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Στο δεύτερο 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 τρίτο 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 τέταρτο 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 πέμπτο 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 έκτο κεφάλαιο 

αναφέρονται αντίστοιχα προγράμματα επιμορφωτικά για διδάσκοντες την ελληνική 

ως δεύτερη ξένη γλώσσα. 

 Στο ερευνητικό μέρος της μελέτης στο έβδομο 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 

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 όγδοο 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.   


