέρει το υλικό του 

μαθήματος. 

δ) Η παροχή αμφίδρομης επικοινωνίας, έτσι ώστε ο σπουδαστής να μπορέσει 

να ωφεληθεί από ένα διάλογο (αυτό τη διαφοροποιεί από διαφορετικές χρήσεις της 

τεχνολογίας στην εκπαίδευση). 

ε) Ο σχεδόν απόλυτος διαχωρισμός της ομάδας των σπουδαστών κατά τη 

διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, έτσι ώστε ο κάθε σπουδαστής να διδάσκεται 

ως μονάδα και όχι σε ομάδες, με την πιθανότητα ορισμένων συναντήσεων για λόγους 

διδακτικής και κοινωνικοποίησης. 

Οι Garrison και Shale θεωρούν πως η προσέγγιση του ορισμού του Keegan 

συγκριτικά με τη χρήση της τεχνολογίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν 

εναρμονιζόταν με την υπάρχουσα πραγματικότητα και τις μελλοντικές δυνατότητες. 
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Πρότειναν λοιπόν τρία ουσιαστικά - κατά την γνώμη τους - κριτήρια για τον 

χαρακτηρισμό της διαδικασίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 

α) Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση υποδηλώνει πως το μεγαλύτερο μέρος της 

επικοινωνίας μεταξύ διδάσκοντα και διδασκομένων δεν γίνεται σε συνεχή βάση. 

β) Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση οφείλει να χρησιμοποιεί αμφίδρομη 

επικοινωνία μεταξύ διδάσκοντα και διδασκομένων με το σκεπτικό και τη λογική της 

διευκόλυνσης και υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

γ) Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να επιτύχει 

την απαραίτητη αμφίδρομη επικοινωνία. 

Οι παραπάνω ορισμοί αντανακλούν τους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς 

προβληματισμούς της εποχής (1985-1995) κατά την οποία εκφράστηκαν. Η περίοδος 

αυτή χαρακτηρίστηκε από την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και την ίδρυση των 

περισσοτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή συμβατικών 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που υιοθετούν εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Αν δινόταν ένας ορισμός της  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με βάση ένα συγκεκριμένο 

εκπαιδευτικό μοντέλο ή με βάση την εμπειρία που κάποιος διαθέτει, θα υπήρχε ο 

κίνδυνος να αποδώσει προσωπικούς προβληματισμούς και ανησυχίες. Για να 

αποδοθεί ο ορισμός της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χωρίς τον κίνδυνο αυθαίρετων 

προσωπικών εκτιμήσεων είναι να εντοπισθούν τα κριτήρια και οι παράγοντες για μια 

αναλυτική ερμηνεία ή ακόμα και ορισμό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

(Λιοναράκης, 2005).  

Τα κριτήρια που βοηθούν στην  διατύπωση των δεδομένων ενός ορισμού της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους 

ερευνητές κατά την διαμόρφωση ενός μοντέλου εφαρμογής είναι : α) ο μαθητής, β) ο 

δάσκαλος (καθηγητής – σύμβουλος), γ) η μάθηση, δ) η διδασκαλία, ε) η επικοινωνία, 

στ) το μαθησιακό/διδακτικό υλικό (σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή 

του), ζ) ο τόπος, η) ο χρόνος, θ) ο εκπαιδευτικός φορέας και ι) η αξιολόγηση. 

Τα παραπάνω κριτήρια ως προς την εφαρμογή ενός μοντέλου εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται από πολυμορφικότητα, ευελιξία, μετρησιμότητα, 

διευκόλυνση και μαθητοκεντρισμό. Ωστόσο, η ερμηνεία τους εξαρτάται από το 

εκάστοτε εκπαιδευτικό μοντέλο κι ανάλογα την περίπτωση ( ό.π. ).  

Ο Λιοναράκης (2005) ακόμη διατυπώνει έναν ορισμό που προσιδιάζει στη 

φιλοσοφία της  θεσμοθετημένης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη χώρα μας, είναι «η 
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εκπαίδευση που διδάσκει και ενεργοποιεί τον μαθητή πώς να μαθαίνει μόνος του και 

πώς να λειτουργεί αυτόνομα προς μία ευρετική πορεία αυτομάθησης». 

 

3.3 Παράγοντες που συνέβαλλαν στην ανάπτυξη της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης 

 

Ο Saba (2005) συσχετίζει την ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις 

Η.Π.Α με τρεις παράγοντες : την ωρίμανση της τεχνολογίας, το τέλος του ψυχρού 

πολέμου, την ύφεση της δεκαετίας του 1990. Η ερμηνεία αυτή των παραγόντων 

παρουσιάζει την κοινωνική διάσταση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ένα 

συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο. Ωστόσο, οι παράγοντες αυτοί δεν ισχύουν μόνο 

για τις Η.Π.Α., αλλά έχουν διεθνή υπόσταση με επιμέρους εφαρμογές και 

επεξηγήσεις. 

Η ωρίμανση της τεχνολογίας σχετίζεται με τη διεθνή κινητικότητα της στην 

αγορά και πραγματικά έχει επηρεάσει πολλές εκπαιδευτικές εφαρμογές. Το τέλος 

του ψυχρού πολέμου δεν επηρέασε μόνο τις Η.Π.Α. ως προς την οικονομία και την 

πολεμική βιομηχανία της, αλλά και την ανατολική Ευρώπη αφού άνοιξε μια μεγάλη 

παρθένα αγορά σε όλους τους τομείς της τεχνολογίας και  ενθάρρυνε την 

μετανάστευση από ανατολή σε δύση ανθρώπων με εξειδικευμένες γνώσεις στους 

τομείς της τεχνολογίας και της βιομηχανίας. 

Η οικονομική και πολιτική ύφεση στις Η.Π.Α. είχε ως αποτέλεσμα την 

μείωση των στρατιωτικών δαπανών, τις απολύσεις επιστημόνων, μηχανικών και 

μεσαίων στελεχών της διοίκησης. Ο χώρος της εκπαίδευσης ήταν από τους πρώτους 

που δέχτηκε την μείωση των επιχορηγήσεων. Έχοντας όμως υπόψη την ετήσια 

αύξηση του φοιτητικού πληθυσμού   περίπου κατά 10% οι κυβερνήτες αρκετών 

πολιτειών αναγκάστηκαν να αναζητήσουν εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης. Με 

γνώμονα λοιπόν την ανάπτυξη της παραγωγικότητας και τη μείωση του κόστους, 

δημιουργήθηκαν νέες μονάδες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ενθαρρύνθηκαν 

πολλά ΑΕΙ να στρέψουν τις δραστηριότητες τους σε εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά 

σχήματα (Saba, 2005). 
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3.4 Ρόλος του καθηγητή - συμβούλου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση   

 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση διαφέρει από τη συμβατική μορφή εκπαίδευσης 

δεδομένου ότι δεν βασίζεται στην πρόσωπο με πρόσωπο  μετάδοση της γνώσης, 

αλλά στην εξατομικευμένη μάθηση, κυρίως μέσω της κατ’ ιδίαν μελέτης του 

διδακτικού υλικού. Έτσι, δημιουργείται ένα άλλο είδος σχέσης μεταξύ 

διδάσκοντος και διδασκομένου, ιδίως όταν ο διδάσκων έχει το ρόλο του καθηγητή-

συμβούλου. Η σχέση αλληλεπίδρασης που αναπτύσσεται ανάμεσα στα δύο μέρη 

συμβάλλει στην αποτελεσματική μάθηση των διδασκομένων. Γι’ αυτό ο ρόλος του 

καθηγητή – συμβούλου είναι πολύ σημαντικός για την ποιότητα των 

αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας κυρίως μέσω της επικοινωνίας και 

εμψύχωσης του διδασκομένου (Αθανασούλα - Ρέππα, 2006) . 

Μελετητές της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Mills, 1996; 

Stevenson, 1998; Tait, 2000), όπου ο όρος «ανοικτή» αναφέρεται στη λειτουργία 

κυρίως των ανοικτών πανεπιστημίων με διαφορετική εφαρμογή της στρατηγικής 

και πολιτικής της εκπαίδευσης, επισημαίνουν πως λίγοι φοιτητές μελετούν 

αποτελεσματικά μόνοι τους χωρίς τη συνδρομή ανθρώπινης υποστήριξης. Οι 

φοιτητές αυτοί χαρακτηρίζονται από αυτο-οργάνωση, ενώ έχουν ισχυρά 

εσωτερικά κίνητρα και την ικανότητα ανάληψης μαθησιακών πρωτοβουλιών. Οι 

περισσότεροι όμως διδασκόμενοι έχουν ανάγκη από την επικοινωνία και την 

υποστήριξη από κάποιον διδάσκοντα γιατί δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν 

αποτελεσματικά το διδακτικό υλικό, δεν έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες μελέτης, 

δεν γνωρίζουν πώς να γράφουν εργασίες και πώς να προσεγγίζουν κριτικά το 

διδακτικό υλικό, δεν έχουν κατάλληλη αυτο-οργάνωση, δείχνουν δυσπιστία για 

τον καινούριο τρόπο μάθησης, έχουν άσχημες ή διαφορετικού τύπου 

εκπαιδευτικές εμπειρίες ή δεν έχουν υψηλή αυτοπεποίθηση σχετικά με την 

επίτευξη των εκπαιδευτικών τους στόχων (Αθανασούλα - Ρέππα, 2006). 

Προβάλλει, λοιπόν, αναγκαία στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 

που δεν βασίζεται στην πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία-μάθηση, η ύπαρξη ενός 

διδάσκοντα που εκτός από παιδαγωγικό έχει και συμβουλευτικό ρόλο και γι’ αυτό 

ονομάζεται Καθηγητής - Σύμβουλος. Στην πραγματικότητα, βέβαια, ο Καθηγητής 

- Σύμβουλος είναι Καθηγητής - Μέντορας, γιατί ο φοιτητής δεν είναι «πελάτης», 

όπως συμβαίνει για έναν Σύμβουλο σύμφωνα με την έννοια της Συμβουλευτικής 

Ψυχολογίας. 
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Η εργασία ενός Καθηγητή - Συμβούλου στο πλαίσιο της Ανοικτής και εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευσης διαφέρει σημαντικά από την εργασία ενός καθηγητή σε 

ένα συμβατικό σύστημα. Η μεταξύ τους διαφορά έγκειται στις συνθήκες μέσα στις 

οποίες συντελείται η διδασκαλία και η μάθηση, αλλά και στις δεξιότητες που 

πρέπει να διαθέτει ο Καθηγητής - Σύμβουλος. Για παράδειγμα ο διδάσκων-

σύμβουλος και ο διδασκόμενος δεν συναντιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, 

ούτε η διδασκαλία πραγματοποιείται στο χώρο μιας συμβατικής τάξης ή ενός 

αμφιθέατρου. Ο φοιτητής ενός προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

λειτουργεί ανεξάρτητα από τον διδάσκοντα αναλαμβάνοντας ίσως περισσότερες 

ευθύνες και πρωτοβουλίες από ό,τι ο φοιτητής σε ένα πανεπιστήμιο τυπικής 

εκπαίδευσης. Αλλά και ο Καθηγητής - Σύμβουλος δεν διδάσκει με τον 

παραδοσιακό τρόπο αλλά εμπλέκεται σε μια σειρά ενεργειών που σχετίζονται με 

την αξιολόγηση της πορείας των φοιτητών, με την επικοινωνία και αλληλεπίδραση 

τους με τους συμφοιτητές τους και τον Καθηγητή - Σύμβουλο τους, καθώς και με 

την αλληλεπίδραση τους με το διδακτικό υλικό. Συνεπώς, ο διδάσκων στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση δεν μεταδίδει απλά την γνώση στους φοιτητές, αλλά είναι 

επιφορτισμένος και με έναν άλλο ρόλο, αυτού του συμβούλου, του εμψυχωτή ή 

καλύτερα του μέντορα. Δεν είναι δηλαδή ένας απλός πομπός γνώσεων αλλά είναι 

εκείνος που συντονίζει τη διαδικασία της μάθησης και επιδιώκει να εμπλέξει σε 

αυτή ενεργητικά τους διδασκόμενους, είναι ένας δημιουργός καταστάσεων που 

ευνοούν τη μάθηση (Κόκκος Α. , 2001, σ. 23).   

Από τα παραπάνω συνάγεται πως ο Καθηγητής - Σύμβουλος πρέπει να φέρει 

εις πέρας ένα έργο περίπλοκο για το οποίο απαιτούνται παιδαγωγικές και 

συμβουλευτικές δεξιότητες. Απαραίτητες δεξιότητες ενός Καθηγητή - Συμβούλου 

σύμφωνα με έρευνες στο διεθνή χώρο και την Ελλάδα είναι η εμψύχωση, η 

επικοινωνία και η ανάπτυξη ανθρωπίνων σχέσεων. Η προσωπική συμβουλευτική 

σχέση διδάσκοντα – διδασκόμενου είναι σημαντική για να μπορέσει ο 

διδασκόμενος να ενσωματώσει τη νέα γνώση στο προϋπάρχον σύστημα γνώσεων 

του και στον καθημερινό τρόπο ζωής του. Έρευνες (Rowntree, 1992; Sewart, 

1993) αναφέρουν πως πολλά προγράμματα ανοιχτής και εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης απέτυχαν γιατί δεν συνοδεύτηκαν από ανθρώπινη υποστήριξη. 

Επίσης, σύμφωνα με έρευνα των Dillon, Gunawardena and Parker (1992) οι 

φοιτητές θεωρούν τον Καθηγητή - Σύμβουλο όχι μόνο το σημαντικότερο 

υποστηρικτή τους, αλλά ταυτόχρονα και το βασικότερο εμπόδιο στη μάθηση.  
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Η επιτυχία των προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν στηρίζεται 

μόνο στις αρχές και τη φιλοσοφία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  και της 

εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά και στις σχέσεις και στο υποστηρικτικό μαθησιακό 

κλίμα που διαμορφώνεται μεταξύ Καθηγητή - Συμβούλου και των φοιτητών 

(Αθανασούλα - Ρέππα, 2006). Ο Καθηγητής - Σύμβουλος σύμφωνα με τον Tait 

(2000) παρεμβαίνει υποστηρικτικά στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

σε τρεις κύριες λειτουργίες προς το φοιτητή: τη γνωστική, τη συναισθηματική και 

τη συστημική, που είναι εξίσου καθοριστικές και αλληλοεξαρτώμενες για την 

εκπαιδευτική επιτυχία. 

 

4. Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

Ως επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών νοούνται όλες εκείνες οι 

μορφές  μάθησης πέραν της αρχικής (βασικής ) εκπαίδευσης που πραγματοποιούνται 

από τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, είτε σε τοπικά εκπαιδευτικά προγράμματα, είτε 

με κατ’ ιδίαν μελέτη (Παπασταμάτης Α. , 2010β). Είναι μια συνεχής διαδικασία που 

διαρκεί καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και 

αποτελεί κυρίαρχη τάση στην εκπαίδευση και κατάρτιση των ενηλίκων (Brookfield, 

1986). Στο πλαίσιο αυτό η χρήση του όρου «επαγγελματική ανάπτυξη» περιλαμβάνει 

όλη τη δέσμη των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων μέσω των οποίων οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθηθούν για να βελτιώσουν τη διδακτική πρακτική 

(Ainscow, 1994).   

Ωστόσο, ο όρος «επαγγελματισμός» έχει απασχολήσει τελευταία τον 

επιστημονικό κλάδο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Σύμφωνα με τον όρο οι λειτουργίες 

του κλάδου πρέπει να γίνονται μέσα σε ένα επιστημονικό πλαίσιο, με ευδιάκριτα 

κατανεμημένες διαδικασίες, οι οποίες αξιολογούνται με βάση τα αποτελέσματα που 

επιφέρουν (Παπασταμάτης Α. , 2010β). Όμως, όπως αποδεικνύεται, η εκπαίδευση 

ενηλίκων δεν αναγνωρίζεται ως διακριτός επαγγελματικός κλάδος, που βασίζεται σε 

ένα οριοθετημένο σύνολο γνώσεων και αξιών, γιατί οι δραστηριότητες της δεν 

ανατίθενται σε εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, αλλά σε επαγγελματίες διαφόρων 

ειδικοτήτων (Καψάλης, 2000; Κόκκος, 2005β).  
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Οι συνεχείς εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης και στο πλαίσιο της κοινωνίας 

επιβάλλουν την ύπαρξη επαγγελματισμού στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, 

καθώς ο σύγχρονος εκπαιδευτικός αποκτά πολυδιάστατο ρόλο. Συνεπώς, ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να επιδιώκει την προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη, 

για να είναι ενήμερος ως προς τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στον χώρο 

εκπαίδευσης ενηλίκων και ταυτόχρονα να διαθέτει ένα πλούσιο οπλοστάσιο 

διδακτικών μεθόδων, για να μπορεί να τις χρησιμοποιεί με ευελιξία ανάλογα με τις 

διδακτικές απαιτήσεις (Κόκκος Α. &., 1998). 

 

4.1 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: εννοιολογικός προσδιορισμός κι 

αναγκαιότητα 

 

 Στη σύγχρονη εποχή οι συνεχείς αλλαγές στον χώρο της επιστήμης, της 

τεχνολογίας και της κοινωνίας καθιστούν αναγκαία την συνεχή επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στο πολυσχιδές έργο τους. 

Ως επιμόρφωση νοείται μια διαδικασία που συμβάλλει στη διερεύνηση των αναγκών 

των εκπαιδευτικών και παρέχει ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς να συνδέσουν την 

θεωρητική γνώση με τις διδακτικές πρακτικές (Hawley, 1999). Κατά τον Stern (Stern, 

1983) η επιμόρφωση οικοδομείται στις θεωρητικές και εμπειρικές βάσεις που 

διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί. Οι επιπρόσθετες γνώσεις που αποκτούν κατά την 

διάρκεια της επιμόρφωσης αποτελούν τις επιθυμητές αλλαγές που η επιμορφωτική 

διαδικασία στοχεύει να παράγει (ό.π., σελ.347). 

 Είναι απαραίτητο να δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς μέσω της 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους πάνω στην 

ειδικότητα τους, να αναθεωρήσουν τις μεθόδους τους και να εξελιχθούν σε 

προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο (Lawton, 1990). Βέβαια, η επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δεν στηρίζεται μόνο στη συνεχή διδασκαλία και στην 

εμπειρία, αλλά έγκειται και στην ενημέρωση στις επιστημονικές εξελίξεις αναφορικά 

με τις μεταρρυθμίσεις των αναλυτικών προγραμμάτων και τις θεσμικές αλλαγές στο 

εκπαιδευτικό σύστημα. Με την επιμόρφωση παρέχεται στους εκπαιδευτικούς η 

δυνατότητα να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τις νέες θεωρητικές γνώσεις και να 
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επιτευχθούν οι οποιεσδήποτε αλλαγές στην  ποιότητα της διδασκαλίας (Lally, 1992; 

Widdowson, 1990). 

 Ωστόσο, για να αποφέρει θετικά αποτελέσματα η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών, πρέπει εκτός από τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι 

ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της και να καταστούν 

εκούσια διά βίου μαθητές. Οι ίδιοι δηλαδή είναι ανάγκη να επιδιώξουν την απόκτηση 

επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Κατά τον Fullan (Fullan, 2007) η 

επαγγελματική ανάπτυξη δεν ταυτίζεται με τα επιμορφωτικά προγράμματα και την 

πιστοποίηση τους. Εφόσον, αυτά υλοποιούνται σωστά, αντιπροσωπεύουν μόνο ένα 

μικρό μέρος (30%) της λύσης του προβλήματος, το περισσότερο (περίπου 70%), 

αφορά στο αν και κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν καθημερινώς, βελτιώνοντας 

διαρκώς την διδασκαλία τους με συνεργατικό τρόπο. 

 

4.2 Η στοχοθεσία της αποτελεσματικής επιμόρφωσης 

 

 Η αποτελεσματική επιμόρφωση καθώς είναι μια διαδικασία που συμβάλλει 

στη διεύρυνση των γνώσεων, στην υιοθέτηση νέων γνώσεων που προϋποθέτουν όχι 

μόνο την απλή προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα, αλλά την αλλαγή των στάσεων 

και της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών οφείλει να επικεντρώνεται στην υλοποίηση 

των ακόλουθων βασικών αξόνων (Γρίβα, 2005): α) πληροφόρηση, β) 

προβληματισμός, γ) ενθάρρυνση, δ) αλλαγή συμπεριφοράς και ε) καινοτομίες.  

 Σκοπός της αποτελεσματικής επιμόρφωσης είναι η συμβολή της στην 

επαγγελματοποίηση και αναβάθμιση της κοινωνικής θέσης των εκπαιδευτικών, 

καθώς και στην αλλαγή της συμπεριφοράς τους και στην προσαρμογή τους σε νέα 

εκπαιδευτικά και διδακτικά δεδομένα (Hargreaves, 1994). Ως επιμέρους στόχοι της 

επιμόρφωσης είναι: 

α) ενίσχυση των διδακτικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσα από τον 

εκσυγχρονισμό της βασικής γνώσης, απόκτηση νέων δεξιοτήτων, εισαγωγή νέων 

μεθόδων και επαρκής χρήση νέου διδακτικού υλικού, 

β) προώθηση της διεπιστημονικότητας και της συλλογικής εργασίας, 
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γ) βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, της λειτουργίας των 

σχολείων και εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και διδακτικών 

τεχνικών. 

 Επιπλέον, για να έχει επιτυχή έκβαση ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη τα εξής χαρακτηριστικά της επιμόρφωσης: 

Α) Η περιοδικότητα: η επιμόρφωση δεν είναι αποτελεσματική αν δεν 

επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι εκπαιδευτικοί να 

αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες. Επίσης, η περιοδικότητα της επιμόρφωσης 

κρίνεται απαραίτητη λόγω της συνεχούς εξέλιξης της επιστημονικής γνώσης, καθώς 

και των διαρκών αλλαγών στις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των σχολείων. 

Ακόμη, ανάλογα με το εκπαιδευτικό πλαίσιο πρέπει να διαμορφώνονται αντίστοιχα 

και οι επιμορφωτικές δραστηριότητες (Παπασταμάτης Α. Γ., 2010, σ. 77). 

Β) Η συμμετοχικότητα: οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συμμετέχουν στην διερεύνηση και 

στον προσδιορισμό των επιμορφωτικών τους αναγκών. Η συμμετοχή δίνει την 

ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να επιτύχουν την επιθυμητή αλλαγή, γιατί τους 

εμπλέκει στις διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωσης, υλοποίησης και αξιολόγησης 

προγραμμάτων (Esu, 1991; Nunan, 1989; Rubin, 1987). 

Γ) Η εμπειρική διάσταση της επιμόρφωσης: οι εκπαιδευτικοί αποκτούν χρήσιμες 

εμπειρίες  εφαρμόζοντας τις θεωρητικές γνώσεις σε ένα περιβάλλον που 

προσομοιάζει με εκείνο της τάξης ή στο φυσικό περιβάλλον της τάξης. Σκοπός 

λοιπόν ενός επιμορφωτικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων, δεξιοτήτων 

και στάσεων, που είναι δυνατό να εφαρμοστούν και να αξιοποιηθούν στην 

καθημερινή διδακτική πράξη (Παπασταμάτης Α. Γ., 2010, σ. 77). 

 Οι εκπαιδευτικοί άλλωστε επειδή έχουν διαφορετικό διδακτικό και γνωστικό 

υπόβαθρο δεν εξελίσσονται όλοι κατά τον ίδιο τρόπο και κατά τον ίδιο ρυθμό. 

Επιπλέον, ανάλογα με τα διαφορετικά χρονικά επίπεδα – στάδια της σταδιοδρομίας 

τους έχουν διαφορετικές επιμορφωτικές ανάγκες. Κάθε ενήλικος έχει το δικό του 

γνωστικό και μαθησιακό στιλ, συνεπώς η διδακτική διαδικασία πρέπει να 

προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευόμενων.  
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4.3 Χαρακτηριστικά και προϋπάρχουσα γνώση του επιμορφωμένου 

εκπαιδευτικού  

 

 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών εντάσσεται στην εκπαίδευση ενηλίκων και 

κατά συνέπεια οι επιμορφούμενοι έχουν τα χαρακτηριστικά των ενήλικων 

εκπαιδευόμενων (Mackeracher, 2004): 

α) Διαθέτουν εμπειρίες ζωής, που είτε διευκολύνουν είτε παρακωλύουν τη νέα 

μάθηση, που στοχεύει στο μετασχηματισμό ή στη διεύρυνση των προγενέστερων 

εννοιών, αξιών, δεξιοτήτων και στρατηγικών. 

β) Βρίσκονται υπό πίεση από την οικογένεια, τους ρόλους που υποδύονται, την 

εργασία, τις προσδοκίες της κοινότητας. Ακόμη, υφίστανται προσωπικές πιέσεις για 

συνεχιζόμενη παραγωγή, αυτοπροσδιορισμό, υπευθυνότητα και κοινωνικές σχέσεις. 

γ) Οι μαθησιακές τους ανάγκες είναι σχετικές με την παρούσα κατάσταση της ζωής 

τους και τις μελλοντικές προσδοκίες. 

δ)  Έχουν γενικευμένη και αφηρημένη σκέψη. 

ε) Έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν τις ανάγκες τους λεκτικά και να 

περιγράψουν τις μαθησιακές στρατηγικές τους και κατ’ επέκταση να σχεδιάσουν τα 

μαθησιακά τους προγράμματα. 

στ) Έχουν υπεύθυνη θέση στην κοινωνία και προσδοκάται πως θα είναι παραγωγικοί.  

 Οι επιμορφούμενοι επιθυμούν να λαμβάνονται υπόψη οι κεκτημένες γνώσεις 

και οι εμπειρίες τους. Είναι λοιπόν αναγκαίο οι υπεύθυνοι της επιμόρφωσης να 

ακολουθούν τεχνικές εκπαίδευσης που να περιλαμβάνουν συστηματική έκθεση των 

επιμορφούμενων σε εμπειρίες, ώστε ακολούθως να αναπτύσσεται η κριτική θεώρηση.  

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί διαθέτουν μια σχετική προϋπάρχουσα 

επαγγελματική γνώση, που διακρίνεται σε διάφορα επίπεδα: στο επίπεδο της γνώσης 

του αντικειμένου, της γνώσης των μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης, του 

εκπαιδευτικού συστήματος, της γνώσης της διοίκησης της εκπαίδευσης, της γνώσης 

των μαθητών και της αξιολόγησης (Brown S. &., 1993; Calderhead, 1997). O 

Shulman (1987) κατηγοριοποιεί την διδακτική γνώση ως εξής: 

 Γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας 

 Γνώση των αρχών και στρατηγικών για σχεδιασμό αναλυτικών 

προγραμμάτων 

 Γνώση σχεδιασμού του μαθήματος και οργάνωσης της τάξης 
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 Γνώση μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας 

 Γνώση των μαθητών και των χαρακτηριστικών τους 

 Γνώση του εκπαιδευτικού πλαισίου 

 Γνώση των εκπαιδευτικών στόχων της αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης.  

Υπάρχει βέβαια και η άποψη πως επειδή οι γνώσεις και οι εμπειρίες των ενηλίκων 

είναι ήδη παγιωμένες έχουν ως αποτέλεσμα τη διαδικασία της «απομάθησης», 

δηλαδή της θεώρησης κάθε προσπάθειας μετασχηματισμού παγιωμένων αντιλήψεων 

και πεποιθήσεων ως «απειλής» από τους εκπαιδευόμενους για τις κεκτημένες γνώσεις 

(Rogers A. , 1996). 

 

 

5. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 

 

5.1 Περιγραφή του ΚΕΓ και των αρμοδιοτήτων του  

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (KEΓ) λειτουργεί από το 1994. Είναι ένα 

ερευνητικό ίδρυμα, που ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με βάση τον 

νόμο 2083/92, και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Λειτουργεί βάσει του προεδρικού 

διατάγματος 100/1994 (ΦΕΚ 78/Α). Εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το 

Υπουργείο Παιδείας  και συναρμοδιότητα στη διοίκησή του έχουν το Υπουργείο 

Εξωτερικών και το Υπουργείο Πολιτισμού (http://www.greeklanguage.gr/node/29). 

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας λειτουργεί ως συντονιστικό και επιτελικό 

όργανο του Υπουργείου Παιδείας σε θέματα γλωσσικής πολιτικής, με άξονα τις 

παρακάτω βασικές αρχές: α) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας είναι ίδρυμα 

επιστημονικής περιγραφής και τεκμηρίωσης των τάσεων της νεοελληνικής γλώσσας 

στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Για τον σκοπό αυτό ακολουθείται αυστηρώς 

επιστημονική μέθοδος, αποκλείεται επομένως εξαρχής κάθε είδους ιδεολογική 

προκατάληψη για τις τύχες της νέας ελληνικής γλώσσας, β) το Κέντρο Ελληνικής 

Γλώσσας δεν θεωρεί την παρούσα φάση της ελληνικής γλώσσας, συγκριτικώς και 

απολύτως, ημαρτημένη, και επομένως διορθωτέα με βάση γλωσσικά πρότυπα του 

παρελθόντος, γ) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας εκτιμά ότι η καλλιέργεια της 

νεοελληνικής γλώσσας συντελείται όχι με κανονιστικούς περιορισμούς, αλλά με τη 
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σοβαρή μελέτη της σε όλο το συγχρονικό εύρος και το ιστορικό της βάθος, κυρίως με 

τη σπουδή υποδειγματικών κειμένων. 

Το ΚΕΓ απαρτίζεται από τέσσερα επιστημονικά τμήματα: α) της 

Λεξικογραφίας, β) της Γλωσσολογίας, γ)  της Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής 

Γλώσσας, δ) της Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Αποστολή του είναι η έρευνα της 

ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, η έρευνα της γλωσσικής αγωγής και πολιτικής, 

η πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας, η παραγωγή ερευνητικού και 

διδακτικού υλικού και ό,τι άλλο συντελεί στην προβολή και διάδοση της ελληνικής 

γλώσσας. Ακόμη, μέλημα του ΚΕΓ είναι η γλωσσική στήριξη και αρωγή των 

παλιννοστούντων και του αποδήμου ελληνισμού, καθώς και η ενίσχυση των 

διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στο εσωτερικό και εξωτερικό. 

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας συμμετέχει στις δράσεις του Υπουργείου  

Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων για το «ψηφιακό σχολείο», με στόχο την 

ένταξη, ενσωμάτωση και κριτική αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων στο Πρόγραμμα 

Σπουδών και στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. Ακόμη, το ΚΕΓ ως 

επιστημονικός και ερευνητικός φορέας έχει συμμετάσχει σε πολλά προγράμματα και 

πάντα θέτει ως στόχο του τη συνεργασία με Ευρωπαίους εταίρους και συναφείς 

φορείς σε όλο τον κόσμο.  

Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών του δράσεων το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 

έχει βραβευτεί με το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών για τις «Διαδρομές», ένα καινοτόμο 

πρόγραμμα κατάρτισης-επιμόρφωσης από απόσταση (http://elearning.greek-

language.gr) για διδάσκοντες την ελληνική ως ξένη γλώσσα εκτός Ελλάδας. Στόχος 

του προγράμματος είναι να ενημερώσει τους διδάσκοντες για τις εξελίξεις στον χώρο 

της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, και ειδικότερα της ελληνικής, καθώς και να 

τους οδηγήσει στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και διδακτικών ικανοτήτων 

που απαιτούνται για τη γλωσσική διδασκαλία. Επιπλέον με δύο πρόσφατες 

Υπουργικές Αποφάσεις το ΚΕΓ, μέσω των «Διαδρομών στη διδασκαλία της 

ελληνικής γλώσσας» απονέμει υπό όρους διδακτική επάρκεια για τη διδασκαλία της 

ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας. 

Επιπρόσθετα, μέσα από τέσσερα διακριτά προγράμματα ΕΣΠΑ (σε ένα εκ των 

οποίων εντάσσονται και οι «Διαδρομές») το ΚΕΓ έχει δημιουργήσει και οργανώσει 

ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, όπως οι «Ψηφίδες», ο «Πρωτέας» και η «Ανεμόσκαλα» 

http://elearning.greek-language.gr/
http://elearning.greek-language.gr/
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(αντιστοίχως στα περιβάλλοντα: http://www.greek-language.gr/digitalResources/,  

http://proteas.greek-language.gr/και http://www.greek-

language.gr/Resources/literature/tools/concordance/), που περιέχουν πλήθος 

ψηφιακών πόρων, διδακτικά σενάρια και προτάσεις και χρήσιμες πηγές για τους 

διδάσκοντες. 

Επιπλέον, ευρωπαϊκά επιδοτούμενη δραστηριότητα του ΚΕΓ  υπήρξε η δράση 

«Diversonopoly», που αποτελούσε σύμπραξη Grundtvig, με στόχο την δημιουργία 

ενός καινοτόμου διαπολιτισμικού προϊόντος. Επιπρόσθετα, το ΚΕΓ εκπροσωπείται 

και συμμετέχει σε ημερίδες, εκδηλώσεις και εκθέσεις πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 

όπως η Expolangues. 

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας είχε, στο ίδιο πλαίσιο, οριστεί Υπεύθυνος 

Φορέας Συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (2007-2011). 

Επιπλέον το ΚΕΓ είναι μέλος σε πανευρωπαϊκούς οργανισμούς και ενώσεις, όπως η 

ALTE (Ένωση Εξεταστών Γλωσσομάθειας στην Ευρώπη), ΕΑLTA (Ευρωπαϊκή 

Ένωση Εξετάσεων και Αξιολόγησης της Γλωσσομάθειας) και η EFNIL (Ευρωπαϊκή 

Ομοσπονδία των Εθνικών Φορέων για τη Γλώσσα), ενώ παράλληλα συμμετέχει σε 

δραστηριότητες που αφορούν την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τη 

συνεργασία με αναγνωρισμένους ευρωπαϊκούς φορείς που άπτονται των 

ερευνητικών του ενδιαφερόντων. 

Στην ιστοσελίδα του ΚΕΓ μπορεί κανείς να περιηγηθεί (http://www.greek-

language.gr/) στην «Πύλη» για την ελληνική γλώσσα και την γλωσσική εκπαίδευση, 

στον «Κόμβο» και στις «Φρυκτωρίες». Στον ιστότοπο της Πύλης υπάρχει πλούσιο 

υποστηρικτικό υλικό για την μελέτη και την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και 

λογοτεχνίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Ο «Κόμβος» συμβάλλει στην 

υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα με την κατάρτιση, υποστήριξη 

και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και στην λειτουργική εξοικείωσή τους με 

τις τεχνολογίες της πληροφορίας  και της επικοινωνίας. Οι «Φρυκτωρίες» είναι μια 

διαδικτυακή κοινότητα επικοινωνίας, μάθησης και αλληλοϋποστήριξης των ελλήνων 

εκπαιδευτών που διδάσκουν ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού. 

 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/
http://proteas.greek-language.gr/
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/
http://www.greek-language.gr/
http://www.greek-language.gr/
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5.2 Πρόγραμμα «Δίαυλος» του ΚΕΓ 

 

 Από τα πιο πρόσφατα προγράμματα του ΚΕΓ είναι ο «Δίαυλος». Ο «Δίαυλος» 

υλοποιήθηκε από το τμήμα Στήριξης και Προβολής της ελληνικής γλώσσας του ΚΕΓ 

σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού του Υπουργείου 

Εξωτερικών και χρηματοδοτήθηκε από την τελευταία. Σκοπός του συγκεκριμένου 

προγράμματος είναι η εξ αποστάσεως επιμόρφωση των διδασκόντων την ελληνική ως 

ξένη γλώσσα στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σε χώρες της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης. Το πρόγραμμα προέκυψε ως μια προσπάθεια στήριξης και κάλυψης των 

εκπαιδευτικών αναγκών των διδασκόντων την ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα σε 

χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.. Οι συγκεκριμένοι διδάσκοντες χρειάζονται πέρα από τη 

διδακτική τους ενίσχυση και ενίσχυση της ελληνομάθειάς τους, καθώς συχνά 

συνιστούν μετανάστες εγκαταστημένους για πολλές γενιές στη χώρα διδασκαλίας, 

που δεν έχουν συχνή έκθεση στην ελληνική γλώσσα. 

Για την υλοποίηση του προγράμματος δημιουργήθηκε ηλεκτρονική 

πλατφόρμα στην οποία είχαν πρόσβαση με ατομικό κωδικό οι διδάσκοντες-μέντορες 

και οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ως επιμορφούμενοι. Οι εγγεγραμμένοι 

συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ήταν 87, ωστόσο συμμετείχαν ενεργά στην 

πλατφόρμα οι 31 από αυτούς. Οι χώρες προέλευσης των συμμετεχόντων ήταν η 

Ουκρανία, η Ρωσία, η Αρμενία, η Γεωργία, το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν και η 

Μολδαβία. Δεδομένων των προβλημάτων σε κάποιες περιοχές των εν λόγω χωρών, 

ειδικά στην ελληνόφωνη περιοχή της Ουκρανίας, κατέστη δύσκολη ή και αδύνατη η 

υποστήριξη των διδασκόντων μετά την υλοποίηση του προγράμματος που ήταν εξ 

αποστάσεως. 

Το πρόγραμμα αποτελούνταν από τέσσερις ενότητες: την γραμματική, την 

σύνταξη, το λεξιλόγιο και τα πολιτισμικά στοιχεία. Δύο διαφορετικοί μέντορες 

ορίστηκαν για κάθε ενότητα. Κάθε ενότητα απαρτίζονταν από το θεωρητικό κομμάτι, 

τις διδακτικές προτάσεις και το κομμάτι της αξιολόγησης των συμμετεχόντων. Για 

κάθε ενότητα οι επιμορφούμενοι είχαν στη διάθεση τους δύο εβδομάδες. Την πρώτη 

εβδομάδα μελετούσαν το θεωρητικό υλικό (θεωρία, παρουσιάσεις Power Point, 

οπτικοακουστικό υλικό) που ήταν αναρτημένο στην πλατφόρμα, την δεύτερη 

εβδομάδα δίνονταν ενδεικτικές ασκήσεις, προσχέδια μαθημάτων, ασκήσεις προς 
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επίλυση προκειμένου να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις που αποκόμισαν και να 

μπουν στην διαδικασία εφαρμογής αυτών σε δικά τους σχέδια μαθήματος  με στόχο 

την βελτίωση της διδακτικής τους ικανότητας αλλά και την καλύτερη οργάνωση των 

μαθημάτων τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι επιμορφούμενοι είχαν 

την δυνατότητα να στέλνουν e-mail, να επικοινωνούν μέσω chat group με την μορφή 

της ασύγχρονης εκπαίδευσης  τόσο με τους μέντορες όσο και με τους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες στο πρόγραμμα διατυπώνοντας τις απορίες τους, ζητώντας 

επεξηγήσεις, μοιράζοντας δικές τους τεχνικές διδασκαλίας, σκέψεις και ιδέες. 

Πριν την έναρξη του προγράμματος έγιναν δύο συναντήσεις για την 

ενημέρωση των μεντόρων ως προς την διάρθρωση του προγράμματος, τις απαιτήσεις 

του, τις υποχρεώσεις του καθενός από τους μέντορες. Μάλιστα επισημάνθηκε από 

τους υπευθύνους του προγράμματος η αναγκαία καθημερινή επικοινωνία μεταξύ των 

μεντόρων και των επιμορφούμενων. Επίσης, δόθηκαν κατευθυντήριες γραμμές για 

τον τρόπο που πρέπει να απαντούν οι μέντορες (να είναι σαφείς, επεξηγηματικοί, να 

απαντούν όσο το δυνατόν πιο άμεσα στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων, να είναι 

ενθαρρυντικοί και να ωθούν τους επιμορφούμενους να συμμετέχουν στις 

συζητήσεις). Ακόμη, αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα φωτογραφίες των μεντόρων με 

ιδιόχειρο σύντομο βιογραφικό σημείωμα, ενώ πριν την έναρξη κάθε ενότητας οι 

μέντορες καλωσόριζαν εγγράφως στην πλατφόρμα τους συμμετέχοντες επιδιώκοντας 

την δημιουργία φιλικού και οικείου κλίματος ανάμεσα στους e-mentor και τους 

protégé σε μια προσπάθεια εξάλειψης της υφιστάμενης γεωγραφικής απόστασης 

μεταξύ τους. 

Επίσης, προηγήθηκαν δύο τηλεδιασκέψεις κατά την διάρκεια των οποίων 

παρουσιάστηκε με τη μορφή βίντεο το πρόγραμμα, για να έχουν οι συμμετέχοντες 

μια πρώτη εικόνα για το περιεχόμενο του, ενώ έγινε και μια πρώτη γνωριμία των 

μεντόρων με τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Σημαντικό παρακολούθημα του 

προγράμματος ήταν η δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου μικτής μάθησης (blended 

learning), καθώς στην Ελλάδα μετέβησαν για επιτόπια εκπαίδευση/ συμπληρωματική 

με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση περίπου 60 διδάσκοντες, μέρος των οποίων 

συμμετείχε στο εξ’ αποστάσεως πρόγραμμα. 
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6. Προγράμματα επιμορφωτικά για διδάσκοντες την ελληνική ως δεύτερη ξένη 

γλώσσα 

Εκτός από το πρόγραμμα «Διαδρομές», που διεξάγεται από το Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας, δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόγραμμα επιμόρφωσης για 

διδάσκοντες την ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα με πλήρη επαγγελματική 

επιμόρφωση.  

Το πρόγραμμα «Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας» 

(ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ) αφορά την από απόσταση επιμόρφωση των διδασκόντων την 

ελληνική ως ξένη ή δεύτερη γλώσσα. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο 

της πράξης 54 που υλοποιεί το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με τίτλο: Υποστήριξη και 

ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης 

γλώσσας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 

(Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας). 

Οι «Διαδρομές» υλοποιούνται ως μαθήματα εκπαίδευσης/ κατάρτισης/ 

επιμόρφωσης των διδασκόντων την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα από το 2007. 

Από τον 6ο κύκλο εφαρμογής τους οι «Διαδρομές» αφορούν τρεις διαφορετικές μα 

και συγκλίνουσες κατευθύνσεις επιμόρφωσης από απόσταση, που υλοποιούνται σε 

τρεις διαφορετικούς κύκλους: 

1. Τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας εκτός Ελλάδας. 

2. Τη διδασκαλία της ελληνικής σε αλλοδαπούς εντός Ελλάδας. 

3. Τη διδασκαλία της ελληνικής για αποσπασμένους καθηγητές και φοιτητές 

νεοελληνικών τμημάτων εκτός Ελλάδας. 

Με αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών 

αναγκών του κάθε κοινού-στόχος, ενώ προσβλέπει στην αποτελεσματικότερη δυνατή 

κατάρτιση των διδασκόντων με βάση τις συγκεκριμένες απαιτήσεις τους. Έτσι, στο 

πλαίσιο των τριών αυτών εκπαιδευτικών προγραμμάτων συζητούνται γενικά και 

ειδικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας με σκοπό τη συμπερίληψη των 

πιο ουσιαστικών ζητημάτων που απασχολούν την τάξη του γλωσσικού μαθήματος 

(http://elearning.greek-language.gr/).  
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ΜΕΡΟΣ Β΄:  

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
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7.Ερευνητική μεθοδολογία 

 7.1 Θέμα και ερευνητικό ενδιαφέρον 

Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του βαθμού επίδρασης 

του «e-mentor» στη διδακτική ικανότητα των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών, που 

προέρχονται από χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη 

ξένη γλώσσα. Το ερευνητικό ενδιαφέρον ξεκινά από το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί τα  

προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (distance learning). Σημαντικό ρόλο στην 

όλη διαδικασία κατέχει ο «e-mentor», ο οποίος και θα μελετηθεί στην παρούσα 

εργασία, σε σχέση με τη δυναμική παρέμβασής του στη διδακτική ικανότητα 

επιμορφούμενων εκπαιδευτικών από την πρώην ΕΣΣΔ να διδάξουν την ελληνική ως 

δεύτερη ξένη γλώσσα. 

 

7.2 Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 

 O σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί η επίδραση που ασκεί ο 

«e-mentor» στη μαθησιακή ικανότητα των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών, που 

προέρχονται από χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., να διδάξουν τη νεοελληνική ως δεύτερη 

ξένη γλώσσα. 

Ειδικότερα, στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν υφίσταται θετική 

επίδραση του «e-mentor»  στη διδακτική ικανότητα για τη διδασκαλία της 

νεοελληνικής γλώσσας των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών, που προέρχονται από 

χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Δίαυλος» που υλοποιήθηκε στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο οποίο 

πραγματοποιούνται έρευνες τόσο της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας όσο και 

της γλωσσικής αγωγής και πολιτικής. Αποστολή του είναι η πιστοποίηση επάρκειας 

της ελληνομάθειας, η παραγωγή ερευνητικού και διδακτικού υλικού που αποσκοπεί 

στην προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας, η γλωσσική στήριξη και αρωγή 

των παλιννοστούντων και του αποδήμου ελληνισμού, καθώς και η ενίσχυση των 

διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στο εσωτερικό και εξωτερικό 

(http://www.greeklanguage.gr/). Ένα από τα προγράμματα του Κέντρου ήταν το 

επιμορφωτικό πρόγραμμα ΔΙΑΥΛΟΣ υπό την αιγίδα και με τη στήριξη της Γενικής 

Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι κύριοι στόχοι 
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του προγράμματος ήταν δύο: α) να ενισχύσει την ελληνομάθεια των επιτόπιων 

διδασκόντων την ελληνική ως ξένη γλώσσα και β) να στηρίξει τη διδακτική 

προσπάθεια των επιτόπιων διδασκόντων την ελληνική ως ξένη γλώσσα. 

Συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν και τα οποία φιλοδοξεί 

να απαντήσει η παρούσα έρευνα είναι τα εξής: 

Ερ.1: O «e-mentor» μπορεί να βελτιώσει τη διδακτική ικανότητα για τη διδασκαλία 

της νεοελληνικής γλώσσας των επιμορφούμενων διδασκόντων, που προέρχονται από 

χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.; 

Ερ.2: Η διαδικασία του «mentoring» είναι μια θετική εμπειρία για τους διδάσκοντες 

που συμμετείχαν στο πρόγραμμα; 

 

7.3 Αναγκαιότητα της έρευνας 

 Η παρούσα έρευνα δεν φιλοδοξεί να διατυπώσει γενικευμένα συμπεράσματα. 

Επιχειρεί να παρουσιάσει το βαθμό στον οποίο επηρεάστηκε μια μικρή ομάδα 

επιμορφούμενων διδασκόντων την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ξένη γλώσσα από 

τους e-mentor του εξ αποστάσεως (e-learning) προγράμματος «Δίαυλος» ως προς τη 

βελτίωση των διδακτικών τους ικανοτήτων, καθώς και τις εμπειρίες που αποκόμισαν 

από τη διαδικασία του e-mentoring. 

 Η έρευνα αυτή μπορεί να συμβάλλει στον εμπλουτισμό της σχετικής 

ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας για τα οφέλη που προκύπτουν γενικά από τη 

συμβουλευτική καθοδήγηση μέσω της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (e-

mentoring) και πιο συγκεκριμένα από τη συμβουλευτική καθοδήγηση διδασκόντων 

την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ξένη γλώσσα μέσω της χρήσης ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και της συμμετοχής τους σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε μια μικρή ομάδα διδασκόντων την ελληνική γλώσσα 

ως δεύτερη ξένη γλώσσα να καταθέσουν τις εμπειρίες που αποκόμισαν από τη 

συμμετοχή τους σε ένα εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

 Ακόμη, η ερευνητική αυτή προσπάθεια θα προστεθεί στον μικρό κύκλο 

εργασιών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον ελληνικό χώρο και αφορούν την 

συμβουλευτική καθοδήγηση μέσω της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (e-

mentoring) και την επίδραση που ασκεί ο e-mentor στην ανάπτυξη των διδακτικών 

ικανοτήτων διδασκόντων την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ξένη γλώσσα. 

 Επιπλέον, τα ευρήματα της έρευνας θα μπορούσαν να αποτελέσουν έρεισμα 

για διάφορους φορείς της εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και της διά βίου 
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μάθησης για την δημιουργία στο μέλλον αντίστοιχων εξ αποστάσεως επιμορφωτικών 

προγραμμάτων. 

 

7.4 Μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας 

 7.4.1 Ποιοτική έρευνα κι ερευνητικό εργαλείο 

 Για τη διερεύνηση των ερωτημάτων που τέθηκαν προς απάντηση στην 

παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα που στοχεύει στην περιγραφή, 

ανάλυση, ερμηνεία και κατανόηση κοινωνικών φαινομένων, απαντώντας κυρίως στα 

ερωτήματα «πως» και «γιατί»(Ιωσηφίδης, 2003). Η χρήση της ποιοτικής έρευνας 

στον τομέα της εκπαίδευσης είναι πολύ διαδεδομένη γιατί δίνεται η δυνατότητα στον 

ερευνητή να μελετήσει εις βάθος την οπτική του συμμετέχοντα στην έρευνα. 

Ως καλύτερη ερευνητική μέθοδος για τη συλλογή αξιόπιστων στοιχείων, που 

να ανταποκρίνονται στους στόχους της παρούσας έρευνας, θεωρήθηκε και 

χρησιμοποιήθηκε η συνέντευξη και συγκεκριμένα η ημι-δομημένη συνέντευξη. Η 

συνέντευξη επιλέχθηκε ως το καταλληλότερο ερευνητικό εργαλείο για την παρούσα 

87έρευνα γιατί επιτρέπει μεγαλύτερο βάθος από ό,τι στην περίπτωση των άλλων 

μεθόδων συλλογής στοιχείων (Cohen, 1994). Η συνέντευξη βασίστηκε σε ένα 

δομημένο πλαίσιο με προκαθορισμένη μεθοδολογία, που όμως διεξάχθηκε με τη 

μορφή ανοιχτού διαλόγου, δίνοντας τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ 

συνεντευκτή και συνεντευξιαζόμενου (Παπασταμάτης, 2010, σ. 102). Εξάλλου 

πολλοί ερευνητές επισημαίνουν την υπεροχή της συνέντευξης έναντι άλλων 

ερευνητικών εργαλείων, καθώς αποτελεί μέσο συλλογής «πληροφοριών σε βάθος» 

(Kvale, 1996), ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται άμεση αλληλόδραση ανάμεσα στον 

συνεντευκτή και τον συνεντευξιαζόμενο (Brown, 2001, p. 75). Μάλιστα, η ημι-

δομημένη συνέντευξη έχει μεγαλύτερη ευελιξία και ελευθερία από τις άλλες μορφές 

συνέντευξης (δομημένη, μη κατευθυντική, εστιασμένη), καθώς το περιεχόμενο των 

ερωτήσεων που τίθενται, η αλληλουχία και η διατύπωση τους εξαρτάται 

αποκλειστικά από τον συνεντευκτή, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει πως δεν είναι 

προσεκτικά σχεδιασμένη (Kerlinger, 1969).    

Oι συνεντεύξεις για την παρούσα μελέτη διενεργήθηκαν μέσω «skype», 

καθώς οι συνεντευξιαζόμενοι διαμένουν σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και 

δεν ήταν δυνατή η φυσική παρουσία τους στο πλαίσιο μιας συνέντευξης κατά 

μέτωπο. Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου των συνεντεύξεων της συγκεκριμένης 

έρευνας έγινε: α) με βάση τους στόχους που τέθηκαν, β) μετά από βιβλιογραφική 
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έρευνα που αφορά το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου (Brown, 2001; Javeau, 1996; 

Verma, 2004), γ) βάσει δύο ερωτηματολογίων της Angelina Ambrosetti (2010, 2014) 

που χρησιμοποιήθηκαν σε σχετικές έρευνες για το mentoring.  

Η ημι-δομημένη συνέντευξη λοιπόν χρησιμοποιήθηκε ως το μοναδικό 

εργαλείο της έρευνας προκειμένου να καταγραφούν σε βάθος οι απόψεις των 

επιμορφούμενων εκπαιδευτικών ως προς την συνολική επίδραση που δέχτηκαν από 

τον e-mentor μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η συνέντευξη έχει ως στόχο 

της την καταγραφή των απόψεων των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών, που 

προέρχονται από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και μετείχαν στο πρόγραμμα 

του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας «Δίαυλος», ως προς τα χαρακτηριστικά που πρέπει 

να έχει ο e- mentor και το e-mentoring και κυρίως ως προς την επίδραση που άσκησε 

ο e-mentor  στον τρόπο διδασκαλίας τους. 

 

7.4.2 Ο πληθυσμός και το δείγμα της έρευνας 

Τον πληθυσμό στόχο της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν δώδεκα διδάσκοντες 

(δύο άνδρες και δέκα γυναίκες) την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ξένη γλώσσα, που 

προέρχονται από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Το δείγμα της έρευνας είναι 

μικρό εξαιτίας της αδυναμίας των περισσότερων επιμορφούμενων να έχουν 

πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς και σε άλλα μέσα επικοινωνίας. Η αδυναμία αυτή 

οφείλεται στο γεγονός πως η πλειοψηφία αυτών διέμενε στην περιοχή της 

Μαριούπολης, που το τελευταίο διάστημα έχει βομβαρδιστεί με αποτέλεσμα οι 

κάτοικοι της να την εγκαταλείψουν. 

Ωστόσο, στην ποιοτική έρευνα η εγκυρότητα της έρευνας δεν εξαρτάται από 

το μέγεθος του δείγματος (Μαντζούκας, 2007). Στην παρούσα μελέτη για την επιλογή 

του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η σκόπιμη δειγματοληψία. Σε αυτή την περίπτωση ο 

ερευνητής συλλέγει ένα δείγμα, τα μέλη του οποίου θεωρεί ότι είναι περισσότερο 

σημαντικά για τη συγκεκριμένη έρευνα. Υπάρχει δηλαδή κάποια σκοπιμότητα για 

την επιλογή του κάθε μέλους στο δείγμα (Σταλίκας, 2005). Τα κριτήρια για την 

επιλογή του δείγματος ήταν:  

α) Διδάσκοντες την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ξένη γλώσσα, οι οποίοι 

μάλιστα προέρχονται από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 
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β) Συμμετέχοντες στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Δίαυλος» του Κέντρου 

Ελληνικής Γλώσσας, 

γ) Η γνώση των διδασκόντων της έννοιας της Συμβουλευτικής Καθοδήγησης 

μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή (e-mentoring).     

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1) οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

ήταν δώδεκα διδάσκοντες παιδιών και ενηλίκων εκ των οποίων οι δέκα ήταν γυναίκες 

(ποσοστό  83.3%) και οι δύο άνδρες (ποσοστό 16.6 %). Οι δέκα από τους 

συμμετέχοντες είναι φιλόλογοι και οι δύο δάσκαλοι. Οι περισσότεροι από αυτούς 

έχουν λιγότερο από 10 χρόνια προϋπηρεσίας, ενώ τρεις έχουν μόνο ένα έτος 

προϋπηρεσίας στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Δύο από τους ερωτώμενους 

έχουν 12 και 13 χρόνια προϋπηρεσίας ο καθένας, ενώ άλλοι δύο 19 και 33 χρόνια 

αντίστοιχα. Όσον αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης τους οι δέκα από τους 

συμμετέχοντες είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, ένας από αυτούς έχει κάνει μεταπτυχιακές 

σπουδές, ενώ ένας άλλος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Ως προς την 

ηλικία οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους είναι μεταξύ 30-40 ετών, δύο είναι 

στην ηλικία των 25, τρεις μεταξύ 40-45 και ένας 55 ετών. Επίσης, όλοι τους είναι 

χρήστες του διαδικτύου, προϋπόθεση που ήταν βέβαια απαραίτητη για τη συμμετοχή 

τους στο πρόγραμμα «Δίαυλος». 

Πίνακας 1: Το προφίλ των συμμετεχόντων στην έρευνα μας  

 Ηλικία Φύλο Ειδικότητα Έτη 

προϋπηρεσίας 

Χώρα 

Ε1 38 Γ Φιλόλογος 1.5 Ουκρανία 

Ε2 35 Γ Φιλόλογος 13 Γεωργία 

Ε3 40 Α Φιλόλογος 7 Αρμενία 

Ε4 25 Γ Φιλόλογος 1 Ουκρανία 

Ε5 42 Γ Φιλόλογος 19 Ρωσία 

Ε6 25 Γ Φιλόλογος 1 Ουκρανία 

Ε7 55 Γ Δασκάλα 33 Γεωργία 

Ε8 36 Α Δάσκαλος 6 Ρωσία 

Ε9 30 Γ Φιλόλογος 1 Ρωσία 

Ε10 34 Γ Φιλόλογος 12 Ρωσία 
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Ε11 40 Γ Φιλόλογος 6 Αρμενία 

Ε12 32 Γ Φιλόλογος 2 Γεωργία 

 

 

7.4.3 Συλλογή και ανάλυση δεδομένων της έρευνας 

 Οι συνεντεύξεις όσων συμμετείχαν στην έρευνα πραγματοποιήθηκαν το 

δεύτερο  δεκαπενθήμερο του Αυγούστου 2015. Κάθε μία από αυτές διήρκεσε περίπου 

20 λεπτά. Επειδή κανένας από τους συμμετέχοντες δεν έδωσε την συγκατάθεση του 

να μαγνητοφωνηθούν οι συνεντεύξεις, κρατήθηκαν γραπτές σημειώσεις από τον 

συνεντευκτή κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. 

 Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων των 

συνεντεύξεων είναι σύμφωνη με τη διαδικασία ανάλυσης υλικού από τους Auerbach 

και Silverstein, (2003). Αρχικά τα σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα 

αποσπάσματα (relevant texts) καταχωρήθηκαν σε ξεχωριστό αρχείο. Για κάθε 

απόσπασμα διατυπώθηκε μια απλή έννοια (simple idea) που συνόψιζε τα λεγόμενα 

των συνεντευξιαζόντων. Στη συνέχεια οι απλές έννοιες διατυπώθηκαν με τη μορφή 

υπομνημάτων (memos) και αποτέλεσαν ένα νέο αρχείο. Έπειτα οι απλές ιδέες που 

επαναλαμβάνονταν ομαδοποιήθηκαν κάτω από έναν γενικότερο τίτλο. Οι 

επαναλαμβανόμενες ιδέες (repeating ideas) με τη σειρά τους ομαδοποιήθηκαν υπό 

μια ευρύτερη ενότητα, την ταυτόσημη ή συναφή έννοια. Ακολούθως, οι ταυτόσημες 

ή συναφείς έννοιες ομαδοποιήθηκαν σε εννέα κατηγορίες (categories), που είναι οι 

υποδιαιρέσεις των δύο τελικών θεματικών αξόνων της έρευνας (axis). Οι κατηγορίες 

που δημιουργήθηκαν από την ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων είναι οι 

εξής : 1.Σημασία e-mentoring, 2. Χαρακτηριστικά e-mentor, 3. Ιδανική σχέση  e-

mentor & mentee, 4. Εμπειρίες από e-mentoring, 5. Οφέλη μέσω e-mentoring, 6. 

Αλλαγή τρόπου διδασκαλίας, 7. Προτεινόμενο/η θέμα/ενότητα, 8. Σχόλια/προτάσεις 

βελτίωσης. 

Οι δύο θεματικοί άξονες είναι : α) συμβολή του «e-mentor» στη διδακτική 

ικανότητα των επιμορφούμενων διδασκόντων, β) η διαδικασία του «mentoring» ως 

εμπειρία από τη σκοπιά των επιμορφούμενων διδασκόντων. Στον πρώτο άξονα 

εντάσσονται οι κατηγορίες χαρακτηριστικά e-mentor, ιδανική σχέση e-mentor & 
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mentee,  αλλαγή τρόπου διδασκαλίας. Στον δεύτερο άξονα περιλαμβάνονται οι 

υπόλοιπες κατηγορίες, σημασία e-mentoring, εμπειρίες από e-mentoring, οφέλη μέσω 

e-mentoring, προτεινόμενο/η θέμα/ενότητα, σχόλια/προτάσεις βελτίωσης. 

Συμπερασματικά, από την μελέτη, ανάλυση και σύνδεση των κατηγοριών προέκυψαν 

τα αποτελέσματα της έρευνας (Cohen L. M., 2008). 

 

 

7.4.4 Περιορισμοί έρευνας 

 Βασικός περιορισμός στη συγκεκριμένη έρευνα είναι το γεγονός πως οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα 

«Δίαυλος»  διέμεναν στην περιοχή της Μαριούπολης στην Ουκρανία, που το 

τελευταίο διάστημα έχει βομβαρδιστεί, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην υπάρχει 

πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά και να μην είναι εφικτή οποιαδήποτε επικοινωνία με 

τους περισσότερους από τους συμμετέχοντες. Συνεπώς, εξαιτίας του μικρού αριθμού 

των υποκειμένων του δείγματος είναι  δύσκολο να γενικεύσουμε τα αποτελέσματα 

της έρευνας. Ωστόσο είναι δυνατό να εξαχθούν δεδομένα για περαιτέρω έρευνα.  

 

8. Ανάλυση δεδομένων έρευνας 

8.1 Αποτελέσματα των συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών 

8.1.1 Χαρακτηριστικά του e-mentor 

 Αυτό που συνάγεται από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών είναι πως ο e-

mentor  πρέπει να διαθέτει ποικίλα χαρακτηριστικά για να μπορέσει να ανταποκριθεί 

στον πολύπλευρο ρόλο του. Η πλειοψηφία των συνεντευξιαζόμενων και 

συγκεκριμένα οι 8 από τους 12, υποστήριξε πως ο e-mentor πρέπει να είναι φιλικός 

απέναντι στον protégé / mentee δίνοντας έτσι έμφαση στο είδος της σχέσης που 

«χτίζεται» ανάμεσα τους. Όπως ανέφεραν μερικοί, «Ο mentor με την τήρηση φιλικής 

στάσης κάνει τον protégé  να νιώθει άνετα» (Ε2), «το να δείχνει ο mentor φιλικός … 

βοηθά τον protégé να “ανοιχτεί”» (Ε4), «ο mentor καλό είναι να “πλησιάζει”  τους 

επιμορφούμενους με τρόπο φιλικό … γιατί έτσι τους βοηθά να εκφράσουν τα 

προβλήματα τους χωρίς να ντρέπονται» (Ε9), «ο mentor πρέπει να είναι φίλος, αλλιώς 
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αισθάνεσαι σαν μαθητής που θα τιμωρηθεί αν κάνει κάτι λάθος» (Ε10), « για να 

εμπιστευτείς κάποιον ξένο πρέπει να σε κάνει να νιώσεις καλά, οικεία» (Ε11), « δεν θα 

εμπιστευόμουν, ούτε θα προσπαθούσα τόσο αν δεν είχα δίπλα μου κάποιον που να μου 

φέρεται σαν να είμαι φίλος του» (Ε12).  Ένας από τους ερωτώμενους (Ε6) μάλιστα 

ανέφερε πως «ο μέντορας δεν πρέπει να είναι επικριτικός σε όσα ρωτάει ο protégé, 

γιατί έτσι αποθαρρύνεται από το να μοιραστεί μαζί του ό,τι τον απασχολεί. Αντίθετα, 

μια πιο ευγενική προσέγγιση εκ μέρους του θα ωθούσε τον protégé να παραδεχτεί τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει, να αναλάβει πρωτοβουλίες και να αναπτύξει σταδιακά τις 

απαραίτητες δεξιότητες.». Η οικειότητα δηλαδή για εκείνους είναι πιο σημαντική από 

το ό,τι ο μέντορας οφείλει να είναι καλός γνώστης του αντικειμένου του.  

Επιπλέον, μόνο οι 2 στους 12 απάντησαν πως ο μέντορας οφείλει να είναι 

ειδήμονας στο αντικείμενο του. Συγκεκριμένα είπαν, « ένας καλός μέντορας πρέπει να 

έχει πολλές γνώσεις ως προς το αντικείμενο του» (Ε2), « για να κάνει σωστά την 

δουλειά του ο μέντορας ασφαλώς οφείλει να γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο του» 

(Ε3).  Οι μισοί από τους ερωτώμενους θεωρούν πως ο μέντορας πρέπει να στηρίζει 

οποιαδήποτε προσπάθεια των mentee. Χαρακτηριστικά είπαν, «είναι σημαντικό να σε 

στηρίζει ο μέντορας, όταν προσπαθείς να αλλάξεις τις μεθόδους διδασκαλίας σου» 

(Ε1), «αν δεν είχα στήριξη από τον μέντορα πιστεύω πως με την πρώτη δυσκολία που 

αντιμετώπισα θα τα παρατούσα» (Ε2), «ο μέντορας πρέπει να σε στηρίζει, αλλιώς 

απογοητεύεσαι εύκολα και εγκαταλείπεις την προσπάθεια» (Ε4), «νομίζω πως η 

στήριξη από τον μέντορα μου έδωσε το κίνητρο να συνεχίσω τη μελέτη και να 

επιτύχω τις αλλαγές στη διδασκαλία μου» (Ε5), « ο μέντορας πρέπει να στηρίζει κάθε 

προσπάθεια του επιμορφούμενου, γιατί αλλιώς είναι να νιώθεις πως και κάποιος άλλος 

είναι μαζί σου στην προσπάθεια αυτή» (Ε9), «προσωπικά αν δεν είχα τη στήριξη από 

τον μέντορα νομίζω θα απογοητευόμουν γιατί αρχικά δεν πίστεψα πως θα έχει 

σημαντικά αποτελέσματα η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα» (Ε12). 

Τέσσερις σημείωσαν πως ο e-mentor θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει 

ορθές συμβουλές στους mentee, ώστε να τους καθοδηγεί με επιτυχία στο 

εκπαιδευτικό τους έργο. Ανέφεραν, «αν δεν με συμβούλευε ο μέντορας ορθά θα 

χανόμουν στη θεωρία και δεν θα κατάφερνα κάτι» (Ε1), «οι συμβουλές του μέντορα 

ήταν καθοριστικές για το έργο μου» (Ε5), «ο επιμορφούμενος χρειάζεται σωστές 

συμβουλές … για να μπορέσει να καταλάβει πως πρέπει να διορθώσει τα λάθη του» 
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(Ε6), «ο μέντορας πρέπει να είναι ικανός να δίνει σωστές συμβουλές για να βοηθήσει 

τον επιμορφούμενο να ξεπεράσει κάθε του πρόβλημα» (Ε11).  

Τρεις από τους συμμετέχοντες ανέφεραν πως ο e-mentor πρέπει να είναι 

οργανωτικός, να απαντά για παράδειγμα άμεσα στα mail τους και να είναι 

μεταδοτικός. Είπαν, «το γεγονός ότι ο μέντορας απαντούσε στις ερωτήσεις μου την ίδια 

μέρα κρατούσε το ενδιαφέρον μου ζωντανό και δεν έχανα τον προγραμματισμό μου στη 

μελέτη» (Ε3), «ο μέντορας καλό είναι να απαντά άμεσα στα μηνύματα μας, γιατί αλλιώς 

χάνεται κάθε επαφή και επικοινωνία μαζί του»(Ε10), «κατά τη γνώμη μου ο μέντορας 

πρέπει να είναι οργανωτικός, να απαντά άμεσα στις απορίες μας, γιατί έτσι δείχνει πως 

πραγματικά ενδιαφέρεται για την επαγγελματική ανάπτυξη μας» (Ε11).  

Ακόμη, ο e-mentor πρέπει να διαθέτει ενσυναίσθηση, να μπαίνει δηλαδή στη 

θέση τους και να κατανοεί τις ανάγκες τους. Μόνο όσοι κατανοούν και συμπάσχουν 

με τους εκπαιδευτικούς ως προς τις έγνοιες και τα προβλήματα που έχουν και 

γνωρίζοντας τις βασικές δεξιότητες που εκείνοι χρειάζονται για να επιτελούν σωστά 

το έργο τους, είναι αυτοί που έχουν την ικανότητα να υποστηρίξουν τους protégé, να 

τους προσφέρουν εποικοδομητική βοήθεια και να μειώσουν παρά να ενισχύσουν την 

αίσθηση του σοκ που έχουν υποστεί, όσοι είναι πρωτοδιοριζόμενοι (ό.π.). Ενδεικτικά 

αναφέρουν, «ο μέντορας, όταν κατανοεί πως σκέφτεται ο επιμορφούμενος, μπορεί 

πραγματικά να τον βοηθήσει» (Ε3), «είναι σημαντικό ο μέντορας … να κατανοεί τα 

προβλήματα των επιμορφούμενων και να τους δίνει τις κατάλληλες λύσεις» (Ε7), «ο 

μέντορας πρέπει να μπαίνει στη θέση των protégés αλλιώς δύσκολα θα καταλάβει τις 

ανάγκες τους» (Ε8). 

Τέλος, δύο θα ήθελαν ο e-mentor να είναι αξιόπιστος, ώστε να μπορούν να 

του εκμυστηρευτούν τους προβληματισμούς τους. Η εμπιστοσύνη είναι βασικό 

χαρακτηριστικό της επιτυχημένης κι αποτελεσματικής μεντορικής σχέσης, καθώς ο 

protégé δεν διστάζει να μοιραστεί με τον μέντορα του, σκέψεις και ιδέες, 

λαμβάνοντας έτσι την σωστή καθοδήγηση κι αποκομίζοντας τα μέγιστα από την 

αλληλεπίδραση τους. Αναφέρθηκαν τα εξής: «αν δεν μου ενέπνεε εμπιστοσύνη ο 

μέντορας … από τον τρόπο που απαντούσε στις ερωτήσεις μου, σίγουρα θα ήμουν 

επιφυλακτική να του εκφράσω βαθύτερους προβληματισμούς μου» (Ε6), «πρέπει ο 

μέντορας να είναι άξιος εμπιστοσύνης, για να μοιραστείς μαζί του τις σκέψεις και τα 

προβλήματα σου» (Ε11). 
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8.1.2 Ιδανική σχέση e-mentor & mentee 

 Οι απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων σχηματοποιούν την εικόνα που έχουν 

διαμορφώσει αναφορικά με την ιδανική σχέση που πρέπει να αναπτύσσεται μεταξύ e-

mentor και mentee/protégé. Υπάρχει ποικιλία ως προς τις απαντήσεις που δόθηκαν.  

Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς (7 από τους 12) χαρακτήρισαν τη 

σχέση μέντορα – επιμορφούμενου/προστατευόμενου ως μια σχέση που βασίζεται 

στον αμοιβαίο σεβασμό. Αναφέρθηκαν, «ο protégé πρέπει να ακούει με προσοχή τις 

συμβουλές του μέντορα και να τον σέβεται. Αντίστοιχα ο e-mentor οφείλει να μην 

προσβάλλει τον επιμορφούμενο … σεβόμενος την προσπάθεια που κάνει» (Ε1), «ο e-

mentor θα πρέπει να εκτιμά την προσπάθεια που καταβάλλει ο protégé να βελτιωθεί, 

αλλά και ο protégé να σέβεται το γεγονός πως κάποιος του δίνει αυτή τη βοήθεια με 

καλή διάθεση» (Ε3), «για να λειτουργήσει καλά η σχέση ανάμεσα στον μέντορα και τον 

επιμορφούμενο πρέπει και οι δύο να είναι διακριτικοί, να εκτιμούν ο ένας τον άλλο και 

να μην υποτιμούν ο ένας την αξία του άλλου» (Ε4), «η ιδανική σχέση e-mentor και 

mentee πρέπει να είναι ισότιμη και να βασίζεται στον σεβασμό» (Ε6), «η σχέση τους θα 

πρέπει να βασίζεται σε βάσεις φιλικές και αμοιβαίου σεβασμού» (Ε8), «ο ένας θα 

πρέπει να ακούει και να δέχεται τη γνώμη του άλλου, ενώ αν υπάρχουν διαφωνίες να 

επιλύονται με συζήτηση χωρίς να υποτιμάται κανείς από τους δύο» (Ε10), «οφείλουν να 

αναπτύσσουν και οι δυο τους επικοινωνία σεβόμενοι ο ένας τον άλλο» (Ε12). Για να 

είναι αποτελεσματική λοιπόν η σχέση μέντορα – protégé, θα πρέπει οι δυο τους να τα 

πηγαίνουν καλά τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.  

Έξι από τους ερωτώμενους τη χαρακτήρισαν επικοινωνιακή, γιατί ο e-mentor 

από τη μια «πρέπει να βρίσκεται σε διαδικτυακή επικοινωνία με τον mentee τις 

προκαθορισμένες ώρες επικοινωνίας» (Ε11) και να «απαντά άμεσα και με σαφήνεια 

στα mail των επιμορφούμενων» (Ε2) κι από την άλλη «να διαθέτει χρόνο στους 

επιμορφούμενους» (Ε4). Ακόμη, είπαν, «η σχέση τους οπωσδήποτε θα είναι πιο 

αποτελεσματική αν υπάρχει φυσικότητα και άνεση στη μεταξύ τους επικοινωνία» (Ε10), 

«πρέπει να υπάρχει μεταξύ τους διάλογος, ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών» (Ε7), 

«είναι σημαντικό να βρουν έναν τρόπο επικοινωνίας ωφέλιμο και για τους δύο» (Ε12).  
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Πέντε από τους συμμετέχοντες χαρακτήρισαν την ιδανική σχέση μεταξύ e-

mentor και mentee ως υποστηρικτική σε επίπεδο γνωστικό, ηθικό και ψυχολογικό. 

Αναφέρουν, «ο e-mentor πρέπει να στηρίζει τις προσπάθειες των επιμορφούμενων 

τονίζοντας διακριτικά τα λάθη τους και προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις στα 

προβλήματα τους» (Ε1), «ο e-mentor στηρίζει γνωστικά και ψυχολογικά τον 

επιμορφούμενο» (Ε3), «η σχέση τους μοιάζει με εκείνη του δασκάλου-μαθητή,ο πρώτος 

δίνει γνώσεις αλλά και ενθαρρύνει τον δεύτερο να συνεχίσει την προσπάθεια του» (Ε7), 

«υποστηρικτική πρέπει να είναι η σχέση τους με την έννοια ότι ο μέντορας έχει και τον 

ρόλο του ψυχολόγου, ενισχύει τον protégé  όποτε βλέπει πως οι επιδόσεις του 

μειώνονται ή το ηθικό του πέφτει» (Ε9), «ο e-mentor πρέπει να στηρίζει τον mentee  

ηθικά και γνωστικά διαφορετικά είναι πιθανό ο επιμορφούμενος να εγκαταλείψει» 

(Ε11).   

Τρεις από τους εκπαιδευτικούς θεωρούν πως η σχέση  e-mentor και mentee 

πρέπει να βασίζεται στην ειλικρίνεια, δηλαδή στην έκφραση των πραγματικών 

αισθημάτων ή σκέψεων, στην προκειμένη περίπτωση μέσω του γραπτού λόγου και 

της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων. Η ειλικρίνεια είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

έμπνευση αξιοπιστίας από τον μέντορα στον protégé, ώστε και ο τελευταίος να είναι 

ειλικρινής ως προς την έκφραση των προβλημάτων που τον απασχολούν ή των 

αδυναμιών που τον χαρακτηρίζουν. Είπαν, «για να “δουλέψει” η σχέση τους πρέπει ο 

protégé να μην διστάζει να αναφέρει ό,τι τον προβληματίζει» (Ε3), «ο e-mentor οφείλει 

να είναι ειλικρινής, αν θέλει να βοηθήσει τον επιμορφούμενο, αλλιώς εκείνος δεν θα 

συνειδητοποιήσει τα λάθη του για να τα διορθώσει» (Ε4), «αν δεν υπάρχει ειλικρίνεια 

δεν υπάρχει λόγος να δημιουργηθεί η σχέση e-mentor και mentee» (Ε6). 

Δύο από τους protégés  πιστεύουν ότι πρέπει η μεντορική σχέση να στηρίζεται 

στη φιλία. Η ανάπτυξη φιλικής σχέσης συνεπάγεται την ενίσχυση της οικειότητας 

μεταξύ e-mentor και protégé που αποτελεί δείκτη επιτυχίας των προγραμμάτων e-

mentoring. Ένας μάλιστα από τους συμμετέχοντες ανέφερε «Νομίζω, πως αυτό που 

εκτίμησαν περισσότερο οι mentees είναι η συναισθηματική υποστήριξη - παρόλο που 

και οι πρακτικές ιδέες φυσικά είναι καλές - επίσης η ευαισθησία και η γνώση του 

αντικειμένου και οι μεθοδολογίες.» (Ε8). Ακόμη αναφέρθηκε, «αν αναπτυχθεί φιλία 

μεταξύ μέντορα και επιμορφούμενου τότε ο δεύτερος θα δείχνει μεγαλύτερο ζήλο γιατί 

δεν θα αισθάνεται ότι μπορεί να επικριθεί γι’ αυτό που κάνει» (Ε9).  
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Ακόμη, οι protégés θεωρούν πως  το e-mentoring είναι μια σχέση 

συμβουλευτική αλλά και αλληλεπίδρασης, καθώς «ο ένας μαθαίνει από τον άλλο» 

(Ε5), «και υπάρχει αμοιβαία εξέλιξη από τη σχέση που αναπτύσσουν μεταξύ τους» 

(Ε12). 

Τέλος, ένας από τους συμμετέχοντες (Ε2) χαρακτηρίζει τη σχέση ανάμεσα 

στον e-mentor και mentee ως ενθαρρυντική με την έννοια πως «ο e-mentor πρέπει να 

προσφέρει ηθική και ψυχική τόνωση στον προστατευόμενο του για να συνεχίσει το έργο 

του, αλλά και στην προσπάθεια του να εξωτερικεύσει τους προβληματισμούς του και να 

τους μοιραστεί μαζί του».  

 

8.1.3 Αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας  

 Οι έντεκα από τους δώδεκα επιμορφούμενους συμφώνησαν πως άλλαξαν τον 

τρόπο διδασκαλίας τους μετά την παρακολούθηση του εξ αποστάσεως προγράμματος 

«Δίαυλος». Πέντε από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα άρχισαν να οργανώνουν 

καλύτερα το μάθημα τους θέτοντας σκοπούς και στόχους για κάθε ενότητα στη 

διδασκαλία τους. Αναφέρουν, «μετά το πρόγραμμα άρχισα να οργανώνω καλύτερα το 

μάθημα μου» (Ε4), «έγινα πιο οργανωτική και μεθοδική στο μάθημα μου 

ακολουθώντας τις συμβουλές του μέντορα μου» (Ε6), «άρχισα να θέτω στόχους και 

σκοπούς σε κάθε μάθημα και αυτό με βοηθά στην οργάνωση της ύλης του μαθήματος» 

(Ε8), «η παρακολούθηση του προγράμματος με βοήθησε να οργανώνω πιο σωστά τη 

δομή των μαθημάτων μου και να αποσαφηνίζω τους στόχους σε κάθε μάθημα» (Ε10), 

«οργανώνω καλύτερα το μάθημα της ημέρας ακολουθώντας το πρότυπο των 

διδακτικών προτάσεων» (Ε11).  

Τρεις από αυτούς υιοθέτησαν νέες μεθόδους διδασκαλίας και ένας άλλος 

νέους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανακύπτουν εντός της σχολικής 

αίθουσας. Είπαν, «υιοθέτησα νέες τεχνικές διδασκαλίας μετά την συμμετοχή μου στον 

“Δίαυλο”» (Ε3), «εμπλούτισα το μάθημα μου με νέες τεχνικές διδασκαλίας, όπως αυτές 

που μας έδειξαν κατά την διάρκεια του προγράμματος» (Ε4), «άρχισα να 

πειραματίζομαι με νέους τρόπους διδασκαλίας» (Ε12). Ακόμη, δύο από τους 

επιμορφούμενους ανέφεραν πως εμπλούτισαν το μάθημα τους, ο ένας δημιουργώντας 

για την εξάσκηση των μαθητών του νέου τύπου ασκήσεις κατά το πρότυπο των 
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ασκήσεων του προγράμματος (Ε8) κι ο άλλος με τη χρήση επιπλέον παραδειγμάτων 

και ασκήσεων (Ε9).    

Τέλος, τρεις από τους συνεντευξιαζόμενους διατείνονται πως απέκτησαν 

ενσυναίσθηση. Ανέφεραν, «πλέον έχω καλύτερη επικοινωνία με τους μαθητές μου, 

γιατί κατανοώ καλύτερα τις ανάγκες τους» (Ε5), «άρχισα να μπαίνω στη θέση των 

μαθητών μου κι έτσι κατανοώ καλύτερα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν» (Ε6), «με 

το πρόγραμμα μπήκα και πάλι στη θέση του “μαθητή”, οπότε απέκτησα περισσότερη 

κατανόηση προς τους μαθητές μου κι τις απορίες τους» (Ε7). Ένας ακόμη απέκτησε 

επικοινωνιακές δεξιότητες. Χαρακτηριστικά αναφέρει, «πλέον προσπαθώ 

περισσότερο να αναπτύσσω συζητήσεις με τους μαθητές μου και να τους δίνω την 

πρωτοβουλία να εκφράσουν τις δικές τους σκέψεις» (Ε1). Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως 

όσοι διδάσκοντες συμμετείχαν στο πρόγραμμα κατανοούν καλύτερα τους μαθητές 

τους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, αλλά και βρίσκουν δίαυλο επικοινωνίας 

μαζί τους. 

 

8.1.4 Σημασία του e-mentoring για τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς 

 Στη συγκεκριμένη κατηγορία οι επιμορφούμενοι εξέφρασαν τις απόψεις τους 

για τη διαδικασία του e-mentoring από τον τρόπο που τη βίωσαν συμμετέχοντας στο 

εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Δίαυλος».  

Οι μισοί από τους επιμορφούμενους αντιμετωπίζουν το e-mentoring ως ένα 

μέσο παροχής συμβουλών και γνώσεων από κάποιον έμπειρο εκπαιδευτικό προς έναν 

νεότερο ή σε κάποιον με εμπειρία, που όμως χρειάζεται βοήθεια στη δουλειά του, 

μέσω της χρήσης του διαδικτύου. Πέντε από τους συμμετέχοντες θεωρούν πως η 

διαδικασία του e-mentoring είναι μια δυνατότητα επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού 

υπολογιστή ανάμεσα στον μέντορα και τον προστατευόμενο προκειμένου να δοθεί 

στον δεύτερο καθοδήγηση στο αντικείμενο εργασίας του. Μερικοί ανέφεραν, «είναι 

ένα μέσο καθοδήγησης και συμβούλευσης επιμορφούμενων από έναν μέντορα μέσω 

ηλεκτρονικού υπολογιστή» (Ε1), «είναι η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για την 

παροχή συμβουλών και γνώσεων σε εκπαιδευτικούς που χρειάζονται ενίσχυση στο 

εκπαιδευτικό τους έργο» (E2), «δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας με καθηγητές 

ελληνικών που κατέχουν την ελληνική γλώσσα σε υψηλό επίπεδο, άρα αποκτάς 
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περισσότερες γνώσεις και δέχεσαι σωστές συμβουλές» (Ε9), «είναι η παροχή 

καθοδήγησης, συμβουλών και γνώσεων από έναν έμπειρο εκπαιδευτικό προς έναν 

νεότερο ή σε κάποιον που χρειάζεται βοήθεια στη δουλειά του μέσω της χρήσης του 

διαδικτύου» (Ε11), «είναι η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή 

ανθρώπων που χρειάζονται καθοδήγηση στο αντικείμενο εργασίας τους, καθώς και 

“φρεσκάρισμα” των γνώσεων τους από ανθρώπους με γνώσεις στη διδασκαλία της 

ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας» (Ε4). 

 Αξιοσημείωτο είναι πως τρεις από τους συνεντευξιαζόμενους πιστεύουν πως 

το e-mentoring  συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη, αλλά και στην ψυχολογική 

- ηθική στήριξη των mentee. Ανέφεραν, «είναι η δυνατότητα μέσω του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή ενίσχυσης του επιμορφούμενου στο αντικείμενο εργασίας του με σκοπό την 

επαγγελματική του ανάπτυξη» (Ε6), «είναι η διαδικτυακή παροχή συμβουλών για την 

ηθική στήριξη κι επαγγελματική ανάπτυξη των επιμορφούμενων» (Ε5), «είναι η σχέση 

που αναπτύσσεται ανάμεσα σε έναν μέντορα και σε επιμορφούμενους, ώστε οι δεύτεροι 

να αποκτήσουν γνώσεις, να ενισχυθούν επαγγελματικά» (Ε3). Μάλιστα ένας από τους 

συνεντευξιαζόμενους (Ε1) επεσήμανε πως το e-mentoring είναι μια διαδικασία 

ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης των mentee, ενώ ένας άλλος (Ε7) τη χαρακτήρισε ως 

«ψυχολογικό»  στήριγμα.  

Επιπλέον, αναφέρθηκε από έναν από τους ερωτώμενους (Ε8) πως το e-

mentoring είναι «μια ευκαιρία για επιμόρφωση χωρίς τη δέσμευση να παρευρίσκεσαι 

σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, εφόσον χρησιμοποιείται το διαδίκτυο ως μέσο 

επικοινωνίας του μέντορα και του επιμορφωμένου», πρόκειται δηλαδή για μια 

ασύγχρονη μορφή εκπαίδευσης 

 

8.1.5 Εμπειρίες από e-mentoring 

 Τέσσερις από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «Δίαυλος» χαρακτήρισαν 

την  εμπειρία που αποκόμισαν από το e-mentoring εποικοδομητική για το 

εκπαιδευτικό τους έργο και την επαγγελματική τους εξέλιξη, κυρίως ως προς την 

κάλυψη πιθανών κενών που είχαν στη θεωρία της γραμματικής και του συντακτικού 

της ελληνικής γλώσσας και συνακόλουθα του αισθήματος ασφάλειας που ένιωθαν 

στην αντιμετώπιση πιθανόν προβλημάτων στη διδασκαλία τους. Είπαν, «το e-
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mentoring θα έλεγα πως ήταν εποικοδομητική εμπειρία, γιατί με βοήθησε να εξελιχθώ 

επαγγελματικά» (Ε6), «ήταν μια διαδικασία από την οποία απέκτησα αίσθημα 

ασφάλειας σε αυτό που κάνω, ώστε να αντιμετωπίζω πιο αποτελεσματικά τα 

προβλήματα που προκύπτουν στη διδασκαλία μου» (Ε9), «ήταν σίγουρα μια χρήσιμη 

εμπειρία, γιατί συμπλήρωσα κενά που είχα στη χρήση της ελληνικής γλώσσας» (Ε10), 

«πολύτιμη εμπειρία θα την χαρακτήριζα, γιατί με βοήθησε να βελτιωθώ στο επάγγελμα 

μου» (Ε12). 

 Επίσης, τέσσερις από τους ερωτώμενους παραδέχτηκαν πως μέσω του e-

mentoring κατάλαβαν πόσο σημαντική είναι η δυνατότητα να εκφράσουν την ανάγκη 

τους για βοήθεια σε γνωστικό κι επαγγελματικό επίπεδο και μάλιστα να λάβουν 

συμβουλές από επαγγελματίες και ειδήμονες στο αντικείμενο τους. Ανέφεραν, 

«έμαθα πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία με ανθρώπους που έχουν γνώσεις στη 

διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας» (Ε1), «κατάλαβα πως η 

επικοινωνία με ανθρώπους έμπειρους στο αντικείμενο σε βοηθά σε γνωστικό και 

ψυχολογικό επίπεδο, όταν μόνος σου αισθάνεσαι πως είσαι σε αδιέξοδο» (Ε3), «η 

εμπειρία του e-mentoring ήταν πολύτιμη, γιατί είχα τη δυνατότητα να εκφράσω την 

ανάγκη μου για βοήθεια σε γνωστικό κι επαγγελματικό επίπεδο και πραγματικά να 

βοηθηθώ από ανθρώπους με γνώσεις κι εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως 

δεύτερης ξένης γλώσσας» (Ε8), «είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω με ανθρώπους 

που έχουν γνώσεις πάνω στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας … ώστε να βελτιώσω 

τον δικό μου τρόπο διδασκαλίας» (Ε11).  

Τρεις ερωτώμενοι υποστήριξαν πως η εμπειρία που αποκόμισαν συνέβαλε 

στην κατανόηση της ανάγκης τους για συμβούλευση και της σπουδαιότητας της 

συμβούλευσης. Είπαν, «έμαθα να αξιολογώ τα προβλήματα που αντιμετωπίζω και να 

ζητώ συμβουλές όταν δεν μπορώ να βρω μια λύση» (Ε2), «κατανόησα πόσο σημαντική 

είναι η συμβούλευση ακόμα κι όταν κάποιος έχει ήδη εμπειρία στη διδασκαλία» (Ε4), 

«είχα την ευκαιρία να συμβουλευτώ ανθρώπους με γνώσεις στη διδασκαλία της 

ελληνικής γλώσσας» (Ε11).  

Ακόμη, τρεις εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν την εμπειρία τους από το e-

mentoring επιμορφωτική, αφού είχαν την ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις 

τους μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή.  Ανέφεραν, «η ανανέωση των 

γνώσεων μου είναι χρήσιμη στη διδασκαλία» (Ε3), «απέκτησα την εμπειρία της 
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επιμόρφωσης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή» (Ε5), «βοηθήθηκα από ανθρώπους με 

γνώσεις κι εμπειρία» (Ε8). Ένας άλλος συμμετέχων χαρακτήρισε την εμπειρία που 

βίωσε ως μαθητική – μαθησιακή, γιατί βίωσε ξανά τη χαρά της μάθησης, «η εμπειρία 

που είχα έμοιαζε με εκείνη από τότε που ήμουν μαθητής, ένιωσα και πάλι τη χαρά της 

μάθησης» (Ε7). Ένας από τους ερωτώμενους ανέφερε πως έμαθε να συνεργάζεται με 

τους συναδέλφους του, «μου δόθηκε η δυνατότητα να συνεργαστώ με συναδέλφους για 

να λύνω απορίες ή προβλήματα στη χρήση των μεθόδων διδασκαλίας που μας 

πρότειναν οι μέντορες» (Ε9). 

 

8.1.6 Οφέλη μέσω e-mentoring 

 Το mentoring αφορά την ανάπτυξη της σχέσης ανάμεσα στον μέντορα και τον 

καθοδηγούμενο/προστατευόμενο, που με τη σειρά του παρέχει το υπόβαθρο για την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων του καθοδηγούμενου/ προστατευόμενου (Ambrosetti, 

2014). Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με το e-mentoring. Πέντε από τους ερωτηθέντες 

ανέφεραν πως μετά την παρακολούθηση του προγράμματος έγιναν πιο οργανωτικοί 

ως προς το μάθημα τους. Μάλιστα, κάποιος από αυτούς ανέφερε πως αναθεώρησε 

τον τρόπο διδασκαλίας του (Ε6), ενώ  άλλοι δύο  επεσήμαναν πως συνειδητοποίησαν 

την ανάγκη ύπαρξης στοχοθεσίας και σκοποθεσίας στο μάθημα τους. Ακόμη, οχτώ 

από τους συμμετέχοντες υποστήριξαν πως απέκτησαν γνώσεις ή ανακάλεσαν 

προγενέστερες γνώσεις. Ανέφεραν, «μέσω του e-mentoring ενίσχυσα τις γνώσεις μου» 

(Ε1), «ξαναθυμήθηκα γνώσεις που νόμιζα πως είχα ξεχάσει» (Ε4), «συγκρότησα τις 

γνώσεις μου» (Ε6), «βελτίωσα τις γλωσσικές μου δεξιότητες στα ελληνικά» (Ε7), 

«κάλυψα τα κενά που είχα σε γνωστικό επίπεδο» (Ε8), «έλυσα κάποιες απορίες μου στη 

θεωρία της γραμματικής και της σύνταξης της ελληνικής γλώσσας»  (Ε11), «κάλυψα 

κενά που είχα στη γραμματική, τη σύνταξη, το λεξιλόγιο» (Ε12). 

Τρεις από τους συμμετέχοντες ανέφεραν πως είχαν την ευκαιρία να 

μοιραστούν τον προβληματισμό τους σε θέματα διδασκαλίας με συναδέλφους τους, 

να ανταλλάξουν ιδέες και τεχνικές διδασκαλίας κι έτσι να απενεχοποιηθούν από το 

αίσθημα της αδυναμίας ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα που 

προκύπτουν κατά τη διδασκαλία τους. Συγκεκριμένα είπαν, «ανέπτυξα τις 

επικοινωνιακές μου δεξιότητες συνομιλώντας με τους μέντορες αλλά και τους άλλους 

συμμετέχοντες στο πρόγραμμα για ζητήματα που αφορούν τη δουλειά μας» (Ε1), «είδα 
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πως και άλλοι συνάδελφοι έχουν παρόμοιες απορίες με εμένα και έτσι έπαψα να 

αισθάνομαι ενοχές για την αδυναμία μου να αντιμετωπίσω τυχόν προβλήματα» (Ε2),  

«μέσω του e-mentoring μοιράστηκα τον προβληματισμό μου  με συναδέλφους μου, είδα 

πως διδάσκουν εκείνοι και αντάλλαξα μαζί τους ιδέες και τεχνικές διδασκαλίας» (Ε3). 

Επίσης, τρεις επιμορφούμενοι επεσήμαναν πως ενισχύθηκε η αυτοπεποίθηση 

τους ως αποτέλεσμα της απόκτησης επιπλέον γνώσεων όσον αφορά την θεωρία της 

ελληνικής γλώσσας και της καλύτερης οργάνωσης του μαθήματος τους. Είπαν, 

«νιώθω πως είμαι ικανός να αντιμετωπίσω οτιδήποτε, ακόμη έχω θάρρος να ζητήσω 

βοήθεια από κάποιον ειδικό χωρίς μειώνω τον εαυτό μου» (Ε2), «απέκτησα 

αυτοπεποίθηση, γιατί κάλυψα όλα τα κενά που είχα σε γνωστικό επίπεδο, οπότε δεν έχω 

φόβο μήπως οι μαθητές ρωτήσουν κάτι που δεν γνωρίζω» (Ε8), «πλέον έχω 

αυτοπεποίθηση ως εκπαιδευτικός, γιατί ξέρω πως το μάθημα μου είναι σωστά 

οργανωμένο και ξέρω περισσότερα πράγματα για την ελληνική γλώσσα και τον 

ελληνικό πολιτισμό» (Ε10).  

Δύο από τους συνεντευξιαζόμενους δήλωσαν πως μέσω του e-mentoring 

απέκτησαν κίνητρα μάθησης ανανεώνοντας έτσι το ενδιαφέρον για τη δουλειά τους. 

Ανέφεραν, «από την όλη διαδικασία απέκτησα κίνητρα μάθησης, ενώ πριν ένιωθα πως 

είχα αρχίσει να βαριέμαι και να παραμελώ τη δουλειά μου» (Ε7), «απέκτησα ξανά 

ενδιαφέρον για τη δουλειά μου» (Ε12).  Εξίσου σημαντικό είναι πως ένας από τους 

mentee ανέφερε πως εξοικειώθηκε με την χρήση της τεχνολογίας διά μέσου του e-

learning προγράμματος που παρακολούθησε (Ε5).   

 

8.1.7 Προτεινόμενο/η θέμα/ενότητα 

 Όπως είναι εύλογο, η άποψη των συμμετεχόντων για τη διάρθρωση και το 

περιεχόμενο του προγράμματος στο οποίο συμμετείχαν  είναι ιδιαίτερης σημασίας σε 

περίπτωση μελλοντικής διεξαγωγής του ίδιου προγράμματος ή για τη δημιουργία 

αντίστοιχων προγραμμάτων, καθώς  είναι άτοπο να σχεδιάζονται προγράμματα χωρίς 

να λαμβάνονται εκ των προτέρων υπόψη οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εν δυνάμει 

επιμορφούμενων.  

Στην παρούσα έρευνα πέντε από τους επιμορφούμενους πρότειναν να 

συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα το μάθημα της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας. Μερικοί 
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ανέφεραν, «πως η διδασκαλία της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας είναι απαραίτητη, γιατί 

δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να ψυχολογούν σωστά τα παιδιά και να 

διακρίνουν τις ανάγκες τους προσαρμόζοντας αντίστοιχα το μάθημα» (Ε6), «είναι 

απαραίτητη η Παιδαγωγική Ψυχολογία για τους διδάσκοντες, για να διδάσκουν όσο το 

δυνατόν καλύτερα» (Ε7). Επίσης, πέντε  από τους mentee θα ήθελαν να διδαχθούν το 

μάθημα της Διδακτικής Μεθοδολογίας, ενώ οι τρεις από αυτούς επιθυμούν να 

ενταχθεί στο πρόγραμμα η Διδακτική Μεθοδολογία Ενηλίκων. Κάποιος είπε, «θα 

ήταν πολύ ενδιαφέρον να ενημερωθούμε για τις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, ώστε 

και εμείς να κάνουμε πιο ενδιαφέρον το μάθημα μας» (Ε4). Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτή 

η ανάγκη των εκπαιδευτικών να ενημερωθούν για τις σύγχρονες εκπαιδευτικές 

μεθόδους. 

 Ακόμη, προτάθηκε η ύπαρξη μαθημάτων για την προφορά της ελληνικής 

γλώσσας, βασική προϋπόθεση για τη διεξαγωγή του προφορικού λόγου. 

Συγκεκριμένα ειπώθηκε, «είναι πολύ σημαντικό κάποιος να μαθαίνει τη σωστή 

προφορά των λέξεων μιας γλώσσας, για να γίνεται κατανοητός από τους άλλους αλλά 

και για να αποφεύγει και ο ίδιος παρεξηγήσεις» (Ε10).  Επιπρόσθετα, ένας mentee 

πρότεινε επικοινωνία και τηλεδιασκέψεις μέσω «skype», εφόσον δεν είναι εφικτά τα 

διά ζώσης σεμινάρια, «σίγουρα μειώνει τις αποστάσεις το e-mentoring ανάμεσα στους 

μέντορες και τους επιμορφούμενους, αλλά πιστεύω θα βοηθούσαν οι τηλεδιασκέψεις 

μέσω skype  να αναπτυχθεί μεγαλύτερη οικειότητα μεταξύ τους» (Ε11). Κάποιος άλλος 

συνέστησε την γραπτή παραγωγή λόγου, «θα βοηθούσε να ασκούμαστε στην 

παραγωγή λόγου, για να σκεφτούμε πως πρέπει να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να 

βελτιωθούν σε αυτή» (Ε7). Τέλος, κάποιος θεώρησε πως το πρόγραμμα 

ανταποκρινόταν πλήρως στις προσδοκίες του και γι’ αυτό δεν έκρινε απαραίτητη την 

προσθήκη κάποιας νέας ενότητας ή ενός νέου θέματος στο πρόγραμμα (Ε12).  

 

8.1.8 Σχόλια/προτάσεις βελτίωσης 

 Οι προτάσεις βελτίωσης του προγράμματος από τους mentee αφορούν τόσο το 

περιεχόμενο του όσο και τη διάρκεια του. Τέσσερις διδάσκοντες εξέφρασαν την 

επιθυμία το πρόγραμμα να έχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια.. Ανέφεραν, «οι 

διδάσκοντες έχουν ανάγκη από ένα πρόγραμμα μεγαλύτερο σε διάρκεια γα να είναι 

καλυμμένοι πλήρως» (Ε2), «ένα πρόγραμμα που θα διαρκούσε περισσότερο θα είχε 
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μεγαλύτερα αποτελέσματα» (Ε5), «τέτοια προγράμματα για να ωφελούν πραγματικά 

όσους συμμετέχουν πρέπει να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια» (Ε8). Ακόμη, ένας από τους 

protégés ανέφερε πως το Υπουργείο Παιδείας θα έπρεπε να μεριμνήσει για την ετήσια 

διεξαγωγή του προγράμματος (Ε3).  

Τρεις συνεντευξιαζόμενοι εξέφρασαν την επιθυμία να υπάρξουν περισσότερα 

παραδείγματα ασκήσεων γραμματικής και συντακτικού της ελληνικής γλώσσας. 

Ανέφεραν, «θα ήθελα να προστεθούν και άλλες ασκήσεις και παραδείγματα για την 

καλύτερη εμπέδωση της θεωρίας» (Ε6), «το πρόγραμμα θα ήθελα να έχει πιο πολλά 

παραδείγματα στη θεωρία και στις ασκήσεις» (Ε10), «χρειάζονται κι άλλα 

παραδείγματα ασκήσεων γραμματικής και συντακτικού» (Ε11). Δύο από τους mentee 

θα ήθελαν επιπλέον πρότυπα σχέδια μαθήματος. Είπαν, «θα ήταν χρήσιμο να 

υπάρχουν περισσότερα πρότυπα σχέδια μαθήματος, γιατί με βοηθούν στην οργάνωση 

του μαθήματος μου» (Ε1), «τα σχέδια μαθήματος κυρίως με έβαλαν σε έναν άλλο τρόπο 

αντιμετώπισης του μαθήματος μου γι’ αυτό θα ήθελα να είναι περισσότερα» (Ε4). Ένας 

μάλιστα από αυτούς πρότεινε την ύπαρξη βιντεοσκοπημένου υποδείγματος 

διδασκαλίας, «πιστεύω πως όταν κάποιος βλέπει τι ακριβώς πρέπει να κάνει είναι πολύ 

πιο εύκολο να το καταλάβει και να το εφαρμόσει» (Ε10). Από τα παραπάνω γίνεται 

κατανοητή η ανάγκη των εκπαιδευτικών για καθοδήγηση ως προς τον τρόπο 

διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας. 

 Δύο από τους επιμορφούμενους πρότειναν την δυνατότητα επιτόπιας 

επιμόρφωσης πριν την έναρξη του προγράμματος ή κατά τη διάρκεια αυτού. 

Συγκεκριμένα είπαν, «κατά την έναρξη του προγράμματος θα ήταν χρήσιμη μια 

επιτόπια επιμόρφωση, αν φυσικά ήταν δυνατό» (Ε7),  «θα πρότεινα να γίνονται και 

κάποια μαθήματα από κοντά, γιατί νομίζω θα βοηθούσε να γνωριστούν καλύτερα 

μέντορες και επιμορφούμενοι» (Ε9). Ένας μάλιστα mentee έκρινε αναγκαία την 

επικοινωνία μέσω «skype», γιατί «τα γραπτά μηνύματα δεν μπορούν να 

αντικαταστήσουν την οπτική επαφή μεταξύ των ανθρώπων» (Ε12) κι ένας ακόμη τον 

εμπλουτισμό του προγράμματος με επιπλέον ενότητες (Ε5). 
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8.2 Συζήτηση – σύγκριση με άλλες έρευνες 

Σύμφωνα με την παρούσα έρευνα τα δύο κύρια χαρακτηριστικά του e-mentor 

πρέπει να είναι η φιλική και υποστηρικτική στάση του απέναντι στους protégés. 

Βέβαια, οι γνώσεις πάνω στο αντικείμενο εργασίας τους σαφώς είναι κάτι θεμιτό. 

  Λαμβάνοντας όμως υπόψη τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

protégés το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να διαθέτει ο e-mentor 

προκειμένου να αποβεί η σχέση του με τους protégés ωφέλιμη είναι η τήρηση φιλικής 

στάσης απέναντι τους, έτσι όπως αυτή διαφαίνεται μέσα από τον τρόπο διατύπωσης 

των απαντήσεων του στα e-mail, στα chat groups, στις τηλεδιασκέψεις ή στις 

συζητήσεις μέσω skype. Η στάση αυτή των e-mentors εμπνέει στους protégés την 

ανάπτυξη εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο τους γεγονός που οδηγεί σε μια γόνιμη 

μεταξύ τους σχέση, εφόσον δεν διστάζουν να εκφράσουν τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν και να αναζητήσουν βοήθεια. Η Jonson (2008) επιβεβαιώνει την  

παραπάνω θέση ισχυριζόμενη πως η ικανότητα στη διδασκαλία και η γνώση του 

αντικειμένου είναι απαραίτητα προσόντα για έναν μέντορα, ωστόσο δεν είναι επαρκή 

για έναν καλό μέντορα. Σε έρευνα που έγινε στο San Francisco Unified School 

District για τους μέντορες εκπαιδευτικών αναφέρθηκε από τους μέντορες πως είναι 

σημαντικό να παρέχεται βοήθεια και υποστήριξη στους protégés χωρίς να υπάρχει 

διάθεση επιβολής του δικού τους εκπαιδευτικού στυλ (Jonson K. , 1999b). Πράγματι, 

οι τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων περιλαμβάνουν την παροχή άμεσης βοήθειας, την 

ανατροφοδότηση, την λειτουργία του μέντορα ως πρότυπο προς μίμηση, την  

συζήτηση (Jonson K. F., 2008).  

Σύμφωνα μάλιστα με τον Cohen (1995) υπάρχουν τέσσερις φάσεις στην 

εξέλιξη της σχέσης ανάμεσα στον μέντορα και τον protégé. Κατά την πρώτη φάση 

mentor και protégé επιχειρούν να χτίσουν μια σχέση εμπιστοσύνης  μεταξύ τους. Ο 

protégé πρέπει να νιώσει άνετα με τον μέντορα και να έχει την πεποίθηση πως δεν θα 

επικριθεί όταν θα αναζητήσει βοήθεια. Επιπλέον, η συχνότητα της αλληλεπίδρασης 

ανάμεσα στον μέντορα και τον protégé ενισχύει την μεταξύ τους εμπιστοσύνη και την 

αμοιβαία κατανόηση, με αποτέλεσμα τα οφέλη που προκύπτουν από την μεντορική 

σχέση να είναι θετικά (Waters, 2004). Στην έρευνα των μεντόρων του San Francisco 

η λέξη «εμπιστοσύνη» ήταν εκείνη που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο από τους 
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μέντορες για να εξηγήσουν τον λόγο που πίστευαν πως οι protégés προσέτρεχαν σε 

αυτούς για βοήθεια (Jonson K. , 1999b). 

Ακόμη, ο e-mentor πρέπει να στηρίζει κάθε προσπάθεια των protégés σε 

γνωστικό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο και να τους παρέχει κίνητρα, ώστε να 

εμπλέκονται πιο ενεργά στην διαδικασία του mentoring αυξάνοντας τα οφέλη που 

αποκομίζουν από αυτή. Οι Whiting και de Janaz (2004) παρατήρησαν πως η άσκηση 

κατάλληλων ερωτήσεων βοηθά τους protégés να διατυπώσουν πιο πλήρεις 

απαντήσεις. Η ενθάρρυνση του protégé από τον μέντορα να συμμετάσχει και να 

επικοινωνεί πιο ενεργά σε ένα πρόγραμμα είναι ακόμη πιο σημαντική όταν πρόκειται 

για ένα πρόγραμμα e-mentoring, καθώς ο protégé πρέπει να καταβάλλει μεγαλύτερη 

προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που του θέτει ο μέντορας και να 

αποκομίσει από την όλη διαδικασία τα μέγιστα οφέλη (Direnzo, 2010). Συνεπώς η 

ιδανική σχέση e-mentor  και protégé είναι μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού, 

επικοινωνιακή και υποστηρικτική.  

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από σχετική έρευνα που διεξήχθη στο San 

Francisco Unified School District (Jonson, 1999b) για τους εκπαιδευτικούς – 

μέντορες. Μόνο 6 από τους 28 συμμετέχοντες απάντησαν πως το πιο σημαντικό 

χαρακτηριστικό ενός  καλού μέντορα είναι να κατέχει επαγγελματικές δεξιότητες 

διδασκαλίας. Σχεδόν οι μισοί ανέφεραν πως ο καλός μέντορας πρέπει να είναι καλός 

ακροατής, υποστηρικτικός, θετικός, μη επικριτικός και να έχει καλή αίσθηση του 

χιούμορ. Σύμφωνα με την έρευνα της Jonson (1997) η επιτυχία της σχέσης τους 

εξαρτάται από δύο παράγοντες: α) ο protégé να σέβεται τον μέντορα ως άτομο, β) ο 

protégé να θαυμάζει τον μέντορα για τις γνώσεις του, την εμπειρία του και το στυλ 

του. Από την άλλη σύμφωνα με τον Miller (2002) κι ο mentor πρέπει να 

αντιμετωπίζει με  ευγένεια και ανεκτικότητα τους protégés  και να δείχνει κατανόηση 

στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Ακόμη, σε έρευνα των Bierema και Merriam 

(2002) αναφέρεται  πως οι φοιτητές αξιολόγησαν ως πιο επιτυχημένες εκείνες τις 

σχέσεις στις οποίες οι μέντορες ήταν άνετοι ως προς την διαδικτυακή κοινοποίηση 

των προσωπικών εμπειριών τους. Η σχέση mentor - protégé είναι αμφίδρομη, γιατί 

οφέλη προκύπτουν και για τις δύο πλευρές είτε σε γνωστικό είτε σε ψυχοκοινωνικό 

επίπεδο. Ο Hansman (2002b)  επιβεβαιώνει την παραπάνω θέση αναφέροντας πως ο 

mentor και ο protégé μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο. 
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Επίσης,  στην έρευνα της Ambrosetti (2014) για τον ρόλο της επαγγελματικής 

ανάπτυξης κατά την προετοιμασία των εν δυνάμει μεντόρων πριν την ανάληψη των 

καθηκόντων τους αναφέρθηκε πως ο ρόλος του μέντορα δεν περιορίζεται στη 

διδασκαλία δεξιοτήτων και στη μετάδοση γνώσεων, αλλά επεκτείνεται στην παροχή 

συναισθηματικής στήριξης που συμβάλλει στην ανάπτυξη όλων των πλευρών μιας 

διαδικασίας mentoring. Επίσης, ο e-mentor στο πλαίσιο της σχέσης που αναπτύσσει 

με τον protégé  οφείλει να έχει τον ρόλο του συμβούλου καθώς ο ίδιος διαθέτει 

μεγαλύτερη εμπειρία και περισσότερες γνώσεις. Αντίστοιχα, στη μελέτη των Karcher, 

Kuperminc, Portwood, Sipe και Taylor (2006) επισημαίνεται πως ρόλος του μέντορα 

σε ένα πρόγραμμα mentoring που απευθύνεται σε νέους είναι να παρέχει καθοδήγηση 

και συμβούλευση στους φοιτητές κατά τη διάρκεια της έρευνας και της ολοκλήρωσης 

μιας εργασίας τους.  

Ακόμη, οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα ανέφεραν πως θα ήθελαν ο e-

mentor να είναι οργανωτικός, μεταδοτικός, αξιόπιστος και να διαθέτει ενσυναίσθηση. 

Σε αντίθεση με άλλες έρευνες δεν επισημάνθηκε η ανάγκη ο e-mentor να διαθέτει 

δεξιότητες που αφορούν την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Shrestha, 2009), 

που είναι απαραίτητο προσόν στο πλαίσιο ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος 

mentoring. Οι Ensher, Heun και Blanchard (2003) σε έρευνα τους διαπίστωσαν πως 

τα άτομα που έχουν  δεξιότητες ως προς την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και του γραπτού λόγου είναι πιθανό να έχουν καλύτερη εμπειρία από τη διαδικασία 

του e-mentoring. Μάλιστα, η προγενέστερη εμπειρία στη διαδικτυακή επικοινωνία 

και γενικότερα ο βαθμός εξοικείωσης με την χρήση του διαδικτύου καθορίζει την 

ποιότητα της μεντορικής σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσα στον protégé και τον 

μέντορα (Direnzo, 2010).    

Επίσης, σε άλλη έρευνα (Quintana, 2014) επισημαίνεται ως σημαντικό 

χαρακτηριστικό του e-mentor η δέσμευση του και η επιμονή του στη μεντορική 

σχέση που αναπτύσσει με τον protégé, στοιχείο που δεν επισημάνθηκε από τους 

συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα.  

Μετά την ολοκλήρωση του e-mentoring προγράμματος οι επιμορφούμενοι 

ανέφεραν πως βελτίωσαν τον τρόπο διδασκαλίας τους αναφορικά με την οργάνωση 

των μαθημάτων τους. Άρχισαν να θέτουν σκοπούς και στόχους για κάθε ενότητα 

διδασκαλίας τους, εφάρμοσαν νέες τεχνικές διδασκαλίας κατά τα πρότυπα-σχέδια 
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των μαθημάτων καθώς και των ασκήσεων που τους παρασχέθηκαν. Ο Hudson (2013) 

σε έρευνα του επίσης καταλήγει στο συμπέρασμα πως η εμπειρία που αποκόμισαν οι 

επιμορφούμενοι από το mentoring ενίσχυσε τις παιδαγωγικές τους γνώσεις όσον 

αφορά το σχεδιασμό και την εκτέλεση των μαθημάτων τους. Επίσης, στην έρευνα 

των Quintana, Zambrano (2014) οι εκπαιδευτικοί μετά το e-mentoring πρόγραμμα 

που παρακολούθησαν συνειδητοποίησαν όχι μόνο πως οι εκπαιδευτικές τους 

πρακτικές είχαν αλλάξει αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορούσαν να βελτιώσουν 

τις μεθόδους διδασκαλίας τους. Άλλωστε, η επιμόρφωση στοχεύει στην ανανέωση ή 

στον εκσυγχρονισμό ή στη βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 

εκπαιδευτικών, που έχουν αποκτηθεί είτε με τη βασική εκπαίδευση είτε με 

προηγούμενη επιμορφωτική εμπειρία  ώστε να εκπαιδεύσουν τους μαθητές πιο 

αποτελεσματικά (Bolam, 1986).   

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός πως από τους 12 protégés μόνο οι δύο 

ανέφεραν πως απέκτησαν ενσυναίσθηση και ένας επικοινωνιακές δεξιότητες. 

Πιθανόν αυτό να οφείλεται στην έλλειψη της πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνίας 

εξαιτίας της φύσης του προγράμματος, που διενεργείται εξ αποστάσεως ή στην 

έλλειψη της ικανότητας μετάδοσης της ενσυναίσθησης ή στην άγνοια του τρόπου 

μετάδοσης της από τους e-mentors στους protégés. Η άποψη αυτή ενισχύεται από τα 

αποτελέσματα της έρευνας των  Quintana, Zambrano (2014), που υποστηρίζουν πως 

μέσω του γραπτού λόγου που χρησιμοποιεί στα e-mail ο e-mentor εγείρει τη 

δυνατότητα έκφρασης συναισθημάτων από την πλευρά του protégé, κάτι που 

διαφαίνεται επίσης από τον γραπτό λόγο του τελευταίου στις ερωτήσεις κι 

απαντήσεις που απευθύνει ηλεκτρονικά στον μέντορα.   

Η σημασία του e-mentoring στην ανάπτυξη των επιμορφούμενων σε 

επαγγελματικό επίπεδο είναι καίρια, καθώς  σύμφωνα με τις απόψεις που 

διατυπώθηκαν, αποτελεί  ένα μέσο παροχής γνώσεων, συμβούλευσης και 

καθοδήγησης από ένα πιο έμπειρο και εξειδικευμένο στον τομέα εργασίας του άτομο 

σε ένα λιγότερο έμπειρο και εξειδικευμένο άτομο. Ανάλογη άποψη διατυπώθηκε από 

την Kram (1985) κατά την οποία ως διαδικασία του mentoring ορίζεται η 

διαπροσωπική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε ένα μεγαλύτερο σε ηλικία άτομο 

(mentor) και σε ένα νεώτερο (protégé/mentee) με στόχο την καθοδήγηση, την 

υποστήριξη και την συμβούλευση του νεώτερου. Μάλιστα το mentoring σύμφωνα με 

την άποψη της παρέχει στους protégés  από τη μια τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις 
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κατάλληλες δεξιότητες για να εξελιχθούν επαγγελματικά  στο πλαίσιο ενός 

οργανισμού και από την άλλη παρέχει ψυχοκοινωνικές λειτουργίες που επιδρούν 

στην προσωπική ανάπτυξη των protégés. 

 Πράγματι, μια πετυχημένη μεντορική σχέση βοηθά την ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης και στην εδραίωση της αυτοπεποίθησης που νιώθουν οι protégés 

(Quintana, 2014). Επιπρόσθετα, κατά τον Single (2004) από τις επιτυχείς μεντορικές 

σχέσεις ενισχύεται η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση των protégés. Αλλά και οι 

Bierema και Merriam (2002) όρισαν το e-mentoring ως μια αμοιβαία ωφέλιμη σχέση 

διά μέσου του υπολογιστή μεταξύ ενός μέντορα και ενός protégé  που παρέχει γνώση, 

συμβούλευση, ενθάρρυνση, προώθηση και πρότυπα, και  που είναι συχνά χωρίς όρια, 

ισότιμη και ποιοτικά διαφορετική από το παραδοσιακό πρόσωπο με πρόσωπο 

mentoring.  

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από την έρευνα των de Janasz και 

Godshalk (2013) που μελέτησαν σε δείγμα φοιτητών τον ρόλο που διαδραματίζει το 

e-mentoring στην μάθηση και την ικανοποίηση των protégés. Συγκεκριμένα, 

διαπιστώθηκε πως οι συμμετέχοντες αύξησαν τις ικανότητες/δεξιότητες τους και την 

αυτοπεποίθηση τους εξαιτίας της επαγγελματικής τους ανάπτυξης και της 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που έλαβαν από τον e-mentor. Ένα από τα 

συμπεράσματα της έρευνας που διεξήχθη από την Redmond (2015) είναι πως το e-

mentoring παρέχει στους protégés πρόσβαση σε έμπειρους εκπαιδευτικούς που 

μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην εξέλιξη και ανάπτυξη τους. 

Συζητώντας με τον e-mentor για θέματα επαγγελματικής φύσεως βελτίωσαν τις 

δεξιότητες τους και την αυτοπεποίθηση τους ως προς τη χρήση αυτών.  

Συνολικά η εμπειρία που αποκόμισαν οι επιμορφούμενοι από τη συμμετοχή 

τους στο πρόγραμμα χαρακτηρίστηκε ως εποικοδομητική, γιατί εκτός από τις γνώσεις 

και τη δυνατότητα να οργανώνουν καλύτερα το μάθημα τους οι διδάσκοντες την 

ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ξένη γλώσσα αντιλήφθηκαν τη σημασία που έχει η 

κατανόηση της ανάγκης για επικοινωνία και συμβούλευση, όταν αντιμετωπίζουν 

προβλήματα στη διεκπεραίωση του έργου τους. . Όπως προαναφέρθηκε, οι Stanulis 

και Floden’s  (2009) σε έρευνα για τους πρωτοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς, που 

διεξήγαγαν στις Η.Π.Α. διατύπωσαν πως ανάμεσα στα πλεονεκτήματα του e-

mentoring είναι η ευκαιρία να μοιραστούν οι protégés ιδέες, πηγές πληροφόρησης, 
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συμβουλές, να μάθουν από άλλους εκπαιδευτικούς τον τρόπο αντιμετώπισης 

παρόμοιων καταστάσεων με τις δικές τους, καθώς επίσης να αυξηθεί η πιθανότητα να 

δοκιμάσουν οι εκπαιδευτικοί νέες πρακτικές στη διδασκαλία τους. .Επιπλέον, μελέτες 

(Ensher E. A., 2003; Mueller, 2004; Eby L. T., 1997; Gutke, 2008) αναφέρουν πως το 

σημαντικότερο από τα πλεονεκτήματα του e-mentoring είναι η πρόσβαση που 

παρέχει στους συμμετέχοντες χωρίς να τους δεσμεύει όσον αφορά τον χρόνο και τον 

τόπο. 

Οι επιμορφούμενοι εξέφρασαν την επιθυμία να συνεχιστεί το πρόγραμμα και 

να διενεργείται σε ετήσια βάση, γεγονός που υποδηλώνει πως η συμμετοχή τους σε 

αυτό είχε θετική επίδραση στο έργο τους. Σε έρευνα (Emshoff, 2003) που έγινε για το 

πρόγραμμα Cool Girls program – ένα πρόγραμμα mentoring που εφαρμόστηκε σε 

σχολεία θηλέων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – βρέθηκε πως οι 

διαφορές στη διάρκεια του προγράμματος σχετίζονταν άμεσα με την ποικιλία στα  

αποτελέσματα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Μάλιστα, πρότειναν να 

εμπλουτιστεί το περιεχόμενο του προγράμματος με τους περισσότερους να επιθυμούν 

να προστεθούν ως μαθήματα η Παιδαγωγική Ψυχολογία και η Διδακτική 

Μεθοδολογία αναδεικνύοντας έτσι την ανάγκη των εκπαιδευτικών να ενημερωθούν 

για τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας.  Ακόμη, προτάθηκε η 

διενέργεια τηλεδιασκέψεων ή διά ζώσης σεμιναρίων. Η έρευνα των de Janasz και 

Godshalk (2013) απέδειξε πως η ύπαρξη προηγούμενης σχέσης μεταξύ e-mentor και 

protégé σχετίζεται θετικά με τη λειτουργία του «role modeling», δηλαδή την παροχή 

προτύπων προς μίμηση από τους μέντορες προς τους protégés.    

Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, το e-mentoring έχει προστιθέμενη αξία 

γιατί δίνει την ευκαιρία της επιμόρφωσης στους διδάσκοντες την ελληνική γλώσσα 

ως δεύτερη ξένη γλώσσα υπερβαίνοντας  το εμπόδιο της απόστασης που τους χωρίζει 

από την Ελλάδα. Η ύπαρξη του e-mentoring στο πλαίσιο της διδασκαλίας των 

γλωσσικών μαθημάτων προβάλλει ως απαραίτητη διαδικασία στην οποία πρέπει να 

εμπλέκονται οι διδάσκοντες, ώστε μέσω της πρόσκτησης της νέας γνώσης ή και της 

επικαιροποίησης της ήδη υπάρχουσας, των συμβουλών και της καθοδήγησης να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να προσαρμόζονται 

στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στον εκπαιδευτικό χώρο από τις εκάστοτε 

κάθε φορά συνθήκες που διαμορφώνονται στη χώρα που διαβιούν.  
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Τέλος, από την παρούσα έρευνα προκύπτουν οι εξής απαντήσεις στα 

ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν: α) η επίδραση που ασκεί ο e-mentor στους 

διδάσκοντες την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ξένη γλώσσα είναι θετική, καθώς 

βελτίωσαν τον τρόπο και τις μεθόδους διδασκαλίας τους, β) η εμπειρία που 

αποκόμισαν οι συμμετέχοντες στο e-mentoring πρόγραμμα «Δίαυλος» αποδείχθηκε 

θετική, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την επιθυμία των συμμετεχόντων να 

συνεχιστεί αλλά και να εμπλουτιστεί το πρόγραμμα. 
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Συμπεράσματα 

Από την ανάλυση των ευρημάτων της παρούσας έρευνας συνάγονται τα 

παρακάτω συμπεράσματα:  

1. Η ποιότητα της σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσα στον e-mentor και τον 

protégé είναι καθοριστική για την αποτελεσματικότητα της μεντορικής σχέσης. Η 

δημιουργία μιας σχέσης αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης συνεπάγεται την 

αλληλεπίδραση και την παράλληλη ανάπτυξη του e-mentor και protégé.  

2. Οι διδάσκοντες την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ξένη γλώσσα σε 

κατοίκους των χωρών της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. μετά την παρακολούθηση του 

προγράμματος «Δίαυλος» βελτίωσαν τον τρόπο διδασκαλίας τους, υιοθετώντας νέες 

τεχνικές διδασκαλίας, θέτοντας σκοπούς και στόχους για κάθε ενότητα διδασκαλίας 

και αναπτύσσοντας έτσι  διαύλους επικοινωνίας με τους μαθητές τους.  

3. Η διαδικασία του mentoring κατά την γνώμη των επιμορφούμενων 

συμβάλλει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη ενισχύοντας τους σε  γνωστικό και 

ψυχολογικό επίπεδο.  

4. Το mentoring είναι μια θετική εμπειρία καθώς βοηθά τους protégés να 

εκφράσουν την ανάγκη τους για βοήθεια που αφορά την αντιμετώπιση προβλημάτων 

που προκύπτουν κατά την διεξαγωγή των μαθημάτων τους, αλλά και γιατί συμβάλλει 

στην καλύτερη οργάνωση των μαθημάτων τους.  

5. Διαπιστώθηκε η ανάγκη για την ετήσια διεξαγωγή του προγράμματος με 

εμπλουτισμένο περιεχόμενο. 

Τα πορίσματα της έρευνας αυτής δίνουν το έναυσμα για την οργάνωση και 

διεξαγωγή στο μέλλον περισσότερων προγραμμάτων e-mentoring που στοχεύουν 

στην επιμόρφωση των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ξένη γλώσσα 

σε κατοίκους με ελληνική καταγωγή ή μη, που διαβιούν σε χώρες του εξωτερικού. 

Στόχος των προγραμμάτων αυτών θα είναι η διάδοση και η προβολή της ελληνικής 

γλώσσας στο εξωτερικό, καθώς και η διατήρηση της ελληνικής συνείδησης στους 

ομογενείς Έλληνες, που διαρκώς αυξάνονται τα τελευταία έτη λόγω του έντονου 

μεταναστευτικού κύματος που παρατηρείται εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης στη 

χώρα.    
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Πίνακας 2: Οδηγός ημι-δομημένης συνέντευξης   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Συμβολή του «e-mentor» 

στη διδακτική ικανότητα 

των επιμορφούμενων 

διδασκόντων 

 

Χαρακτηριστικά e-mentor Ποια τα χαρακτηριστικά 

που πρέπει να έχει κατά 

την γνώμη σας ο e-mentor;  

 
 

Ιδανική σχέση  e-mentor & 

mentee 

Περιγράψτε την ιδανική 

σχέση με τον e-mentor.  

 
 

Αλλαγή τρόπου 

διδασκαλίας 

Σας βοήθησε η 

παρακολούθηση του 

προγράμματος να 

αλλάξετε τον τρόπο 

διδασκαλίας σας; Αν ναι, 

ως προς τι;   

 
 

Η διαδικασία του 

«mentoring» ως εμπειρία 

από τη σκοπιά των 

επιμορφούμενων 

διδασκόντων 

Σημασία e-mentoring Τι σημαίνει το e-

mentoring για εσάς;  

 
 

Εμπειρίες από e-mentoring Ποιες είναι οι εμπειρίες 

που αποκομίσατε από το e-

mentoring;  

 
 

Οφέλη μέσω e-mentoring Τι επιτύχατε μέσω του e-

mentoring κατά τη 

διάρκεια του e-learning 

προγράμματος που 

παρακολουθήσατε;  

 
 

Προτεινόμενο/η 

θέμα/ενότητα 

Υπάρχει κάποιο θέμα ή 

κάποια ενότητα που θα 

θέλατε να προστεθεί στο 

πρόγραμμα; 
 

Σχόλια/προτάσεις 

βελτίωσης 

Σημειώστε σχόλια ή 

προτάσεις βελτίωσης για 

το πρόγραμμα. 
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Πίνακας 3: Xαρακτηριστικά του e-mentor 

 
Ε

Ρ
Ω

Τ
Ω

Μ
Ε

Ν
Ο

Ι 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  

ΣΎ
Μ

Β
Ο

ΥΛ
Ο

Σ 

ΕΙ
Δ

Η
Μ

Ο
Ν

Α
Σ 

ΥΠ
Ο

ΣΤ
Η

Ρ
ΙΚ

ΤΗ
Σ 

Ο
Ρ

ΓΑ
Ν

Ω
ΤΙ

Κ
Ο

Σ 

Α
ΞΙ

Ο
Π

ΙΣ
ΤΟ

Σ 

Φ
ΙΛ

ΙΚ
Ο

Σ 

Μ
ΕΤ

Α
Δ

Ο
ΤΙ

Κ
Ο

Σ 

ΕΝ
ΣΥ

Ν
Α

ΙΣ
Θ

Η
ΣΗ

 

Ε1 √  √      

Ε2  √ √   √   

Ε3  √  √    √ 

Ε4   √   √   

Ε5 √  √      

Ε6 √    √ √   

Ε7      √  √ 

Ε8       √ √ 

Ε9   √   √   

Ε10    √  √   

Ε11 √   √ √ √ √  

Ε12   √   √ √  
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Πίνακας 4: Ιδανική σχέση e-mentor & mentee 

 
Ε

Ρ
Ω

Τ
Ω

Μ
Ε

Ν
Ο

Ι 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΣΎ

Μ
Β

Ο
ΥΛ

ΕΥ
ΤΙ

Κ
Η

 

ΕΠ
ΙΚ

Ο
ΙΝ

Ω
Ν

ΙΑ
Κ

Η
 

ΥΠ
Ο

ΣΤ
Η

Ρ
ΙΚ

ΤΙ
Κ

Η
 

Α
Μ

Ο
ΙΒ

Α
ΙΟ

Υ 

ΣΕ
Β

Α
ΣΜ

Ο
Υ 

Α
ΞΙ

Ο
Π

ΙΣ
ΤΗ

 

Φ
ΙΛ

ΙΚ
Η

 

ΕΙ
Λ

ΙΚ
Ρ

ΙΝ
Η

Σ 

Α
Λ

Λ
Η

Λ
ΕΠ

ΙΔ
Ρ

Α
ΣΗ

Σ 

ΕΝ
Θ

Α
Ρ

Ρ
ΥΝ

ΤΙ
Κ

Η
 

Ε1 √  √ √      

Ε2  √   √    √ 

Ε3   √ √   √   

Ε4  √  √ √  √   

Ε5     √   √  

Ε6    √   √   

Ε7 √ √ √       

Ε8    √  √    

Ε9   √   √    

Ε10  √  √      

Ε11  √ √  √     

Ε12  √  √    √  
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Πίνακας 5: Αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας 

 
Ε

Ρ
Ω

Τ
Ω

Μ
Ε

Ν
Ο

Ι 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Ν

ΕΕ
Σ 

Μ
ΕΘ

Ο
Δ

Ο
Ι 

Δ
ΙΔ

Α
ΣΚ

Α
Λ

ΙΑ
Σ 

ΕΠ
ΙΚ

Ο
ΙΝ

Ω
Ν

ΙΑ
Κ

Η
 

Δ
ΕΞ

ΙΟ
ΤΗ

ΤΑ
 

ΕΝ
ΣΥ

Ν
Α

ΙΣ
Θ

Η
ΣΗ

 

ΕΜ
Π

Λ
Ο

ΥΤ
ΙΣ

Μ
Ο

Σ 
 

Μ
Α

Θ
Η

Μ
Α

ΤΟ
Σ 

Ο
Ρ

ΓΑ
Ν

Ω
ΣΗ

 
(Σ

ΤΟ
Χ

Ο
Θ

ΕΣ
ΙΑ

, 
ΣΚ

Ο
Π

Ο
Θ

ΕΣ
ΙΑ

) 

Μ
Α

Θ
Η

Μ
Α

ΤΟ
Σ 

Ν
ΕΕ

Σ 
 Μ

ΕΘ
Ο

Δ
Ο

Ι 
Α

Ν
ΤΙ

Μ
ΕΤ

Ω
Π

ΙΣ
Η

Σ 

Π
Ρ

Ο
Β

Λ
Η

Μ
Α

ΤΩ
Ν

 

Ε1  √     

Ε2      √ 

Ε3 √      

Ε4 √    √  

Ε5   √    

Ε6   √  √  

Ε7   √    

Ε8    √ √  

Ε9    √   

Ε10     √  

Ε11     √  

Ε12 √      
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Πίνακας 6: Σημασία e-mentoring 

 
Ε

Ρ
Ω

Τ
Ω

Μ
Ε

Ν
Ο

Ι 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Κ

Α
Θ

Ο
Δ

Η
ΓΗ

ΣΗ
 

ΣΥ
Μ

Β
Ο

ΥΛ
ΕΥ

ΣΗ
 

ΓΝ
Ω

ΣΕ
ΙΣ

 

ΕΠ
ΙΜ

Ο
Ρ

Φ
Ω

ΣΗ
 

ΕΠ
Α

ΓΓ
ΕΛ

Μ
Α

ΤΙ
Κ

Η
 

Α
Ν

Α
Π

ΤΥ
ΞΗ

 

Ψ
ΥΧ

Ο
Λ

Ο
ΓΙ

Κ
Η

 
ΕΝ

ΙΣ
Χ

ΥΣ
Η

 

Ε1 √ √    √ 

Ε2  √ √    

Ε3   √  √  

Ε4 √  √    

Ε5  √   √ √ 

Ε6     √  

Ε7   √   √ 

Ε8    √   

Ε9  √     

Ε10 √  √    

Ε11 √ √ √    

Ε12 √ √     
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σΠίνακας 7: Εμπειρίες από e-mentoring 

 
Ε

Ρ
Ω

Τ
Ω

Μ
Ε

Ν
Ο

Ι 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Κ

Α
Τ

Α
Ν

Ο
Η

Σ
Η

  

Ε
Π

ΙΚ
Ο

ΙΝ
Ω

Ν
ΙΑ

Σ
 

Μ
Α

Θ
Η

Σ
ΙΑ

Κ
Η

 

Ε
Μ

Π
Ε

ΙΡ
ΙΑ

 

Κ
Α

Τ
Α

Ν
Ο

Η
Σ

Η
  

Σ
Υ

Μ
Β

Ο
Υ

Λ
Ε

Υ
Σ

Η
Σ

 

Ε
Π

ΙΜ
Ο

Ρ
Φ

Ω
Τ

ΙΚ
Η

 

Σ
Υ

Ν
 Ε

Ρ
Γ

Α
Τ

ΙΚ
Η

 

Ε
Π

Ο
ΙΚ

Ο
Δ

Ο
Μ

Η
Τ

ΙΚ
Η

 

Ε1 √      

Ε2   √    

Ε3 √   √   

Ε4   √    

Ε5    √   

Ε6      √ 

Ε7  √     

Ε8 √   √   

Ε9     √ √ 

Ε10      √ 

Ε11 √  √    

Ε12      √ 
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Πίνακας 8: Οφέλη μέσω e-mentoring 

 
Ε

Ρ
Ω

Τ
Ω

Μ
Ε

Ν
Ο

Ι 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Γ

Ν
Ω

Σ
Ε

ΙΣ
 

Κ
ΙΝ

Η
Τ

Ρ
Α

 Μ
Α

Θ
Η

Σ
Η

Σ
 

Ο
Ρ

Γ
Α

Ν
Ω

Τ
ΙΚ

Ο
Τ

Η
Τ

Α
 

Ε
Ξ

Ο
ΙΚ

Ε
ΙΩ

Σ
Η

 Μ
Ε

 

Τ
Ε

Χ
Ν

Ο
Λ

Ο
Γ

ΙΑ
 

Α
Υ

Τ
Ο

Π
Ε

Π
Ο

ΙΘ
Η

Σ
Η

 

Α
Ν

Τ
Α

Λ
Λ

Α
Γ

Η
  

ΙΔ
Ε

Ω
Ν

 

Ε1 √     √ 

Ε2     √ √ 

Ε3      √ 

Ε4 √  √    

Ε5    √   

Ε6 √  √    

Ε7 √ √     

Ε8 √    √  

Ε9   √    

Ε10 √  √  √  

Ε11 √  √    

Ε12 √ √     
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Πίνακας 9: Προτεινόμενο/η θέμα/ενότητα 

 
Ε

Ρ
Ω

Τ
Ω

Μ
Ε

Ν
Ο

Ι 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Π

Α
ΙΔ

Α
Γ

Ω
Γ

ΙΚ
Η

 

Ψ
Υ

Χ
Ο

Λ
Ο

Γ
ΙΑ

 

Δ
ΙΔ

Α
Κ

Τ
ΙΚ

Η
 

Μ
Ε

Θ
Ο

Δ
Ο

Λ
Ο

Γ
ΙΑ

 Κ
Α

Ι 

Ε
Ν

Η
Λ

ΙΚ
Ω

Ν
 

Τ
Η

Λ
Ε

Δ
ΙΑ

Σ
Κ

Ε
Ψ

Ε
ΙΣ

 

Μ
Α

Θ
Η

Μ
Α

Τ
Α

 

Π
Ρ

Ο
Φ

Ο
Ρ

Α
Σ

 

Π
Α

Ρ
Α

Γ
Ω

Γ
Η

 Λ
Ο

Γ
Ο

Υ
 

Ε1 √     

Ε2  √    

Ε3 √     

Ε4  √    

Ε5  √    

Ε6 √     

Ε7 √    √ 

Ε8  √    

Ε9 √ √    

Ε10    √  

Ε11   √   

Ε12 − − − − − 
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Πίνακας 10: Σχόλια/προτάσεις βελτίωσης 

 

Ε
Ρ

Ω
Τ

Ω
Μ

Ε
Ν

Ο
Ι 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Ε

Π
ΙΠ

Λ
Ε

Ο
Ν

 

Π
Ρ

Ο
Τ

Υ
Π

Α
 Σ

Χ
Ε

Δ
ΙΑ

 

Μ
Α

Θ
Η

Μ
Α

Τ
Ο

Σ
 

Μ
Ε

Γ
Α

Λ
Υ

Τ
Ε

Ρ
Η

 

Δ
ΙΑ

Ρ
Κ

Ε
ΙΑ

 Τ
Ο

Υ
 

Π
Ρ

Ο
Γ

Ρ
Α

Μ
Μ

Α
Τ

Ο
Σ

 

Ε
Π

ΙΠ
Λ

Ε
Ο

Ν
 

Ε
Ν

Ο
Τ

Η
Τ

Ε
Σ

 

Π
Α

Ρ
Α

Δ
Ε

ΙΓ
Μ

Α
Τ

Α
 

Κ
Α

Ι 
Α

Σ
Κ

Η
Σ

Ε
ΙΣ

 

Ε
Π

ΙΤ
Ο

Π
ΙΑ

 

Ε
Π

ΙΜ
Ο

Ρ
Φ

Ω
Σ

Η
 

Ε
Π

ΙΚ
Ο

ΙΝ
Ω

Ν
ΙΑ

 

Μ
Ε

Σ
Ω

 S
K

Y
P

E
 

Ε1 √      

Ε2  √     

Ε3  √     

Ε4 √      

Ε5  √ √    

Ε6    √   

Ε7     √  

Ε8  √     

Ε9     √  

Ε10    √   

Ε11    √   

Ε12      √ 
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Παράρτημα 1. Ερωτηματολόγιο συνέντευξης επιμορφούμενων εκπαιδευτικών  

 

Φύλο : 

  Άνδρας  

  Γυναίκα 

 

Ηλικία : 

 

1. Τι σημαίνει το e-mentoring για εσάς;  

 

2. Ποια τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει κατά την γνώμη σας ο e-mentor;  

 

3. Περιγράψτε την ιδανική σχέση με τον e-mentor.  

 

4. Ποιες είναι οι εμπειρίες που αποκομίσατε από το e-mentoring;  

 

5. Τι επιτύχατε μέσω του e-mentoring κατά τη διάρκεια του e-learning 

προγράμματος που παρακολουθήσατε;  

 

6. Σας βοήθησε η παρακολούθηση του προγράμματος να αλλάξετε τον τρόπο 

διδασκαλίας σας; Αν ναι, ως προς τι;   

 

7. Υπάρχει κάποιο θέμα ή κάποια ενότητα που θα θέλατε να προστεθεί στο 

πρόγραμμα; 

 

8. Σημειώστε σχόλια ή προτάσεις βελτίωσης για το πρόγραμμα.  
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ΤΥΠΙΚΑ – ΑΤΥΠΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Ε
Ρ

Ω
Τ

Ω
Μ

Ε
Ν

Ο
Ι 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

Ε
Π

ΙΠ
Λ

Ε
Ο

Ν
 Σ

Π
Ο

Υ
Δ

Ε
Σ

 

(Μ
Ε

Τ
Α

Π
Τ

Υ
Χ

ΙΑ
Κ

Ο
, 

Δ
ΙΔ

Α
Κ

Τ
Ο

Ρ
ΙΚ

Ο
,Ε

Π
ΙΜ

Ο
Ρ

Φ
Ω

Σ
Ε

ΙΣ
) 

Χ
Ρ

Η
Σ

Η
 Η

/Υ
 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Λ
ΙΓ

Ο
Τ

Ε
Ρ

Ο
 Α

Π
Ο

 

1
0
 Ε

Τ
Η

 

1
0
-1

5
 Ε

Τ
Η

 

>
1
5
 Ε

Τ
Η

 
Ε1 √       √ 

Ε2  √      √ 

Ε3 √       √ 

Ε4 √   √    √ 

Ε5   √     √ 

Ε6 √       √ 

Ε7   √     √ 

Ε8 √   √    √ 

Ε9 √       √ 

Ε10  √      √ 

Ε11 √       √ 

Ε12 √       √ 

 

 

 


