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Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ), η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια
του  Μεταπτυχιακού  Προγράμματος  Σπουδών:  Επιστήμες  της  Εκπαίδευσης  και  της  Διά
Βίου  Μάθησης,  (στην  Κατεύθυνση:  Εκπαιδευτική  Διοίκηση  και  Ηγεσία),  και  τα  λοιπά
αποτελέσματα αυτής αποτελούν συνιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του
φοιτητή,  ο  καθένας  από  τους  οποίους  έχει  το  δικαίωμα  ανεξάρτητης  χρήσης  και
αναπαραγωγής τους (στο σύνολο ή τμηματικά) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς,
σε  κάθε  περίπτωση  αναφέροντας  τον  τίτλο  και  το  συγγραφέα  και  το  Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας,  όπου εκπονήθηκε η ΜΔΕ καθώς και  τον  Επιβλέποντα Καθηγητή και  την
Επιτροπή Αξιολόγησης.
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Πρόλογος

Μετά τη βιομηχανική επανάσταση, τόσο η φύση όσο και οι εργασιακές συνθήκες

έχουν υποστεί  αλλαγές.  Όπως ήταν φυσικό,  οι   διαφοροποιήσεις  αυτές  επηρέασαν την

εκπαίδευση, κυρίως στα μέλη του ΟΟΣΑ, όπου εκπαιδευτικά συστήματα και πειραματικά

σχολεία,  προσπαθώντας  να  εκσυγχρονίσουν  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  διοικείται  η

εκπαίδευση πειραματίζονται με καινοτόμες διοικητικές προσεγγίσεις που συμβαδίζουν με

τις  απαιτήσεις  του  21ου  αιώνα  (Mulford,  2003).  Εξαιτίας  αυτού  λαμβάνουν  χώρα

διαφοροποιήσεις  στο  αναλυτικό  πρόγραμμα,  στις  μεθόδους  αξιολόγησης,  στον  τρόπο

διοίκησης,  στη  χρησιμοποίηση  των  ανθρώπινων  και  υλικών  πόρων  και  στο  ρόλο  που

διαδραματίζουν οι διευθυντές (Leithwood, Steinbach, Jatzi, 2002).

Η  Νέα  Δομή  Διοίκησης  υποστηρίζει  μεταρρυθμίσεις  στον  τρόπο  με  τον  οποίο

διοικείται το δημόσιο σχολείο: αποκέντρωση με τη χρήση της σχολικής αυτοδιοίκησης,

εντατικοποίηση του ελέγχου μέσω των σχολικών συμβουλίων, προσοχή στην αξιολόγηση,

αύξηση των  αρμοδιοτήτων  των  διευθυντών.  Οι  μεταρρυθμίσεις  που  εγκαινιάζει  η  Νέα

Δομή  Διοίκησης,  έχουν  ως  αποτέλεσμα  τη  μετατροπή  του  σχολικού  διευθυντή,  από

εκπαιδευτικό επιφορτισμένο με ορισμένα επιπλέον τεχνικά και διοικητικά καθήκοντα, σε

μάνατζερ  πλήρους  απασχόλησης  και  αρμόδιο  ανάπτυξης  ανθρώπινων,  οικονομικών  και

φυσικών πόρων (Mulford, 2003).

Ο  νέος  αυτός  ρόλος  του  διευθυντή  περιλαμβάνει  την  ανάληψη  περισσοτέρων

αρμοδιοτήτων,  την  εφαρμογή  νέων  πολιτικών,  την  καθοδήγηση  των  υφισταμένων  του

πιθανόν ως Μέντορας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. Η δημιουργία ενός

θεσμού εκπαιδευτικής και διδακτικής καθοδήγησης του εκπαιδευτικού αποτελεί επείγουσα

ανάγκη.  Εξαιτίας  αυτής  της  ανάγκης,  δημιουργήθηκε  ο  θεσμός  του  Μέντορα  (παρ.  6,

άρθρο  4  του  Ν.3848/2010),  ο  οποίος  διαθέτει  εκτεταμένη  εκπαιδευτική  και  διδακτική

εμπειρία  και  είναι  αναγκαίος  για  την  παροχή  καθοδήγησης  και  υποστήριξης  στον

εκπαιδευτικό.

Ο  ρόλος  του  Μέντορα  αποσκοπεί  στην  απρόσκοπτη  ένταξη,  προσαρμογή,

καθοδήγηση  και  υποστήριξη  των  εκπαιδευτικών  και  κυρίως  των  νεοεισαχθέντων  στο

σχολικό πλαίσιο. Η δημιουργία μεντορικής σχέσης με τον προστατευόμενο παρέχει στον

τελευταίο  ευκαιρίες  άσκησης  αυτόνομης  σκέψης,  παρέχει  στήριξη  και  παρακίνηση και

αφιερώνει προσοχή στην επαγγελματική και προσωπική του ανάπτυξη.
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 Το mentoring αποτελεί μία συνεργατική σχέση  μεταξύ δύο ατόμων που επιτρέπει

τη  μεταλαμπάδευση  εμπειριών,  απόψεων,  πληροφοριών  και  χρήσιμων  συμβουλών  που

αφορούν ένα συγκεκριμένο τομέα απασχόλησης ή δραστηριότητας.

Πρόκειται  για  μία  σχέση  που  ενδυναμώνει  την  αυτοπεποίθηση  και  αναπτύσσει  τις

επαγγελματικές  και  προσωπικές  δεξιότητες  και  των δύο μερών.  Το  mentoring  στοχεύει

στην ανάπτυξη και  εξέλιξη και  των δύο ατόμων και λαμβάνει  χώρα στη διάρκεια μιας

ορισμένης χρονικής περιόδου.

Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  το  mentoring  αποτελεί  η  επιθυμία  και  των  δύο

πλευρών  (mentor  και  mentee)  για  την  ανάπτυξη  και  διαρκή  καλλιέργεια  μιας  σχέσης

ομαλής επικοινωνίας, εμπιστοσύνης και σεβασμού με αθροιζόμενα θετικά αποτελέσματα.

Το  mentoring  παρέχει  χρήσιμες  συμβουλές  που  αντιμετωπίζουν  τις  δυσκολίες  και

δημιουργούν  κλίμα  ανάπτυξης  και  προόδου.  Λαμβάνει  χώρα  εν  μέσω  κλίματος

εμπιστοσύνης, συνεργασίας και βοήθειας.

Είναι  μια  σχέση  που  ενδυναμώνει  και  αναπτύσσει  το  συναίσθημα  της

αυτοπεποίθησης, ενισχύοντας τις επαγγελματικές και προσωπικές δεξιότητες και των δύο

μερών.

Το  mentoring χρησιμοποιείται  για  να  βοηθήσει  στην ανάπτυξη και  εξέλιξη των

ατόμων και διαρκεί για καθορισμένη χρονική περίοδο. Το mentoring προτείνει πρακτικές

συμβουλές που απομυθοποιούν τις δυσκολίες και δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και

προόδου. Το mentoring είναι εμπιστευτικό, συνεργατικό και βοηθητικό.

Στην παρούσα εργασία  διερευνήθηκαν οι απόψεις διευθυντών και υποδιευθυντών

για ο θεσμό του Μέντορα. Με τη διεξαγωγή ανάλογων ερευνών επιχειρείται η παραγωγή

νέας  γνώσης  με  σκοπό  την  ποιοτική  αναβάθμιση  ποικίλων  πλευρών  και  περιοχών  της

εκπαίδευσης.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, διευθυντές

και  υποδιευθυντές  του  Νομού  Δράμας  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  που  πρόθυμα

συμμετείχαν στην έρευνα δίνοντας συνέντευξη και διατυπώνοντας τις απόψεις τους για τον

θεσμό του Μέντορα και την εφαρμογή του στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Ειδικότερα,  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  θερμά  τον  επιβλέποντα  καθηγητή  μου

κ.Βαλκάνο Ευθύμιο που πρότεινε το θέμα και  μου έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθώ με

ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, το οποίο αφορά  την εκπαιδευτική κοινότητα και έχει άμεσες

εκπαιδευτικές  και  ψυχολογικές  συνέπειες  στο  διδακτικό  δυναμικό,  αλλά  και  για  την
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πολύτιμη  βοήθεια  και  στήριξη   που  μου  παρείχε  απλόχερα  κατά  τη  διάρκεια  της

μεταπτυχιακής μου εργασίας.

Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής την κα.

Παπαβασιλείου Ιωάννα και τον κ. Φραγκούλη Ιωσήφ  για τον χρόνο που αφιέρωσαν και τις

χρήσιμες επισημάνσεις αναφορικά με την μεταπτυχιακή μου εργασία.

6



Τίτλος στα Ελληνικά

Διερεύνηση διευθυντών και υποδιευθυντών σε σχέση με τον ρόλο του ως μέντορας. 

Η περίπτωση των διευθυντών και υποδιευθυντών στο νομό Δράμας.

Περίληψη

Σε  μια  πραγματικότητα  που  διαρκώς  μεταβάλλεται,  παρατηρείται  μια  συνεχής

αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις και στους ρόλους των εργαζομένων. Στην εργασία μας

αυτή προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε τις  εργασιακές  σχέσεις  που αναπτύσσονται  στο

χώρο του σχολείου.

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να παρουσιάσει τοn ρόλο του Mέντορα στην

υποστήριξη και  καθοδήγηση των δασκάλων του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος.

Επεξηγεί το ρόλο, την επέκταση και τη χρησιμότητα των προγραμμάτων διδασκαλίας και

των προγραμμάτων καθοδήγησης.

Ο  βασικός  στόχος  είναι   η  καταγραφή  των  πεποιθήσεων  των  διευθυντών  και

υποδιευθυντών του νομού Δράμας σε σχέση με το ρόλο τους ως Mέντορες.  Για τις ανάγκες

της εργασίας μας απευθυνθήκαμε σε 15 διευθυντές και υποδιευθυντές. Ο στόχος επετεύχθη

μέσω ποιοτικής έρευνας και έχοντας ως βασικό εργαλείο τη συνέντευξη.

Βασικές προϋποθέσεις για να είναι ο ρόλος του Mέντορα αποτελεσματικός είναι η

δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, η κατάλληλη επιμόρφωση των υποψηφίων Mεντόρων

και η ξεκάθαρη κατανόηση του ρόλου του Mέντορα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να φανούν χρήσιμα, σε συνδυασμό με άλλα

αντίστοιχων ερευνών, στη διατύπωση προτάσεων και την αποτελεσματικότερη διοίκηση

της εκπαίδευσης.

Λέξεις Κλειδιά: Μέντορας, διευθυντής, νέοι δάσκαλοι, προϋποθέσεις
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Title

An examination of directors and sub directors in regards to their roles as mentors. 

The case of directors and sub directors in the Municipality of Drama.

Abstract

In a world constantly changing, there is a consecutive change in labor and the roles

of employees. In this paper we tried to investigate labor relations developed in the field of

school.

The following research aims to present the mentor’s role in supporting and guiding

teachers in the modern teaching system. It is explaining the role, expansion and usefulness

in learning programs and programs. The main goal is to document the beliefs of principals

in the municipality of Drama, regarding, their mentoring role. 

We contacted 15 directors and sub directors. The goal was achieved through quality

research and using interview as a main tool.

In order for the mentoring role to be effective main requirements are building of

trust, proper education of the potential mentors and the clear understanding of the mentor-

ing role.

The survey results can be useful in conjunction with other relevant studies, to put

new selection and improvement of educational administration.

Keywords: Mentor, principally, young teacher, conditions
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Εισαγωγή

Είναι γεγονός ότι η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας, η ταχύτατη διακίνηση

πληροφοριών  και  η  παγκοσμιοποίηση  γενικότερα  επηρεάζουν  το  κοινωνικό  σύνολο.  Η

αλλαγή  είναι  το  κύριο  γνώρισμα  της  εποχής  που  διανύουμε.  Οι  ραγδαίες   πολιτικές,

κοινωνικές  και  οικονομικές  αλλαγές  που  συντελούνται  φέρνουν  αλλαγές  και  στην

εκπαίδευση. Η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης αποτελεί σημαντική προτεραιότητα

για τις σύγχρονες κοινωνίες. Ο εκπαιδευτικός ως επαγγελματίας καλείται να εργαστεί με

νέα δεδομένα και να προσαρμοστεί σε νέες καταστάσεις.

Ένα  σημαντικό   ζήτημα  που  αφορά  όσους  εμπλέκονται  στην  εκπαιδευτική

διαδικασία αποτελεί ο θεσμός του Μέντορα. Εισήχθη στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

με το Νόμο 3848 στις 19 Μαίου 2010. Στο κείμενο από τη Δημόσια Διαβούλευση για το

θεσμό του Μέντορα επισημάνθηκε πως η εισαγωγή του θεσμού κρίθηκε αναγκαία, ώστε να

επιτευχθούν δύο βασικές προτεραιότητες: «Η παροχή υψηλής ποιότητας παιδαγωγικού και

διδακτικού  έργου» και  «η  προσωπική  και  επαγγελματική  ανάπτυξη  του  εκπαιδευτικού».

Επιπλέον στο κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης τονίζεται ότι «για κάθε νεοδιοριζόμενο

ορίζεται  ένας  παλαιότερος  και  εμπειρότερος  ως  Μέντορας».  Έως  σήμερα  δεν  έχει

προχωρήσει επίσημα η εφαρμογή του.

Επιπλέον  η  συμβουλευτική  καθοδήγηση  (mentoring)  εφαρμόζεται  περιστασιακά

και άτυπα σε ορισμένα σχολεία καθώς οι νέοι είναι πρόθυμοι να συμβουλευτούν τους πιο

έμπειρους,  αλλά και  οι  πιο έμπειροι  να ωφεληθούν από τη νέα γνώση,  τις  καινοτόμες

προτάσεις που φέρνουν οι νεοεισερχόμενοι.

Τo mentoring (ως συστηματική παροχή συμβουλών από εμπειρότερο εκπαιδευτικό

προς λιγότερο έμπειρο σε θέματα διδακτικής, παιδαγωγικών πρακτικών ) και το coaching

(ως  παροχή  ευκαιριών  σε  δύο  ή  περισσότερους  εκπαιδευτικούς  να  συνεργαστούν  για

βελτίωσή  τους  κυρίως  μέσω  του  αναστοχασμού)  διεθνώς  θεωρούνται  από  τους  πιο

αποτελεσματικούς τρόπους επαγγελματικής ανάπτυξης και αποτελούν βασικό στοιχείο της

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε όλη τη διάρκεια της επιστημονικής κατάρτισης και της

επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους σε πολλές αναπτυγμένες χώρες.

Με έναυσμα τα παραπάνω διεξήχθη η παρούσα μελέτη. Αντικείμενό της αποτέλεσε

η διερεύνηση της θέσης του Μέντορα στην στήριξη και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού.

Έγινε προσπάθεια να αξιολογηθούν οι παράμετροι οι οποίοι παρεμβαίνουν στην εφαρμογή
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του θεσμού, ώστε να προσφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα στον χώρο της εκπαίδευσης  και

της διδασκαλίας.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί και να αναλυθεί ο θεσμός του

Μέντορα  σε  συνάρτηση  των  απόψεων  διευθυντών  και  υποδιευθυντών  Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης καθώς και να διερευνηθεί η αναγκαιότητα της εφαρμογής του ψηφισμένου

θεσμού.

Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη και επιχειρεί να προσεγγίσει το θέμα τόσο

θεωρητικά όσο και  εμπειρικά.  Στη θεωρητική προσέγγιση,  στο κεφάλαιο 1,  δίνονται  η

ιστορική αναδρομή, διασαφήνιση του όρου και οριοθετείται το αντικείμενο της εργασίας.

Σε  αυτό  παρουσιάζονται  η  έννοια  της  συμβουλευτικής  καθοδήγησης  (mentoring),

προσδιορίζεται η έννοια του  coaching καθώς γίνεται αναφορά στο θεσμό του Μέντορα

στην ελληνική πραγματικότητα και στην διεθνή έρευνα.

Στο  κεφάλαιο  2  παραθέτουμε  το  νομοθετικό  πλαίσιο,  τα  κριτήρια  επιλογής

Μεντόρων, την συμβουλευτική καθοδήγηση και τις νέες προσεγγίσεις που αφορούν την

μεντορική σχέση.

Το δεύτερο  μέρος  περιλαμβάνει  την  εμπειρική  προσέγγιση.  Στο  τρίτο  κεφάλαιο

γίνεται  μια  γενική  περιγραφή  της  έρευνας,  αναφορά  στους  σκοπούς  και  στόχους  της

ερευνητικής εργασίας, τα ερευνητικά ερωτήματα, τον πληθυσμό και το δείγμα της έρευνας.

Στο  τέταρτο  κεφάλαιο  γίνεται  επεξεργασία  των  δεδομένων,  αναφέρονται  οι

περιορισμοί της έρευνας, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις

Τέλος  στο  κεφάλαιο   παρατίθενται  η  βιβλιογραφία,  ο  οδηγός  συνέντευξης,  η

καταγραφή των συνεντεύξεων και η δημόσια διαβούλευση του θεσμού του Μέντορα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.1. Ιστορική αναδρομή

Η λέξη Μέντορας προέρχεται από την κλασική ελληνική αρχαιότητα και συγκεκριμένα

από το ομηρικό έπος Οδύσσεια. Μέντορας ονομάζονταν ένας εκ των συμμετεχόντων στο

έπος (Gabel-Dunk & Craft,  2004, p. 278).  Ο Μέντωρ, που ήταν φίλος του βασιλιά της

Ιθάκης, Οδυσσέα, είχε αναλάβει την ανατροφή και καθοδήγηση του Τηλέμαχου, γιου του

Οδυσσέα, όσο διαρκούσε ο Τρωικός πόλεμος (Στραβάκου, 2007, σ. 440). Ο Οδυσσέας πριν

ξεκινήσει  το  ταξίδι  προς  την  Τροία,  είχε  καταστήσει  τον  Μέντορα  υπεύθυνο  για  τη

φροντίδα  των οικογενειακών  ζητημάτων και  κυρίως  την παιδεία  και  προετοιμασία  του

Τηλέμαχου  που  ήταν  μελλοντικός  κληρονόμος  του  θρόνου  (Hansman,  2002,  σ.  1).  Ο

Μέντωρ  διενεργούσε  ως  δάσκαλος,  κηδεμόνας  και  καθοδηγητής  του  Τηλέμαχου

(Στραβάκου, 2007, σ. 440).

Επιπροσθέτως, η θεά Αθηνά μεταμορφώνεται στο Μέντορα όταν εμφανίζεται ενώπιον

του Τηλέμαχου για να του παρέχει προστασία και στήριξη (Green-Powell, 2002, p. 100). Η

θεά Αθηνά συνοδεύει και παρέχει υποστήριξη στον Τηλέμαχο όταν ο τελευταίος ταξιδεύει

στη Σπάρτη και στην Πύλο προς αναζήτηση του πατέρα του. Επιπλέον, ο Μέντωρ μαζί με

τον Οδυσσέα θανάτωσαν τους μνηστήρες και όταν οι κάτοικοι της Ιθάκης εξεγέρθηκαν για

να  καθαιρέσουν  τον  Οδυσσέα,  η  Αθηνά  μεταμορφωμένη  και  πάλι  στο  Μέντορα

καθησύχασε το λαό.  Όσο διάστημα ο Οδυσσέας απουσίαζε,  ο  Μέντωρ παρέμεινε ένας

ικανός καθοδηγητής για τον Τηλέμαχο και τον βοήθησε να μεταβεί στην ενήλικη ζωή. 

Εν κατακλείδι, ο μύθος του Τηλέμαχου και του Μέντορα θεωρείται μια αλληγορία για

τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή και την εύρεση του ρόλου που το άτομο έχει σε αυτήν. Ο

Τηλέμαχος  συμβολίζει  το  άτομο  που  βρίσκεται  σε  αναζήτηση,  ενώ ο  Μέντορας  και  η

Αθηνά  την  πρακτική  σοφία  (Awaya  et  al,  2003,  p.  49).  Ο  Μέντορας  άσκησε  πολύ

σημαντική επιρροή στη ζωή του Τηλέμαχου  (Lim, 2005, p. 106).  Είναι δυνατόν να γίνει

αντιπαραβολή  μεταξύ  της  σχέσης  αυτής  και  της  δυναμικής  που  παρουσιάζεται  στη

σύγχρονη σχέση μέντορα-μαθητευόμενου (Gabel-Dunk & Craft, 2004, p. 278).

Ο  Μέντορας  υποστηρίζει  το  άτομο  στη  θετική  ανάπτυξη  και  εξελικτική  πορεία.

Λειτουργεί ως δάσκαλος, πατρική μορφή, προσιτός και άξιος εμπιστοσύνης καθοδηγητής,

τόσο για επαγγελματικά όσο και προσωπικά θέματα. Η λέξη Μέντωρ είναι συνώνυμη του

συμμάχου και καθοδηγητή. Γίνεται χρήση του όρου σε πληθώρα διαφορετικών πλαισίων

(Lim, 2005, p. 106-107).
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1.2. Διασαφήνιση  όρων

Οι  ποικίλες  πολιτισμικές  και  κοινωνικές  συνθήκες  που  επικράτησαν,  είχαν  ως

αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση του ρόλου και της φύσης του μέντορα με το πέρασμα του

χρόνου. Ως συνέπεια, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ορισμοί, κάποιοι από τους οποίους

παρουσιάζουν κοινά σημεία (Caldwell & Carter, 1993).  Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει ένας

ορισμός για το ρόλο του μέντορα που να είναι ευρέως αποδεκτός.

Με βάση το λεξικό  Webster Universal,  ο Μέντορας ορίζεται ως «σύμβουλος» και

«σοφός και συνετός καθοδηγητής». Επιπλέον, είναι ένας εκπαιδευτικός με εμπειρία που

αναλαμβάνει  το  ρόλο  της  παροχής  στήριξης  και  καθοδήγησης  σε  ένα  νεοδιοριζόμενο

(APEC, 1997, p. 14).

Ο ορισμός  του  Andrews  (1987,  p.150)  παραθέτει  πως  «ο  Μέντορας  είναι  ένας

εκπαιδευτικός με εμπειρία ο οποίος κατά προτίμηση προσφέρεται εθελοντικά ή στον οποίο

ανατίθεται ο εποπτικός, συμβουλευτικός και ενίοτε απολογητικός ρόλος του νεοδιόριστου

εκπαιδευτικού».

Σύμφωνα με τον  Gordon (1992),  οι Μέντορες αποτελούν ένα είδος αρωγών που

ποικίλλουν από επίμονους εμψυχωτές που μας βοηθούν να αναπτύξουμε αυτοπεποίθηση, έως

απαιτητικά αφεντικά χάρη στα οποία μαθαίνουμε να εκτιμούμε την τελειότητα στην απόδοση.

Ανεξάρτητα από το είδος τους, ενδιαφέρονται για μας και το τι προσπαθούμε να επιτύχουμε.

Οι  Caldwell &  Carter (1993) λένε  πως  Μέντορας είναι  το άτομο που μέσω της

άσκησης επιρροής υποστηρίζει τους μαθητευόμενους στην επίτευξη των στόχων τους. Το έργο

του Μέντορα συνίσταται στην παροχή βοήθειας και τη μεταλαμπάδευση γνώσεων από το ένα

άτομο  στο  άλλο.  Μια  τέτοια  σχέση  είναι  αμοιβαία  ωφέλιμη  για  το  μέντορα  και  το

μαθητευόμενο.  Ο Μέντορας διαθέτει  μεγαλύτερη εμπειρία  όσον αφορά την επίτευξη  των

στόχων, ασκεί μεγαλύτερη επιρροή και έχει περισσότερα επιτεύγματα. Παρέχει ψυχολογική

και  συναισθηματική  υποστήριξη  και  αρωγή  στην  επαγγελματική  ανάπτυξη  του

καθοδηγούμενου.

Οι  C.  Beck και  C.  Cosnick (2000) συμπέραναν, μετά από έρευνα για τη συμβολή

του  Μέντορα  στην  πρόοδο  του  μαθητευόμενου,  πως  πολλοί  Μέντορες  αισθάνθηκαν

ικανοποίηση και περηφάνια παρακολουθώντας την πρόοδο των καθοδηγούμενων.
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Ο θεσμός  του Μέντορα στοχεύει  στη βελτίωση της  διδακτικής  και  μαθησιακής

διαδικασίας. Πρόκειται για άτομα που διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία και έχουν δεσμευτεί

να υποστηρίζουν τον προστατευόμενο και να βοηθούν την επαγγελματική του ανάπτυξη. Η

καθοδήγηση που παρέχει ο Μέντορας αποσκοπεί στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου

μέσα στη σχολική τάξη (Bozeman & Feeney, 2007, p. 723).

Σύμφωνα με τον  R.  Bullogh (2012), ο Μέντορας αποτελεί σημαντικό παράγοντα

στην ανάπτυξη αποτελεσματικών εκπαιδευτικών. Δίνει έμφαση στο γεγονός πως όλοι οι

καλοί  Μέντορες  δεν  είναι  κατάλληλοι  για  την  καθοδήγηση  νέων  δασκάλων,  αλλά

χρειάζονται καθοδήγηση και οι ίδιοι. Ο θεσμός του Μέντορα περιλαμβάνει τους παρακάτω

ρόλους:  α)  πρότυπο  δασκάλου  που  στηρίζει  και  παρέχει  συμβουλές,  β)  χορηγός  που

διαθέτει  τις  εξειδικευμένες  γνώσεις  του  στην  καθοδήγηση  του  καθοδηγούμενου,  γ)

υποστηρικτής  που  παρίσταται  και  προσφέρει  στήριξη,  δ)  εκπαιδευτής  που  εισάγει

καινοτόμες μεθόδους και συνδράμει στην επίτευξη στόχων.

Παρέχει  νέα  προοπτική και  αναδομεί  την  προϋπάρχουσα γνώση (Δεληγιάννη &

Ματθαιουδάκη, 2008, σ.26-27). Στη διεθνή βιβλιογραφία ο θεσμός του Μέντορα θεωρείται

πολύ σημαντικός και η συχνότητα αναφοράς σε αυτόν τα τελευταία χρόνια είναι μεγάλη. 

Σύμφωνα με τη Στραβάκου (2007, σ. 441), ο Μέντορας ασκεί θετική επιρροή και

υποστηρίζει τον μαθητευόμενο στην επίτευξη των στόχων του. 

Στον  τομέα  της  εκπαίδευσης  ο  Μέντορας  αντιπροσωπεύει  τον  πεπειραμένο

εκπαιδευτικό  που  αναλαμβάνει  ένα  νέο  εκπαιδευτικό  και  αποτελεί  ενεργό  μέρος  της

εκπαιδευτικής διαδικασίας (Haddad et al, 2009, pp. 45-46).

Υπάρχουν δύο βασικά μοντέλα για τον θεσμό του Μέντορα: το δομικό-οργανωτικό

μοντέλο και το ψυχολογικό μοντέλο. Με βάση το δομικό-οργανωτικό μοντέλο, ο Μέντορας

αποτελεί  ταυτόχρονα σύμβουλο,  δάσκαλο,  ψυχολόγο και  παρακινητή που παρέχει  στον

προστατευόμενο  συμβουλευτική,  ψυχολογική  και  εκπαιδευτική  υποστήριξη.  Το

ψυχολογικό μοντέλο εστιάζεται στο σύνολο των σταδίων της σχέσης του Μέντορα και του

μαθητευόμενου (Zey, 2011).

Όσον αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων, ο θεσμός του Μέντορα-παρακινητής είναι

πολύ  δημοφιλής  τόσο  στην  Ελλάδα  όσο  και  παγκοσμίως.  Ο  Μέντορας  εμψυχωτής

εφαρμόζονταν  παλαιότερα  στις  εκπαιδευτικές  ακαδημίες  και  στη  σύγχρονη  εποχή
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εφαρμόστηκε  στη  ΠΤΔΕ  (Μαράσλειος  Παιδαγωγική  Ακαδημία  1984,  ΠΤΔΕ

Πανεπιστήμιο  Πατρών  2012).  Ο  Μέντορας  στα  ΠΤΔΕ  ενεργεί  διαφορετικά  από  το

Μέντορα  στο  χώρο  εργασίας,  ρόλος  του  οποίου  είναι  η  καθοδήγηση,  εμψύχωση  και

ομαλή  ένταξη  των  νέων  εργαζόμενων  στο  χώρο  εργασίας,  ενώ  αυτή  είναι  η

προβλεπόμενη  μορφή  του  μέντορα  σε  δημόσιους  και  ιδιωτικούς  οργανισμούς  και

επιχειρήσεις. Όμοια εκδοχή με αυτή των επιχειρήσεων και οργανισμών αναφέρεται στο

νόμο 3848/2010 και είναι θεσμοθετημένη θέση εκπαιδευτικού τόσο στην πρωτοβάθμια

όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στις περιπτώσεις αυτές ο Μέντορας αποσκοπεί

στην  παιδαγωγική  και  διδακτική  καθοδήγηση  και  την  ομαλή  ένταξη  στο  σχολικό

περιβάλλον.

Ο  θεσμός  του  Μέντορα  με  τη  μορφή  του  πεπειραμένου  εκπαιδευτικού  που

καθοδηγεί  και  στηρίζει  νέους  εκπαιδευτικούς  υπάρχει  από  το  2009  στο

Ελληνοαμερικανικό  Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα  (Κολλέγια  Αθηνών  και  Ψυχικού)  και

περιλαμβάνει πρόγραμμα καθοδήγησης με συγκεκριμένη ύλη και διαδικασίες. Ο θεσμός

αυτός είναι μέρος ενός μεγαλύτερου Προγράμματος Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης (ΠΠΕ)

που  διεξάγεται  στο  Αμερικανικό  Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα,  σε  συνεργασία  με  το

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το  University College London Institute of Education

(Μπαγάλης και Τσίγκου, 2017, σ. 49).

Τα  σχολεία  στα  οποία  υπάρχει  συνεργασία  μεταξύ  Μέντορα  και  νεοδιοριζόμενου,

λειτουργούν  πιο  αποτελεσματικά,  σύμφωνα  με  τους  P.  Ashby,  A.  Hobson (2008).

Ανάμεσά  τους  δημιουργείται  μια  δυναμική  σχέση  σύμπραξης  και  συνεργασίας,  τόσο

ανάμεσά τους, όσο και με το εσωτερικό και εξωτερικό σχολικό περιβάλλον.

Η Στραβάκου (2007) υποστηρίζει πως ο διευθυντής είναι δυνατόν να επωμιστεί το

ρόλο του Μέντορα για τους νεότερους εκπαιδευτικούς της σχολικού του περιβάλλοντος,

κυρίως στη σημερινή εποχή που οι σχολικές μονάδες πλαισιώνονται από μεγάλο αριθμό

νέων εκπαιδευτικών που είναι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων. Επιπλέον, παρακινεί

και εκπαιδεύει τους αρχαιότερους εκπαιδευτικούς στην καθοδήγηση νέων συναδέλφων

τους και είναι οργανωτής σεμιναρίων mentoring στα οποία μπορούν να παραστούν όλοι

οι εκπαιδευτικοί.

Κρίνεται  αναγκαίο  ταυτόχρονα  με  την  ένταξη  του  θεσμού  του  Μέντορα  στο

ελληνικό σχολείο, να γίνουν αλλαγές και σε άλλα μέρη της ελληνικής εκπαίδευσης, όπως

τροποποιήσεις  στον τομέα της  αυτονομίας  του  ελληνικού σχολείου,  με  σημαντική  τη

συμβολή  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  και  να  τροποποιηθούν  οι  στόχοι  και  μέθοδοι
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διδασκαλίας.  Είναι  απαραίτητο  να  δημιουργηθούν  διαφορετικές  μέθοδοι  εισαγωγής

μεταρρυθμίσεων  στην  Ελλάδα.  Οι  αλλαγές  που  λαμβάνουν  χώρα  παγκοσμίως

δημιουργούν την επείγουσα ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, στόχος της οποίας

είναι  η  δημιουργία  ενός  εκπαιδευτικού  που  είναι  σκεπτόμενος  επαγγελματίας,

καταρτισμένος, έχει ευαισθητοποιηθεί απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι

μαθητές  του  και  διαθέτει  ανοιχτό  πνεύμα  απέναντι  σε  εκπαιδευτικές  καινοτόμες

παρεμβάσεις (Ξωχέλης, 2010).
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1.2.1 Mentoring & Coaching 

Στη βιβλιογραφία παρουσιάζεται  μεγάλος  αριθμός  ορισμών και  υπάρχει  σοβαρή

σύγχυση σχετικά με τους όρους  coaching και mentoring.  Στην περίπτωση του mentoring

παρέχουμε συμβουλές ή λέμε στο μαθητευόμενο τι πρέπει να κάνει. Το coaching από την

άλλη δεν είναι τόσο κατευθυντικό και ο σύμβουλος  (coach)  παρέχει βοήθεια στα άτομα

(coaches),  προκειμένου  τα τελευταία να φτάσουν στις απαντήσεις ή να παρέχουν τα ίδια

τις λύσεις. Το  mentoring  εστιάζεται στην παροχή συμβουλών και βοήθειας, ο Μέντορας

δίνει στους ανθρώπους απαντήσεις και πιθανές λύσεις στα προβλήματά τους. Στο coaching

δε δίνεις απαντήσεις και δε λες στα άτομα τι να κάνουν, αλλά με ερωτήσεις τους βοηθάς

στην εύρεση των δικών τους λύσεων (Μπαγάκης και Τσίγκου, 2017).

Ο  όρος  coaching  προέρχεται  από  την  Αμερική  και  είναι  σχετικά  νέος  για  τα

ελληνικά δεδομένα, ωστόσο επικράτησε γρήγορα. Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε σε

θέματα σχετικά με την ψυχοθεραπεία και τον αθλητισμό. Ακολούθως, ο όρος αυτός άρχισε

να απαντάται και στον επαγγελματικό χώρο. Ο Timothy Galway (2009) υποστηρίζει πως

coaching  είναι  ένα  είδος  ανάπτυξης  κατά  το  οποίο  ένα  άτομο  που  αναφέρεται  ως

προπονητής παρέχει στήριξη στο μαθητή-πελάτη υπό τη μορφή συμβουλών, στήριξης και

καθοδήγησης,  προκειμένου  ο  τελευταίος  να  επιτύχει  ορισμένους  προσωπικούς  και

επαγγελματικούς  στόχους.  Ο  Χαράλαμπος  Πετράς  (2005)  τονίζει  πως  μέσω  της

υποστήριξης του coach, ο πελάτης (coachee), επικεντρώνεται στο παρόν και το μέλλον και

αποφασίζει μαζί του τα βήματα που θα ακολουθήσει προκειμένου να επιτύχει τους στόχους

και τα όνειρά του. Το coaching εστιάζεται στην επίλυση των προβλημάτων. Πρόκειται για

μια διαδικασία που παρέχει επαγγελματική στήριξη και καθοδήγηση, έχοντας ως επίκεντρο

το ίδιο το άτομο και ως στόχο την ενδυνάμωση και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του,

προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της θέσης του. 

Επιπλέον  το  coaching  ορίζεται  ως  επαγγελματική  καθοδήγηση  στελεχών  που

εισάγονται  σε  μία  επιχείρηση  με  σκοπό  την  ενδυνάμωσή  τους  και  την  κάλυψη  των

επιχειρησιακών αναγκών. Μέσω της καθοδήγησης του coach, το στέλεχος αντιλαμβάνεται

τις ικανότητές του και μπορεί να καθορίζει τους στόχους του και τον τρόπο επίτευξής τους.

Ο coach αποτελεί το πρότυπο που συντελεί στην επαγγελματική ανάπτυξη του στελέχους

προκειμένου αυτό να ανταποκριθεί με το βέλτιστο δυνατό τρόπο στις νέες ανάγκες και

προκλήσεις  που  ανακύπτουν.  Το  «εγώ»  του  ατόμου  αναπροσδιορίζεται  πάνω  σε  νέες

βάσεις.  Το  coaching  κρίνεται  πλέον  αναγκαίο  για  τον  επιχειρηματικό τομέα,  καθώς  οι

ηγέτες των επιχειρήσεων γνωρίζουν πως δεν είναι σε θέση να προχωρήσουν προς τη σωστή
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κατεύθυνση χωρίς προηγουμένως να εκπαιδεύσουν τα στελέχη τους προκειμένου αυτά να

ανταποκριθούν στις αλλαγές των εξωτερικών συνθηκών.

Το  coaching  απελευθερώνει  το  δυναμικό  των  ανθρώπων  και  τους  βοηθά  να

μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους. Μέσω αυτού, περισσότερο τους βοηθάς να μάθουν,

παρά τους διδάσκεις (Whitmore, 1996).  Σύμφωνα με τους  Zeus & Skiffington (2000),  το

coaching ορίζεται ως μια συζήτηση, ένας διάλογος, μέσω του οποίου ο coach και ο coachee

αλληλεπιδρούν  μέσω  μιας  δυναμικής  ανταλλαγής  με  σκοπό  την  επίτευξη  στόχων,  τη

βελτίωση των  επιδόσεων και  την  πορεία  του  coachee  προς  τα  εμπρός  για  μεγαλύτερη

επιτυχία.

O όρος  coaching  σημαίνει  διαφορετικά  πράγματα για  διαφορετικά  άτομα,  αλλά

σύμφωνα με το Sugget (2006) περιλαμβάνει τρία στοιχεία: την εστίαση στους στόχους του

κατευθυνόμενου  (coachee), τη χρησιμοποίηση ερωτήσεων με σκοπό τη δημιουργία ενός

κοινού σχεδίου δράσης και τις τρεις γενικές δεξιότητες της ακρόασης, της ώθησης προς

δράση και  της  ικανότητα του να θέτεις  ερωτήσεις.  Πρόκειται  για  επένδυση,  τόσο από

άποψη χρόνου, όσο και χρήματος, που παρέχει ωφέλη τόσο για το προσωπικό όσο και για

τους  μαθητές  και  οικοδομεί  οργανωσιακή  δυναμική.  Πρόκειται  για  δύο  στενά

συνδεδεμένες έννοιες, καθώς το mentoring αναφέρεται στην καθοδήγηση και υποστήριξη

από  το  μέντορα  έχοντας  ως  γενικότερο  στόχο  την  επαγγελματική  σταδιοδρομία  του

καθοδηγούμενου  και  περιλαμβάνει  ορισμένες  στρατηγικές  και  στάσεις  ζωής  για  την

επίτευξη  του  στόχου  αυτού,  ενώ  το  coaching  μεριμνά  για  την  εφαρμογή  ορισμένων

τεχνικών υπό την επαγρύπνηση του coach στοχεύοντας στη περάτωση των στόχων που

έχουν ήδη τεθεί  από το μέντορα. Αν και  γίνεται  συχνή σύγχυση μεταξύ των όρων,  το

coaching  και  το  mentoring  παρουσιάζουν  σημαντικές  διαφορές  μεταξύ  τους,  οι  οποίες

μπορούν να συνοψιστούν σε τρία βασικά σημεία: Η πρώτη διαφορά αφορά την προέλευσή

τους,  καθώς ο coach είναι  ένας επαγγελματίας εκτός της εταιρίας που έχει εκπαιδευτεί

κατάλληλα για την καθοδήγηση των μελών που του έχουν ανατεθεί.  Ο Μέντορας είναι

στην πλειονότητα των περιπτώσεων ένα ανώτερο επαγγελματικό στέλεχος που διαθέτει

πολλά χρόνια επαγγελματικής εργασιακής εμπειρίας. Ο Μέντορας μπορεί να υποβάλει σε

δοκιμασία τις πεποιθήσεις και τη δέσμευση του καθοδηγούμενου και η σχέση είναι ένας

προς έναν. Ο coach συνεργάζεται με τον coachee για την επίλυση προβλημάτων και την

καλλιέργεια των δεξιοτήτων του. Το  coaching αποσκοπεί στην βελτίωση των ικανοτήτων

και την ανάπτυξη τους ατόμου, χωρίς ωστόσο να επικεντρώνεται σε ορισμένο αντικείμενο

πάνω  στο  οποίο  θα  δομηθεί  ολόκληρη  η  διαδικασία.  Στις  περισσότερες  περιπτώσεις
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αποσκοπεί  σε  καλύτερη  επικοινωνία  και  συνεργασία,  καθώς  και  καλλιέργεια  ηγετικών

ικανοτήτων. 

Αντιθέτως,  το  mentoring  επικεντρώνεται  σε  έναν  ορισμένο  στόχο,  όπως  τα

οικονομικά και το marketing, καθώς αποτελεί έναν τρόπο μεταλαμπάδευσης της εμπειρίας

του μέντορα σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Μία ακόμα σημαντική διαφορά είναι ο στόχος

των δύο μεθόδων: το coaching έχει ως σκοπό την απόκτηση αυτογνωσίας από το άτομο και

την κατανόηση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του. Το άτομο εκπαιδεύεται να θέτει

στόχους και να ανακαλύπτει τον πλέον εφικτό για το ίδιο τρόπο επίτευξής τους. Ο coach

επικεντρώνεται στο παρόν και το μέλλον και πρεσβεύει το «προπονητικό» στυλ, που συχνά

ενέχει το στοιχείο της πρόκλησης.

Από  την  άλλη  πλευρά,  το  mentoring  εστιάζεται  στην  εκμάθηση  τακτικών

προκειμένου ο εργαζόμενος να αναρριχηθεί εντός της επιχείρησης και να είναι σε θέση να

αντιμετωπίσει  τις  προκλήσεις  του  αντικειμένου  του.  Επικεντρώνεται  προτίστως  στο

τεχνικό μέρος των δεξιοτήτων που αφορούν ένα αντικείμενο και παρέχει συμβουλές και

κατευθυντήριες οδηγίες. Το mentoring έχει ως βάση τη μεταλαμπάδευση της εμπειρικής

γνώσης του μέντορα. 

Το  coaching  στηρίζεται  στις  διαδικασίες  εσωτερικής  αλλαγής  του  ατόμου.

Αναγκαία προϋπόθεση για την πρόοδο του ατόμου θεωρείται η αποδοχή του εαυτού του,

προκειμένου  το  άτομο  να  καταστεί  ικανο,  χρησιμοποιώντας  τις  δικές  του  προσωπικές

ικανότητες,  να ανακαλύψει  τις  δικές  του λύσεις  που θα  το βοηθήσουν να χαράξει  την

απαιτούμενη πορεία προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του. 

Μία σημαντική ομοιότητα μεταξύ mentoring και coaching είναι η εξής: και τα δύο

προωθούν τη  διαδικασία  μάθησης,  προκειμένου τα  άτομα  να  κατακτήσουν  ορισμένους

προσωπικούς  ή  επαγγελματικούς  στόχους  χάρη  στην  εκπαίδευση  και  την  παροχή

συμβουλών και καθοδήγησης. Και οι δύο ρόλοι στηρίζονται στην επικοινωνία μεταξύ των

συμμετεχόντων μερών και αποσκοπούν στη βελτίωση την ικανοτήτων και γνώσεων του

ατόμου προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του.

Η  βασική  διαφορά  τους  έγκειται  στο  γεγονός  πως  ο  coach  επικεντρώνεται  σε

ορισμένους  στόχους  και  ωθεί  τον  coachee  στην  εκμάθηση  των  συμπεριφορών  και

δεξιοτήτων που απαιτούνται προκειμένου να φέρει εις πέρας την εργασία του εντός των

προσυμφωνηθέντων παραμέτρων. Με τον τρόπο αυτό η εργασία είναι καθορισμένη και

εκτελείται με σαφείς στόχους και χρονοδιαγράμματα. 
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Ο Μέντορας,  ωστόσο,  επικεντρώνεται  στις  ανάγκες  του  καθοδηγούμενου  και  η

στήριξη αφορά θέματα και στόχους της επαγγελματικής ζωής τα οποία ο μέντορας τον

βοηθάει να επιτύχει.  Η αντιμετώπιση των θεμάτων μπορεί να είναι πιο φιλοσοφική και

εστιασμένη σε βιοθεωρίες και συμπεριφορές αντί για σαφώς καθορισμένες δεξιότητες. Η

επικοινωνία  μέντορα  και  καθοδηγούμενου  είναι  δυνατόν  να  περιλαμβάνει

χρονοδιαγράμματα,  αλλά  επίκεντρο  αποτελεί  το  άτομο  και  όχι  ορισμένες  εργασίες  ή

στόχοι.

Το mentoring αποτελεί μια πολύ πιο ασαφή διαδικασία σε σύγκριση με το coaching

καθώς εστιάζεται  περισσότερο στην ατομική πορεία  του καθοδηγούμενου.  Αντιθέτως ο

coach  είναι  επιφορτισμένος  με  την  καθημερινή  επίβλεψη του coachee,  η  οποία  αφορά

σαφώς  οριοθετημένες  δραστηριότητες  που  αποσκοπούν  στην  επίτευξη  των  στόχων,  τη

βελτίωση  της  αυτογνωσίας,  την  καλλιέργεια  άγνωστων  ως  τότε  δυνατοτήτων  και  την

αντιμετώπιση  αναπτυξιακών  εμποδίων,  έχοντας  ως  προτεραιότητα  τον  οργανισμό  στον

οποίο ανήκει ο coachee.

Εν κατακλείδι,  τόσο το  mentoring  όσο και  το  coaching είναι  αναγκαία  για την

ανάπτυξη  του  κοινωνικού  συνόλου  και  την  εύρυθμη  λειτουργία  των  οργανισμών.  Η

επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη είναι υψίστης σημασίας. Οι επιχειρήσεις αποτελούν

μικρογραφία  της  κοινωνίας  και  είναι  εξίσου  σημαντικό  να  στελεχώνονται  από

εργαζομένους  πρόθυμους,  συνεργατικούς  και  αλληλέγγυους  με  την  τοποθέτηση

προπονητών-μεντόρων σε σημαντικές θέσεις οι οποίοι θα συμβουλεύουν, θα καθοδηγούν

και θα επιλέγουν συνεργάτες που θα αποδώσουν τα μέγιστα παραγωγικά αποτελέσματα.
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1.3. Ο θεσμός του Μέντορα στην ελληνική πραγματικότητα

Η  ελληνική  πραγματικότητα  είναι  πολύπλοκη  και  παρουσιάζει  μια  σειρά

συγκυριακών  παραγόντων,  η  οποία  μεταβάλλεται  συνεχώς  λόγω  μιας  πληθώρας

εψωτερικών  και  εξωτερικών  μεταβλητών.  Ωστόσο,  κρίνεται  ως  επείγουσα  ανάγκη  να

προσαρμόζεται διαρκώς στην ολοένα μεταβαλλόμενη πραγματικότητα (Μελεκάνης, 2005,

σσ.  30,  36).  Κατά  την  πορεία  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας,  ο  εκπαιδευτικός

συστηματικοποιεί  τις  εμπειρίες  και  γνώσεις  που  διαθέτει,  προκειμένου  να  πετύχει  το

καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Οι νεοαποκτηθείσες γνώσεις και εμπειρίες κατά τη

διάρκεια  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας,  ενσωματώνονται  στο  οπλοστάσιό  του,

προκειμένου  να  είναι  σε  θέση  να  τις  χρησιμοποιήσει  στο  μέλλον.  Όσον  αφορά  τους

νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, η συστηματική γνώση που αποκτούν κατά την εκπαίδευσή

τους, είναι υψίστης σημασίας, καθώς αυτή συνιστά το ευρετήριο της εκπαιδευτικής πράξης

(Giesecke, 1987, pp. 12,16).

Τα  πρώτα  χρόνια  υπηρεσίας  του  νεοδιόριστου  εκπαιδευτικού,  αποτελούν  μια

γέφυρα που συνδέει τη βασική εκπαίδευση με την άσκηση των καθηκόντων του. Αυτή η

μεταβατική περίοδος αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση και έχει ύψιστη σημασία τόσο για

την προσωπική όσο και για την επαγγελματική του ανάπτυξη. Η εξελικτική πορεία του

νέου εκπαιδευτικού μπορεί να περιγραφεί με ένα μοντέλο τριών σταδίων:

Στο  πρώτο  στάδιο  το  ενδιαφέρον  του  εκπαιδευτικού  επικεντρώνεται  σε  θέματα

επιβίωσης,  όπως  η  διατήρηση  της  πειθαρχίας  εντός  της  σχολικής  τάξης,  η  επιτυχής

αποδοχή  του  από  τους  μαθητές  και  τους  συναδέλφους  του,  ο  προσωπικός  του  φόβος

αποτυχίας,  κ.α.  Στο  δεύτερο  στάδιο  τον  απασχολούν  προκλήσεις  που  αφορούν  τη

διδακτική, τα διδακτικά μέσα, το διαθέσιμο χρόνο κ.α. Στο τρίτο στάδιο η προσοχή του

εστιάζεται  στον  προβληματισμό  του  γύρω  από  θέματα  που  αφορούν  κοινωνικές  και

συναισθηματικές  ανάγκες  των  μαθητών,  μαθησιακές  δυσκολίες,  κ.ά.  (Μαυρογιώργος,

1996, σσ. 95-96). 

Σε  μία  διαχρονική  μελέτη,  οι  ερευνητές  κατέληξαν  στο  συμπέρασμα  πως  το

ποσοστό των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών που δηλώνουν πως η εργασιακή ζωή τους

προκαλεί  άγχος  είναι  ιδιαίτερα  αυξημένο.  Ακόμη  και  για  τους  εκπαιδευτικούς  που

αναφέρουν  πως  είναι  ικανοποιημένοι,  ο  συγκεκριμένος  τύπος  άγχους  προκαλεί

υπονόμευση  της  ικανοποίησής  τους  (Sorcinelli,  1992,  p.  27).  Η  διαπίστωση  πως  οι

εκπαιδευτικοί αποτελούν μια ομάδα με υψηλά επίπεδα επαγγελματικού άγχους είναι στενά
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συνδεδεμένη με παράγοντες όπως η επαγγελματική σταδιοδρομία τους, ο τρόπος που είναι

οργανωμένο  το  σχολείο,  οι  δύσκολες  εργασιακές  συνθήκες,  η  ανεπάρκεια  πηγών

εκπαιδευτικού υλικού και η ελλιπής παροχή υποστήριξης (Μλεκάνης, 2005, σ. 37).

Σύμφωνα  με  τον  Μαυρογιώργο  (1996)  κατά  τη  διάρκεια  της  περιόδου

ενσωμάτωσης των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών, λαμβάνουν χώρα δραστικές αλλαγές

όσον  αφορά  τον  προσανατολισμό,  την  υιοθέτηση  ιδεών  και  την  επαγγελματική

συμπεριφορά  των  νέων  εκπαιδευτικών,  η  οποία  διακρίνεται  από  μια  μεταστροφή  από

προοδευτικές  ιδέες  σε  πιο  συντηρητικές.  Ο  βασικός  παράγοντας  που  διαφοροποιεί  τη

συμπεριφορά  του  νεοδιοριζόμενου  είναι  η  γραφειοκρατική  οργάνωση  της  σχολικής

μονάδας στην οποία είναι υποχρεωμένος να προσαρμοστεί. Η αλλαγή αυτή συμβαίνει διότι

η αίθουσα διδασκαλίας και το σχολικό περιβάλλον έχουν διαφορετικές και συχνά αντίθετες

απαιτήσεις  από  την  εικόνα  που  έχει  σχηματίσει  ο  εκπαιδευτικός  κατά  το  στάδιο  της

βασικής του εκπαίδευσης.

Ωστόσο, είναι γεγονός πως η βασική εκπαίδευση παρέχει γόνιμο έδαφος για την

καλλιέργεια  θέσεων  και  αξιών  που  αναφέρονται  περισσότερο  σε  ιδεατές  καταστάσεις,

παρά  στην  πραγματικότητα.  Αυτή  η  αναντιστοιχία  προκαλεί  στους  νεοδιόριστους

εκπαιδευτικούς  έντονη  αβεβαιότητα,  η  οποία  έχει  ως  αποτέλεσμα  την  υιοθέτηση

μηχανισμών  προσαρμογής  και  αναθεώρησης  των  απόψεών  του,  με  αποσκοπό  την

επιβίωση. Το γεγονός πως η εργασία του εκπαιδευτικού χαρακτηρίζεται από φυσική και

ψυχολογική απομόνωση, συντελεί στην επιδείνωση της κατάστασης. Για το λόγο αυτό ο

νεοδιόριστος  έρχεται  αντιμέτωπος  με  ένα  σημαντικό  αριθμό  προβλημάτων,  τα  οποία

μπορούν να επιλυθούν αν του παρασχεθεί βοήθεια και στήριξη, προκειμένου να καταστεί

ικανός  να  διαμορφώσει  εξατομικευμένους  τρόπους  επίλυσης  των  προβλημάτων  που

προκύπουν εντός της σχολικής μονάδας (Μαυρογιώργος, 1996, σσ. 95-96).
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1.3.1. Ο θεσμός του Μέντορα στην διεθνή έρευνα

Στο  Beyond PD:  Teacher Professional Learning in High-Performing Systems

(Jensen et al,  2016)  αναφέρονται  στις  πρακτικές  της  Σιγκαπούρης,  της  Σαγκάη  όπου

εφαρμόστηκε αποτελεσματικά ο θεσμός του Μέντορα. Οι χώρες αυτές έχουν συστήματα

εκπαίδευσης με πολύ ψηλή απόδοση.

Στη Σιγκαπούρη ο Μέντορας μέσα από παρατήρηση καταγράφει τις ανάγκες που

προκύπτουν και παρεμβαίνει αναλόγως ενισχύοντας την συνεργασία μεταξύ των μελών του

σχολείου. Η συμμετοχή σε πρόγραμμα καθοδήγησης του εκπαιδευτικού θεωρείται μεγάλης

σημασίας και είναι κομμάτι των καθηκόντων του. Η καθοδήγηση είναι διαρκής συμβάλλει

στην επαγγελματική ανθεκτικότητα του ατόμου, ξεκινά από την ανάληψη υπηρεσίας και

διαρκεί σε όλο το χρόνο της σταδιοδρομομίας.

Συγκεκριμένα στη Σαγκάη ο Μέντορας είναι έμπειρος εκπαιδευτικός που διδάσκει

στο σχολείο ή ο Master teacher (καταξιωμένος Μέντορας με εξειδίκευση άλλου σχολείου).

Μέντορα έχει όχι μόνο ο νεοεισερχόμενος εκπαιδευτικός αλλά όλοι οι εκπαιδευτικοί. Ο

Μέντορας επισκέπτεται την τάξη κάθε εβδομάδα και μέσα από παρατήρηση καταγράφει τα

θέματα που προκύπτουν και παρεμβαίνει ανάλογα. Με τις τακτικές επισκέψεις του στις

τάξεις  και  την  ανατροφοδότηση,  οι  mentees βελτιώνονται  σε  πολλαπλά  επίπεδα.  Ο

Μέντορας  παρέχει  παιδαγωγικές  γνώσεις,  κατευθύνσεις  σε  θέματα  διδακτικής  και

ψυχολογίας.  Ετοιμάζει  ασκήσεις,  σχέδια  μαθήματος,  φύλλα  αξιολόγησης  και

υποδειγματικές  διδασκαλίες  δημιουργώντας  ένα  ασφαλές  περιβάλλον για την  εισαγωγή

νέων πρακτικών και μεθόδων. Ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς και η κριτική την οποία

ασκεί είναι εποικοδομητική. Αξιολογείται από τους εκπαιδευτικούς που καθοδηγεί mentees

ως  προς  την  αποτελεσματικότητά  του.  Οι  καταξιωμένοι  Μέντορες  (Master teacher)

προσφέρουν καθοδηγητικό έργο, όχι μόνο στο σχολείο που υπηρετούν αλλά και σε σχολεία

όμορα.

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λίγη προϋπηρεσία και εμπειρία έχουν δύο Μέντορες:

Έναν  για  μεθοδολογία  και  διδακτική  γνωστικού  αντικειμένου  και  έναν  για  διαχείρηση

κρίσωεν, συμπεριφορών και γενικότερα τάξης. Οι νέοι εκπαιδευτικοί επισκέπτονται έως

τρεις φορές την εβδομάδα τάξεις και στο τέλος του σχολικού έτους αξιολογούνται για να

πιστοποιηθούν.

Ανακεφαλαιώνοντας,  στο πρώτο κεφάλαιο  έγινε εναφορά γενικά  στο θεσμό του

Μέντορα, στην ιστορική αναδρομή και διασαφανίστηκαν οι κυριότεροι όροι του, δηλαδή

το mentoring κα το coaching. Κατόπιν, αναλύθηκε ο θεσμός του Μέντορα  σύμφωνα με
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την ελληνική βιβλιογραφία και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα παραδείγματα επιτυχούς

εφαρμογής του θεσμού αυτού σε χώρες όπως η Σιγκαπούρη και η Σαγκάη. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στο τι προβλέπει το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο

για τον θεσμό του Μέντορα, ποια είναι τα κριτήρια επιλογής των Μεντόρων και τι είναι

συμβουλευτική καθοδήγηση. Στο τέλος του δευτέρου κεφαλαίου θα αναφερθούν οι νέες

προσεγγίσεις που αφορούν τον θεσμό του Μέντορα και τη μεντορική σχέση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.1.Νομοθετικό πλαίσιο

Στα  δημόσια  σχολεία  της  Κύπρου  από  το  2008  έως  το  2013  εφαρμόστηκε

Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών και Μεντόρων.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ήταν υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση

του  επιμορφωτικού  προγράμματος.  Στο  πρόγραμμα  αυτό  είχαν  την  δυνατότητα  να

συμμετέχουν εκπαιδευτικοί  Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και

Μέσης  Επαγγελματικής  και  Τεχνικής  Εκπαίδευσης.  Το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο

(ΕΚΤ) χρηματοδότησε κατά 85% το συγκεκριμένο Πρόγραμμα που αφορούσε την Μέση

Εκπαίδευση και για το υπόλοιπο 15% χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους. Είχε τον

τίτλο  Ανάπτυξη  του  Ανθρώπινου  Δυναμικού  και  Προσαρμοστικότητα (Μπαγάκης  και

Τσίγκου,  σ. 29).

Στο  σύστημα  εκπαίδευσης  της  Ελλάδας  θεσμοθετήθηκε  το  1985  η  εισαγωγική

επιμόρφωση  των  νεοεισερχομένων  εκπαιδευτικών  στα  Περιφερειακά  Επιμορφωτικά

Κέντρα  (Π.Ε.Κ.).  Μέσα  από  μια  σύντομη  χρονικά  φάση  επιμόρφωσης  στα  Π.Ε.Κ  ο

νεοδιόριστος  επικαιροποιεί  τις  θεωρητικές  του  γνώσεις,  επιμορφώνεται  σε  νέα

επιστημονικά δεδομένα, εμπλουτίζει και εφαρμόζει τις γνώσεις του σε πρακτικό επίπεδο

(Ν.1566/1985, άρθρο 28).

Στις  19  Μαΐου  του  2010,  το  Υπουργείο  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  Και

Θρησκευμάτων,  εισήγαγε  το  θεσμό  του  μέντορα  για  τους  νεοδιοριζόμενους

εκπαιδευτικούς. Η δημοσίευση έλαβε χώρα στο Άρθρο 4, του Νόμου υπ' αριθμόν 3848, με

τίτλο  Αναβάθμιση  του  ρόλου  του  εκπαιδευτικού-καθιέρωση  κανόνων  αξιολόγησης  και

αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.

Το  κεφάλαιο  Α με  τίτλο  Κάλυψη  θέσεων  και  αναγκών  της  Πρωτοβάθμιας  και

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νόμου και πιο συγκεκριμένα το Άρθρο 4 «Διορισμός και

τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών» περιγράφει τον θεσμό του μέντορα και

αναφέρει τα ακόλουθα για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς, στις παραγράφους 5, 6

και  7:  1)  Παράγραφος  5:  «Ο  νεοδιοριζόμενος  εκπαιδευτικός  υπηρετεί  επί  δύο  έτη  ως

δόκιμος εκπαιδευτικός προκειμένου να προετοιμασθεί για να αναλάβει πλήρως το διδακτικό

και εκπαιδευτικό του έργο. Η προετοιμασία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εξοικείωση του

νεοδιοριζόμενου  εκπαιδευτικού  με  το  εκπαιδευτικό  περιβάλλον  και  την  εισαγωγική
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επιμόρφωση», 2) Παράγραφος 6: «Για την καθοδήγηση και υποστήριξη του νεοδιοριζόμενου

εκπαιδευτικού ορίζεται από τον αρμόδιο σχολικό σύμβουλο σε συνεργασία με το διευθυντή

της σχολικής μονάδας, ο μέντοράς του. Ο μέντορας πρέπει να έχει μεγάλη εκπαιδευτική και

διδακτική εμπειρία και να υπηρετεί ως εκπαιδευτικός στην ίδια σχολική μονάδα ή την ίδια

ομάδα  σχολείων»,  3)  Παράγραφος  7:  «Το περιεχόμενο  και  η  διάρκεια  της  εισαγωγικής

επιμόρφωσης, τα ειδικότερα προσόντα των μεντόρων, ο τρόπος επιλογής τους, τα ειδικότερα

καθήκοντά  τους,  καθώς  και  κάθε  αναγκαία  λεπτομέρεια,  καθορίζονται  με  απόφαση  του

Υπουργού  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων,  που  δημοσιεύεται  στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». 

Ο  θεσμός  του  μέντορα  αναφέρεται  και  στο  κεφάλαιο  Β  του  ίδιου  Νόμου,  με

τίτλο Επιλογή  στελεχών  της  εκπαίδευσης και  ειδικότερα  στο  Άρθρο  13  «Αποτίμηση

κριτηρίων  επιλογής  σχολικών  συμβούλων».  Στο  συγκεκριμένο  άρθρο  αναφέρονται  ως

κριτήρια επιλογής των σχολικών συμβούλων το κριτήριο της επιστημονικής-παιδαγωγικής

οργάνωσης  και  επιμόρφωσης,  καθώς  και  το  κριτήριο  της  υπηρεσιακής  κατάστασης,

μεντορικής και διοικητικής εμπειρίας. Όσον αφορά την μεντορική και διοικητική εμπειρία,

σε αυτήν συνυπολογίζεται και η παροχή καθοδήγησης προς νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς.

 Στο ίδιο κεφάλαιο υπάρχει και το Άρθρο 15 με τίτλο «Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων

τμημάτων, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., υπεύθυνων τομέων Σ.Ε.Κ. και

προϊσταμένων  νηπιαγωγείων  και  ολιγοθέσιων δημοτικών  σχολείων» το  οποίο  αναφέρει

πως  ένα  από  τα  κύρια  κριτήρια  επιλογής  των  στελεχών  αποτελεί  «η  γνώση  του

αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από την υπηρεσιακή κατάσταση

και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική εκπαιδευτική εμπειρία του

υποψηφίου,  αλλά  και  την  προϋπηρεσία  σε  άσκηση  διοικητικού  έργου,  ή  την  άσκηση

καθηκόντων μέντορα» (Ν. 3848/2010, σσ. 1439, 1441, 1447,1449).

Ο θεσμός του μέντορα υπάρχει και στο νόμο υπ'αριθμόν 4009, ο οποίος είχε δημοσιευτεί

στην  Ελλάδα  στις  6  Σεπτεμβρίου  του  2011,  από  το  Υπουργείο  Παιδείας,  Δια  Βίου

Μάθησης και Θρησκευμάτων και έχει τίτλο «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας

των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». Το Κεφάλαιο Θ

«Οικονομικά των Α.Ε.Ι.» περιγράφει πως ένας από τους κύριους στόχους του γραφείου

είναι «να οργανώνει επαφές με μέντορες για τους φοιτητές και αποφοίτους του ιδρύματος»

(Ν. 4009/2011, σσ. 4255, 4284).

Οι (Μπαγάκης & Τσίγκου, σ. 30) αναφέρουν ότι το 2009  οι Υπουργοί Παιδείας των

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν σε υπουργική συνάντηση την στήριξη των
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νεοδιόριστων  εκπαιδευτικών  και  ένα  χρόνο  αργότερα   σε  έγγραφο  της  Ευρωπαϊκής

Επιτροπής γίνεται  εκτενής  μνεία στο  mentoring (European Commission,  2010).  Κύριος

σκοπός ήταν η ένταξη των νέων εκπαιδευτικών στο σχολικό πλαίσιο (Department for Edu-

cation and Employment, 1999) με την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Γίνεται επικαιροποίηση της

αρχικής κατάρτισης (initial training), της τυχόν προϋπηρεσίας (pre-service training) και της

συνεχιζόμενης κατάρτισης του προσωπικού (Department for Education and Employment,

1999, Bubb, 2001, Early,2004).
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2.2.Κριτήρια επιλογής και κατάρτισης Μεντόρων

Ο  θεσμός  του  Μέντορα  έχει  μεγάλη  σημασία  και  για  το  λόγο  αυτό  κρίνεται

αναγκαία η εκπαίδευση και  προετοιμασία των μεντόρων  (Coleman,  1997;  Early,  1993;

Huling-Austin, 1992; Ponticell & Zepeda, 1997; Rippon & Martin, 2003; Totterdell et al,

2002) και η παροχή επαρκούς χρόνου προκειμένου να μπορέσουν να εκτελέσουν τον ρόλο

τους (Commonwealth Department of Education, Science and Training, 2002).

Οι διάφορες έρευνες και η βιβλιογραφία παρουσιάζουν διαφορές σχετικά με τον

τρόπο ορισμού του νέου και του έμπειρου εκπαιδευτικού. Οι Storey (2000), Patrick (2011)

και  LoCasale-Crouch J.et al (2012),  αποδίδουν σε νέους  εκπαιδευτικούς ένα έως πέντε

χρόνια  προϋπηρεσίας.  Η  Katz  (1972)  υποστηρίζει  πως  με  βάση  το  δικό  της  μοντέλο

εξέλιξης, όλοι οι νέοι εκπαιδευτικοί διέρχονται από τέσσερα διακριτά εξελικτικά στάδια.

Το  πρώτο  στάδιο  λαμβάνει  χώρα  κατά  τη  διάρκεια  του  πρώτου  χρόνου  εργασίας  και

καλείται στάδιο της «επιβίωσης». Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού ο εκπαιδευτικός

διακατέχεται από άγχος και ανασφάλεια και επιζητεί πρακτικές συμβουλές προκειμένου να

μπορέσει να διαχειριστεί την τάξη επιτυχώς έως το τέλος του σχολικού έτους. Το δεύτερο

στάδιο εξέλιξης ξεκινά στο τέλος  της  πρώτης σχολικής χρονιάς  και  ονομάζεται  στάδιο

«σταθεροποίησης».  Κατά  τη  διάρκεια  του  σταδίου  αυτού  ο  νέος  εκπαιδευτικός

επικεντρώνει την προσοχή του στις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή. Αναζητεί ιδέες και

εκπαιδευτικό υλικό που θα τον βοηθήσει στην παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης προς

κάθε μαθητή, με βάση τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές του ανάγκες. Ο τρίτος και τέταρτος

χρόνος  εργασίας  αποτελούν  το  στάδιο  ανανέωσης  του  εκπαιδευτικού.  Ο  νέος

εκπαιδευτικός  διερευνά  νέες  στρατηγικές  και  πρακτικές  προκειμένου  να  αυξήσει  την

παραγωγικότητά  του.  Μέσω  της  συμμετοχής  σε  προγράμματα  επιμόρφωσης  και  της

ανταλλαγής  ιδεών  με  συναδέλφους  καλλιεργεί  νέες  δεξιότητες  και  βελτιώνει  τις

εκπαιδευτικές του μεθόδους. Επειδή οι εκπαιδευτικοί έχουν διαφορετικές προσωπικότητες

και διαφορετικούς ρυθμούς εξέλιξης είναι δυνατόν ορισμένοι εκπαιδευτικοί να διανύσουν

ταχύτατα  τα  προαναφερθέντα  στάδια  και  να  φτάσουν  στο  τελευταίο  στάδιο  κατά  τη

διάρκεια  του  τρίτου  χρόνου  εργασίας  τους.  Ωστόσο  στις  περισσότερες  περιπτώσεις  η

κατάκτηση του σταδίου αυτού γίνεται κατά τη διάρκεια του πέμπτου χρόνου ή ακόμη και

αργότερα. Ο εκπαιδευτικός είναι επικεντρωμένος σε πιο βαθιές αναζητήσεις και λιγότερο

απτές έννοιες. Διερευνά διάφορες παιδαγωγικές φιλοσοφίες με σκοπό να αφήσει το δικό
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του  στίγμα  στην  εκπαίδευση.  Επομένως,  για  να  καταστεί  ώριμος  παιδαγωγικά  ένας

εκπαιδευτικός είναι αναγκαία περίπου πέντε χρόνια υπηρεσίας.

Η  Ladd  (2008)  υποστηρίζει  πως  οι  εκπαιδευτικοί  που  διαθέτουν  εμπειρία

μεγαλύτερη των είκοσι ετών παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από μη

έμπειρους  εκπαιδευτικούς.  Ωστόσο,  συγκρινόμενοι  με  εκπαιδευτικούς  με  πέντε  χρόνια

εμπειρίας, η διαφορά ήταν πολύ μικρότερη και υπέρ των πιο έμπειρων εκπαιδευτικών. Οι

Ηνωμένες  Πολιτείες  Αμερικής  και  η  Αυστραλία  παρουσιάζουν  υψηλά  ποσοστά

εγκατάλειψης του επαγγέλματος από νέους εκπαιδευτικούς.Έρευνες που έχουν διεξαχθεί

στην Αμερική από τους Ingersol και Smith (2003), Murnane, Singer, Willet, Kemple και

Olsen (1991),  Huling και Austin (1990),  Hafner και Owings (1991),  το 50% των νέων

εκπαιδευτικών αποφασίζει  να εγκαταλείψει  το επάγγελμά του εντός  των πρώτων πέντε

χρόνων εξάσκησης. Σύμφωνα με τους Ewing και Manuel (2005), στην Αυστραλία το 1/3

των νέων εκπαιδευτικών εγκαταλείπει το επάγγελμα εντός των πρώτων πέντε χρόνων.

Στην  Ελλάδα  δεν  εμφανίζεται  το  φαινόμενο  εγκατάλειψης  του  εκπαιδευτικού

επαγγέλματος. Με βάση τις προαναφερθείσες έρευνες τα πρώτα πέντε χρόνια εμπειρίας

αποτελούν ένα κρίσιμο σημείο για τον εκπαιδευτικό που κατακτά ένα επίπεδο ωριμότητας.

Οι  εκπαιδευτικοί  που  έχουν  έως  πέντε  χρόνια  προϋπηρεσίας,  θεωρούνται  νέοι,  ενώ  οι

εκπαιδευτικοί με περισσότερα από πέντε χρόνια προϋπηρεσίας αναφέρονται ως έμπειροι

στη  διδασκαλία. Οι  προκλήσεις  ενός  νέου  εκπαιδευτικού  που  καθιστούν  αναγκαία  την

ύπαρξη ενός μέντορα.

 Οι  νέοι  εκπαιδευτικοί  έρχονται  αντιμέτωποι  με  πολλαπλές  προκλήσεις  σε

διάφορους  τομείς  των  επαγγελματικών  τους  καθηκόντων.  Ένας  πολύ  βασικός  τομέας

αφορά τη διαχείριση της σχολικής τάξης. Στην αρχή της καριέρας του ο νέος εκπαιδευτικός

βιώνει ως πρόκληση το γεγονός πως βρίσκεται μόνος σε μία σχολική τάξη. Όσο διαρκεί η

διδακτική ώρα είναι απομονωμένος από τους συναδέλφους του και πρέπει να αντιμετωπίζει

όλες  τις  δυσκολίες  μόνος  του.  Παρ’ όλο που οι  νέοι  εκπαιδευτικοί  διαθέτουν σπουδές

χρόνων στο Πανεπιστήμιο, δεν είναι δυνατόν να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για όλες

τις πιθανές περιπτώσεις και επειδή ο κάθε μαθητής είναι μία μοναδική περίπτωση και έχει

τις  δικές  του  ιδιαιτερότητες,  ο  εκπαιδευτικός  αισθάνεται  άγχος  και  ανασφάλεια  καθώς

απαιτείται  από  αυτόν  να  αποδείξει  τις  ικανότητές  του  ενώπιον  των  γονέων,  των

συναδέλφων και της διεύθυνσης.

Επιπλέον, παρουσιάζονται δυσκολίες στους τομείς της αξιολόγησης και του τρόπου

με  τον  οποίο  είναι  οργανωμένο  το  διδακτικό  υλικό.  Ο νέος  εκπαιδευτικός  οφείλει  να
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προετοιμάσει την πορεία του μαθήματος, τη διδακτική μέθοδο και το εκπαιδευτικό υλικό

που θα χρησιμοποιήσει από την αρχή του κάθε μαθήματος. Η εργασία αυτή έχει πολλές

απαιτήσεις και μειώνει τον χρόνο του εκπαιδευτικού. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους

ο νέος εκπαιδευτικός καλείται να επιλύσει προσωπικά διλήμματα. Παραδείγματος χάριν, σε

περιπτώσεις παράδοσης των βαθμολογιών τριμήνου στο δημοτικό μπορεί να αναρωτηθεί

αν πρέπει να επιβραβεύσει τις επιδόσεις ή την προσπάθεια. 

Μία άλλη δυσκολία που καλείται να αντιμετωπίσει ο νέος εκπαιδευτικός είναι η

χρησιμοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών και λογισμικών κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Υπολογιστές που δυσλειτουργούν και προτζέκτορες με ασαφή εικόνα είναι  σε θέση να

διαταράξουν την οργανωμένη διδακτική πορεία, με αποτέλεσμα ο νέος εκπαιδευτικός να

αισθανθεί άγχος και να δυσκολευτεί να επιλύσει το πρόβλημα.

Συχνά καταλαμβάνεται από συναισθήματα ανεπάρκειας και ανημπόριας, ωστόσο

δεν τολμά να μοιραστεί τις σκέψεις του με τους υπόλοιπους συναδέλφους ή τη διεύθυνση

φοβούμενος πως θα κριθεί ακατάλληλος και θα τεθεί σε κίνδυνο το επαγγελματικό του

μέλλον (Mathison, 1996).

Στα  προαναφερθέντα  προβλήματα  προστίθενται  κι  άλλα,  μη  σχετιζόμενα  με  τη

διδασκαλία.  Ένα  από  τα  κυριότερα  αφορά  την  επαφή  με  τους  γονείς.  Στην  πρώτη

συνάντηση  με  τους  γονείς  ο  εκπαιδευτικός  αγχώνεται  και  προσπαθεί  να  κερδίσει  την

εμπιστοσύνη, τη συμπάθεια και την εκτίμηση τους. Προβληματίζεται σχετικά με τον τρόπο

χειρισμού των γονέων που εκδηλώνουν απροθυμία προς συνεργασία, παραπονούνται και

διαφωνούν, δεν εμπιστεύονται το νέο εκπαιδευτικό και έχουν την τάση να υποτιμούν τη

δουλειά του. Συχνά εκδηλώνονται προβλήματα μεταξύ των συναδέλφων που προκαλούνται

από ανταγωνιστικότητα και έλλειψη κλίματος συνεργασίας και εμπιστοσύνης. 

Οι  Gavish  &  Friedman  υποστηρίζουν  πως  υπάρχουν  τρεις  παράγοντες

επαγγελματικής  εξουθένωσης  που  παρατηρούνται  σε  νέους  εκπαιδευτικούς:  η  έλλειψη

εκτίμησης  τους  από  την  πλευρά  των  μαθητών,  οι  γονείς  που  δεν  τους  αναγνωρίζουν

επαγγελματικά και το μη υποστηρικτικό σχολικό περιβάλλον.

Η Odell (1992) απέδειξε πως οι νέοι εκπαιδευτικοί έχουν πρωτίστως ανάγκη από

συναισθηματική  υποστήριξη.  Ακολουθούν  άλλες  ανάγκες,  όπως  η  παροχή βοήθειας  σε

στρατηγικές θέσπισης κανόνων και οδηγιών, η συλλογή κατάλληλων υλικών, η υποστήριξη

κατά τη διαχείριση της σχολικής τάξης, η επικοινωνία με τους γονείς και τη διέυθυνση και

η οργάνωση του ημερήσιου προγράμματος. Οι Abell, Dillon, Hopkins, Mclnerney, O' Brien

και Maynard υποστηρίζουν πως ως ιδανικό υποστηρικτικό περιβάλλον νοείται εκείνο μέσα
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στο οποίο ο νέος εκπαιδευτικός αισθάνεται μέλος μιας υποστηρικτικής ομάδας και είναι

ευπρόσδεκτος και αποδεκτός από αυτήν.

Ένα άλλο αναγκαίο χαρακτηριστικό που οφείλει να διαθέτει ο νέος εκπαιδευτικός

είναι η αυτο-αποτελεσματικότητα. Ο Bandura (1997) ορίζει την αυτο-αποτελεσματικότητα

ως  την  αξιολόγηση  των  ικανοτήτων  του  εαυτού  μας,  προκειμένου  να  επιτύχουμε  μια

ορισμένη  επιθυμητή  απόδοση  που  να  ανταποκρίνεται  στο  στόχο  που  έχει  τεθεί.  Όσο

υψηλότερη είναι η αυτο-αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού κατά τη διδασκαλία, τόσο

περισσότερο είναι σε θέση να οργανώσει την εκπαιδευτική δραστηριοτητα προκειμένου

αυτή  να  ανταποκρίνεται  στα  μοναδικά  χαρακτηριστικά  του  κάθε  μαθητή  και  τόσο

μεγαλύτερη προσπάθεια καταβάλλει, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνει καλύτερα μαθησιακά

αποτελέσματα εντός της τάξεως.

Σύμφωνα  με  τους  Gibson  και  Dembo  (1984)  η  αυτο-αποτελεσματικότητα  του

εκπαιδευτικού  σχετίζεται  με  τον  τρόπο  χειρισμού,  κινητοποίησης  και  εκπαίδευσης

δύσκολων  μαθητών,  με  οικογένειες  που  αντιμετωπίζουν  ενδοοικογενειακά  ή  κοινωνικά

προβλήματα  που  επιδρούν  στη  σχολική  τους  πρόοδο.  Με βάση τα  συμπεράσματα  της

έρευνας, οι εκπαιδευτικοί με υψηλό επίπεδο αυτο-αποτελεσματικότητας πιστεύουν πως η

επιτυχία  αυτών  των  παιδιών  στο  σχολείο  είναι  εφικτή  εφόσον  τους  παρασχεθεί  η

κατάλληλη εκπαιδευτική καθοδήγηση και είναι δυνατή η συνεργασία των γονέων με τον

εκπαιδευτικό προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες. Αντιθέτως, οι εκπαιδευτικοί

με μειωμένη αυτο-αποτελεσματικότητα, θεωρούσαν πως τα παιδιά αυτά έχουν μειωμένες

δυνατότητες  εξέλιξης  εντός  του  σχολικού  περιβάλλοντος,  λόγω  των  οικογενειακών

προβλημάτων  και  της  επιρροής  από  εξωσχολικούς  φίλους.  Ακολούθως  οι Gibson  και

Dembo διεξήγαγαν μία έρευνα παρατήρησης προκειμένου να κατανοήσουν  τον τρόπο με

τον οποίο οι εκπαιδευτικοί με υψηλή αυτο-αποτελεσματικότητα δρουν μέσα στην τάξη,

καθώς και  τις  μεθόδους των εκπαιδευτικών με μειωμένη αυτο-αποτελεσματικότητα. Τα

ερευνητικά  αποτελέσματα  απέδειξαν  πως  οι  εκπαιδευτικοί  με  υψηλή  αυτο-

αποτελεσματικότητα παρείχαν μεγαλύτερο αριθμό διαδακτικών εμπειριών στους μαθητές,

εφάρμοζαν εναλλακτικές στρατηγικές και το μάθημα γινόταν πιο δημιουργικό. Αντιθέτως,

οι εκπαιδευτικοί με μειωμένη αυτο-αποτελεσματικότητα, παρείχαν ένα φτωχό μαθησιακό

περιβάλλον που είχε ως συνέπεια την παρακώλυση της εξέλιξης και προόδου των μαθητών.

Όπως  αποδεικνύουν  οι  δύο  έρευνες  των Gibson  και  Dembo,  είναι  εμφανής  η

δημιουργία ενός φαύλου κύκλου. Οι εκπαιδευτικοί με χαμηλή αυτο-αποτελεσματικότητα

πιστεύουν  πως  κάποιοι  μαθητές  έχουν  μειωμένες  μαθησιακές  δυνατότητες  και  δεν
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καταβάλλουν  προσπάθεια,  ούτε  εφαρμόζουν  διάφορες  τεχνικές  προκειμένου  να  τους

βοηθήσουν να  εξελιχθούν μαθησιακά.  Οι  μαθητές  που δεν  έχουν λάβει  τα απαραίτητα

ερεθίσματα μέσα στη σχολική τάξη δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτη μαθησιακή πορεία,

εμφανίζουν δυσκολίες και παραπονούνται και σε αρκετές περιπτώσεις παραιτούνται από

την προσπάθεια.  Οι εκπαιδευτικοί  με μειωμένη αυτο-αποτελεσματικότητα εκλαμβάνουν

αυτά τα γεγονότα ως επαλήθευση των αρχικών τους εκτιμήσεων πως οι μαθητές αυτοί δε

διέθεταν εξαρχής δυνατότητες εξέλιξης. Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευτικών

κατά τα πρώτα χρόνια άσκησης του επαγγέλματός τους μπορεί να συντελέσει στο σπάσιμο

του φαύλου αυτού κύκλου.

Σύμφωνα  με  τους  Hoy-Woolfolk  (1993)  και  Moore-Esselman  (1992)  τα  υψηλά

επίπεδα  αυτο-αποτελεσματικότητας  των  εκπαιδευτικών  ενισχύουν  την  αποτελεσματική

λειτουργία ολόκληρου του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν εμπιστοσύνη στον

εαυτό τους αποφασίζουν με βάση τις αρμοδιότητές τους για τον τρόπο με τον οποίο θα

βελτιώσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Το σχολικό περιβάλλον δεν πρόκειται για ένα

χώρο  βασισμένο  στο  διευθυντή-εξουσιαστή  ο  οποίος  δίνει  διαταγές  που  εκτελούν  οι

εκπαιδευτικοί, αλλά είναι ένα δομημένο σύστημα με δυναμικούς εκπαιδευτικούς που έχουν

άποψη για τα εκπαιδευτικά ζητήματα και νέες ιδέες, καθώς και έναν διευθυντή που είναι

επιφορτισμένος με την καθοδήγηση και διευκόλυνση των επιλογών τους.

Ο θεσμός του μέντορα είναι σημαντικός επειδή περικλείει μια σχέση εμπιστοσύνης.

Ο νέος εκπαιδευτικός είναι σε θέση να εκφράσει τα προβλήματα και τις δυσκολίες που

αντιμετωπίζει  και  γνωρίζει  πως  ο  μέντορας  δε  θα  τον  επικρίνει,  αλλά  θα  του  παρέχει

κατανόηση και υποστήριξη. Η σχέση αυτή απαιτεί χρόνο προκειμένου να δημιουργηθεί

κλίμα εμπιστοσύνης, γι' αυτό όσοι πρόκειται να επωμισθούν το ρόλο του μέντορα πρέπει

να διαθέτουν χρόνο προκειμένου να δράσουν ουσιαστικά

Σύμφωνα με τους Brock και Grady (1998, p. 182), δεν έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί

τις ικανότητες ή δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνουν αποτελεσματικοί μέντορες.

To NCRTL (National Center for Research on Teacher Learning, 1995) τονίζει πως

οι  Μέντορες  δεν  κατέχουν  αυτομάτως  τις  δεξιότητες  που  απαιτούνται  προκειμένου  να

υποστηρίξουν  αποτελεσματικά  τους  νεοδιόριστους  εκπαιδευτικούς  και  προωθούν  μια

«κουλτούρα  μεντορικής  σχέσης»,  όπου  οι  μέντορες  διδάσκονται  νέες  δεξιότητες  και

συνεργάζονται με άλλους μέντορες, προκειμένου να βελτιώσουν τόσο τη διδασκαλία, όσο

και τις πρακτικές τους.
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Ο Ganser (2002) επισημαίνει τη μεγάλη σημασία της εκπαίδευσης και κατάρτισης

των  Μεντόρων:  «Έχοντας  ως  δεδομένο  πως  οι  προσδοκίες  για  τη  μεντορική  σχέση

εκτείνονται πέραν της παροχής συναισθηματικής υποστήριξης, βοήθειας με τις πολιτικές και

διαδικασίες  και  εκπαιδευτική  στήριξη  προς  σημαντικό  επηρεασμό  της  πρακτικής  των

νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών, κρίνεται ακόμα πιο επιτακτική η κατάλληλη και λεπτομερής

εκπαίδευση των Μεντόρων».

Είναι  αναγκαίο  να υιοθετηθούν κριτήρια  επιλογής  των Μεντόρων,  να οριστεί  ο

ρόλος  τους  και  να  παρέχεται  εκπαίδευση  και  κατάρτιση  προκειμένου  να  μπορούν  να

ανταποκριθούν  στο  ρόλο.  Ο  Cullingford  (2006),  αναφέρει:  «Απαιτείται  εκπαίδευση  και

κατάρτιση των μεντόρων σχετικά με τους ακόλουθους στόχους:  προγράμματα εισαγωγικής

επιμόρφωσης,  συνεργασία  με  τους  ενήλικες  αρχάριους,  τα  στάδια  ανάπτυξης  των

εκπαιδευτικών, την παρατήρηση εντός της τάξης, τον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών και

την καλλιέργεια του αυτοσεβασμού και της αυτάρκειας του εκπαιδευτικού». Οι Μέντορες θα

μπορούσαν να επωφεληθούν μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης ως προς τη συζήτηση

θεμάτων  του  αναλυτικού  προγράμματος  με  τους  εκπαιδευτικούς,  την  παροχή

ανατροφοδότησης  και  την  ενθάρρυνση  των  εκπαιδευτικών  ως  προς  το  να  θέτουν

προσωπικούς στόχους.

Ο Tickle (1994) υποστηρίζει πως οι σημαντικότερες ιδιότητες και χαρακτηριστικά

του ατόμου που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εκλογή των Μεντόρων είναι: η εμπειρία

που  έχει  ως  εκπαιδευτικός,  η  ευαισθησία,  η  καλοσύνη,  η  οικειότητα,  η  αίσθηση  του

χιούμορ, η ικανότητα να είναι καλός ακροατής, η ηρεμία, η δυνατότητα πρόσβασης σε

εκπαιδευτικό υλικό, η θετική εποικοδομητική φύση, η ενθάρρυνση, η εντιμότητα.

Μεγάλος  αριθμός  μελετών  επιστά  την προσοχή  στην ποιότητα  της  σχέσης  των

εμπλεκομένων. Οι Rippon & Martin (2003) υποστηρίζουν πως «η προτιμητέα σχέση μεταξύ

εκπαιδευτικών  και  μεντόρων  είναι  αυτή  που  συνδυάζει  τις  αλληλεπιδράσεις  για  την

εκπλήρωση διαδικαστικών αναγκών και έχει  ως αποτέλεσμα μια γνήσια συνεργασία,  που

βασίζεται  στην επαγγελματική και  διαπροσωπική σχέση».  Επίσης,  υπάρχει  η  άποψη πως

είναι καλύτερο να συνεργάζονται μέντορες και εκπαιδευτικοί του ίδιου φύλου, οι οποίοι

διδάσκουν τις ίδιες θεματικές στην ίδια τάξη (Commonwealth Department of Education,

Science and Training, 2002).

Προκειμένου να γίνει Μέντορας ένας διευθυντής ή υποδιευθυντής μιας σχολικής

μονάδας και να συνδράμει ουσιαστικά στην αρχική καθοδήγηση των εκπαιδευόμενων, η

πολυετής διδακτική πείρα δεν είναι αρκετή. Απαιτούνται συγκεκριμένες και εξειδικευμένες
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γνώσεις  και δεξιότητες σε θέματα νέων μεθόδων διδακτικής,  παιδαγωγικών πρακτικών,

ψυχολογίας, παρατήρησης και αξιολόγησης.

Οι  Aspfors  & Fransson  (2015), μέσω  βιβλιογραφικής έρευνας υποστηρίζουν πως

«ενώ  είναι  διαθέσιμη  επαρκής  βιβλιογραφία  όσον  αφορά  τη  διαδικασία  του  mentoring,

υπάρχουν ελάχιστες έρευνες σχετικά με την επαγγελματική εξέλιξη των μεντόρων και τον

τρόπο με τον οποίο καλλιεργούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες». Τονίζουν πως σε

χώρες  με  θεσμοθετημένα  προγράμματα  μεντόρων,  δεν  είναι  διαθέσιμα  προγράμματα

συστηματικής επιμόρφωσής τους  ( Bullough, 2012). Στις ελάχιστες χώρες που υπάρχουν

προγράμματα  επιμόρφωσης  μεντόρων,  υπάρχουν  σημαντικές  διαφορές  μεταξύ  των

πρακτικών. Για παράδειγμα, στη Νορβηγία, οι μέντορες πρέπει να παρακολουθήσουν ένα

πρόγραμμα επιμόρφωσης για 10 εβδομάδες, ενώ σε ορισμένες πολιτείες της Αμερικής, η

επιμόρφωση των  μεντόρων  διαρκεί  μία-δύο  ημέρες  (Carver  &  Feiman-Nemser,  2009).

Στην  Ουγγαρία,  οι  μέντορες  των  εκπαιδευομένων  καθηγητών  Αγγλικής,  εκπαιδεύονται

εντατικά για 100 ώρες, προκειμένου να αναλάβουν το ρόλο τους (Malderez & Bodoczky,

1999). Επίσης,  παρουσιάζονται μεγάλες διαφοροποιήσεις  ως προς την υποχρεωτικότητα

της  επιμόρφωσης.  Σύμφωνα  με  τον  Βασιλειάδη  (2012),  σε  χώρες  όπου  οι  μέντορες

λαμβάνουν εθελοντικά μέρος στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, η επιμόρφωσή

τους δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας της σχέσης με τον εκπαιδευόμενο είναι η

κατάλληλη και  συστηματική επιμόρφωση των μεντόρων. Ο Μέντορας έχει καθήκον να

είναι  ενημερωμένος  για  τα  νέα  μοντέλα  μάθησης  και  διδακτικής,  να  μπορεί  να  τα

παρουσιάζει  υποδειγματικά  στην  τάξη  και  να  επιμορφώνει  με  νέες  μεθόδους  τους

εκπαιδευτικούς και όχι να αναπαράγει παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.

Σύμφωνα με τον Black (2001) και το The State of Victoria (2003), είναι ιδιαίτερα

σημαντική η κατάρτιση των Μεντόρων, οι οποίοι καλούνται να παρέχουν επαρκή στήριξη,

ανατροφοδότηση  και  να  λειτουργήσουν  καταλυτικά  στην  διαμόρφωση  της  σχολικής

κουλτούρας όπου υπηρετούν έχοντας ως εργαλείο τον κριτικό αναστοχασμό (reflection)

των εμπλεκομένων στην διαδικασία.

Το περιεχόμενο της εξειδίκευσης των Μεντόρων αφορά όχι μόνο την επιβίωση των

νεοδιόριστων αλλά και την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη (The State of Victoria,

2003).  Στο  New South Wales Institute of Teachers (2005)  υπάρχουν  προγράμματα  με

θεματικές  ενότητες  επιμόρφωσης  σε  θεωρητικό  και  σε  πρακτικό  επίπεδο  όπως  έντυπα

παρατήρης, αξιολόγησης και αναστοχασμού.
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Προκειμένου να  γίνει  Μέντορας  ένας  εκπαιδευτικός,  πρέπει  να  εκπαιδεύεται  σε

όλες τις περιοχές που καλύπτει το έργο του. Απαιτείται εκπαίδευση στην προγύμναση και

στήριξη των ασκούμενων φοιτητών (παιδαγωγική, γνωστική και ψυχολογική), αλλά και

στην αξιολόγηση της επίδοσης που έχουν οι ασκούμενοι. Ο Μέντορας οφείλει να γνωρίζει

τα  στάδια  ανάπτυξης  των  εκπαιδευτικών,  τις  ανάγκες  και  ανησυχίες  των  μελλοντικών

εκπαιδευτικών καθώς και τις αρχές από τις οποίες διέπεται η εκπαίδευση των ενηλίκων.

Είναι  αναγκαία  η  επιμόρφωση  όσον  αφορά  την  παρατήρηση  εντός  της  τάξεως,  την

ανάπτυξη  επικοινωνιακών  δεξιοτήτων,  την  κατάλληλη  τεχνική  εποικοδομητικής

ανατροφοδότησης  και  αναστοχασμού,  την  ανάπτυξη  δεξιοτήτων  ψυχολογικής  και

συναισθηματικής  στήριξης  (Moon  1994;  Kajs  2002;  Marshal  &  Edwards,  1997;  O’

Donoghue 1997).
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2.3. Συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring)

Με τον όρο  mentoring  ορίζεται η μακροχρόνια αναπτυξιακή σχέση, στην οποία

εμπλέκονται  μέλη ενός οργανισμού που έχουν άνιση μεταξύ τους  θέση.  Η σχέση στην

πλειονότητα των περιπτώσεων αναπτύσσεται μεταξύ νεότερων και πρεσβύτερων ατόμων

και  αποσκοπεί  στη  σταδιακή  ώθηση  και  υποστήριξη  της  σταδιοδρομίας  των  νεότερων

υπαλλήλων ενός οργανισμού. Η εξέλιξη του νεότερου-προστατευόμενου λαμβάνει χώρα με

τη μετάδοση αξιών,  γνώσεων και  εμπειρίας  από το  μέντορα.  Ο όρος  mentoring  συχνά

ερμηνεύεται και ως σοφή ή αφοσιωμένη καθοδήγηση (Bozeman & Feeney 2007 pp. 719-

739).

Η σχέση καθοδήγησης (mentoring) ορίζεται ως: «Μια προσωπική ή επαγγελματική

σχέση μεταξύ δύο ατόμων, εκ των οποίων ο ένας είναι πεπειραμένος επαγγελματίας και ο

άλλος  αρχάριος  ή  καθοδηγούμενος  και  οι  οποίοι  δεσμεύονται  σε  συμβουλευτική  και  μη

αξιολογική σχέση, που συνήθως περιλαμβάνει μακροπρόθεσμους στόχους»  (Mullen, 2005,

p.1).

Η καθοδήγηση με  την  έννοια  της  παροχής  συμβουλών  (mentoring)  ορίζεται  ως

«Μία εκπαιδευτική διαδικασία που επικεντρώνεται στη διδασκαλία και τη  μάθηση μέσα από

δυάδες, ομάδες και κουλτούρες» (Mullen, 2005, p.1).

Σύμφωνα με τους Hudson et al. (2005), για την αποτελεσματική καθοδήγηση κάθε

εκπαιδευτικού,  πρέπει  να  δίνεται  έμφαση  σε  πέντε  παράγοντες:  α)  τα  προσωπικά

χαρακτηριστικά του καθοδηγούμενου,  τα οποία ο Μέντορας οφείλει  να σέβεται,  β)  τις

απαιτήσεις του συστήματος, με βάση τις οποίες ο Μέντορας παρέχει τεχνικές συμβουλές

στον  καθοδηγούμενο,  γ)  τις  παιδαγωγικές  γνώσεις  που  διαθέτουν  Μέντορας  και

καθοδηγούμενος,  δ)  τη μοντελοποίηση, κατά την οποία Μέντορας και  καθοδηγούμενος

παρουσιάζουν ο καθένας  το  δικό του εκπαιδευτικό στυλ,  ε)  την  ανατροφοδότηση,  που

αποτελεί ένα είδος επικοινωνίας μεταξύ Μέντορα και καθοδηγούμενου και εφαρμόζεται

κατά την αξιολόγηση του αποτελέσματος της μάθησης των μαθητών.

Υπάρχει διάκριση του mentoring σε άτυπο, όταν οι σχέσεις προκύπτουν τυχαία και

εξελίσσονται αυθόρμητα, έχοντας ως βάση την εκτίμηση, το θαυμασμό και τις εργασιακές

προκλήσεις,  και  τυπικό  (οργανωμένο  ή  επίσημο  ή  δομημένο),  στο  οποίο  οι  σχέσεις

παρουσιάζουν  διάρθρωση,  είναι  διαχειριζόμενες,  και  έχουν  οργάνωση,  δομή  και

συγκεκριμένο  πληθυσμό-στόχο.  Ανάμεσα  στους  δύο  αυτούς  πόλους  του  άτυπου  και

τυπικού  mentoring  παρουσιάζονται  και  άλλες  μορφές,  όπως το παραδοσιακό  mentoring

(όπου  η  σχέση  έχει  μακροχρόνιο  χαρακτήρα  και  η  καθοδήγηση  είναι  καθολική),  το
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εσωτερικό  ή  εξωτερικό  mentoring  (που  διαφοροποιείται  ανάλογα  με  το  αν  η  σχέση

αναπτύσσεται  μέσα στον οργανισμό ή αν  ανατίθεται  η  διαχείρισή  του σε  εξωτερικούς

ειδικούς),  το  αντίστροφο  mentoring  (όταν  η  εμπειρία  του  προστατευόμενου  είναι

μεγαλύτερη από αυτή του Μέντορα), το mentoring ειδικού έργου (στις περιπτώσεις που ο

Μέντορας  παρέχει  υποστήριξη  και  καθοδήγηση  σε  ένα  βραχυπρόθεσμο  στόχο  του

προστατευόμενου  που  μπορεί  να  διαρκέσει  από  εβδομάδες  έως  μήνες),  το  ομαδικό

mentoring,  το εξ αποστάσεως  mentoring  (που μπορεί  να γίνεται  με τρόπο τηλεφωνικό,

ψηφιακό  ή  μέσω  κοινωνικής  δικτύωσης).  Σε  αρκετές  περιπτώσεις  μπορεί  να  γίνει

συνδυασμός των προαναφερθέντων μορφών, οπότε πρόκειται πλέον για μικτό  mentoring

(Buell, 2004, pp. 56-73).

Οι A. Ambrosetti & J. Dekkers (2010) υποστηρίζουν πως εξ ορισμού το mentoring

υποδηλώνει μία ιεραρχική σχέση, στην οποία ο Μέντορας διαθέτει περισσότερη εμπειρία

από τον καθοδηγούμενο και έχει περισσότερες γνώσεις και ικανότητες από αυτόν.

Σύμφωνα  με  τον  T.  Allen  (2003),  η  συμβουλευτική  καθοδήγηση  αποτελεί  μια

σημαντική βοήθεια για την επαγγελματική ανάπτυξη και σταδιοδρομία του εκπαιδευτικού.

Χάρη σε αυτήν ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ανταπεξέρχεται σε αντιξοότητες που συναντά

στην επαγγελματική του πορεία.

Όσον  αφορά  την  εισαγωγή  και  εφαρμογή  σχέσεων  mentoring,  στη  διεθνή

βιβλιογραφία υπάρχουν τρία βασικά μοντέλα: το μοντέλο της μαθητείας (Apprenticeship

model) (Furlong & Maynard, 1995),  β) το μοντέλο των δεξιοτήτων (Competence model),

το μοντέλο του στοχασμού (Reflection model).

Το  πιο  δυνατό  σημείο  του  μοντέλου  της  μαθητείας  αποτελεί  η  συνεργατική

διδασκαλία, ενώ αδύνατο σημείο του είναι η έλλειψη χρόνου, προκειμένου να δουλέψουν

από κοινού μέντορας και μαθητευόμενος. Το μοντέλο των δεξιοτήτων προωθεί την άσκηση

σε ορισμένες συμπεριφορές, στάσεις και πρότυπα διδασκαλίας, καθώς και την αξιολόγηση

των  πρακτικών  των  εκπαιδευτικών. Το  μοντέλο  του  στοχασμού  ενθαρρύνει  τους

εκπαιδευτικούς να σχεδιάζουν τη διδασκαλία τους και να είναι υπεύθυνοι για τις πρακτικές

τους.

Οι  Fischer  &  Andel  (2002) θέτουν  ως  βασικές  κατευθύνσεις  για  την  επιτυχή

άσκηση  του  mentoring  τα  ακόλουθα: Η  βάση  της  σχέσης  καθοδήγησης  να  είναι  η

διαπροσωπική σχέση Μέντορα και εκπαιδευτικού. Η σχέση καθοδήγησης να δημιουργεί

ένα  υποστηρικτικό  και  συνεργατικό  περιβάλλον  μάθησης,  που  να  προωθεί  τις  ψυχο-

κοινωνικές διαστάσεις της εκπαίδευσης. Βασική προϋπόθεση για τη μάθηση αποτελεί η

3



σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ μέντορα και μαθητευόμενου. Η μεντορική σχέση ωφελεί τόσο

τους μέντορες όσο και τους καθοδηγούμενους, λόγω της μεταλαμπάδευσης γνώσεων και

εμπειριών  και  του  κλίματος  συνεργασίας  που  δημιουργείται. Παράγοντες  που

παρακωλύουν  τη  συνεργατική  σχέση  μέντορα  και  καθοδηγούμενου  είναι  οι  εξής: Η

έλλειψη προθυμίας  για συνεργασία από την πλευρά του εκπαιδευτικού,  λόγω έλλειψης

εμπιστοσύνης προς το μέντορα ή αμφιβολία ως προς τις ικανότητες του τελευταίου στη

διδασκαλία ή εξαιτίας της πεποίθησης πως η καθοδήγηση είναι κάτι δυσάρεστο (Cancer

1996; Awaya et al, 2003 ; Achinstein & Athnases, 2005, Riebschleger & Cross, 2011).

Η πεποίθηση πως ο Μέντορας είναι επόπτης  (Awaya et al, 2003), ο Μέντορας που

αντιμετωπίζει τον εκπαιδευτικό ως άτομο κατώτερο προς αυτόν  (Awaya et  al,  2003), η

απουσία διαλόγου μεταξύ εκπαιδευτικού και Μέντορα (Awaya et al  2003),  οι διαφωνίες

εκπαιδευτικής  ιδεολογίας,  καθώς και  η σύγκρουση συμφερόντων  (Ganser  1996,  Lee &

Feng  2007).

Η δημιουργία ενός προγράμματος  mentoring  προϋποθέτει τον σχεδιασμό και την

οργάνωση βασικών παραμέτρων, όπως:  υπόθεση εργασίας και στόχοι (ο σχεδιασμός των

οποίων στηρίζεται στην εκτίμηση και ανάλυση των αναγκών), η χρονική διάρκεια και ο

διαθέσιμος προϋπολογισμός του προγράμματος),  ο ορισμός της ομάδας του πληθυσμού

στόχου  (νεοδιόριστοι,  στελέχη  γυναίκες,  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες),  σχεδιασμός  της

μεθόδου  εύρεσης  και  προσέλκυσης  μεντόρων  και  καθοδηγούμενων,  διαδικασία

συμψηφισμού  (ταιριάσματος)  Μεντόρων  και  καθοδηγούμενων,  μορφή  και  είδος  του

περιεχομένου  υλικού  που  διατίθεται  στους  εμπλεκομένους,  πιθανές  δραστηριότητες,

παράγοντες  επιτυχίας  και  προσδοκώμενα  αποτελέσματα,  επιθυμητά  οφέλη  για  τους

Μέντορες, τους προστατευόμενους και την υπηρεσία: μεταλαμπάδευση γνώσης, ανύψωση

ηθικού,  αξιοποίηση  ικανοτήτων,  ενσωμάτωση  νεοδιορίστων,  ανάπτυξη  και  βελτίωση

δεξιοτήτων (Bozeman & Finey , 2007, pp. 719-739).

Η  παροχή  συμβουλών  τόσο  σε  διδακτικά  όσο  και  σε  παιδαγωγικά  θέματα

προϋποθέτει χρόνο, προσπάθεια, υπομονή, ειδίκευση και αποτελεί μεγάλη προσφορά προς

την  επαγγελματική  ανάπτυξη  των  νέων  εκπαιδευτικών,  καθώς  τους  επιτρέπει  να

εξοικειωθούν με  το νέο  εργασιακό περιβάλλον,  να  ενσωματωθούν στο περιβάλλον της

σχολικής μονάδας και να αλληλεπιδρούν πιο αποτελεσματικά με τους μαθητές και τα άλλα

μέλη της σχολικής μονάδας (Harrison & Killion , 2007).

Οι  E.  Ponte & S.  Twoney (2014) συμπέραναν μετά από έρευνα που έγινε σε 178

εκπαιδευτικούς που ανέλαβαν το ρόλο του καθοδηγητή, πως η συμμετοχή στο mentoring
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παρέχει επαγγελματική εξέλιξη και στον ίδιο το μέντορα και έχει καταλυτικό ρόλο στην

πρόοδό  του. Είναι  απαραίτητο  η  μεντορική  σχέση  να  διέπεται  από  ειλικρίνεια  και

εμπιστευτικότητα.  Ο  ρόλος  του  μέντορα  δεν  είναι  η  επίλυση  προβλημάτων,  αλλά  η

ικανότητά του να είναι καλός και υποστηρικτικός ακροατής.  Το Τμήμα Εκπαίδευσης της

Κοινοπολιτείας  (2002)  υποστηρίζει  πως  στην  αποτελεσματικότερη  μορφή  της,  η  σχέση

καθοδήγησης  παρέχει  αμοιβαία  εποικοδομητική  επαγγελματική  ανέλιξη  τόσο  για  τους

μέντορες  όσο  και  για  τους  νεοδιόριστους  εκπαιδευτικούς.  Η μεντορική  σχέση  προσφέρει

στους  νεοδιόριστους  εκπαιδευτικούς  τη  δυνατότητα  αναστοχασμού  για  την  εργασία  τους,

αξιολόγησης των πρακτικών τους και επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την

εκπαιδευτική διαδικασία. Όσον αφορά τους Μέντορες, το όφελος που προσκομίζουν από τη

μεντορική σχέση, είναι η ευκαιρία που παρέχεται στο Μέντορα να αναστοχαστεί τις δικές του

επαγγελματικές γνώσεις, μεθόδους και πρακτικές (Commonwealth department of Education,

Science and Training, 2002).

Ο  Watkins  (2005)  υποστηρίζει  πως  υπάρχουν  αρκετοί  σοβαροί  λόγοι  που

επιτάσσουν την εφαρμογή ενός προγράμματος καθοδήγησης στο σχολείο: οι νεοδιόριστοι

εκπαιδευτικοί  εισέρχονται  στη  σχολική  τάξη  απροετοίμαστοι,  με  αποτέλεσμα  να

αισθάνονται ανασφάλεια. Έχουν ανάγκη από κάποιον πιο έμπειρο που να τους κατευθύνει

και να τους βοηθήσει να ενταχθούν στο νέο εργασιακό περιβάλλον. Ακόμα και οι πλέον

έμπειροι δάσκαλοι μπορούν να βελτιωθούν και να γίνουν ακόμα καλύτεροι. Η καθοδήγηση

αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο στήριξης και ανάπτυξης του εκπαιδευτικού, που δεν

απαιτεί σημαντικό κόστος, λαμβάνει χώρα εντός του σχολείου  (school-based), χωρίς να

απαιτεί απουσίες από το σχολείο ή να δημιουργεί επιπλέον φόρτο εργασίας.

Σκοπός  της  συμβουλευτικής  καθοδήγησης  είναι  να  παρέχει  αποτελεσματική

βοήθεια και υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς,  προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να

χαράξουν αποτελεσματικά τη μαθησιακή τους πορεία,  να καλλιεργήσουν περαιτέρω τις

δεξιότητές τους, να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους και να γίνουν πιο αποτελεσματικοί

στο εκπαιδευτικό έργο τους (Μιχιώτης κ.ά., 2006, σ. 24).

To mentoring έχει ως στόχο να παρέχει υποστήριξη και αρωγή από ένα πεπειραμένο

πρόσωπο σε ένα άλλο με λιγότερη εμπειρία, ενταγμένη στο πλαίσιο μιας διαπροσωπικής

σχέσης  που  έχει  καλλιεργηθεί  μεταξύ  των  δύο  αυτών  ατόμων.  Επίσης,  θα  πρέπει  να

προσφέρει στον καθοδηγούμενο μία πληρέστερη εικόνα του κοινωνικο-οικονομικού και

εκπαιδευτικού πλαισίου μέσα στο οποίο δρα η σχολική μονάδα, καθώς και να δώσει στον

καθοδηγούμενο ευκαιρίες για μάθηση σε ένα ασφαλές περιβάλλον.  Μέσω της ισότιμης
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επικοινωνιακά  σχέσης  συνεργασίας  που  καλλιεργείται  μεταξύ  των  συμμετεχόντων  στη

διαδικασία του mentoring, προκύπτουν πολλαπλά και σημαντικά για όλα τα εμπλεκόμενα

μέρη  οφέλη.  Ειδικότερα,  επωφελούνται  ο  Μέντορας,  οι  μαθητευόμενοι  και  η  σχολική

μονάδα εντός της οποίας λαμβάνει χώρα η συμβουλευτική καθοδήγηση (Φραγκούλης και

Βαλκάνος, 2011, σσ. 275-276). 

Τα  πλεονεκτήματα  για  τον  καθένα  από  τους  συμμετέχοντες  στη  μεντορική

διαδικασία  είναι  τα  εξής:  Ο  πλέον  σημαντικός  παράγοντας  που  μπορεί  να  επηρεάσει

καθοριστικά  το  αποτέλεσμα  της  συμβουλευτικής  είναι  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  ο

καθοδηγούμενος αντιλαμβάνεται τον Μέντορά του. Ο Kram (1985), με τη «θεωρία ρόλων

του μέντορα», υποστηρίζει  πως οι Μέντορες μπορούν να γίνονται αντιληπτοί  από τους

καθοδηγούμενους είτε ως εργαλεία που προωθούν την επαγγελματική τους εξέλιξη, είτε ως

κινητήριες  δυνάμεις  για  την  αυτοπαρακίνησή  τους,  είτε  ως  άτομα  που  παρέχουν

υποστήριξη  στην  ψυχολογική  κατάστασή  τους  εντός  του  εργασιακού  χώρου  και  στη

διαμόρφωση της επαγγελματικής τους ταυτότητας.

Οι Bell Rose Ragins & Dean B. Mc Farlin (1990) συμπέραναν πως ο τρόπος με τον

οποίο γίνεται αντιληπτός ο ρόλος του Μέντορα από τους καθοδηγούμενους εξαρτάται από

δημογραφικές  παραμέτρους  όπως  η  ηλικία,  από  τη  διαφορετικότητα  ή  όχι  των  φύλων

μέντορα  και  μαθητευόμενου,  από  το  επίπεδο  στο  οποίο  λαμβάνει  χώρα  η  σχέση

καθοδήγησης καθώς και από τον αριθμό των μεντόρων που ο καθοδηγούμενος έχει στο

ενεργητικό του.

Για την επίτευξη της δημιουργίας μιας σχέσης καθοδήγησης που παρέχει το μέγιστο

δυνατό όφελος προς τα τρία συμμετέχοντα μέρη (Μέντορας, καθοδηγούμενος, οργανισμός)

και  την  εκμηδένιση  της  πιθανότητας  εμφάνισης  δυσλειτουργιών,  είναι  απαραίτητη  η

ύπαρξη  ορισμένων  χαρακτηριστικών  που  πρέπει  να  διαθέτουν  ο  Μέντορας,  ο

καθοδηγούμενος, η σχέση καθοδήγησης και το εφαρμοζόμενο πρόγραμμά της καθώς και το

εργασιακό περιβάλλον-οργανισμός. Τα χαρακτηριστικά αυτά αναφέρονται στο Μέντορα,

στον καθοδηγούμενο, στη σχέση καθοδήγησης και στο εργασιακό περιβάλλον-οργανισμό.

Ειδικότερα,  αναφορικά  με  τον  Μέντορα  ισχύουν  χαρακτηριστικά  όπως  η  ανάπτυξη

διαπροσωπικών δεξιοτήτων,  η  επαρκής γνώση των καθηκόντων στα οποία καλείται  να

ανταποκριθεί (του πεδίου του καθώς και του οργανισμού), η δέσμευσή του στο ρόλο του

καθοδηγητή, η ικανότητα να είναι μεταδοτικός κατά τη διδασκαλία, οι ικανότητες manage-

ment, υψηλές επιδόσεις στον εργασιακό τομέα
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Αναφορικά  με  τον  καθοδηγούμενο  τα  χαρακτηριστικά  έχουν  ως  εξής:  ύπαρξη

πολλαπλών  κινήτρων,  να  διαθέτει  ικανότητα  για  εξέλιξη,  να  διαθέτει  ικανότητες  για

μάθηση.  Σε  συσχέτιση  με  την  καθοδήγηση  η  σχέση  καθοδήγησης  πρέπει  να

χαρακτηρίζεται από αλληλοσεβασμό και κλίμα εμπιστοσύνης και εχεμύθειας, να αποτελεί

μια κλειστή διαπροσωπική σχέση που είναι ασφαλής για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, να

συμμετέχουν σε αυτήν εμφανώς και τα δύο μέρη, να παρέχει ευελιξία. τα εμπλεκόμενα

μέρη να είναι συμβατά.

Το πρόγραμμα εφαρμογής της σχέσης καθοδήγησης πρέπει να χαρακτηρίζεται από

ξεκάθαρους  στόχους,  να  είναι  συμβατό  με  το  οργανωσιακό  κλίμα,  να  λαμβάνει  χώρα

προσεκτική επιλογή Μεντόρων και καθοδηγούμενων, να παρέχει διαρκή υποστήριξη και

αξιολόγηση της μεντορικής σχέσης, να χαρακτηρίζεται από ευελιξία, να λαμβάνει χώρα

συνεχής έρευνα. Τέλος, αναφορικά με το εργασιακό περιβάλλον-οργανισμό, αυτό πρέπει

να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό, να υποστηρίζει τη συνεχή μάθηση, να προωθεί τη

χαμηλή ανταγωνιστικότητα μεταξύ των συναδέλφων, να δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης

από και  προς  τους  εργαζομένους,  να  ενισχύει  την  καλή  επικοινωνία  μεταξύ όλων  των

τμημάτων-συναδέλφων, να υποστηρίζει τους εργαζομένους, να γίνεται κατανομή ευθυνών

και προβλημάτων (Joanne Mc Donald, 2003).

Η υιοθέτηση του ρόλου του καθοδηγητή ενέχει κινδύνους όσον αφορά τις ευθύνες

που  καλείται  να  αναλάβει  ο  καθοδηγούμενος,  αλλά  και  η  σχολική  μονάδα.  Η  σχέση

καθοδήγησης  γίνεται  δυσλειτουργική  εάν  ο  μέντορας  δεν  μπορεί  να  αφιερώσει  τον

απαιτούμενο χρόνο και ενέργεια, με συνέπεια τη δημιουργία στρεσογόνων καταστάσεων,

την πρόκληση εργασιακής εξουθένωσης, την παραμέληση των άλλων καθηκόντων του και

τη σύγκρουση μεταξύ των ρόλων στους οποίους καλείται να ανταποκριθεί. Όπως και στην

περίπτωση του καθοδηγούμενου, έτσι και για τον Μέντορα ο αρνητικός σχολιασμός είναι

ένα συχνό πρόβλημα που μπορεί να δημιουργήσει αρνητική φήμη γύρω από το όνομά του.

Καθοδηγούμενοι  με  υπερβολικές  φιλοδοξίες  επιχειρούν  να  εκτοπίσουν  τον  Μέντορα

υπονομεύοντας  τον  σκόπιμα.  Ένα  άλλο  αρνητικό  ενδεχόμενο  είναι  η  δημιουργία

μεντορικής σχέσης με έναν καθοδηγούμενο που ανταγωνίζεται το μέντορα σε τόσο έντονο

βαθμό  που  καταλήγει  να  εκδηλώνει  επιθετικές  συμπεριφορές.  Τα  προαναφερθέντα

προβλήματα  οξύνονται  στις  περιπτώσεις  που  υπάρχει  μεγάλο  ιεραρχικό  χάσμα  μεταξύ

μέντορα και καθοδηγούμενου (Murray, 2001; Joanne Mc Donald, 2003).

Είναι  σημαντικό  να  αναφερθεί  ο  ορισμός  του  αισθήματος  επαγγελματικής

ικανοποίησης του καθοδηγούμενου, που αποτελεί στόχο για τον ίδιο, επιβράβευση για το
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μέντορα  και  σημαντικό  ώφελος  για  το  εργασιακό  περιβάλλον.  Ως  συναισθηματική

ικανοποίηση ορίζεται η θετική συναισθηματική απόκριση ως προς ένα ορισμένο έργο που

απορρέει από την πεποίθηση πως το έργο αυτό αποτελεί πλήρωση ή καθιστά δυνατή την

πλήρωση των εργασιακών αξιών του ατόμου. Ο Locke (1976) υποστηρίζει πως παράγοντες

που συμβάλλουν στο αίσθημα επαγγελματικής ικανοποίησης είναι οι εξής: α) Η ύπαρξη

αποτελεσματικής εποπτείας που διακατέχεται από ενδιαφέρον για τους εργαζομένους και

παρέχει βοήθεια προς αυτούς κατά την εκτέλεση του έργου τους, β) Η καλλιέργεια θετικών

διαπροσωπικών σχέσεων εντός του εργασιακού χώρου, τόσο μεταξύ των εργαζομένων όσο

και  μεταξύ  εργαζομένων  και  συναδέλφων,  γ)  Η  καλλιέργεια  του  αισθήματος  πως  οι

εργαζόμενοι  δε  διατρέχουν  κίνδυνο  να  χάσουν  τη  δουλειά  τους  και  η  διασφάλιση της

εργασίας (Κάντας, 1998).

Οι  προαναφερθέντες  παράγοντες  δημιουργούν  αίσθημα  επαγγελματικής

ικανοποίησης, με απορρέοντα ωφέλη για τη σχολική μονάδα και το μέντορα και μπορούν

να βελτιωθούν από τη συμβουλευτική καθοδήγηση.

Η  αρνητική  πλευρά  του  mentoring για  τον  καθοδηγούμενο,  έχει  δύο  μέρη:  το

εσωτερικό και το εξωτερικό. Το εξωτερικό μέρος έχει σχέση με τον προϊστάμενό του, τους

συναδέλφους  και  τους  υφισταμένους  του  Μέντορα.  Ο  άμεσος  προϊστάμενος  του

καθοδηγούμενου διακατέχεται συχνά από ανησυχία σχετικά με το χρόνο και την προσοχή

που πρέπει να αφιερώσει ο καθοδηγούμενος στο mentoring, με κίνδυνο να παραμελήσει τις

υπάρχουσες ευθύνες που είχε αρχικά επωμιστεί στο χώρο εργασίας. Συχνά ο προϊστάμενος

αισθάνεται  απειλούμενος  από  την  παρουσία  του  Μέντορα  στο  εργασιακό  περιβάλλον,

ιδιαίτερα αν ο τελευταίος βρίσκεται σε θέση ισχύος ή διαθέτει επιρροή και έχει πρόσβαση

σε πληροφορίες και προσωπικές διασυνδέσεις που δε διαθέτει ο προϊστάμενος (Murray,

2001;  Joanne Mc Donald,  2003).  Τόσο οι  συνάδελφοι  του καθοδηγούμενου όσο και  οι

συνάδελφοι  του  μέντορα  μπορεί  να  αισθανθούν  ζήλια  και  να  παρουσιαστούν  έντονα

φαινόμενα  αρνητικού  σχολιασμού  της  διαπροσωπικής  σχέσης  μεταξύ  μέντορα  και

καθοδηγούμενου. Ιδιαίτερα οι περιπτώσεις συμβουλευτικής που περιλαμβάνουν και τα δύο

φύλα  στα  εμπλεκόμενα  μέρη,  είναι  τα  πλέον  ευάλωτα  στον  αρνητικό  σχολιασμό

(Clark,1995; Joanne Mc Donald, 2003).

Μία  δυσλειτουργική  σχέση  καθοδήγησης  θέτει  σε  κίνδυνο  τον  καθοδηγούμενο

σχετικά  με  τους  περιορισμούς  που  έχουν  τεθεί  ως  προς  την  ποιότητα  των  στόχων-

αποτελεσμάτων  της  σχέσης.  Τα  προβλήματα  αυτά  ανακύπτουν  σε  περίπτωση  που  ο

μέντορας  εκβιάσει  κύρια  στοιχεία  της  μεταξύ  τους  σχέσης,  όπως  να  προδώσει  την

4



εμπιστοσύνη του καθοδηγούμενου, να μην τηρήσει τις υποσχέσεις του, να παραλάβει τα

εύσημα για εργασία που έχει κάνει ο καθοδηγούμενος, να υποτιμήσει τις φιλοδοξίες του

καθοδηγούμενου

Δυσλειτουργική είναι και η σχέση καθοδήγησης στην οποία είτε ο Μέντορας είτε ο

μαθητευόμενος αναπτύξει δεσμούς πέραν του δέοντος με το άλλο μέρος. Παραδείγματος

χάριν σε περιπτώσεις που ο Μέντορας εκδηλώνει έντονη κτητικότητα ή υπερπροστασία ως

προς  τον  εκπαιδευόμενο,  υποβαθμίζει  τις  υπόλοιπες  συναδελφικές  σχέσεις  και  γίνεται

ανταγωνιστικός  για  περισσότερο  χρόνο  και  πιο  έντονη  προσοχή.  Με  τον  ίδιο  τρόπο

εκπαιδευόμενοι  που  αναπτύσσουν  εξαρτητική  σχέση  με  τον  Μέντορα,  παρουσιάζουν

δυσκολίες κατά την ανάληψη ευθυνών και τη λήψη αποφάσεων  (Murray, 2001; Joanne Mc

Donald, 2003). 

Σε περιπτώσεις που ο καθοδηγούμενος έχει μη ρεαλιστικές απαιτήσεις για το ρόλο

του μέντορα, η μεντορική σχέση καθίσταται προβληματική. Μη ρεαλιστικές απαιτήσεις

μπορεί  να  παρουσιαστούν  όσον  αφορά  τον  χρόνο  και  το  επίπεδο  δέσμευσης  που  ο

Μέντορας  υποχρεούται  να  παρέχει  στη  σχέση  καθοδήγησης, τις  ευκαιρίες  που  αυτός

μπορεί να παράσχει στον καθοδηγούμενο, ο ρυθμός επίτευξης των στόχων και σκοπών της

μεντορικής σχέσης (Murray, 2001; Scandura, 1998; Joanne Mc Donald, 2003). 

Ο Μέντορας αποκομίζει ως βασικό ώφελος το αίσθημα ικανοποίησης που βιώνει

προσφέροντας βοήθεια σε κάποιον άλλο, μεταλαμπαδεύοντας τις  γνώσεις  και εμπειρίες

που διαθέτει,  υποστηρίζοντας τον καθοδηγούμενο και συντελώντας στην ανάπτυξή του 

(Clark,1995  ;  Scandura,  1999; Joanne Mc Donald,  2003).  Μέσω  της  καθοδήγησης  ο

μέντορας  ανανεώνει  τη  δέσμευση  του  απέναντι  στο  εργασιακό  περιβάλλον  και

διακατέχεται από ενθουσιασμό για το έργο του, με αποτέλεσμα την αναζωογόνηση του

πνεύματος και του ενδιαφέροντος του. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις  που ο

καθοδηγούμενος έχει έντονες φιλοδοξίες και στοιχεία ενθουσιασμού για το πεδίο του. Εάν

ο καθοδηγούμενος έχει  αποφοιτήσει  πρόσφατα, φέρνει  τον Μέντορα σε επαφή με νέες

ιδέες,  καινοτόμες  τεχνολογίες  και  επιτεύγματα  που  εμπλουτίζουν  τις  γνώσεις  του

τελευταίου.  Ο Μέντορας αισθάνεται  μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και  τυγχάνει  προσοχής,

θαυμασμού και  εκτίμησης  από  το  περιβάλλον  του (Murray,  2001;  Joanne Mc Donald,

2003).  Ο καθοδηγητής  μπορεί  να  καλλιεργήσει  νέες  γνώσεις  και  δεξιότητες  μέσω της

ανταλλαγής ιδεών και πληροφοριών με τον καθοδηγούμενο (Clark,1995 ; Joanne Mc Don-

ald, 2003). Συχνά, κατά τη διάρκεια της σχέσης καθοδήγησης, ο καθοδηγούμενος εκτελεί

ένα  μεγάλο  αριθμό  εργασιών  για  τον  Μέντορα  και  ο  Μέντορας  επωφελείται  από  τις
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εργασίες αυτές με διάφορους τρόπους και σε ορισμένες περιπτώσεις με χρηματικά ποσά

(Murray, 2001; Joanne Mc Donald, 2003). 

 Σύμφωνα με το Martin (2009), κρίνεται απαραίτητη μια ολιστική προσέγγιση της

καθοδήγησης προκειμένου κάθε μέλος του σχολείου να είναι σε θέση να μεγιστοποιήσει

την προσφορά του στη σχολική κοινότητα. 

 

2.4. Νέες προσεγγίσεις που αφορούν το θεσμό του Μέντορα και τη μεντορική σχέση

Οι νέες προσεγγίσεις του θεσμού του μέντορα και της μεντορικής σχέσης έχουν

ολιστικό χαρακτήρα. Το παλαιότερο μοντέλο με βάση το οποίο οι Μέντορες θεωρούνταν
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αυθεντίες  δεν  ισχύει  πλέον  και  τόσο  οι  αρχές  όσο  και  η  φιλοσοφία  του  δε  βρίσκουν

ανταπόκριση στους ανυπόμονους και διψασμένους για γνώση εκπαιδευτικούς (Hargreaves

& Fullan, 2000).

O  Watkins  (2005)  υποστηρίζει  πως  είναι  αναγκαίο  να  κατανοήσουμε  και  να

σχεδιάσουμε τα προγράμματα μεντορικής σχέσης, αντιμετωπίζοντάς την ως έναν τρόπο

αποτελεσματικής προετοιμασίας των εκπαιδευτικών, προκειμένου αυτοί  να γίνουν άξιοι

φορείς αλλαγής στη ζωή των νέων εκπαιδευτικών και να ειδικευτούν στις παιδαγωγικές και

συνεργατικές εξελίξεις που εγγυώνται την επιτυχία των μαθητών. Η σχέση καθοδήγησης

δεν αποτελεί απλά έναν τρόπο στήριξης των εκπαιδευτικών, αλλά και ένα εργαλείο που

συντελεί  στη  δημιουργία  μιας  ισχυρής  επαγγελματικής  κουλτούρας,  στόχος  της  οποίας

είναι η βελτίωση της διδασκαλίας της μάθησης.

Η μεντορική σχέση οφείλει να είναι στενά συνδεδεμένη με άλλα μεταρρυθμιστικά

στοιχεία, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικός μετασχηματισμός του εκπαιδευτικού

επαγγέλματος. Είναι αναγκαίο να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες όλων των εκπαιδευτικών

της  σχολικής  μονάδας  και  όχι  μόνο  των  νεοδιόριστων.  Πρέπει  να  συνδεθεί  με  τον

ανασχεδιασμό  της  αρχικής  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  των  εκπαιδευτικών  και  της

παρούσας  μεθόδου  επαγγελματικής  βελτίωσης.  Η  σχέση  καθοδήγησης  δεν  πρέπει  να

αντιμετωπίζεται  απλά  ως  ένα  αναπόσπαστο  τμήμα  των  προσπαθειών  επαγγελματικής

ανάπτυξης,  αλλά  ως  μέρος  ενός  καθολικού  συστήματος  εκπαίδευσης,  εξέλιξης  και

βελτίωσης πέραν του σχολικού περιβάλλοντος.

Οι  άμεσα  και  έμμεσα  σχετιζόμενοι  με  τη  μεντορική  σχέση  οφείλουν  να

συνειδητοποιήσουν  πως  ανοίγουν  ένα  ζωτικής  σημασίας  παράθυρο  ευκαιρίας  για  τον

ανασχεδιασμό  του  επαγγέλματος.  Τα  ακόλουθα  χρόνια  θα  αποτελέσουν  μια  εποχή

επαναπροσδιορισμού του εκπαιδευτικού επαγγέλματος. Ο εκπαιδευτικός θα αποτελέσει μια

δύναμη κοινωνικής αλλαγής και  δικαιοσύνης.  Είναι  σε θέση να αναπτύξει  τα δικά του

εκπαιδευτικά  και  κοινωνικά  οράματα,  αντί  να  αντιδρά  απλώς  στις  αλλαγές.  Οι

νεοδιοριζόμενοι εισέρχονται στο επάγγελμα σε μια εποχή που αυτό διαμορφώνεται σε έναν

ολοένα μεταβαλλόμενο κόσμο, ο οποίος διέπεται από πολλές και ποικίλες προκλήσεις, στις

οποίες καλείται να ανταποκριθεί άμεσα και ουσιαστικά.

Η θέση των σχολικών μονάδων μέσα στη ρευστή διεθνή αγορά είναι ασταθής και

συνεπώς  πρέπει  να  βελτιώνεται  συνεχώς,  προκειμένου  να  εξασφαλιστεί  μια  συνεχής

εισφορά εργασιακού δυναμικού στην αγορά εργασίας.
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Το  mentoring  αποτελεί  ένα  πολύτιμο  εργαλείο  που  συντελεί  στην  καλλιέργεια

δεξιοτήτων και την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, με αποσκοπό την επίτευξη των

στόχων  της  εκπαίδευσης  ενηλίκων.  Η καθοδήγηση μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ως  μέσο

εκπαίδευσης ενηλίκων που έχουν ελάχιστες ευκαιρίες και παρουσιάζουν έλλειψη ακόμα

και των βασικών προσόντων. Μπορεί να βοηθήσει ενήλικες που δε διαθέτουν εμπειρία

στον εργασιακό χώρο. Τα αίτια της έλλειψης εμπειρίας μπορεί να είναι η αρχική, ενδιάμεση

ή  επανένταξή  τους  σε  εργασιακές  δομές,  η  ενδεχόμενη  διακοπή  της  εργασίας  ή  η

ενσωμάτωσή τους σε νέα εργασιακά και πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Όσον αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων, ο Μέντορας χρήζει ιδιαίτερης σημασίας,

καθώς επιλύει προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την εκπαίδευση των ενηλίκων, τα

οποία  οφείλονται  στο  γεγονός  πως  οι  εκπαιδευόμενοι  ενήλικες  έχουν  διαφορετικές

προσδοκίες και μαθησιακές δυνατότητες. Τα χαρακτηριστικά τους εξαρτώνται σημαντικά

από την ηλικία τους, το επίπεδο ωριμότητάς τους όσον αφορά τη μαθησιακή διαδικασία, το

διαφορετικό επίπεδο γνώσεων, αξιών και εμπειριών και την έλλειψη διαθέσιμου χρόνου

συγκριτικά  με  ανήλικους  εκπαιδευόμενους.  Τα  χαρακτηριστικά  αυτά  εξαρτώνται  από

ορισμένους και συχνά συγκρουόμενους κοινωνικούς, επαγγελματικούς και οικογενειακούς

ρόλους που επωμίζονται οι εκπαιδευόμενοι ενήλικες.

Επιπλέον οι ενήλικοι, έχουν διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης της γνώσης σε σχέση

με  τους  ανήλικους  εκπαιδευόμενους  εξαιτίας  των  ισχυρά  θεμελιωμένων  ιδεών,

πεποιθήσεων και απόψεών τους, με αποτέλεσμα να υιοθετούν πολύ δύσκολα νέες απόψεις

για ορισμένα εκπαιδευτικά θέματα και ζητήματα (Κόκκος, 2001)

Εντός της σχολικής μονάδας και κατά τη διεξαγωγή των πρακτικών ασκήσεων, ο

Μέντορας είναι επιφορτισμένος με την κατατόπιση των φοιτητών όχι μόνο για πρακτικά

ζητήματα,  αλλά  και  για  οτιδήποτε  αφορά  τις  σχέσεις  τους  με  το  διευθυντή  και  του

εκπαιδευτικό  προσωπικό.  Συγχρόνως,  τους  κατατοπίζει  και  τους  ενημερώνει  για  τον

πρέποντα  τρόπο  συμπεριφοράς  εντός  της  σχολικής  μονάδας  και  βελτιώνει  την

αυτοπεποίθησή τους μέσω της δημιουργίας θετικού ψυχολογικού κλίματος.

Το θετικό ψυχολογικό κλίμα ειναι αναγκαίο προκειμένου ο φοιτητής να μπορεί να

διαχειρίζεται  το  άγχος  που  αισθάνεται  κατά  τη  διεξαγωγή  της  πρακτικής  άσκησης.  Ο

μέντορας συμβουλεύει τους μαθητές σχετικά με την εκπόνηση των γραπτών εργασιών του

μαθήματος  και  μεταλαμπαδεύει  πολύτιμες  εμπειρίες,  γνώσεις  και  δεξιότητες  μέσω  της

αναπτυσσόμενης  μεταξύ  τους  διαπροσωπικής  σχέσης  και  με  τον  τρόπο  αυτό

ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις τους προγράμματος, όσο και στις προσδοκίες των
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φοιτητών.  Κατά  τη  διάρκεια  των  πρακτικών  ασκήσεων  λαμβάνουν  χώρα  καθημερινά

ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις εντός της σχολικής μονάδας, οι οποίες αποσκοπούν

στην υλοποίηση των στόχων τους προγράμματος και έχουν οργανωθεί από τον Μέντορα

(Κόκκος, 2001, Ηλιάδου και Αναστασιάδης, 2010).

Σύμφωνα με χώρες που εφαρμόζουν τον θεσμό του Μέντορα, ο ρόλος αυτός είναι

επιφορτισμένος με πολλές ευθύνες και συνοδεύεται από απορίες και εμπόδια. Σε πολλές

περιπτώσεις ένας έμπειρος εκπαιδευτικός διακατέχεται από ανασφάλεια όσον αφορά τις

ικανότητές  του  και  αμφισβητεί  την  καταλληλότητά  του  ως  Μέντορα  και  συνεπώς

προσώπου επιφορτισμένου με την επαγγελματική ανάπτυξη κάποιου άλλου. Πολύ συχνά

του  είναι  δύσκολο  να  κατανοήσει  τις  ακριβείς  αρμοδιότητές  του  και  τα  όρια  της

δικαιοδοσίας  του,  ιδιαίτερα  όταν  οι  στόχοι  είναι  ασαφείς  και  η  διοίκηση  δεν  παρέχει

επαρκή  ενημέρωση.  Μια  άλλη  αιτία  ανησυχίας  είναι  ο  τρόπος  χειρισμού  των  νέων

εκπαιδευτικών που τηρούν αρνητική στάση ως προς τους Μέντορες.

 Ορισμένες φορές οι νέοι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως η παροχή βοήθειας από το

μέντορα έχει ως συνέπεια οι ίδιοι να φαίνονται ανεπαρκείς μπροστά στους συναδέλφους,

τους γονείς και τα παιδιά. Στις περιπτώσεις αυτές ο Μέντορας πρέπει να καταβάλει μεγάλη

προσπαθεια προκειμένου να οικοδομήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με το νέο συνάδελφο. 

Μια άλλη πρόκληση αποτελεί η επάρκεια του διαθέσιμου χρόνου, ώστε ο μέντορας

να  είναι  αποτελεσματικός  στο  διττό  του  ρόλο  τόσο  ως  καθοδηγητής  όσο  και  ως

εκπαιδευτικός. Ο ρόλος του Μέντορα συνοδεύεται από πολλές υποχρεώσεις που μειώνουν

το  διαθέσιμο  χρόνο  και  καθιστούν  αναγκαία  τη  σωστή  κατανομή  του.  Αρκετοί

εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως είναι αναγκαία η δημιουργία κινήτρων όπως το μειωμένο

ωράριο ή οι οικονομικές απολαβές προκειμένου να κινητοποιηθούν και να είναι σε θέση να

ασχοληθούν χωρίς περισπασμούς με τη συμβουλευτική καθοδήγηση.

 Τόσο  η  αυτοπεποίθηση  του  μέντορα  όσο  και  η  καλλιέργεια  μιας  σχέσης

εμπιστοσύνης  μεταξύ  Μέντορα  και  καθοδηγούμενου  προϋποθέτουν  την  ύπαρξη

διαθέσιμου χρόνου για να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν. Ο Martin (1994) υποστηρίζει

πως  οι  Μέντορες  αντιλαμβάνονται  με  διαφορετικούς  τρόπους  τον  ρόλο  που  έχουν

επιφορτιστεί και τη μεντορική σχέση με τους νέους εκπαιδευτικούς. Η πλειοψηφία των

μεντόρων είτε επιστούσε ιδιαίτερη προσοχή στην υποστηρικτική-φιλική πλευρά τους προς

το  νέο  εκπαιδευτικό,  είτε  επικέντρωνε  την  προσοχή  του  στο  αίσθημα  εξουσίας  που

απορρέει  από  τον  καθοδηγητικό  ρόλο  χωρίς  να  αφιερώνει  προσοχή  στις  ουσιαστικές

ανάγκες του νέου εκπαιδευτικού.
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Οι  Casey  και  Claunch  υποστηρίζουν  πως  ένας  έμπειρος  εκπαιδευτικός  που

επωμίζεται  το  ρόλο του  Μέντορα διέρχεται  από πέντε  στάδια  μέχρι  να  κατακτήσει  το

επίπεδο αποτελεσματικότητας  στο ρόλο του.  Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου,  ο

εκπαιδευτικός  έχει  μόλις  αναλάβει  το  ρόλο  του  Μέντορα  και  διακατέχεται  από

ενθουσιασμό.  Έχοντας  φτάσει  σε  ένα  σημείο  επαγγελματικής  σταδιοδρομίας  που  του

παρέχει  δυνατότητες  εξέλιξης  και  μεταλαμπάδευσης  των  γνώσεων  και  εμπειριών  που

αποκόμισε  σε  κάποιον  άλλο,  δημιουργούνται  γι᾽  αυτόν  νέες  δυνατότητες  εξέλιξης  που

λειτουργούν ως αντίδοτο στην καθημερινότητα της δουλειάς. 

Στο  δεύτερο  στάδιο  ωστόσο,  ο  ενθουσιασμός  μειώνεται.  Ο  Μέντορας

αντιλαμβάνεται  πολύ  σύντομα  πως  η  σχέση  που  καλείται  να  οικοδομήσει  με  τον

καθοδηγούμενο δεν παρουσιάζει ομοιότητες με τη σχέση που έχει διαμορφώσει με τους

μαθητές του στην τάξη. Ως αποτέλεσμα αρχίζει να βιώνει συναισθήματα ανασφάλειας και

ανεπάρκειας και να αμφισβητεί τις ικανότητές του. 'Ενας συνήθης φόβος του είναι πως

σύντομα ο καθοδηγούμενος θα αντιληφθεί τις αδυναμίες του και δε θα αισθάνεται πλεόν

σεβασμό προς το πρόσωπό του. Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού ο μέντορας ενδέχεται

να μετανιώσει για την ανάληψη του ρόλου του. 

Μόλις  όμως  συνειδητοποιήσει  και  αποδεχτεί  την  ιδιαιτερότητα  της  μεντορικής

σχέσης,  τότε ξεκινά το τρίτο στάδιο.  Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού ο μέντορας

επανεξετάζει την αρχική του εντύπωση για τη σχέση καθοδήγησης και αναπροσαρμόζει τις

δεξιότητές του ώστε να ανταποκρίνονται στη συνεργασία με τον ενήλικα καθοδηγούμενο. 

Με  τον  τρόπο  αυτό  κατακτά  το  τέταρτο  στάδιο  στο  οποίο  αισθάνεται

αυτοπεποίθηση. Είναι πλέον σε θέση να αντιληφθεί το ρόλο του και τις περιρρέουσες από

αυτόν  ευθύνες.  Έχει  εμπιστοσύνη  στις  δυνάμεις  του  και  αναπτύσσει  στρατηγικές

επικοινωνίας  με  το  νέο  εκπαιδευτικό.  Ο  επαγγελματισμός  του  έχει  ως  υπόβαθρο  τη

συνεργασία, την επικοινωνία και τη δημιουργικότητα. 

Το πέμπτο στάδιο,  που είναι  αυτό της αποτελεσματικότητας,  κατακτάται όταν ο

μέντορας  έχει  πλέον  καταλήξει  στο  δικό  του  προσωπικό  μεντορικό  στυλ,  κατανοεί  σε

βάθος  έννοιες  και  στρατηγικές  αποτελεσματικής  διδασκαλίας  και  είναι  σε  θέση  να

δημιουργήσει μια προσωπική σχέση με το μαθητευόμενο.

Έχουν δημιουργηθεί διάφορα μοντέλα που περιγράφουν τα στάδια από τα οποία

διέρχεται η μεντορική σχέση ωσότου ωριμάσει και καταστεί αποδοτική.

Σύμφωνα  με  το  μοντέλο  του  Cohen  (1995),  η  μεντορική  σχέση  διέρχεται  από

τέσσερις φάσεις. Στην πρώτη φάση, ο Μέντορας και ο καθοδηγούμενος επικεντρώνονται
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στην καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης προκειμένου και τα δύο μέρη να αισθάνονται

άνετα. Κρίνεται  αναγκαίο  να  υπάρχει  αίσθημα  ασφάλειας  και  να  γνωρίζουν  πως  δεν

πρόκειται να κριθούν για τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Στο δεύτερο στάδιο λαμβάνει

χώρα η ανταλλαγή πληροφοριών.  Ο Μέντορας λαμβάνει  όσο το δυνατόν περισσότερες

πληροφορίες προκειμένου να είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες του νέου εκπαιδευτικού

και ο καθοδηγούμενοςεκφράζει τις ανησυχίες και τις προσδοκίεςτου. Στην τρίτη φάση ο

μέντορας επιχειρεί να κατανοήσει ακόμα περισσότερο τον ψυχισμό του καθοδηγούμενου.

Μελετά τα ενδιαφέροντα, τις ιδέες του, την προσωπικότητά του, τις απόψεις του και τον

καλεί σε αυτοαξιολόγηση. Κατά τη διάρκεια της τέταρτης και τελικής φάσης ο μέντορας

ενθαρρύνει τον καθοδηγούμενο, ο οποίος διαθέτει πλέον μεγαλύτερη αυτογνωσία, να θέσει

εκ νέου τους  στόχους  του,  να  αυξήσει  τις  απαιτήσεις  του και  να χαράξει  το  δικό του

μονοπάτι  στον  εκπαιδευτικό  χώρο  αφήνοντας  το  στίγμα  του  και  κατακτώντας  την

επαγγελματική ολοκλήρωση.

Το μοντέλο των Joyce  και  Showers (1982,  1983)  καθώς  και  η  Showers  (1985)

παρουσιάζει  ορισμένες  διαφορές  στη  διαμόρφωση  της  σχέσης  μεταξύ  μέντορα  και

καθοδηγούμενου, η οποία περιγράφεται σε πέντε στάδια. Παρ' όλα αυτά, οι ομοιότητες

μεταξύ  των  δύο  προσεγγίσεων  είναι  αρκετές.  Σύμφωνα  με  το  μοντέλο  των Joyce  και

Showers το πρώτο στάδιο επικεντρώνεται στην καλλιέργεια κλίματος συντροφικότητας.

Τόσο ο Μέντορας όσο και ο καθοδηγούμενος εξέρχονται από το καθεστώς μοναξιάς και

της αντίληψης πως ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι απομονωμένος εντός μιας τάξης και

είναι  σε  θέση  να  ανταλλάξουν  εμπειρίες  και  να  παρέχουν  συμπαράσταση.  Ο

καθοδηγούμενος αντιλαμβάνεται πως είναι φυσιολογικό να παρουσιάζονται προβλήματα

μέσα στη σχολική τάξη και πως δε θα πρέπει να ντρέπεται γι' αυτά. Η στήριξη που του

παρέχει ο Μέντορας του δημιουργεί αισθήματα αισιοδοξίας και θάρρους, με αποτέλεσμα

να υιοθετεί νέες παιδαγωγικές πρακτικές μεταβαίνοντας έτσι στο δεύτερο στάδιο το οποίο

είναι  βασισμένο  στην  παρατήρηση.  Ο  Μέντορας  εισέρχεται  στην  τάξη  του

καθοδηγούμενου  και  μελετά  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  αυτή  είναι  διαρρυθμισμένη,  τις

εκπαιδευτικές πρακτικές και τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Στόχος των παρατηρήσεών του,

που  πρέπει  να  χαρακτηρίζονται  από  ακρίβεια,  είναι  να  επιλύσει  τα  παρουσιαζόμενα

προβλήματα, να βελτιώσει τις στρατηγικές ή να παράσχει νέες. Το τρίτο στάδιο είναι αυτό

της μετα-γνώσης. Ο καθοδηγούμενος τροποποιεί τις γνώσεις που έχει με βάση το επίπεδο

και τις διδακτικές ανάγκες των μαθητών του και δημιουργεί ένα διδακτικό σχέδιο που δεν

αποτελεί  αντίγραφο  κάποιου  άλλου.  Η  εκπαιδευτική  του  κρίση  οξύνεται  και  αποκτά
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ταυτότητα.  Το τέταρτο στάδιο αποτελεί  την  εφαρμογή των νέων δεξιοτήτων εντός  της

τάξεως.  Ο  νέος  εκπαιδευτικός  παρατηρεί  την  ανταπόκριση  των  μαθητών  στις  νέες

εκπαιδευτικές πρακτικές προκειμένου να αντιληφθεί αν είναι επιτυχημένες. Το πέμπτο και

τελευταίο στάδιο είναι αυτό της διαρκούς εξάσκησης. Ο νέος εκπαιδευτικός έχει πλέον

αποκτήσει  αυτοπεποίθηση και  ανεξαρτησία και  συνειδητοποιεί  πως είναι  καθήκον ενός

δασκάλου να βελτιώνει, να τροποποιεί και να ασκεί συνεχώς τις διδακτικές πρακτικές του

και είναι έτοιμος να ενταχθεί πλέον στον εκπαιδευτικό κλάδο.

Το μοντέλο της Kram (1983) αποκλίνει σημαντικά από τα δύο προαναφερθέντα. Με

βάση το μοντέλο αυτό, η σχέση Μέντορα και νέου εκπαιδευτικού διέρχεται από τέσσερα

στάδια. Στο πρώτο στάδιο ο Μέντορας και ο καθοδηγούμενος γνωρίζουν ο ένας τον άλλο

και κατανοούν την προσωπικότητα και τις συνήθειές του, καθώς και τις διδακτικές του

πρακτικές. Κατά το δεύτερο στάδιο που είναι το παραγωγικό, ο Μέντορας καθοδηγεί το

νέο  εκπαιδευτικό,  του  παρέχει  παραδείγματα  διδασκαλίας,  τον  βοηθά  να  επιλύσει  τα

προβλήματα εντός της τάξης και της σχολικής μονάδας προκειμένου ο καθοδηγούμενος να

εκπαιδευτεί στο χειρισμό δύσκολων καταστάσεων και να γίνει πιο αποτελεσματικός μέσα

στη σχολική τάξη. Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού ο καθοδηγούμενος αποκομίζει νέες

γνώσεις από το μέντορα και ο δεύτερος απολαμβάνει την εκτίμηση και εμπιστοσύνη του

νέου εκπαιδευτικού μέσω της παροχής εμπειρικών γνώσεων. Το τρίτο στάδιο αφορά την

αποξένωση των μελών της μεντορικής σχέσης. Οι Eby και MacManus (2004), με βάση

έρευνα που διεξήγαγαν σε 90 Μέντορες,  αναφέρουν πως η πλειονότητα των μεντόρων

επέδειξε  ως  βασικούς  λόγους  αποξένωσης  τη  μετακίνηση  του  καθοδηγούμενου  σε

διαφορετικό σχολείο  ή τάξη κατά τη νέα σχολική χρονιά  καθώς και  την  απόφαση του

καθοδηγούμενου  να  τερματίσει  τη  μεντορική  σχέση  και  να  ακολουθήσει  τη  δική  του

πορεία. Το τελικό στάδιο σύμφωνα με τον Chao (1997) χαρακτηρίζεται από άγχος και για

τα δύο μέρη μια και περιλαμβάνει τη ρήξη ενός δεσμού. Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο,

όταν Μέντορας και μαθητευόμενος συναντηθούν ξανά, γίνεται επαναπροσδιορισμός των

ρόλων και καλλιέργεια μιας συναδελφικής και φιλικής σχέσης μεταξύ εκπαιδευτικών που

μπορούν να στηρίξουν ο ένας τον άλλο. Τα στάδια αυτά μπορεί να διαρκέσουν από τρία

έως οκτώ χρόνια.

Οι Hargreaves & Fullan (2000) υποστηρίζουν πως κύριος σκοπός της καθοδήγησης

πρέπει να είναι η αναδιαμόρφωση των απόψεων απέναντι στην εκπαίδευση. Παρουσιάζουν

τον Μέντορα ως φορέα εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, ο οποίος έχει ως καθήκον την

καθοδήγηση  των  δασκάλων,  προκειμένου  και  οι  ίδιοι  να  λειτουργήσουν  ως  φορείς
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αλλαγής. Οι αναγκαίες αυτές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με τους Hargreaves

και Fullan (2000),  πρέπει να απεγκλωβιστούν από ιεραρχικά και ατομικά στεγανά και να

καθιερωθούν μέσα στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής-εκπαιδευτικής μαθησιακής κοινότητας,

εντός  της  οποίας  μέσω  της  αλληλοϋποστήριξης  θα  επιτυχάνεται  η  πρόοδος  τόσο  των

εκπαιδευτικών όσο και της σχολικής μονάδας. 

Σύμφωνα με τον Martin (2009), κρίνεται απαραίτητη μια ολιστική προσέγγιση της

καθοδήγησης προκειμένου κάθε μέλος του σχολείου να είναι σε θέση να μεγιστοποιήσει

την προσφορά του στη σχολική κοινότητα.

Το  μοντέλο  που  πρότεινε  η  Kram  είναι  ένα  από  τα  πλέον  παραδοσιακά  που

δημιουργήθηκαν  όταν  η  έννοια  του  mentoring  αποτέλεσε  αντικείμενο  επιστημονικού

ενδιαφέροντος.  Τα  δύο  πρώτα  στάδια  χαρακτηρίζονται  από  έντονη  παρουσία  του

ιεραρχικού στοιχείου: ο Μέντορας παρέχει γνώσεις και συμβουλές στον καθοδηγούμενο. Η

σχέση χαρακτηρίζεται από ισοτιμία μόνο στο τελευταίο στάδιο. 

Άλλα μοντέλα προτείνουν μια πιο αμοιβαία σχέση μέντορα και καθοδηγούμενου

που παρέχει  γνώσεις  και  ψυχολογική στήριξη και στα δύο μέρη. Η Kram  και  Harvey

(2009), προτείνουν τη δημιουργία μιας ισότιμης μεντορικής σχέσης στην οποία η εξουσία

δε συγκεντρώνεται μόνο στα χέρια του μέντορα, αλλά αντιθέτως αυτός είναι πρόθυμος να

την προσφέρει στον καθοδηγούμενο προκειμένου ο τελευταίος να κινητοποιηθεί και να

εξελιχθεί. Καλλιεργείται μια σχέση αμοιβαιότητας όπου ο ένας στηρίζει τον άλλο, χωρίς

ωστόσο αυτή να γίνει καθαρά φιλική. 

Στο  δεύτερο  κεφάλαιο  έγινε  αναφορά  στο  ισχύον  νομοθετικό  πλαίσιο,   γενική

περιγραφή της έρευνας, προσδιορίστηκε ποιος είναι ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας, τα

ερευνητικά  ερωτήματα,  ο  πληθυσμός  και  το  δείγμα της  έρευνας.  Ακολουθεί  στο  τρίτο

κεφάλαιο η επεξεργασία δεδομένων, η γενική περιγραφή της έρευνας, σκοπός και στόχοι

της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα, ο πληθυσμός και το δείγμα της έρευνας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Εμπειρική προσέγγιση: Μεθοδολογία και διεξαγωγή της έρευνας

3.1. Γενική περιγραφή της έρευνας

Μελετώντας την σχετική βιβλιογραφία, διαπιστώνουμε ότι ο θεσμός του Μέντορα

είναι  σημαντικός  στο  εκπαιδευτικό  σύστημα.  Αφετηρία  της  ερευνητικής  εργασίας

αποτέλεσε  η  διαπίστωση  ότι  στην  ελληνόγλωσση  βιβλιογραφία  δεν  υπάρχουν  πολλά

κείμενα στις θεωρητικές και περισσότερο στις εμπειρικές εργασίες, σχετικά με τη συμβολή

του διευθυντή και υποδιευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως Μέντορες  στην ελληνική

πραγματικότητα. Το γεγονός αυτό δημιουργεί προβληματισμό, γιατί παρόλο που το θέμα

είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην εκπαίδευση, δεν έχει δοθεί η απαραίτητη βαρύτητα από

μέρους του ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) και των παιδαγωγών που είναι στην

έρευνα.

Οι  παραπάνω προβληματισμοί  αναδεικνύουν  τη  σπουδαιότητα του θέματος  από

ερευνητική σκοπιά, η οποία αποτέλεσε τη βάση και την απόφασή μας να ασχοληθούμε με

το  υπό  συζήτηση  αντικείμενο  από  την  πλευρά  των  διευθυντών  και  υποδιευθυντών

σχολικών  μονάδων της  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης.  Ένας  ακόμη  λόγος  που  συνέλαβε

στην  ενασχόλησή  μας  με  το  θέμα  του  Μέντορα  αποτέλεσε  το  προσωπικό  ερευνητικό

ενδιαφέρον  ως  διευθύντρια  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  σε  σχολικές  μονάδες  Ειδικής

Αγωγής  για  δέκα και  πλέον  έτη,  καθώς  και  οι  αφορμές  που δόθηκαν  ύστερα από την

παρακολούθηση  των  μαθημάτων  του  Προγράμματος  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  του

ΠΑΜΑΚ, όπου μέσα από ενδιαφέρουσες και γόνιμες συζητήσεις επισημάνθηκε ο ρόλος

του Μέντορα στην αποτελεσματικότητα των σχολείων.

Θα αναφερθούμε παρακάτω στην ερευνητική μέθοδο και στο ερυνητικό εργαλείο

που χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή της έρευνας.

Με τον όρο «μέθοδος» αναφερόμαστε στο σύνολο των προσεγγίσεων οι  οποίες

χρησιμοποιούνται  στην έρευνα προκειμένου να  μαζέψουμε δεδομένα που πρόκειται  να

αξιοποιηθούν ως βάση αναλύσεων, συμπερασμάτων και ερμηνείας. Αποτελούν  τεχνικές
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που συνδέονται με το θετικιστικό μοντέλο-εκμαίευση απαντήσεων σε ορισμένα ερωτήματα

(Cohen & Manion,1997, p. 66). 

Επιλέχτηκε  η  ποιοτική  έρευνα  για  την  αποτελεσματική  διεξαγωγή  της

συγκεκριμένης έρευνας, η οποία θεωρήθηκε ως η πιο κατάλληλη για να αποκαλύψει τις

αντιλήψεις,  τις  απόψεις,  και  τις  εμπειρίες  των ατόμων που συμμετέχουν (Τσουρβάκας,

1997). Σύμφωνα με τους Bird et al. (1999), η ποιοτική προσέγγιση επιτρέπει τη βαθύτερη

ανάλυση και ερμηνεία καταστάσεων, γεγονότων και συμπεριφορών, ενώ σύμφωνα με τους

Faulkner et al. (1999), τη χαρακτηρίζει ευελιξία και μπορεί να δώσει όλο το φάσμα των

απαντήσεων  και  τη  δυνατότητα  κάποιων  οπτικών  που  δεν  είχαν  προληφθεί  (Κεδράκα,

2008, σ. 43). Η έρευνα εστίασε σε ένα μικρό αριθμό σκόπιμα επιλεγμένων Διευθυντών και

Υποδιευθυντών  που  υπηρετούν  σε  σχολεία  του  Νομού  Δράμας.  Ημιδομημένες

συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκαν για να συλλέξουν τις γνώσεις, τις απόψεις και τις στάσεις

δεκαπέντε  εκπαιδευτικών  που  έχουν  δραστηριοποιηθεί  άτυπα  πάνω  σε  πτυχές  του

μεντορισμού.  Η  ποιοτική  ανάλυση  του  περιεχομένου  βοήθησε  να  ανακαλυφθούν  οι

απόψεις, οι προβληματισμοί και οι επιφυλάξεις των ερωτώμενων. Στην ποιοτική έρευνα τα

δείγματα είναι αρκετά μικρά και επηρεάζονται από υποκειμενικές απόψεις και σκέψεις. Η

ανάλυση των  δεδομένων  είναι  σύνθετες,  όχι  σταθερές  και  τυποποιημένες,  μπορούν  να

προσαρμόζονται κατά την εξέλιξη της έρευνας και να διεισδύουν στο θέμα από την σκοπιά

των γεγονότων και όχι  μόνο από του συγγραφέα. Εξαιτίας του ρεαλισμού και της ευελιξίας

που έχει, ταιριάζει στην αξιολόγηση πραγματικών και σύνθετων γεγονότων, περιστατικών

και διαδικασιών που ενέχει η διοίκηση (Καραγιάννης, 2014, σ. 334). 

Αποφασίσαμε  να  χρησιμοποιηθεί  η  ποιοτική  διερεύνηση,  έχοντας  ως  βασικό

μεθοδολογικό εργαλείο τη συνέντευξη. Επιλέξαμε τη συνέντευξη, γιατί είναι η μέθοδος

συλλογής  στοιχείων  που  χαρακτηρίζεται  από  φυσικότητα,  ενθαρρύνει  τη  δημιουργία

θετικού κλίματος  ,  επιτρέπει  στον ερευνητή να εμβαθύνει  και  του δίνει  τη δυνατότητα

πρόσβασης στον τρόπο βίωσης και αντίληψης της πραγματικότητας των ατόμων. Επιπλέον,

δίνει στον συνεντευκτή ευκαιρίες για διευκρίνιση των απαντήσεων. Ο κύριος σκοπός της

χρήσης  της  συνέντευξης  είναι  ότι  θεωρείται  πως  σε  μια  διαπροσωπική  συνάντηση  οι

άνθρωποι είναι πιθανότερο να ανακαλύψουν πλευρές του εαυτού τους, τα συναισθήματα

και τις αξίες τους απ’ ότι θα έκαναν σε άλλες συνθήκες (Παρασκευόπουλος, 1993, Cohen

& Marison, 1997). 
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 Ο ερευνητής με την συνέντευξη μπορεί να είναι άμεσος, να παίρνει πληροφορίες

να  κατανοεί  πληρέστερα  τις  αντιλήψεις  (Ιωσηφίδης,  2003).  Η  ερευνητική  συνέντευξη

ορίζεται  ως  συζήτηση  δύο  ατόμων,  με  σκοπό  την  απόκτηση  σχετικών  με  την  έρευνα

πληροφοριών (Cannell &  Kahn, 1968). Έχουμε τη συλλογή στοιχείων μέσω συνομιλίας

μεταξύ δύο ατόμων. Διαφέρει  από το ερωτηματολόγιο,  όπου ζητείται  από το άτομο να

απαντήσει σε ερωτήματα συγκεκριμένα που του δίνονται. Ο Oppenheim (1992) τονίζει ότι

οι  συνεντεύξεις  έχουν  μεγαλύτερο  αριθμό  απαντήσεων  σε  σύγκριση  με  τα

ερωτηματολόγια, επειδή όσοι απαντούν δίνουν περισσότερες πληροφορίες (Cohen, Manion

&  Morrison,  2007  pp.  442-453).  Η  μέθοδος  αυτή  ενδείκνυται  για  τη  συγκεκριμένη

περίπτωση  της  παρούσας  έρευνας,  όπου  διερευνώνται  απόψεις  των  διευθυντών  και

υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τον θεσμό του

Μέντορα Υποστηρίζεται ότι η συλλογή στοιχείων με συνέντευξη διασφαλίζει μεγαλύτερη

εγκυρότητα (Υφαντόπουλος και Νικολαΐδου, 2008, σ. 44). 
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3.2. Σκοπός και στόχοι της έρευνας

Σκοπός  της  εργασίας  είναι  η  διερεύνηση  των  απόψεων  των  Διευθυντών  και

Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Δράμας για

τον  τρόπο  που  αντιλαμβάνονται  τον  μεντορισμό  ως  υποστηρικτική  δομή  των

εκπαιδευτικών και  οι  απόψεις  τους  απέναντι  στην εισαγωγή του θεσμού στα ελληνικά

σχολεία. Ακόμη να εξεταστεί η αναγκαιότητα του θεσμού του Μέντορα νεοδιοριζόμενου

και παλαιού εκπαιδευτικού, ειδικότερα σε σχέση με τα προσόντα, τις προϋποθέσεις,  τα

καθήκοντα και γενικότερα το περιεχόμενο της μεντορικής σχέσης. 

3.3. Ερευνητικά ερωτήματα

Με βάση τους στόχους που αναφέρθηκαν, τα κεντρικά ερευνητικά ερωτήματα είναι

τα εξής:

1. Να διερευνηθεί η έννοια του Μέντορα και της καθοδήγησης από τους Διευθυντές και

Υποδιευθυντές κατά την διάρκεια του διοικητικού τους έργου.

2. Να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσε να στηριχτεί η εφαρμογή του

Μέντορα στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα.

3. Να διερευνηθεί εάν και κατά πόσο οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές θεωρούν αναγκαία

την εφαρμογή του θεσμού του Μέντορα όπως έχει ήδη ψηφιστεί με τον Νόμο 3848/2010.

Ένα  μέρος  των  απαντήσεων  στα  παραπάνω  ερευνητικά  ερωτήματα  δόθηκε  ήδη  στην

ανάλυση και συγκρότηση του εννοιολογικού και θεωρητικού πλαισίου του Μέντορα και

στην επισκόπηση βιβλιογραφίας που προηγήθηκε στο πρώτο μέρος της εργασίας. 
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3.4. Πληθυσμός και δείγμα της έρευνας

Επιδίωξη της ερευνητικής εργασίας ήταν η διερεύνηση της έννοιας του Μέντορα

και όχι η γενίκευση των συμπερασμάτων στον πληθυσμό. Το δείγμα ορίστηκε επιλεκτικά

(Patton, 2002, pp. 230-242).

Βασική μονάδα ανάλυσης ήταν το στέλεχος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και

συγκεκριμένα ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας. Η συνισταμένη

των απαντήσεων αποτύπωση εάν οι διευθυντές γνωρίζουν για τον θεσμό του Μέντορα και

εάν  συμφωνούν  με  την  εφαρμογή  του  στο  σχολείο.  Για  την  άντληση  του  δείγματος

επιλέχθηκε ο νομός Δράμας. Η επιλογή της περιοχής έγινε όχι μόνο επειδή αποτελεί τον

τόπο  κατοικίας  και  εργασίας  μας,  αλλά  κυρίως  επειδή  η  ομοιογένεια  του  δείγματος

ενισχύεται από το γεγονός ότι οι σχολικές μονάδες στις οποίες εργάζονται τα συγκεκριμένα

στελέχη  προέρχονται  από  την  ίδια  περιφέρεια,  στην  οποία  εφαρμόζεται  μια  κοινή

εκπαιδευτική πολιτική.

Προτιμήθηκε η σκόπιμη δειγματοληψία (purposive sampling) έχοντας υπόψη ότι

όλοι οι ερευνητές εξαρτώνται από την καλή θέληση και τη διαθεσιμότητα των υποκειμένων

και θα ήταν δύσκολο για έναν ερευνητή που εργάζεται μια μικρής κλίμακας εργασίας να

βρει ένα αληθινό τυχαίο δείγμα (Bell, 1997, p.132). Το δείγμα αποτελούσαν 15 στελέχη της

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  6/θεσίων  και  άνω  δημοτικών  σχολείων.  Το  μέγεθος  του

δείγματος  είναι  σχετικά  μικρό,  όπως  συμβαίνει  συνήθως  στις  ποιοτικές  έρευνες  αλλά

μεγαλύτερο  μέγεθος  δείγματος  εξαιτίας  της  ποιοτικής  μεθοδολογίας  οργάνωσης  του

ερευνητικού  πλαισίου  θα  μπορούσε  να  αποβεί  δυσκίνητο  και  να  καταλήξει  σε  ρηχή

προοπτική (Creswell, 2005 p. 207).

Ανάμεσα  στους  διευθυντές  και  υποδιευθυντές  που  επιλέγηκαν,  οι  έξι   ήταν

γυναίκες,  3  διευθυντές  άντρες  και  6  άντρες  υποδιευθυντές.  Αυτή  είναι  πιθανόν  μια

αναλογία που αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σχετικά με την ηλικία, η ηλικία των διευθυντριών κυμαίνεται από 47 ετών έως 54,

από τους 3 άντρες διευθυντές οι 2 ήταν 54 και 1 ήταν 56 ετών, ένας υποδιευθυντής ήταν 32

ετών,  ενώ  οι  υπόλοιποι  γύρω  στα  50  έτη,  ενώ  ως  προς  την  προϋπηρεσία  ο  νέος

υποδιευθυντής έχει 10 έτη υπηρεσίας, ενώ οι υπόλοιποι γύρω στα 30 έτη.
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Αναφορικά με  την  επιστημονική  και  παιδαγωγική  συγκρότηση (σύμφωνα με  το

Ν.3848/2010), 2 διευθύντριες είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, 1 διευθύντρια έχει

δεύτερο πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο, 1 διευθύντρια έχει δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό

τίτλο και διδασκαλείο, 1 διευθύντρια έχει 2 μεταπτυχιακούς τίτλους και 1 διευθύντρια μόνο

βασικό πτυχίο. Από τους άντρες διευθυντές 1 έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα, 1 είναι κάτοχος

δεύτερου πτυχίου και  διδασκαλείου και  ένας  μόνο διδασκαλείου.  Οι  έξι  υποδιευθυντές

έχουν  μόνο  βασικό  πτυχίο.  Όλοι  διαθέτουν  πιστοποιημένη  επιμόρφωση  στις  νέες

τεχνολογίες (ΤΠΕ 1ου επιπέδου) ενώ κανένας δεν έχει μεταπτυχιακό στην οργάνωση και

διοίκηση της Εκπαίδευσης.
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3.5 Διαδικασία εξασφάλισης εγκυρότητας και αξιοπιστίας της έρευνας

Η έρευνα διεξήχθη από αρχές έως τέλος Νοεμβρίου του 2017. Το επιτόπιο υλικό

συγκεντρώθηκε πραγματοποιώντας επισκέψεις στα γραφεία των διευθυντών των σχολικών

μονάδων ύστερα από τηλεφωνικό ραντεβού.

Η  συνέντευξη  είναι  μια   κοινωνική  συνάντηση,  διαπροσωπική  και  όχι  μια

διαδικασία  συλλογής δεδομένων. Ο Φίλιας (1997, p.81) τονίζει ότι η  συνέντευξη για να

είναι έγκυρη θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το θέμα της έρευνας, να τους ενδιαφέρει, να

είναι στο επίπεδό τους να μην τους προσβάλλει και να δημιουργεί μια θετικό κλίμα.

Ο ερευνητής  θα  πρέπει  να  δημιουργήσει  ευνοϊκή  ατμόσφαιρα,  ώστε  αυτός  που

συμμετέχει να νιώσει άνετα για να  μπορεί να μιλήσει αβίαστα (Cohen, Manion & Morri-

son, 2007, p. 470). Οφείλει να  διασφαλίσει τη συνειδητή συναίνεση, να δώσει εγγυήσεις

εμπιστευτικότητας,  και  να  διευκρινίσει  ότι  η  συνέντευξη  μπορεί  να  ωφελήσει  τον

απαντώνται και δε όχι να τον βλάψει (Cohen, Manion & Morisson, 2007, p. 471).

Όλες  οι  επαφές  ήταν  ατομικές.  Δόθηκε  η  δυνατότητα  στους  διευθυντές  να

εκφράσουν  τις  δικές  τους  θέσεις,  απόψεις  και  τοποθετήσεις.  Τηρήθηκε  πρωτόκολλο

ανωνυμίας,  έτσι  ώστε  να  εξασφαλιστεί  από  την  πλευρά  των  αποκρινόμενων  αίσθημα

άνεσης και ελευθερίας για τη συμμετοχή τους και για την ορθότητα των απαντήσεών τους.

Το  σύνολο  των  στελεχών  δεν  επιθυμούσαν  την  μαγνητοφώνηση,  οπότε  έγινε  ακριβής

καταγραφή των απαντήσεων.

Οι μετέχοντες στην έρευνα επικοινωνούν όχι μόνο με λέξεις αλλά και μέσω της

γλώσσας του σώματος. Είναι ενδιαφέρον να φανούν οι διαπροσωπικές,  επικοινωνιακές και

συναισθηματικές πλευρές της συνομιλίας. Οι εκφράσεις του προσώπου, οι κινήσεις των

χεριών,  οι  μορφασμοί  είναι  σημαντικές  πληροφορίες.  Η συνέντευξη να έχει  ροή και  ο

τρόπος διεξαγωγής της να είναι ο αναμενόμενος από το συμμετέχοντα με την παροχή, της

κατάλληλης  λεκτικής  και  μη  λεκτικής  ανατροφοδότησης  (Cohen,  Manion &  Morrison,

2007, p. 471).

Γι΄αυτό  το  λόγο  καταγράψαμε  τις  εκδηλώσεις  κάθε  είδους  χωριστά  και  τις

αξιολογήσαμε  παραγωγικά,  τοποθετώντας  τες  στα  γενικότερα  συμφραζόμενα.  Οι

παρατηρήσεις  σημειώθηκαν  κατά την διάρκεια  των επισκέψεων  με  όσο το  δυνατό πιο

πλήρη τρόπο.
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Τα  στάδια  συλλογής  δεδομένων  ήταν  τρία.  Στο  πρώτο  στάδιο  σε  τηλεφωνική

επικοινωνία με τους διευθυντές των σχολείων, αφού τους προσκαλέσαμε προφορικά να

συμμετάσχουν  στην  έρευνα  και  εξηγήσαμε  το  σκοπό,  ζητήσαμε  τη  συναίνεση  για  τη

διεξαγωγή της συνέντευξης.

Στο  δεύτερο  στάδιο  σε  προσωπική  συνάντηση  με  τους  διευθυντές,  τους

ενημερώσαμε για τη φύση και το σκοπό της συνέντευξης με λεπτομέρειες, εξηγώντας τον

τρόπο με τον οποίο θα καταγράψουμε τις απαντήσεις και ζητώντας τη συγκατάθεσή τους.

Τονίστηκε  η  σημασία  της  συμμετοχής  των  διευθυντών  και  υποδιευθυντών  στη

διεκπεραίωση της έρευνας και τα οφέλη για τους ίδιους. Υπήρχε διαβεβαίωση ως προς τη

διασφάλιση της ανωνυμίας.

Στο τρίτο στάδιο  ακολούθησε δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία για επιβεβαίωση

και καθορισμό του χρόνου διεξαγωγής  της έρευνας, και διενεργήθηκαν οι συνεντεύξεις

στα γραφεία των διευθυντών των σχολικών μονάδων.

Για να πετύχουμε μεγαλύτερη εγκυρότητα σημαντικό είναι να ελαχιστοποιηθούν οι

μεροληπτικές  απόψεις  όσο  το  δυνατόν  περισσότερο.  Ως  μέσο  για  τη  μείωση  της

μεροληψίας οι συγγραφείς  υποδεικνύουν την προσεκτική διατύπωση των ερωτήσεων, έτσι

ώστε το νόημά τους να είναι απόλυτα σαφές (Cohen & Manion, 1997, p. 388). Η γλώσσα

του συνεντευκτή να είναι  κατανοητή στο συνεντευξιαζόμενο,  ώστε να νιώθει  άνετα με

αυτό  (Patton,  1980,  p.  225).   Οι  ερωτήσεις  να  είναι  ξεκάθαρες  και  να  μην

παρερμηνεύονται, να είναι κατανοητές, να μην  έχουν πολλές αρνήσεις και να μην οδηγούν

τον ερωτώμενο προς συγκεκριμένη κατεύθυνση (Παρασκευόπουλος, 1993, p.107). Ο (Pat-

ton, 1980, p. 210) υποστηρίζει ότι για να διατηρήσουμε το ενδιαφέρον του συμμετέχοντος

στη  συνέντευξη,  ο  συνεντευκτής  χρειάζεται  να  περιορίσει  την  αίσθηση  της  ανίας,

ελαχιστοποιώντας τις δημογραφικές ερωτήσεις και τις ερωτήσεις υπόβαθρου.

Με βάση τα παραπάνω, επιδιώξαμε η στόχευση των ερωτήσεων να είναι ακριβής

και πρόσφορη. Ο αριθμός των ερωτήσεων να μην είναι μεγάλος και ο απαιτούμενος χρόνος

να είναι περίπου τριάντα λεπτά της ώρας.

Ανακεφαλαιώνοντας, στο τρίτο κεφαλαίο αναφερθήκαμε στη μεθοδολογία και στη

διεξαγωγή  της  έρευνας.  Χρησιμοποιήθηκε  η  ποιοτική  έρευνα  με  βασικό  εργαλείο  τη

συνέντευξη.  Ειδικότερα,  οι  συνεντευξιαζόμενοι  ήταν  στελέχη  της  πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης του Νομού Δράμας, με παρόμοια προσόντα και έτη υπηρεσίας.  Στο επόμενο
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κεφαλαίο  θα  ακολουθήσει  η  ανάλυση των ερευνητικών  δεδομένων σε  σύγκριση με  τη

βιβλιογραφία  και  θα  προκύψουν  τα  συμπεράσματα  και  οι  προτάσεις  για  μελλοντικούς

ερευνητές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

 Ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων

Ο  Ιωσηφίδης (2008) υποστηρίζει ότι μπορούμε να διακρίνουμε μια σειρά από είδη

ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων όπως, η συνεχής σύγκριση, η ανάλυση πεδίου, η ανάλυση

λόγου, η τυπολογική ανάλυση, η ερμηνευτική ανάλυση, η ανάλυση λόγου, κάτι που δεν

σημαίνει  όμως  ότι  τα  είδη  αυτά  είναι  τελείως  ξεχωριστά,  μεταξύ  τους  διότι  τις

περισσότερες  φορές  γίνονται  συνδυασμοί  ανάλογα  με  το  είδος  της  ερευνητικής

προσπάθειας και τις απαιτήσεις της αναλυτικής διαδικασίας.

Θα υπογραμμιστούν τα βασικά σημεία που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της

έρευνας και τα δεδομένα της βιβλιογραφίας προκειμένου ο αναγνώστης να σχηματίσει μια

εικόνα  για  την  άποψη  των  Διευθυντών  και  Υποδιευθυντών  σχετικά  με  το  ζήτημα  του

θεσμού Μέντορα. Όπως συμπεραίνεται από την έρευνα μας, στην ελληνική εκπαίδευση δεν

παρέχεται συστηματική καθοδήγηση. Έχει βέβαια ψηφιστεί από την βουλή ο θεσμός του

Μέντορα,  ωστόσο  δεν  έχει   ακόμα  εφαρμοστεί.  Ακολουθούν  οι  απαντήσεις  των

ερωτηθέντων και η σύνδεσή τους με τη βιβλιογραφία. 

4.1 Στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα « πώς αντιλαμβάνεσαι την έννοια του Μέντορα»

οι απαντήσεις που λάβαμε είναι οι εξής:
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«Νομίζω είναι ένα άτομο που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς, να

προσφέρει καινοτομία,  υποστήριξη στην σχολική μονάδα. Έχει ένα αρνητικό. Ο σχολικός

σύμβουλος βοηθάει στα θέματα με τους γονείς ίσως λίγο υστερεί στην εισαγωγή καινοτομιών.

Θα  ήθελα  ο  Μέντορας  να  διευθετεί  θέματα  κρίσεων  στην  σχολική  μονάδα»  (1ος

Διευθυντής).

«...οι  εκπαιδευτικοί  χρειάζονται  καθοδήγηση προκειμένου  να  ανταποκριθούν  στις  ολοένα

αυξανόμενες απαιτήσεις της δουλειάς τους» (2ος  Διευθυντής ).

«Μέντορας κατά την γνώμη μου σε γενικό και ολιστικό επίπεδο, είναι ο εξειδικευμένος σε

κάποιον, κυρίως, επαγγελματικό τομέα του εργασιακού βίου του ανθρώπου, ο οποίος έχει

μεγάλη έως απόλυτη γνώση του αντικειμένου της ασχολίας του και μπορεί παράλληλα να

μεταδώσει αυτές τις γνώσεις σε ένα νεοεισερχόμενο στον τομέα του...» (3ος  Διευθυντής).

Οι νέες προσεγγίσεις σχετικά με το θεσμό του Μέντορα και τη μεντορική σχέση έχουν

ολιστικό  χαρακτήρα.  Το  παλιό  μοντέλο  μεντορικής  σχέσης,  σύμφωνα  με  το  οποίο  οι

Μέντορες  θεωρούνται  αυθεντίες,  οι  αρχές  και  φιλοσοφία  τους  στους  ανυπόμονους  και

διψασμένους για γνώσεις εκπαιδευτικούς δεν ισχύει πλέον (Hargreaves & Fullan, 2000).

«Του  καθοδηγητή,  του  φίλου,  του  γηραιότερου  που  δίνει  τη  σοφία  στον  νεώτερο»  (4ος

Διευθυντής).

«Ο Μέντορας είναι αυτός που έχει  εμπειρία στην εκπαίδευση, οπότε μπορεί να βοηθήσει

συναδέλφους ειδικά στην αρχή, οπότε ένας συνάδελφος με γνώση και κατανόηση μπορεί να

στηρίξει, να βοηθήσει. Στην αρχή νιώθουμε ανασφάλεια, εάν είμαστε γι’αυτό το επάγγελμα»

(5ος Διευθυντής).

Οι διευθυντές  και  υποδιευθυντές διαπιστώνεται  ότι  ορίζουν τον Μέντορα ως το

άτομο που έχει εμπειρία και δέχεται να αναλάβει την καθοδήγηση νέου εκπαιδευτικού.

Αυτό συμφωνεί με τους (Iancu-Haddad et al, 2009, pp 45-46).

Αυτή η θέση είναι σε πλήρη συμφωνία με τις πληροφορίες που δίνονται από τον

Νόμο 3848/2010 που αφορά τον θεσμό του Μέντορα στο άρθρο 4 «Για την καθοδήγηση

και  υποστήριξη  του  νεοδιοριζόμενου  εκπαιδευτικού  ορίζεται  ...ο  μέντορας.  Ο  μέντορας
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πρέπει να έχει μεγάλη εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία και να υπηρετεί ως εκπαιδευτικός

στην ίδια σχολική μονάδα...».

Κατά  τους  Δεληγιάννη  και  Ματθαιουδάκη,  ο  Μέντορας  είναι  πρότυπο  που  θα

εμπνεύσει  και  θα  κάνει  υποδείξεις,  θα  θέσει  τις  γνώσεις  του  στην  υπηρεσία  του

εκπαιδευόμενου, υποστηρικτής, που θα προσφέρει ευκαιρίες, θα συμβάλλει στην επίτευξη

εκπαιδευτικών στόχων (Δεληγιάννη & Ματθαιουδάκη, 2008, σ.26-27). Ανάλογες απόψεις

έχουν και οι ερωτώμενοι της έρευνας.

4.2 Καθήκοντα του Μέντορα

«Συμβουλευτικός ρόλος-χωρίς αξιολογήσεις- πάνω σε θέματα παιδαγωγικά-διοικητικά» (9ος

Διευθυντής).

«Καθοδηγητής  του  εκπαιδευτικού,  συμβουλευτικού  και  όχι  ελεγκτικού  χαρακτήρα»  (12ος

Διευθυντής).

Η παραπάνω  άποψη  είναι  άποψη  είναι  σύμφωνη  με  τα  παρακάτω:  Στο  λεξικό

Webster’s  Universal  ο  Μέντορας  ορίζεται  ως  «σύμβουλος»,  «σοφός  και  συνετός

καθοδηγητής». Ακόμα είναι ένας έμπειρος εκπαιδευτικός ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο να

προσφέρει καθοδήγηση και στήριξη σε έναν νεοδιοριζόμενο (APEC, 1997,p.14).

Ο  Andrews (1987,p.150)  αναφέρει  ότι  «ο  Μέντορας  είναι  ένας  έμπειρος

εκπαιδευτικός ο οποίος ορίζεται ή κατά προτίμηση, προσφέρεται εθελοντικά να αναλάβει

τον εποπτικό, το συμβουλευτικό και μερικές φορές αξιολογικό ρόλο για τον νεοδιόριστο

εκπαιδευτικό».

Διαπιστώσαμε  ότι  οι  περισσότεροι  διευθυντές  και  υποδιευθυντές  είναι  ενημερωμένοι

επαρκώς για το θέμα της συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring). 

4.3 Συμβουλευτική καθοδήγηση

Στην ερώτηση «Τι είναι για σας η συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring)»;  πήραμε

τις απαντήσεις :

«Mentoring τι είναι; Ενδυνάμωση, συμβουλευτική υποστήριξη» (1ος  Διευθυντής).
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«... διαδικασία κατά την οποία σε συνθήκες δημιουργικής αλληλεπίδρασης  ο/η εκπαιδευτικός

επωφελείται  και  ενδυναμώνεται  από  τις  γνώσεις  και  την  εμπειρία  του  μέντορα  και  ο

μέντορας εισπράττει αναγνώριση και ικανοποίηση» (2ος Διευθυντής) 

«...σχέση  συνεργασίας  μεταξύ  δύο  εκπαιδευτικών  που  επιτρέπει  ανταλλαγή  εμπειρικών

απόψεων, πληροφοριών, συμβουλών σε κάποιο θέμα ενισχύοντας τις προσωπικές δεξιότητες,

συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και εξέλιξη, αυτοπεποίθηση...» (7ος Διευθυντής) 

«... προσπάθεια για να βοηθηθούν οι νέοι συνάδελφοι, ώστε να προσαρμοστούν πιο εύκολα

στη σχολική πραγματικότητα»(9ος Διευθυντής).

 

Οι  απόψεις  αυτές  συμφωνούν  με  την  ακόλουθη βιβλιογραφία: Η σχέση καθοδήγησης

(mentoring) είναι « Μια προσωπική ή επαγγελματική σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων, που ο

ένας είναι πεπειραμένος, έμπειρος επαγγελματίας και ο άλλος αρχάριος ή καθοδηγούμενος,

που δεσμεύονται  σε συμβουλευτική και  μη  αξιολογική σχέση που συχνά περιλαμβάνει

μακροπρόθεσμους  στόχους»  (Mullen,  2005,  p.1). Η  καθοδήγηση  με  την  έννοια  της

παροχής συμβουλών (mentorship) είναι «Μια εκπαιδευτική διαδικασία, επικεντρωμένη στη

διδασκαλία και τη μάθηση μέσα από δυάδες, ομάδες και κουλτούρες» (Mullen, 2005, p.1).

4.4 Σε ποιους πρέπει να απευθύνεται

Στο ερώτημα «Σε ποιους πρέπει  να απευθύνεται»  οι  απαντήσεις  που λάβαμε είναι  οι

εξής:

«Στους νεοεισερχόμενους...» (1ος Διευθυντής)

«...όσοι εισέρχονται στον τομέα που οι έχοντες εποπτεία ασκούν τον έλεγχο, και όσοι από

αυτούς  που  ήδη  εργάζονται  εκεί,  εκδηλώνουν  ενδιαφέρουν,  με  ποικίλες  μορφές,  για

δημιουργικότερη και ποιοτικότερη παραγωγή....» (3ος Διευθυντής)

«Σε  όσους  δεν  έχουν  μεγάλη  εμπειρία,  σε  όσους  έχουν  να  αντιμετωπίσουν  δύσκολες

καταστάσεις,, σε όσους έχουν να διαχειριστούν συγκρούσεις» (10ος Διευθυντής)

6



Από  τα  πάνω  συμπεραίνουμε  ότι  οι  παραπάνω  διευθυντές  συμφωνούν  με  τον

νόμο3848/2010  άρθρο  4  που  αναφέρεται  «για  την  καθοδήγηση  και  υποστήριξη  του

νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού ορίζεται ....ο μέντορας».

«Σε όλους τους εκπαιδευτικούς, στους τομείς που οι γνώσεις και οι δεξιότητες του μπορούν

να διαδοθούν και να διευκολύνουν την δουλειά τους και να κάνουν αποτελεσματικότερο το

έργο τους» (4ος Διευθυντής)

«Σε όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση» (6ος Διευθυντής)

«Όσοι χρειάζονται και ζητάνε βοήθεια, αλλά εξαρτάται από τον χώρο που προέρχεται, να

είναι εκπαιδευτικός» (14ος Διευθυντής)

Η απάντηση του 4ου, 6ου και 14ου διευθυντή που διατυπώνουν την άποψη ότι η

συμβουλευτική καθοδήγηση πρέπει να απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς είναι

ανάλογη  με  την  άποψη:  «Ο  R.Bullogh  (2012)  υποστηρίζει  πως  ο  Μέντορας  είναι

σημαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη αποτελεσματικών εκπαιδευτικών».

Ο 5ος,  8ος,11ος,  12ος  και  13ος  διευθυντής  υποστηρίζουν  ότι  το  mentoring να

απευθύνεται  σε  εκπαιδευτικούς,  γονείς  και  μαθητές.  Η άποψη αυτή δεν υπάρχει  στην

βιβλιογραφία.

4.5 Οφέλη της μεντορικής σχέσης

Ο Μέντορας εκτός από την ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού

αναλαμβάνει με την καθοδήγηση να προσφέρει στον εκπαιδευτικό ότι χρειάζεται για την

άσκηση του επαγγέλματός του. Ασκεί θετική επιρροή και βοηθά τον μαθητευόμενο ώστε

να φέρει σε πέρας υψηλούς στόχους (Στραβάκου, 2007, σ. 441).

Μεγάλο ποσοστό των ερωτώμενων φαίνεται να συμφωνεί ότι η καθοδήγηση μέσω

του  Μέντορα  μπορεί  να  βελτιώσει  το  εκπαιδευτικό  έργο.  Επίσης,  ο  Μέντορας  με  την

εμπειρία  τις γνώσεις του, τα αυξημένα προσόντα ενισχύει την επαγγελματική ανάπτυξη

των  εκπαιδευτικών.  Οι  απόψεις  αυτές  συμφωνούν  με  την  βιβλιογραφία  (Bozeman  &

Feeney, 2007, p. 723). 

Παρατηρούμε ότι  οι  ερωτώμενοι  απάντησαν στην ερώτηση «ποιά είναι  τα οφέλη της

μεντορικής σχέσης» ως ακολούθως:
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«...  υπάρχει δραστηριοποίηση/ενεργοποίηση ώστε να αναζητούνται οι  καλύτεροι χειρισμοί

μιας  κατάστασης  και  η  δημιουργία  αισθήματος  επαγγελματικής  αποτελεσματικότητας  και

αυτεπάρκειας» (2ος Διευθυντής).

«Ένας  άπειρος....  διαχειρίζεται  με  υπευθυνότητα  και  σιγουριά  οποιαδήποτε  δυσκολία

ανακύψει, κατά την εκτέλεση της εργασίας του, δημιουργώντας μερικές φορές, πρωτότυπους

δρόμους  και  ατραπούς,  εκπλήσσοντας  ευχάριστα  τον  Μέντορά  του.  Όμως  τα  οφέλη

επιστρέφουν  και  στον  Μέντορα,  καθώς  η  επανάληψη  και  η  διδασκαλία  των  μυστικών

εργαλείων  της  ειδικότητάς  του,  φέρνουν  στην  επιφάνεια  και  σε  αυτόν  τον  ίδιο,  ιδέες,

πρακτικές και διδακτικές που έχει ξεχάσει...» (3ος Διευθυντής) 

«...Καινοτόμα  προγράμματα  με  τα  οποία  ανεβαίνει  το  επίπεδο των εκπαιδευτικών»  (8ος

Διευθυντής).

«Προαγωγή της ποιότητας στην εκπαίδευση μέσω άμεσων παρεμβάσεων που συμβάλλουν

στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου» (13ος Διευθυντής).

Σχετικά  με  την  διδακτική  και  παιδαγωγική  καθοδήγηση  από  τον  Μέντορα

διαπιστώνεται  πως  η  πλειοψηφία  των ατόμων της  έρευνας  το  κατανοούν ως  αναγκαία

προϋπόθεση για να βοηθηθεί ο εκπαιδευτικός σε θέματα διδακτικής,  διαχείριση της τάξης

παιδαγωγικού υλικού, μεθόδων διδασκαλίας, ψυχοσυναισθηματικής στήριξης. Τα δεδομένα

αυτά συγκλίνουν με αυτά της βιβλιογραφίας των Hobson, Ashby, Malderez & Tamlinson

(2009, p. 209) που επιβεβαιώνουν την συμβολή του Μέντορα στα παραπάνω εκπαιδευτικά

θέματα.

4.6 Ανάληψη του ρόλου του Μέντορα από Διευθυντή/Υποδιευθυντή

Στο ερώτημα: « Ποια είναι η γνώμη σας για την ανάληψη του ρόλου του Μέντορα από

τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας ;» πήραμε τις απαντήσεις :

«Θετική, αν έχει τα απαραίτητα προσόντα» (2ος Διευθυντής)

«... ότι συμφωνώ απόλυτα» (3ος Διευθυντής)

«Θα με  γοήτευε  η  ιδέα  ότι  θα  μπορούσα  να  βοηθήσω  στην  καθοδήγηση,  βελτίωση  της

αποτελεσματικότητας...των εκπαιδευτικών του σχολείου...» (4ος Διευθυντής)
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«Θα μπορούσα να αναλάβω τον ρόλο» (14ος Διευθυντής)

«Θεωρώ ότι τον ρόλο ατό τον εξασκεί ήδη ο διευθυντής μαζί με τα υπόλοιπα καθήκοντα»

(6ος Διευθυντής)

«Ο διευθυντής αναλαμβάνει το ρόλο του Μέντορα ...καθημερινά» (10ος Διευθυντής)

«...Επιβάρυνση για τον διευθυντή...Ο διευθυντής πρέπει να είναι ταλαντούχο άτομο για να

ανταπεξέλθει και στους δύο ρόλους» (7ος Διευθυντής)

«Έχει  πολλές υποχρεώσεις  ο  διευθυντής...να το αναλάβει  με την προϋπόθεση ότι  θα του

δοθεί γραμματειακή υποστήριξη» (8ος Διευθυντής)

«Με  την  προϋπόθεση  ο  διευθυντής  να  έχει  μόνιμη  γραμματειακή  υποστήριξη»  (12ος

Διευθυντής)

«Δεν θα το ήθελα...να είναι διαφορετικό άτομο» (1ος Διευθυντής)

«Ο Μέντορας δεν πρέπει να ανατίθεται στους διευθυντές για λόγους α)φόρτο εργασίας και β)

για να μην δημιουργεί τριβές με τους συναδέλφους» (9ος Διευθυντής)

«Δεν συμφωνώ» (11ος Διευθυντής)

«Θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητο. Θα μπορούσε να είναι ο διευθυντής γιατί έχει μεγαλύτερη

επίβλεψη και είναι μέσα στα πράγματα...» (15ος Διευθυντής)

Διαπιστώνουμε ότι ο 2ος, 3ος ,4ος και 14ος διευθυντής συμφωνούν απόλυτα με την

ανάληψη του ρόλου του Μέντορα από τον διευθυντή ή τον υποδιευθυντή της σχολικής

μονάδας.

Ο 6ος και ο 10ος διευθυντής υποστηρίζουν ότι αυτόν τον ρόλο τον αναλαμβάνουν

καθημερινά.  Ο  Νόμος  1566/85  στο  άρθρο  27  (έργο  των  Διευθυντών  των  σχολικών

μονάδων) αναφέρει  ότι: «Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κορυφή της

σχολικής κοινότητας και είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός παιδαγωγικός υπεύθυνος

στο χώρο αυτό». 
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Ειδικότερα, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας: α) Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα ώστε

να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους για

ένα  σχολείο  δημοκρατικό  και  ανοικτό  στην  κοινωνία, β)  Καθοδηγεί  και  βοηθάει  τους

εκπαιδευτικούς στο έργο τους, και ιδιαίτερα τους νεότερους, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες

εκπαιδευτικού  και  παιδαγωγικού  χαρακτήρα  και  οφείλει  να  αποτελεί  παράδειγμα,  γ)

Φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών

σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά, δ) Προΐσταται των εκπαιδευτικών,

συντονίζει το έργο τους και συνεργάζεται μαζί τους ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγγύης.

Διατηρεί και ενισχύει την συνοχή του Συλλόγου Διδασκόντων, αμβλύνει τις αντιθέσεις,

ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, εμπνέει και παρέχει θετικά κίνητρα σ’

αυτούς. ε) Ελέγχει την πορεία των εργασιών και κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς ώστε να

ανταποκρίνονται  έγκαιρα  τις  υποχρεώσεις  που  ανάλαβαν.  Τέλος,  αξιολογεί  τους

εκπαιδευτικούς,  όπως  η  νομοθεσία  ορίζει,  έχοντας  ως  γνώμονα  τους  στόχους  της

αξιολόγησης.

Ο 7ος, 8ος και 12ος διευθυντής υποστηρίζουν ότι θα μπορούσαν να αναλάβουν τον

ρόλο του  Μέντορα με  την  προϋπόθεση να  υπάρχει  στο  σχολείο  μόνιμη  γραμματειακή

υποστήριξη. Ο 1ος, 9ος, 11ος και 15ος διευθυντής δεν συμφωνούν με την ανάληψη του

ρόλου του Μέντορα από τον διευθυντή.

Σχεδόν το σύνολο του δείγματος θεωρεί την πολιτεία τον πιο κατάλληλο φορέα για

να αναλάβει την καθοδήγηση του προσωπικού. Αυτή η θέση είναι σε πλήρη συμφωνία με

τις  πληροφορίες  που  δίνονται  από  το  Υπουργείο  Παιδείας,  δια  Βίου  Μάθησης  και

Θρησκευμάτων (2010,  σ.  1).  Η αιτιολογική έκθεση προς  τη Βουλή των Ελλήνων,  που

αφορά την αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού,  αναφέρεται  ρητά ότι  η  πολιτεία

οφείλει  να  προσφέρει  δυνατότητες  για  υψηλής  ποιότητας  ευκαιρίες  μάθησης  και

επικαιροποίηση της γνώσης, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει με επιτυχία όσες

προκλήσεις αναμένεται να συναντήσει στη σχολική τάξη. 

4.7 Ποια είναι τα τυπικά προσόντα και από ποιους να δίνεται;

Οι απαντήσεις είχαν ως εξής: 

«Πανεπιστημιακοί,  άτομα με ειδίκευση στο αντικείμενο,  μεταπτυχιακό, διδακτορικό τίτλο,

αναγνωρισμένο φορέα» (1ος Διευθυντής).
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«...Πανεπιστήμια,  Π.Ε.Κ.,  σχολικούς  συμβούλους,  σχολικούς  Ψυχολόγους,  Ψυχολόγους,

Έμπειρους Εκπαιδευτικούς Διευθυντές» (2ος Διευθυντής)

«Πανεπιστήμια, Παιδαγωγικά Τμήματα» (4ος Διευθυντής).

«... η εκπαίδευση να δινόταν από καθηγητές Πανεπιστημίου» (8ος Διευθυντής).

«Από Πανεπιστημιακούς καθηγητές» (12ος Διευθυντής)

«Υπηρετούντες σχολικούς συμβούλους» (13ος Διευθυντής)

«Καταξιωμένους Πανεπιστημιακούς» (14ος Διευθυντής)

Το  γενικότερο  συμπέρασμα  είναι  ανάλογο  με  τη  βιβλιογραφία  (Stanulis et al.,

2002):  Κρίνεται  αναγκαίο  να  προσδιοριστούν  με  ακρίβεια  οι  τομείς  στους  οποίους

χρειάζονται  υποστήριξη  και  ενθάρρυνση  οι  νέοι  εκπαιδευτικοί.  Με  κύριο  γνώμονα  τις

ανάγκες  τους,  να  σχεδιαστούν  οι  διαφορετικές  πρακτικές  για  την  επίτευξη  του  στόχου.

Αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να είναι οι πανεπιστημιακοί καθηγητές, οι οποίοι

οφείλουν να γεφυρώσουν τη σύγχρονη γνώση με τις προϋπάρχουσες από τα φοιτητικά χρόνια

γνώσεις.

4.8 Αναγκαιότητα εφαρμογής του θεσμού του Μέντορα

Αναφορικά με το ζήτημα να προχωρήσει η εφαρμογή του θεσμού του Μέντορα στο

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς έχει ήδη ψηφιστεί με τον Νόμο 3848 /2010, 7  το

θεωρούν απαραίτητο, 8 ήταν επιφυλακτικοί απέναντι στο θεσμό, 10 δεν έχουν ενημερωθεί

για  την  ψήφιση του  θεσμού,  5  γνώριζαν  για  την  ψήφιση.  Η αιτιολόγηση  που  έδωσαν

συμφωνεί  με  την  βιβλιογραφία.  Οι  συμμετέχοντες  στην έρευνα είναι  επιφυλακτικοί  ως

προς  το  πλαίσιο  και  τους  κινδύνους  από  την  εφαρμογή  του  θεσμού.  Πρέπει  να  είναι

φανερός  ο  διαχωρισμός  ανάμεσα  στην  υψηλή  εποπτεία  και  την  συμβουλευτική

καθοδήγηση. Η άποψη αυτή αναφέρεται στη βιβλιογραφία (Bray &  Nettleton,  2006,  p.

849).
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Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας προάγουν την προϋπάρχουσα γνώση

για το θέμα. Διαπιστώθηκε η σημασία του ρόλου του Μέντορα με τη μορφή συμβούλου

που βρίσκεται μέσα στο σχολείο. Σκοπός είναι η ανάπτυξη της επαγγελματικής ταυτότητας

των εκπαιδευτικών, η ενδυνάμωσή τους και η δημιουργία των προϋποθέσεων να δεχτούν

τις συνεχιζόμενες αλλαγές της επαγγελματικής κουλτούρας της σχολικής μονάδας και των

όρων  διδακτική-μάθηση-επικοινωνία-συνεργασία-εκπαιδευτικοί-γονείς  ως  μέρος  της

σχολικής καθημερινότητας. 

 Εκπαιδευτικοί  με πολύχρονη εμπειρία, έχοντας διοικητικό ρόλο στην εκπαίδευση,

αναγνωρίζουν τον πολυσύνθετο ρόλο του Μέντορα που αναλαμβάνει να υποστηρίξει, να

συμβουλέψει και να καθοδηγήσει το νεοδιόριστο εκπαιδευτικό και όχι μόνο στο σχολείο

και από το σύνολο των δεκαπέντε ατόμων του δείγματος κατά πλειονότητα διατίθενται να

πάρουν μέρος  οι  ίδιοι  σε μια  διαδικασία  καθοδήγησης,  αναλαμβάνοντας  την  θέση του

Μέντορα αλλά με προϋποθέσεις και κίνητρα.

Διαπιστώθηκε ότι συμμετέχοντες στην έρευνα αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα

για  καθοδήγηση  όχι  μόνο  των  νεοδιόριστων  αλλά  και  όσων  έχουν  κάποια  χρόνια

υπηρεσίας. Ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας ως Μέντορες θα είναι

διαθέσιμοι  για  οποτεδήποτε  παρουσιαστεί  δυσκολία.  Η χρονική  διάρκεια  της  στήριξης

ποικίλει από δύο έτη έως όσο απαιτείται.
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Έχουν την άποψη ότι ο Μέντορας πρέπει να είναι δίπλα στον εκπαιδευτικό όχι μόνο

για  να  του  προσφέρει  συναισθηματική  και  επαγγελματική  στήριξη  αλλά  και  για  να

ενδυναμώσει την επαγγελματική του ανάπτυξη χρησιμοποιώντας την εμπειρία, τις γνώσεις

και τις δεξιότητές του πάνω στη διδασκαλία και τη μάθηση. Οι Μέντορες θα πρέπει να

εφαρμόζουν  μια  ποικιλία  πρακτικών  όπως  αυτή  του  προτύπου  διδασκαλίας,  της

συνδιδασκαλίας, τις ομάδες πάνω σε θέματα διδακτικής και ψυχολογίας παιδιών. 

Ανησυχούν,  επίσης,  μήπως ο μεντορισμός δεν αντιμετωπιστεί  ως επαγγελματική

πρακτική ιδιαίτερων απαιτήσεων αλλά χρησιμοποιηθεί ως τρόπος ελέγχου και αξιολόγησης

και  εφιστούν  την  προσοχή  στα  εμπόδια  της  οργανωσιακής  δομής  του  σχολικού

συστήματος, στην απουσία σαφούς νομοθετικού πλαισίου, στην δύσκαμπτη εκπαιδευτική

κουλτούρα και στην αντίσταση στην αλλαγή, αλλά και στις ενδεχόμενες δυσλειτουργίες

μεταξύ των εμπλεκομένων. Αντιμετωπίζουν τον μεντορισμό ως μία αμοιβαία μαθησιακή

εμπειρία  που  επιφυλάσσει  σημαντικά  οφέλη  για  τους  συμμετέχοντες  αλλά  και  για  τη

βελτίωση της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  για  τους  μαθητές  των  σχολείων  μέσα από τη

συνεργασία όλων των μερών για την βελτίωση της διδακτικής πρακτικής.

Ο κόσμος των σχολείων και της εκπαίδευσης δέχεται τον μεντορισμό ως σημαντικό

εργαλείο  ενδυνάμωσης  της  διδακτικής  πρακτικής,  της  διαχείρισης  της  τάξης  και  της

επίλυσης συγκρούσεων. Ένας έμπειρος και με δυνατότητες Μέντορας μπορεί να καλύψει

τα κενά της απειρίας στη διδακτική τεχνική του νέου εκπαιδευτικού, να τον βοηθήσει να

ανταπεξέλθει  στις  έντονες  συναισθηματικές  καταστάσεις,  να  τον  διευκολύνει  να

ενσωματώσει  στις  επαγγελματικές  προσδοκίες  του  τα  πρότυπα  και  τους  κανόνες  της

σχολικής μονάδας και να προσανατολίσει την επαγγελματική του εξέλιξη προς τον σκοπό

της εκπαιδευτικής αλλαγής.

Ο Μέντορας καλείται να εισάγει τον νέο στην εκπαίδευση, να αντιμετωπίσει την

αντίσταση στην αλλαγή, να προωθήσει πρότυπα συνεργασίας, αναστοχασμού, συζήτηση

και δημιουργικής αλληλεπίδρασης.

Προτάσεις 

Έτσι,  θα  πρέπει  οι  διευθυντές  και  οι  υποδιευθυντές  των  σχολείων  να

συνειδητοποιήσουν  ότι  μπορούν  να  βοηθήσουν  τους  εκπαιδευτικούς  στο  έργο  τους

δρώντας ως Μέντορες (παρέχοντας παιδαγωγική καθοδήγηση, βοήθεια στη σχέση τους με

τους γονείς, έμπνευση, ενίσχυση, ενθάρρυνση, ανάπτυξη ομαδικότητας).

7



Η καθοδήγηση και  στήριξη των εκπαιδευτικών από τον Μέντορα θα πρέπει  να

ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μετασχηματισμού του επαγγέλματος και του ρόλου του

εκπαιδευτικού,  του  επαναπροσδιορισμού  της  σχολικής  ζωής  και  κουλτούρας  και  τον

επανασχεδιασμό  της  συνεχιζόμενης  εκπαίδευσης  του  προσωπικού  των  σχολείων.  Είναι

αναγκαίο  να  σχεδιαστούν  προγράμματα  που  σχετίζονται  με  μεταρρυθμίσεις  στην

εκπαίδευση.

Πέρα από τις ατομικές προσπάθειες, υπάρχει η ανάγκη να γίνει συντονισμός όλων

των  προσπαθειών  μεταξύ  των  αρμόδιων  φορέων,  σχολείων  και  πανεπιστημίων  και  να

σχεδιαστούν προγράμματα δομημένης καθοδήγησης.  Τα προγράμματα αυτά χρειάζονται

διοικητική υποστήριξη, χρηματοδότηση, προσδιορισμό του πλαισίου, του σκοπού και του

ρόλου των εμπλεκομένων,  εκπαίδευση των υποψηφίων Μεντόρων, κατάλληλη διάρκεια

και παροχή κινήτρων για την συμμετοχή ικανών και έμπειρων στελεχών σ’αυτά.

Ο  θεσμός  του  Μέντορα  λειτουργεί  καταλυτικά  στην  αντιμετώπιση  των

προβλημάτων  και  την  προαγωγή  της  εκπαιδευτικής  ανανέωσης  εν  μέσω  κλίματος

συνεργασίας,  εμπιστοσύνης,  εντιμότητας  και  αλληλοσεβασμού.  Τα  στοιχεία  αυτά

αποτελούν τη βάση της ομαλής λειτουργίας μιας μικρογραφίας της κοινωνίας όπως είναι η

σχολική μονάδα.

Οι  παράγοντες  που  θα  καθορίσουν  την  επιτυχία  της  μεντορικής  καθοδήγησης

σχετίζονται  με  την  σχέση εμπιστοσύνης  και  σεβασμού μεταξύ  των εμπλεκομένων,  την

εξεύρεση  επαρκούς  χρόνου  (που  θα  δοθεί  με  την  χαλάρωση  του  αναλυτικού

προγράμματος)  και  την  συμβατότητα  των  προσωπικοτήτων  που  εμπλέκονται  στη

διαδικασία.

Είναι  αναγκαία η καλλιέργεια μιας  κουλτούρας  mentoring όπου ο  εμπειρότερος

εκπαιδευτικός  μεταλαμπαδεύει  τις  γνώσεις  και  τις  συμβουλές  του  σε  ένα  νεότερο

εκπαιδευτικό  που  ανήκει  στον  ίδιο  τομέα.  Επειδή  η  σχολική  κοινότητα  αποτελεί

αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας,  θα ήταν αποδοτικό να συμπεριλαμβάνονταν μέλη

του  ευρύτερου  κοινωνικού  συνόλου  στα  προγράμματα  καθοδήγησης.  Συνταξιούχοι

εκπαιδευτικοί  καθώς  και  μέλη  εκπαιδευτικών  φορέων  είναι  σε  θέση  να  στηρίξουν

αποτελεσματικά τόσο νέους εκπαιδευτικούς όσο και μαθητές που χρήζουν υποστήριξης.
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Από  την  δημιουργία  μεντορικής  σχέσης  ωφελείται  η  σχολική  μονάδα.

Καλλιεργείται συλλογικό πνεύμα επικοινωνίας, αυξάνει η παραγωγικότητα, αναπτύσσονται

καλές πρακτικές, βελτιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η συνεργασία των Πανεπιστημίων με τα σχολεία, η συζήτηση, η ανταλλαγή ιδεών

κρίνονται ως απαραίτητες για τον σχεδιασμό προγραμμάτων. Το Υπουργείο Παιδείας, οι

περιφερειακές διευθύνσεις, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας και οι επιμέρους σύλλογοι

διδασκόντων  έχουν  σημαντικό  μερίδιο  ευθύνης  για  την  αποτελεσματικότητα  της

υλοποίησης των προγραμμάτων.

Τα  συμπεράσματα  που  προκύπτουν  από  την  εργασία  θα  μπορούσαν  να

αποτελέσουν τη βάση για σχεδιασμό προγραμμάτων επιμόρφωσης που θα απευθύνονται σε

εκπαιδευτικούς.  Ένα πρόγραμμα προετοιμασίας εκπαιδευτικών ή στελεχών εκπαίδευσης

για να αναλάβουν το ρόλο του Μέντορα. Χρειάζεται ενημέρωση για τους στόχους και τον

τρόπο εφαρμογής του ρόλου του Μέντορα καθώς και επιμόρφωσης σε θέματα διοίκησης

και ψυχολογίας ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες.

Είναι  αναγκαίο  να  αλλάξει  ο  τρόπος  που  επιχειρούν  να  περάσουν  οι

μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στη χώρα.

Ο θεσμός του Μέντορα αναμένεται να ενισχύσει την επαγγελματική ανάπτυξη των

εκπαιδευτικών, να εξομαλύνει τον τρόπο και να διευκολύνει τη μετάβαση από την αρχική

κατάρτιση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών στον νέο επαγγελματικό χώρο.

Μπορούν  να  αναπτυχθούν  καλές  πρακτικές  για  τη  διοίκηση  του  σχολείου,

ανάπτυξη  οράματος  και  στόχων,  κινητοποίηση  και  εμπλοκή  του  προσωπικού,  θέσπιση

κανόνων λειτουργίας, βελτίωση συνθηκών εργασίας, ανάπτυξη εργασιακών συνεργασιών,

ανατροφοδότηση και χρήση αμοιβών, ενθάρρυνση της αυτονομίας και της καινοτομίας,

σεβασμός και δικαιοσύνη (Leithwood, Harris & Hopkins, 2008, Griffith, 2006).

Απαιτείται διασύνδεση Πρωτοβάθμιας-Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο σχεδιασμό

μεντορικών προγραμμάτων προετοιμασίας  και  κατάρτισης  όλων των εκπαιδευτικών για

την  ενσωμάτωση  του  θεσμού  του  Σχολικού  συμβούλου  στο  νέο  θεσμό.  Επίσης,

απαιτούνται ενημέρωση για τον θεσμό του Μέντορα, επιμορφωτικά σεμινάρια και ομαδικά

εργαστήρια με τη συμμετοχή του ακαδημαϊκού προσωπικού που μπορούν να ενισχύσουν
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την επίγνωση του μεντορικού ρόλου και την αναγνώρισή του ως επαγγελματική πρακτική

μέσα στο σχολείο.

Για  την  εξοικείωση  των  εκπαιδευτικών  με  τον  θεσμό  του  mentoring είναι

απαραίτητο να προηγηθεί σχετική κατάρτιση όλων των εκπαιδευτικών. Ο Διευθυντής θα

μπορούσε να δρομολογήσει σεμινάριο ενδοσχολικής επιμόρφωσης με εστίαση στην έννοια,

σκοπό,  ιδιαιτερότητες,  τα  πεδία  εφαρμογής  του  θεσμού,  τη  σχέση  Μέντορα  και

προστατευόμενου  αλλά και  το  πλαίσιο  εφαρμογής  ενός  προγράμματος  mentoring στην

πράξη.

Το mentoring είναι μια εκπαιδευτική παρέμβαση και μια μαθησιακή εμπειρία στην

οποία εμπλέκονται  ενήλικες  και  επομένως κατά τον σχεδιασμό και  την υλοποίησή του

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, ενεργητική ακρόαση,

ευελιξία και θετική στάση από τον Μέντορα. Απαιτείται σεβασμός στην προσωπικότητα

του  προστατευόμενου,  εθελουσία  συμμετοχή,  αξιοποίηση  προηγούμενης  εμπειρίας,

συνδιαμόρφωση  του  περιεχομένου  μάθησης.  Η  συμπερίληψη  του  θεσμού  στα  σχολεία

πιθανόν  να  βοηθήσει  στην  αντιμετώπιση  εξατομικευμένων  θεμάτων,  προβλημάτων  και

αναγκών  του  προσωπικού  των  σχολείων.  Διαπιστώνεται  ότι  το  mentoring ως

υποστηρικτική  δομή,  αναπτύσει  την  κουλτούρα  της  επαγγελματικής  συνεργασίας  με

συνολικά οφέλη τόσο για τον εκπαιδευτικό οργανισμό όσο και τους εμπλεκόμενους στην

εκπαιδευτική διαδικασία, είτε είναι εκπαιδευτικοί είτε γονείς.

Ο θεσμός του Μέντορα αναμένεται να ενισχύσει την επαγγελματική ανάπτυξη των

εκπαιδευτικών, να εξομαλύνει τον τρόπο και να διευκολύνει τη μετάβαση από την αρχική

κατάρτιση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών στον νέο επαγγελματικό χώρο. Προέκυψαν

περαιτέρω  προβληματισμοί  όπως  για  το  ποιοι  καθοδηγούν  τους  Μέντορες,  αν  όλοι  οι

διευθυντές και υποδιευθυντές μπορούν να αναλάβουν αυτό τον ρόλο, τη χρονική διάρκεια

της καθοδήγησης, πώς γίνεται η μετάβαση ενός εκπαιδευτικού σε Μέντορα.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του και περαιτέρω διάδοσή του, πιστεύουμε ότι

θα βοηθήσει η δημιουργία των πιστοποιημένων σχολών και προγραμμάτων και η ύπαρξη

πιστοποιημένων και επαρκώς εκπαιδευομένων ατόμων.

Προτείνεται το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής πολιτικής (ΙΕΠ) να προωθήσει τον θεσμό

του Μέντορα, ώστε κάθε σχολική μονάδα λειτουργώντας αποκεντρωμένα και αυτόνομα να

είναι σε θέση να επιλύει τα θέματα που προκύπτουν στο εσωτερικό της, διαμορφώνοντας
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τη δική της πολιτική με βάση τις αρχές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Το mentoring ανοίγει

νέες προοπτικές στην εξειδίκευση των εκπαιδευτικών και θα συμβάλει στην επαγγελματική

ανάπτυξη  του  προσωπικού  με  όφελος  στο  μαθητικό  πληθυσμό  και  την  εκπαίδευση

γενικότερα. Η εμπειρία και η τεχνοκρατική γνώση των έμπειρων διευθυντών μπορεί να

δημιουργήσει  κοινό  όραμα για  την  εκπαιδευτική  μονάδα,  να  φροντίσει  στην  ανάπτυξη

συνεργασιών.

Το  αποτέλεσμα  της  έρευνας  έδειξε  ότι  οι  διευθυντές  και  οι  υποδιευθυντές  των

σχολικών μονάδων του Νομού συναινούν στην εφαρμογή του θεσμού. Είναι σημαντικό

όμως  ο  θεσμός  για  να  είναι  αποτελεσματικός,  να  εφαρμοστεί  πιλοτικά  σε  επιλεγμένα

σχολεία,  αξιοποιώντας  ανάλογα  προγράμματα  και  επιστημονικά  πορίσματα  του

εξωτερικού,  αφού  γίνουν  οι  αναγκαίες  προσαρμογές  και  διορθώσεις  αυτών  των

προγραμμάτων για την χώρα μας.

Η  έρευνα  πραγματοποιήθηκε  μόνο  στον  νομό  Δράμας,  που  σημαίνει  ότι  τα

αποτελέσματα  μπορεί  να  μην  είναι  γενικεύσιμα  σε  όλο  τον  εκπαιδευτικό  κλάδο  της

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, είναι καλό το θέμα να ερευνηθεί ενδελεχώς σε ομάδες εστίασης (fo-

cus group) μέσω της διασταύρωσης εμπειριών και απόψεων και άλλων Διευθυντών και

Υποδιευθυντών. Με την παρούσα έρευνα δεν καλύπτονται όλες οι επιμέρους διαστάσεις

του θέματος. Προτείνεται να ερευνηθούν με λεπτομέρειες τα κίνητρα και οι παροχές του

Διευθυντή για να αναλάβει έναν επιπλέον ρόλο, έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των

εκπαιδευτικών. 

Επιπλέον θα είχε ενδιαφέρον να διερευνηθεί η άποψη των εκπαιδευτικών για την

ανάληψη του ρόλου του Μέντορα από τα στελέχη της σχολικής του μονάδας που υπηρετεί,

η  διάσταση  του  φύλου,  η  οικονομικο-κοινωνική  κατάσταση  του  καθοδηγούμενου.  Θα

μπορούσε να γίνει  σύγκριση ανάμεσα σε διεθνή εφαρμοσμένα προγράμματα  mentoring

που αξιολογήθηκαν ως επιτυχή με αντίστοιχα της  ελληνικής  πραγματικότητας  ώστε να

βρεθούν αξιόλογα μοντέλα καθοδήγησης συμβατά με το ελληνικό σχολείο.

Θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί μια μελλοντική έρευνα στην Ελλάδα (όπως

σε νησιά του Αιγαίου) για να διερευνηθούν τα κριτήρια και τα προσόντα που είναι καλό να

έχει  ο  Μέντορας  για  να  είναι  σεβαστός  και  αποδεκτός  από  το  σύνολο  των

καθοδηγούμενων.
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Ακόμα αυτή η έρευνα θα μπορούσε να επαναληφθεί σε πανελλήνιο επίπεδο. Να

διερευνηθούν οι απόψεις διευθυντών και υποδιευθυντών από όλη την Ελλάδα σχετικά με

τον θεσμό του Μέντορα και τις σημαντικές προϋποθέσεις της εφαρμογής του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οδηγός συνέντευξης:

1) Πώς αντιλαμβάνεσαι την έννοια του Μέντορα;

2) Ποιά κατά την γνώμη σου είναι τα καθήκοντα του Μέντορα;

3) Τι είναι για εσάς η συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring);

4) Σε ποιους πρέπει να απευθύνεται;

5) Πόση χρονική διάρκεια πρέπει να έχει;

6) Ποια είναι τα οφέλη της μεντορικής σχέσης;

7) Ποια είναι η γνώμη σας για την ανάληψη του ρόλου του Μέντορα από τον

Διευθυντή της σχολικής μονάδας;

8) Ποια κίνητρα πρέπει να έχει ο Διευθυντής ή Υποδιευθυντής για να αναλάβει

τον ρόλο του Μέντορα;

9) Ποια κατά την γνώμη σου πρέπει να είναι τα τυπικά προσόντα που πρέπει να

έχει ο Μέντορας;

10) Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο Μέντορας για να αναλάβει τον ρόλο σε

επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων;

11) Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αποτελεσματικοί Μέντορες;

12) Κατά πόσο οι Διευθυντές είναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν οι ίδιοι σε μια

διαδικασία mentoring αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Μέντορα; (Φόβος για να

αναλάβουν το ρόλο)

13) Κατά πόσο οι Διευθυντές πιστεύουν ότι η σχέση mentoring θα βοηθήσει στην

αλλαγή της σχολικής κουλτούρας με την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων

ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς;

14) Γνωρίζεις για την ψήφιση του θεσμού του Μέντορα;

15) Κατά την γνώμη σου συμφωνείς να προχωρήσει η εφαρμογή του θεσμού του

Μέντορα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με βάση το Νόμο 3849/2010;

16) Ποιες προϋποθέσεις κατά την γνώμη σου είναι απαραίτητες για την εφαρμογή

του θεσμού του Μέντορα;
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17) Σε ποια αντικείμενα θα θέλατε ενδεχομένως κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα

για να αναλάβετε τον ρόλο του Μέντορα;

18) Κρίνετε ως αναγκαία μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση του Μέντορα και από 

ποιους να δίνεται; 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

“ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ”

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ

Αγαπητέ/ή  Συνάδελφε/ισσα,

Στα  πλαίσιο  της  εκπόνησης  του  Μεταπτυχιακού  Προγράμματος  «Επιστήμες  της

Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης» και υπό την επίβλεψη του Καθηγητή  του

Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Βαλκάνο Ευθύμιο,  καλούμαι να εκπονήσω ερευνητική

μεταπτυχιακή εργασία, με τίτλο: 

«Διερεύνηση Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε σχέση με τον ρόλο τους ως μέντορες.

Η περίπτωση των Διευθυντών και Υποδιευθυντών του Νομού Δράμας». 

«An examination of directors and sub directors in regards to their roles as mentors. The

case of directors and sub directors in the Municipality of Drama».

Σκοπός  της  εργασίας  είναι  η  διερεύνηση  των  απόψεων  των  Διευθυντών  και

Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Δράμας για

τον  τρόπο  που  αντιλαμβάνονται  τον  μεντορισμό  ως  υποστηρικτική  δομή  των

εκπαιδευτικών και οι απόψεις τους απέναντι στην εισαγωγή του θεσμού στα ελληνικά

σχολεία.  Ακόμη  να  εξεταστεί  η  αναγκαιότητα  του  θεσμού  του  Μέντορα

νεοδιοριζόμενου και παλαιού εκπαιδευτικού, ειδικότερα σε σχέση με τα προσόντα, τις

προϋποθέσεις, τα καθήκοντα  και γενικότερα το περιεχόμενο της μεντορικής σχέσης. Σε

περίπτωση απορίας/διευκρίνησης καλέστε  στο 6937425459

Ευχαριστώ για τον χρόνο σας,

Αμανατίδου Ελένη.



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1. Να διερευνηθεί η έννοια του Μέντορα και της καθοδήγησης  από τους Διευθυντές

και Υποδιευθυντές κατά την διάρκεια του διοικητικού τους έργου.

2. Να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσε να στηριχτεί η εφαρμογή του

θεσμού του Μέντορα στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα.

3.  Να  διερευνηθεί  εάν  και  κατά  πόσο  οι  Διευθυντές  και  Υποδιευθυντές  θεωρούν

αναγκαία την εφαρμογή του θεσμού του Μέντορα όπως έχει  ήδη ψηφιστεί  με τον

Νόμο 3848/2010.
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Επιμέρους ερωτήσεις: 1η συνέντευξη

1α) Πώς αντιλαμβάνεσαι την έννοια του Μέντορα;

Νομίζω είναι ένα άτομο που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς, να προσφέρει

καινοτομία, υποστήριξη στην σχολική μονάδα. Έχει ένα αρνητικό. Ο σχολικός σύμβουλος

βοηθάει στα θέματα με τους γονείς ίσως λίγο υστερεί στην εισαγωγή καινοτομιών. Θα ήθελα

ο Μέντορας να διευθετεί θέματα κρίσεων στην σχολική μονάδα.

1β) Ποιά κατά την γνώμη σας είναι τα καθήκοντα του Μέντορα;

Επιμορφώσεις,  συμβουλευτικό  έργο,  υποστήριξη,  συμβουλευτικός  ρόλος,  ενδυνάμωση,

εισαγωγή καινοτομιών, αλλαγή του ρόλου του σχολείου, να εισάγει νέες μορφές διδασκαλίας.

Μου λείπει, δεν υπάρχει άτομο να αναλάβει στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Θα μπορούσε να

υπάρχει  Μέντορας  που  να  ασχοληθεί  ο  ένας  με  επιμορφώσεις  άλλος  με  προγράμματα

ευρωπαϊκά.

1γ) Τι είναι για εσάς η συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring);

Mentoring τι είναι; Ενδυνάμωση, συμβουλευτική υποστήριξη.

1δ) Σε ποιους πρέπει να απευθύνεται;

Στους νεοεισερχόμενους.  Να σου πω ένα παράδειγμα,  ήρθε η μουσικός,  της  είπα μερικά

πράγματα για το Π.Δ 79/2017, τέσσερις εβδομάδες πριν να ασχοληθεί με την γιορτή της 28ης

Οκτωβρίου. Πήρε και έμαθε ένα τραγούδι σ’ όλο το σχολείο. Δεν θέλει να κοπιάσει, στην

γιορτή  δεν  θέλει  να  έρθει.  Έχω να  μαζέψω τα  παιδιά  μου  λέει,  δεν  έχει  επαγγελματική

ταυτότητα και δέσμευση.     

Με μια δεύτερη σκέψη, βασικά αρχικά στους διευθυντές. Για μένα ο διευθυντής είναι η ψυχή

του σχολείου που δίνει το στίγμα και την κατεύθυνση της σχολικής μονάδας. Ο Μέντορας

αρχικά να εστιάσει στον διευθυντή και μετά να επιμορφώσει εκπαιδευτικούς με μικρά βήματα

π.χ. ζητάμε περιγραφική αξιολόγηση. Ο φόβος μπρος στην αλλαγή είναι γνωστός. Έτσι και ο

θεσμός του Μέντορα να εφαρμοστεί με μικρά βήματα, σε κάποιες διευθύνσεις πιλοτικά για

ουσιαστικές αλλαγές.
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1ε) Πόση χρονική διάρκεια πρέπει να έχει;

Προσπαθείς να κάνεις  mentoring σε νέους. Για την υποστήριξη ενός 2 ή 3 χρόνια, να έχει

μια διαβάθμιση έντονη στην αρχή δυνατά αλλά και συμβουλευτική σ’ όλη την διάρκεια της

υπαλληλικής ζωής μας.

1στ) Ποια είναι τα οφέλη της μεντορικής σχέσης;

Η σχέση αυτή νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική για την σχολική μονάδα και για τα ίδια τα

άτομα. Τους βοηθάει να δούνε το σχολείο αλλιώς, να δούνε την σημασία της τεχνολογίας,

των νέων αλλαγών που συμβαίνουν στην ζωή. Τα ερεθίσματα που παίρνουν τους βοηθάει να

δούνε το σχολείο με νέο πρίσμα, να δούνε το σχολείο αλλιώς.

1ζ)  Ποια  είναι  η  γνώμη  σας  για  την  ανάληψη  του  ρόλου  του  Μέντορα  από  τον

Διευθυντή της σχολικής μονάδας;

Δεν  θα  ήθελα,  εγώ  θεωρώ  ότι  πρέπει  να  είναι  διαφορετικό  άτομο.  Δεν  νομίζω  ότι  ο

διευθυντής  να  αναλάβει  και  αυτόν  τον  ρόλο,  εκτός  από  παιδαγωγικός  και  διοικητικός

προϊστάμενος να  μπορεί να αναλάβει και αυτόν τον ρόλο. 

1η) Ποιά κίνητρα πρέπει να έχει ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής για να αναλάβει τον

ρόλο του Μέντορα;

Μείωση ωραρίου, οπωσδήποτε γραμματειακή υποστήριξη, αμοιβή, σαφή νομοθετικό πλαίσιο

των αρμοδιοτήτων μου.

2α) Ποια κατά την γνώμη σου πρέπει να είναι τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχει

ο Μέντορας;

Σαφώς πρέπει να έχει κάποια προϋπηρεσία, πέντε ή δέκα χρόνια και προϋπηρεσία μέσα σε

τάξη δέκα ή δεκαπέντε χρόνια. Επιπλέον μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό τίτλο, όλα όσα

προβλέπονται στις κρίσεις στελεχών.
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2β) Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο Μέντορας για να αναλάβει τον ρόλο σε

επίπεδο: 

Γνώσεων:  Όλα  τα  προηγούμενα,  μεταπτυχιακό,  διδακτορικό  στο  αντικείμενο,  γλώσσες,

υπολογιστές.

Δεξιοτήτων: Ανοιχτό πνεύμα, δημιουργικός, καινοτόμος, υποστηρικτικός.

Στάσεων:  Επικοινωνιακός,  διαλεκτικός,  χάρισμα  του  ηγέτη,  να  μπορείς  να  καθοδηγείς

χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι τους καθοδηγείς.

2γ) Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αποτελεσματικοί Μέντορες;

Να γνωρίζουν το πλαίσιο (σχολική μονάδα) στο οποίο απευθύνονται. Να υπάρχει ανάλυση

SWOT της σχολικής μονάδας. Να γνωρίζει τις αδυναμίες και τα δυνατά σημεία της σχολικής

μονάδας.

2δ)  Κατά πόσο οι  Διευθυντές  είναι  διατεθειμένοι  να συμμετάσχουν οι  ίδιοι  σε  μια

διαδικασία  mentoring αναλαμβάνοντας  τον  ρόλο  του  Μέντορα;  (Φόβος  για  να

αναλάβουν τον ρόλο).

Φόβος στην αλλαγή είναι το πιο βασικό σημείο.  Να γίνει  πιλοτικά αρχικά αλλά να όταν

εφαρμοστεί  οι  εκπαιδευτικοί  να  γνωρίζουν  ότι  αυτό  είναι  και  τελείωσε.  Μας  αρέσει  η

σιγουριά της ρουτίνας. Για μένα θα το ορίζει ο Νόμος και το πλαίσιο αρμοδιοτήτων και

εργασίας μου και όχι γιατί το επέλεξα εγώ.

Υποστήριξη συνεχόμενη στα καινούρια καθήκοντα. 

2ε)  Κατά πόσο οι  Διευθυντές  πιστεύουν  ότι  η  σχέση  mentoring θα βοηθήσει  στην

αλλαγή της σχολικής κουλτούρας με την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα

στους εμπλεκόμενους φορείς;

Αν εφαρμοστεί σωστά θα μπορούσε ίσως να αλλάξει την σχολική κουλτούρας.

3α)  Γνωρίζεις  για  την  ψήφιση  του  θεσμού  του  Μέντορα;  Όχι,  δεν  το  γνώριζα  ότι

ψηφίστηκε. Του νεοδιοριζόμενου ήξερα ότι έγινε συζήτηση για το θεσμό του Μέντορα.
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3β)  Κατά την  γνώμη σου συμφωνείς  να  προχωρήσει  η  εφαρμογή του  θεσμού του

Μέντορα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με βάση το Νόμο 3848/2010;

Για τον νεοδιοριζόμενο θα μπορούσε να εφαρμοστεί αν γίνουνε διορισμοί και ακόμα για τους

αναπληρωτές. Θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής

μονάδας. Οι αναπληρωτές δεν θέλουν να ενσωματωθούν.

3γ) Ποιες προϋποθέσεις κατά την γνώμη σου είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του

θεσμού του Μέντορα;

Να είναι ένα άτομο που έχει όλα τα απαραίτητα προσόντα. Εγώ δεν θα ήθελα να είναι μέσα

στο σχολείο, όχι σε 6/θέσιο. Να εμπνέει σεβασμό, εκτίμηση. Σε πέντε σχολεία θα μπορούσε

να είναι. Ένα σχολείο κάθε ημέρα.

3δ) Σε ποια αντικείμενα θα θέλατε ενδεχομένως κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα για

να αναλάβετε τον ρόλο του Μέντορα;

Νέες μεθόδους διδασκαλίας, επίλυση συγκρούσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα, εκπαιδευτική

νομοθεσία, e Twinning, διασχολική συνεργασία, Erasmus.

3ε)  Κρίνεται  ως  αναγκαία  μια  ολοκληρωμένη  εκπαίδευση  του  Μέντορα  και  από

ποιους να δίνεται;

Πανεπιστημιακοί,  Άτομα  με  ειδίκευση  στο  αντικείμενο,  μεταπτυχιακό,  διδακτορικό  τίτλο,

αναγνωρισμένο φορέα.
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Επιμέρους ερωτήσεις: 2η συνέντευξη

1α) Πώς αντιλαμβάνεσαι την έννοια του Μέντορα;

Θετικά,  καθώς  αρκετοί  εκπαιδευτικοί  χρειάζονται  καθοδήγηση  προκειμένου  να

ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της δουλειάς τους. 

1β) Ποιά κατά την γνώμη σας είναι τα καθήκοντα του Μέντορα;

Να εμπνέει και να καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς τόσο σε θεωρητικό/επιστημονικό όσο και

σε πρακτικό επίπεδο, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί.

1γ) Τι είναι για εσάς η συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring);

Μια  διαδικασία  κατά  την  οποία  σε  συνθήκες  δημιουργικής  αλληλεπίδρασης   ο/η

εκπαιδευτικός επωφελείται και ενδυναμώνεται από τις γνώσεις και την εμπειρία του μέντορα

και ο μέντορας εισπράττει αναγνώριση και ικανοποίηση. 

1δ) Σε ποιους πρέπει να απευθύνεται;

Σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο έργο τους και χρειάζονται υποστήριξη. 

1ε) Πόση χρονική διάρκεια πρέπει να έχει;

Τόση  όσο  χρειάζεται  ο  εκάστοτε  ενδιαφερόμενος  προκειμένου  να  αντιμετωπίσει

αποτελεσματικά μια κατάσταση.

1στ) Ποια είναι τα οφέλη της μεντορικής σχέσης;

Αναπτύσσεται  σχέση  εμπιστοσύνης  μεταξύ  των  εμπλεκομένων,  υπάρχει

δραστηριοποίηση/ενεργοποίηση  ώστε  να  αναζητούνται  οι  καλύτεροι  χειρισμοί  μιας

κατάστασης  και  η  δημιουργία  αισθήματος  επαγγελματικής  αποτελεσματικότητας  και

αυτεπάρκειας.

1ζ)  Ποια  είναι  η  γνώμη  σας  για  την  ανάληψη  του  ρόλου  του  Μέντορα  από  τον

Διευθυντή της σχολικής μονάδας;

Θετική, αν έχει τα απαραίτητα προσόντα και τον χρόνο.
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1η) Ποιά κίνητρα πρέπει να έχει ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής για να αναλάβει τον

ρόλο του Μέντορα;

Μοριοδότηση και μείωση ωραρίου.

2α) Ποια κατά την γνώμη σου πρέπει να είναι τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχει

ο Μέντορας;

Να  έχει  μεταπτυχιακό  είτε  διδακτορικό  τίτλο  σε  Παιδαγωγικές  Επιστήμες  είτε  στην

Ψυχολογία και τουλάχιστον 15ετή πείρα σε τάξη.

2β) Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο Μέντορας για να αναλάβει τον ρόλο σε

επίπεδο:

Γνώσεων: Να γνωρίζει  καλά το  αναλυτικό πρόγραμμα,  την  εκπαιδευτική νομοθεσία,  να

είναι  ενήμερος  των  διάφορων  παιδαγωγικών  μεθόδων,  στρατηγικών,  καινοτόμων

προγραμμάτων, ερευνών.

Δεξιοτήτων: Να είναι επικοινωνιακός, να διαθέτει ενσυναίσθηση.

Στάσεων: Να είναι δημοκρατικός και ανοιχτός, αισιόδοξος και να εμπνέει εμπιστοσύνη.

2γ) Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αποτελεσματικοί Μέντορες;

Βλ. 2β.

2δ)  Κατά πόσο οι  Διευθυντές  είναι  διατεθειμένοι  να συμμετάσχουν οι  ίδιοι  σε  μια

διαδικασία  mentoring  αναλαμβάνοντας  τον  ρόλο  του  Μέντορα;  (Φόβος  για  να

αναλάβουν τον ρόλο)

Δεν έχω ξεκάθαρη άποψη.

2ε)  Κατά πόσο οι  Διευθυντές  πιστεύουν  ότι  η  σχέση  mentoring θα βοηθήσει  στην

αλλαγή της σχολικής κουλτούρας με την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα

στους εμπλεκόμενους φορείς;

Δεν  γνωρίζω για  τους  άλλους.  Προσωπικά πιστεύω πως θα συμβάλει  στη  βελτίωση του

παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου και των διαπροσωπικών σχέσεων των εκπαιδευτικών.

3α) Γνωρίζεις για την ψήφιση του θεσμού του Μέντορα;

Όχι, δεν γνωρίζω.
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3β)  Κατά την  γνώμη σου συμφωνείς  να  προχωρήσει  η  εφαρμογή του  θεσμού του

Μέντορα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με βάση το Νόμο 3848/2010;

Συμφωνώ αρκεί  να προβλέπει/διασφαλίζει  μια ανάλογη επιμόρφωση/προετοιμασία και τη

διάθεση χρόνου. 

3γ) Ποιες προϋποθέσεις κατά την γνώμη σου είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του

θεσμού του Μέντορα;

Σχετική επιμόρφωση, εξασφάλιση χρόνου, διεπιστημονική υποστήριξη.

3δ) Σε ποια αντικείμενα θα θέλατε ενδεχομένως κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα για

να αναλάβετε τον ρόλο του Μέντορα;

Συμβουλευτική γονέων, σχολική ψυχολογία, εκπαιδευτική νομοθεσία.

3ε)  Κρίνεται  ως  αναγκαία  μια  ολοκληρωμένη  εκπαίδευση  του  Μέντορα  και  από

ποιους να δίνεται; 

Ναι,  από  Πανεπιστήμια,  Π.Ε.Κ.,  Σχολικούς  Συμβούλους,  Σχολικούς  Ψυχολόγους,

Ψυχολόγους, Έμπειρους Εκπαιδευτικούς Διευθυντές.
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Επιμέρους ερωτήσεις: 3η συνέντευξη

1α) Πώς αντιλαμβάνεσαι την έννοια του Μέντορα;

Μέντορας, κατά τη γνώμη μου σε γενικό και ολιστικό επίπεδο, είναι ο εξειδικευμένος σε

κάποιον, κυρίως, επαγγελματικό τομέα του εργασιακού βίου του ανθρώπου, ο οποίος έχει

μεγάλη έως απόλυτη γνώση του αντικειμένου της ασχολίας του και μπορεί παράλληλα να

μεταδώσει  αυτές  τις  γνώσεις σε ένα νεοεισερχόμενο στον τομέα του.  Σημειώνω, κυρίως,

επαγγελματικό,  γιατί,  υπό κάποιες  συνθήκες,  αν  θέλουμε  να  μιλήσουμε  ολιστικά  για  την

έννοια, μπορούμε να επεκταθούμε και στον πνευματικό τομέα του ανθρωπίνου βίου και τότε

στην έννοια προσδίδουμε τον χαρακτηρισμό «πνευματικός μέντορας. 

Υπογραμμίζω την προϋπόθεση ύπαρξης και των δύο χαρακτηριστικών, που ανέφερα, δηλ. και

της γνώσης αλλά και της ικανότητας μετάδοσης της γνώσης. 

1β) Ποιά κατά την γνώμη σας είναι τα καθήκοντα του Μέντορα;

Κύριο καθήκον του Μέντορα, είναι να μεταδώσει με σαφήνεια και ακρίβεια, όλα εκείνα τα

χαρακτηριστικά  της  ειδικότητάς  του  στον  νεοεισερχόμενο  μαθητή  του,  ώστε  να  τον

καταστήσει ικανό όχι μόνο να διαχειριστεί και να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες που

απαιτούνται  για  την λειτουργία  της  ειδικότητάς  του,  αλλά και  να  ανοίξει  νέους  δρόμους

αποτελεσματικότερης,  φιλικότερης  προς  το  περιβάλλον,  παραγωγικότερης  και

προσφορότερης προς τους ανθρώπους λειτουργίας του αντικειμένου του.

1γ) Τι είναι για εσάς η συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring);

Η συμβουλευτική καθοδήγηση είναι από τα σπουδαιότερα και  σοβαρότερα καθήκοντα, που

επιφορτώνονται όσοι ασκούν εποπτικό ρόλο στις διάφορες μορφές του ανθρωπίνου βίου.

Στην περίοδο που ασκούν αυτόν τον ρόλο, πέραν των σοβαρών ευθυνών τους, έχουν την

ευθύνη να δημιουργήσουν διαδόχους καλύτερους από αυτούς (εάν πράγματι  αγαπούν την

εργασία τους και σέβονται τον εργοδότη τους, με όποια μορφή και αν εκλαμβάνεται αυτό). 

1δ) Σε ποιους πρέπει να απευθύνεται;

Αποδέκτες του  mentoring αποτελούν όσοι εισέρχονται στον τομέα που οι έχοντες εποπτεία

ασκούν τον έλεγχο, και όσοι από αυτούς που ήδη εργάζονται εκεί, εκδηλώνουν ενδιαφέρουν,

με ποικίλες μορφές, για δημιουργικότερη και ποιοτικότερη παραγωγή. Αναφέρω τη  φράση

«ποικίλες  μορφές»,  για  να  δηλώσω  τόσο  την  με  λόγο  έκφραση  ενδιαφέροντος  των
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απασχολουμένων προς τον επόπτη, όσο και την με έργο. Αυτή, η δεύτερη η με έργο εκδήλωση

ενδιαφέροντος, είναι δυσκολότερη διερεύνηση των μεντόρων και η αναζήτησή τους είναι ένα

από τα σοβαρά καθήκοντά τους.

1ε) Πόση χρονική διάρκεια πρέπει να έχει;

Η χρονική  διάρκεια  ποικίλει  και  εξαρτάται  από  την  ποιότητα  του  έργου,  την  ικανότητα

πρόσληψης των υποψηφίων, την ικανότητα μετάδοσης κλπ. Ποικίλει επίσης και η ένταση με

την οποία εκδηλώνεται. Αυτή είναι μεγάλη κατά την διάρκεια της έναρξης της καθοδήγησης

και σταδιακά μειώνεται. Κατά την προσωπική μου γνώμη, δεν σταματά ποτέ!! Η παραίνεση,

η  επιβράβευση  ή  ακόμη  και  η  συζήτηση  μεταξύ  «παλαιού  μέντορα»  και  «πρώην

μαθητευόμενου», με αφορμή την επίλυση κάποιου σοβαρού προβλήματος ή την συζήτηση για

τους  τρόπους  διευθέτησης  του  προβλήματος,  αποτελεί  για  μένα  συνέχιση  της  μεντορικής

σχέσης.  Πάντως  σε  καθαρά πρακτικό  επίπεδο,  η  αποτυπωμένη  σχέση  δεν  θα  πρέπει  να

ξεπερνά τα δύο χρόνια. 

1στ) Ποια είναι τα οφέλη της μεντορικής σχέσης;

Τα οφέλη είναι προφανή. Ένας άπειρος/η, δειλός/ή και άτολμος/η νέος/νέα μεταβάλλεται σε

έναν/μία στιβαρό/ή  ώριμο/η άνδρα/γυναίκα, που διαχειρίζεται με υπευθυνότητα και σιγουριά

οποιαδήποτε δυσκολία ανακύψει, κατά την εκτέλεση της εργασίας του/της, δημιουργώντας

μερικές φορές, πρωτότυπους δρόμους και ατραπούς, εκπλήσσοντας ευχάριστα τον μέντορά

του. Όμως τα οφέλη επιστρέφουν και στον μέντορα, καθώς η επανάληψη και η διδασκαλία

των μυστικών εργαλείων της ειδικότητάς του, φέρνουν στην επιφάνεια και σε αυτόν τον ίδιο,

ιδέες, πρακτικές και διδακτικές που έχει  ξεχάσει είτε λόγω της μονοτονίας είτε λόγω της

έλλειψης  ενδιαφέροντος,  που  τώρα  έχει  ξαναζωντανέψει  και  επανασπινθιριστεί.  Επίσης,

βιώνει  μεγάλη  συναισθηματική  πληρότητα  και  καλύπτει  ένα  μέρος  των  ψυχικών  του

αναγκών, διαπιστώνοντας την επ’ αγαθώ εξέλιξη του μαθητευομένου του, στην οποία ο ίδιος

είχε σοβαρή μετοχή. 

1ζ)  Ποια  είναι  η  γνώμη  σας  για  την  ανάληψη  του  ρόλου  του  Μέντορα  από  τον

Διευθυντή της σχολικής μονάδας;

Από τα προαναφερθέντα συνάγετε αβίαστα το συμπέρασμα, ότι συμφωνώ απόλυτα. 
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1η) Ποιά κίνητρα πρέπει να έχει ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής για να αναλάβει τον

ρόλο του Μέντορα;

Παραπέμπω στην απάντηση της 1στ ερώτησης. 

2α) Ποια κατά την γνώμη σου πρέπει να είναι τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχει

ο Μέντορας;

Πρέπει να ασκεί την ειδίκευση που καλείται να διδάξει περισσότερο από 20 χρόνια. 

Να μην είναι ομοιόβαθμος του μαθητή, αλλά να έχει θέση στελέχους.  

Εάν είναι ομοιόβαθμος του μαθητή, να έχει  στο βιογραφικό του εύφημο μνεία ή κάποια

ανάλογη διάκριση από την Διοίκηση.

Να απολαμβάνει του σεβασμού της κοινότητας που ανήκει.  

2β) Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο Μέντορας για να αναλάβει τον ρόλο σε

επίπεδο:

Γνώσεων: 

Στα δύο πρώτα (Γνώσεις και Δεξιότητες) δεν θέτω περιορισμούς, καθώς, όπως διατύπωσα

στην εισαγωγική ερώτηση, Μέντορας θα μπορούσε να είναι ένας σιδηρουργός ή επιπλοποιός

ή οτιδήποτε άλλο στο οποίο δεν απαιτείται πανεπιστημιακός ή τεχνολογικός Τίτλος.  

Δεξιοτήτων: Καμία απάντηση

Στάσεων: Σεβασμός προς τον Θεό, Σεβασμός στον εαυτό του, Σεβασμός προς τους άλλους,

Σεβασμός προς τα ζώα, Σεβασμός προς τη φύση,  Διακριτικότητα,  Ανεκτικότητα,  Υπομονή,

Χαμόγελο,  Εργατικότητα,  Να  κάνει  πρώτα  ό  ίδιος  αυτό  που  διδάσκει,  Να  μην  κρατά

μνησικακία για τους «πιθανούς αγενείς τρόπους» συμπεριφοράς των μαθητών του, Αγάπη. 

2γ) Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αποτελεσματικοί Μέντορες;

Να μην διδάσκουν όλες  τις  τεχνικές  και  όλες  τις  λεπτομέρειες  των γνώσεών τους,  αλλά

πρώτα να αρκούνται στη διδασκαλία των βασικών εφαρμογών, που θα καταστήσουν ικανούς

τους μαθητές τους να χειριστούν και να λειτουργήσουν με ασφάλεια τη νέα γνώση και έπειτα

να θέτουν ερωτήσεις προς αυτούς, αφήνοντάς τους, χωρίς βοήθεια, στην εύρεση της σωστής

λύσης των προβλημάτων. Αυτό θα οικοδομήσει στους μαθητευόμενούς τους, την εν δυνάμει

δυνατότητα να εξελιχθούν σε καλύτερούς τους, που είναι, όπως προανέφερα, και ένα από τα

ζητούμενα της μεντορικής σχέσης.    
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2δ)  Κατά πόσο οι  Διευθυντές  είναι  διατεθειμένοι  να συμμετάσχουν οι  ίδιοι  σε  μια

διαδικασία  mentoring  αναλαμβάνοντας  τον  ρόλο  του  Μέντορα;  (Φόβος  για  να

αναλάβουν τον ρόλο)

Δεν γνωρίζω. Μπορώ αν μιλήσω μόνο για μένα. Είμαι διατεθειμένος να αναλάβω τέτοιο

ρόλο. 

2ε)  Κατά πόσο οι  Διευθυντές  πιστεύουν  ότι  η  σχέση  mentoring θα βοηθήσει  στην

αλλαγή της σχολικής κουλτούρας με την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα

στους εμπλεκόμενους φορείς;

Δεν γνωρίζω. Πιστεύω στην ορθότητα της ερώτησης.

3α) Γνωρίζεις για την ψήφιση του θεσμού του Μέντορα;

Ναι, αλλά οι γνώσεις μου είναι ασαφείς. 

3β)  Κατά την  γνώμη σου συμφωνείς  να  προχωρήσει  η  εφαρμογή του  θεσμού του

Μέντορα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με βάση το Νόμο 3848/2010;

Ναι.

3γ) Ποιες προϋποθέσεις κατά την γνώμη σου είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του

θεσμού του Μέντορα;

Να  μην  ανατεθεί  άκριτα  σε  όλους  ο  σοβαρός  ρόλος  αυτός.  Να  δημιουργηθεί  επιτροπή

αντικειμενική, που θα διερευνήσει, εκείνους οι οποίοι πληρούν σε μέγιστο ποσοστό τις δύο

προϋποθέσεις που εξ αρχής έθεσα. 

Γνώση και Ικανότητα μετάδοσής της. 

3δ) Σε ποια αντικείμενα θα θέλατε ενδεχομένως κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα για

να αναλάβετε τον ρόλο του Μέντορα;

Γενική επιμόρφωση για την στόχευση του προγράμματος.
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3ε)  Κρίνεται  ως  αναγκαία  μια  ολοκληρωμένη  εκπαίδευση  του  Μέντορα  και  από

ποιους να δίνεται;

Ο Μέντορας έχει μεγάλη γνώση του αντικειμένου που καλείται να διδάξει. Δεν εκπαιδεύεται

ο μέντορας, γιατί είναι ήδη επαγγελματίας, που έχει αποδείξει την ικανότητα του. Χρειάζεται

μια επιμόρφωση για το Νομοσχέδιο, την στόχευσή του, τις μεθόδους του και τις σύγχρονες

προσεγγίσεις στο θέμα αυτό. Η επιμόρφωση να δίνεται από τους δημιουργούς της ιδέας και

του σχεδιασμού, που θα προέρχονται από κεντρικό επίπεδο. 

1



Επιμέρους ερωτήσεις: 4η συνέντευξη

1α) Πώς αντιλαμβάνεσαι την έννοια του Μέντορα;

Του καθοδηγητή, του φίλου, του γηραιότερου που δίνει τη σοφία στον νεώτερο.

1β) Ποιά κατά την γνώμη σας είναι τα καθήκοντα του Μέντορα;

Να καθοδηγεί με συνέπεια τον προστατευόμενο.

1γ) Τι είναι για εσάς η συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring);

Πρώτα απ’ όλα προσεγγίζει το πρόβλημα του καθοδηγούμενου, διαπιστώνει ή διαισθάνεται

τις μειονεξίες του, επινοεί τρόπους για να τις υπερβεί, να τις παρακάμψει ή να τις αμβλύνει.

1δ) Σε ποιους πρέπει να απευθύνεται;

Σε όλους τους εκπαιδευτικούς, στους τομείς που οι γνώσεις και οι δεξιότητες του μπορούν να

διαδοθούν και να διευκολύνουν την δουλειά τους και να κάνουν αποτελεσματικότερο το έργο

τους.

1ε) Πόση χρονική διάρκεια πρέπει να έχει;

Όχι πάνω από έξι χρόνια ,όσο και η διδακτορική διατριβή που στην εξαετία καθοδήγησης ή

θα τελεσφορήσει ή θα βρεθεί σε αδιέξοδο.

1στ) Ποια είναι τα οφέλη της μεντορικής σχέσης;

Με οικείο και προσωπικό τρόπο θα είναι ευκολότερη η μεταλλαμπάδευση  δεξιοτήτων και ο

αναστοχασμός  της  αποτελεσματικότητας  της  δουλειάς.  Για  τον  Μέντορα  ίσως  η  ηθική

ικανοποίηση ότι οι ικανότητές του δεν θα χαθούν μαζί του.

1ζ)  Ποια  είναι  η  γνώμη  σας  για  την  ανάληψη  του  ρόλου  του  Μέντορα  από  τον

Διευθυντή της σχολικής μονάδας;

Θα με  γοήτευε  η  ιδέα  ότι  θα  μπορούσα  να   βοηθήσω  στην  καθοδήγηση,  βελτίωση  της

αποτελεσματικότητας του συνόλου των εκπαιδευτικών του σχολείου στο μέτρο που θα μου

έμενε από τα γραφειοκρατικά ο χρόνος για κάτι τέτοιο.

1



1η) Ποιά κίνητρα πρέπει να έχει ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής για να αναλάβει τον

ρόλο του Μέντορα;

Μείωση του φόρτου του διοικητικού εργασίας από ικανή γραμματειακή υποστήριξη, επίδομα

ανάλογο.

2α) Ποια κατά την γνώμη σου πρέπει να είναι τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχει

ο Μέντορας;

Πάνω από είκοσι πέντε χρόνια υπηρεσίας, 2 πτυχία και πάνω , μεταπτυχιακό σε απώτερο

χρόνο, οπωσδήποτε διδακτορικό.

2β) Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο Μέντορας για να αναλάβει τον ρόλο σε

επίπεδο:

Γνώσεων: Κορυφαίος σε γνώσεις με συνεχή εμπλουτισμό και ενημέρωση σε ότι νεότερο έχει

προκύψει.

Δεξιοτήτων: Υπομονετικός, ανεκτικός, δημιουργικός.

Στάσεων:  Να  ευνοεί,  την  καινοτομία,  να  ενθαρρύνει  πρωτοβουλίες  πρωτότυπες  των

εκπαιδευτικών, να διευρύνει τον ορίζοντα των αναζητήσεών τους.

.
2γ) Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αποτελεσματικοί Μέντορες;

Το αντικείμενο στο οποίο καθοδηγούν, ψυχολογία.

2δ)  Κατά πόσο οι  Διευθυντές  είναι  διατεθειμένοι  να συμμετάσχουν οι  ίδιοι  σε  μια

διαδικασία  mentoring  αναλαμβάνοντας  τον  ρόλο  του  Μέντορα;  (Φόβος  για  να

αναλάβουν τον ρόλο).

Ότι πιθανόν να φανεί γυμνός, ανεπαρκής για τα νέα καθήκοντα, εξαιτίας του ότι επί σειρά

ετών  άσκησης  καθηκόντων  διευθυντή  η  διοίκηση  τον  κατεύθυνε  σε  γραφειοκρατικά,

διοικητικά, νομικά θέματα και τον απομάκρυνε από την κύρια κατεύθυνση σπουδών του.

2ε)  Κατά πόσο οι  Διευθυντές  πιστεύουν  ότι  η  σχέση  mentoring θα βοηθήσει  στην

αλλαγή της σχολικής κουλτούρας με την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα

στους εμπλεκόμενους φορείς;

Για  να  είμαστε  ειλικρινής  μετά  από  τριάντα  πέντε  χρόνια  απουσίας  δυνατότητας

γνωμοδότησης  από  άλλου  με  την  δουλειά  του  εκπαιδευτικού  της  τάξης  ίσως  η  σχέση
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διευθυντή και εκπαιδευτικού π.χ προϋπάρχει να επηρεάσει τον εκπαιδευτικό στο να δεχθεί

συμβουλές, καθοδήγηση από τον διοικητικό προϊστάμενο.

3α) Γνωρίζεις για την ψήφιση του θεσμού του Μέντορα;

Όχι δεν το γνωρίζω.

3β)  Κατά την  γνώμη σου συμφωνείς  να  προχωρήσει  η  εφαρμογή του  θεσμού του

Μέντορα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με βάση το Νόμο 3848/2010;

Όχι δεν συμφωνώ.

3γ) Ποιες προϋποθέσεις κατά την γνώμη σου είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του

θεσμού του Μέντορα;

Θέλει  προεργασία,  διάλογο ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς,  την πολιτεία,  τα παιδαγωγικά

τμήματα ώστε να μην προκληθούν αντιδράσεις από την εφαρμογή του σοβαρότερα από τα

προσδοκώμενα οφέλη.

3δ) Σε ποια αντικείμενα θα θέλατε ενδεχομένως κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα για

να αναλάβετε τον ρόλο του Μέντορα;

Ανάλογα με τα αντικείμενα στα οποία θα ανατεθούν καθήκοντα Μέντορα.

3ε)  Κρίνεται  ως  αναγκαία  μια  ολοκληρωμένη  εκπαίδευση  του  Μέντορα  και  από

ποιους να δίνεται;

Πανεπιστήμια, Παιδαγωγικά Τμήματα.
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Επιμέρους ερωτήσεις: 5η συνέντευξη

1α) Πώς αντιλαμβάνεσαι την έννοια του Μέντορα;

Ο Μέντορας  είναι  αυτός  που  έχει  εμπειρία  στην  εκπαίδευση,  οπότε μπορεί  να  βοηθήσει

συναδέλφους ειδικά στην αρχή, οπότε ένας συνάδελφος με γνώση και κατανόηση μπορεί να

στηρίξει, να βοηθήσει. Στην αρχή νιώθουμε ανασφάλεια, εάν είμαστε γι’αυτό το επάγγελμα.

1β) Ποιά κατά την γνώμη σας είναι τα καθήκοντα του Μέντορα;

Μέσα σε μια σχολική μονάδα, ο Μέντορας πρέπει να νιώσει την κουλτούρα του σχολείου, την

λειτουργία του σχολείου, να την νιώσει, να την βιώσει, να αντιληφθεί τις ανάγκες και να

παρέμβει διακριτικά στην φάση της στήριξης και να καθοδηγήσει. Να δέσει το χθες με το

σήμερα και αύριο.

1γ) Τι είναι για εσάς η συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring);

Είναι μια τέχνη και τεχνική ταυτόχρονα. Κάτι που ο άλλος το έχει έμφυτο αλλά και κάτι που

μπορεί  να  εκπαιδευτεί  να  το  κάνει  καλύτερα.  Όλοι  δεν  μπορούμε  να  γίνουμε  Μέντορες,

μπορεί να γίνουμε διοικητικοί υπάλληλοι αλλά όχι Μέντορες.

1δ) Σε ποιους πρέπει να απευθύνεται;

Πρωτίστως στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και μαθητές.

1ε) Πόση χρονική διάρκεια πρέπει να έχει;

Τουλάχιστον δύο χρόνια ξεκινώντας την καριέρα του. Στην εκπαιδευτική μονάδα συνεχής.

1στ) Ποια είναι τα οφέλη της μεντορικής σχέσης;

Πρώτον διευρύνεται ο ορίζοντας του Μέντορα για να ξέρει πόσο θα βοηθήσει.

Δεύτερον ο εκπαιδευτικός ξέρει πως έχει μια πόρτα ανοιχτή για να αλληλεπιδράσει και να

βοηθηθεί, ακόμα και οι μαθητές.
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1ζ)  Ποια  είναι  η  γνώμη  σας  για  την  ανάληψη  του  ρόλου  του  Μέντορα  από  τον

Διευθυντή της σχολικής μονάδας;

Όλοι  οι  διευθυντές  δεν  μπορούν  να  γίνουν  Μέντορες.  Δεν  έχουν  το  χάρισμα  και  την

εκπαίδευση. Η ιστορία της εκπαίδευσης δείχνει ότι δεν δοκιμάζεται σοβαρά αποτυχαίνει. Θα

μπορούσε  να  το  αναλάβει  ο  εκπαιδευτικός  που  έχει  εμπειρία.  Δεν  ξέρω  αν  μπορεί  ο

διευθυντής έτσι όπως επιλέγεται χωρίς να λαμβάνεται η εμπειρία.

1η) Ποιά κίνητρα πρέπει να έχει ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής για να αναλάβει τον

ρόλο του Μέντορα;

Χρόνο, ενημέρωση, να του δίνονται αρμοδιότητες, να υπάρχει μια ευελιξία,  να μην είναι

τόσο σκληρά καθορισμένα τα όρια του, επιμόρφωση.

2α) Ποια κατά την γνώμη σου πρέπει να είναι τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχει

ο Μέντορας;

Ικανότητα, γνώση, διάθεση για προσφορά, όραμα για την εκπαίδευση του κράτους.

2β) Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο Μέντορας για να αναλάβει τον ρόλο σε

επίπεδο:

Γνώσεων:  Να  γνωρίζει  το  νομικό  πλαίσιο  της  εκπαίδευσης,  γνώσεις  της  ιστορίας  της

εκπαίδευσης,  να  γνωρίζει  από  εφαρμοσμένη  πρακτική  σε  άλλες  χώρες,  παιδαγωγικά,

ψυχολογία.

Δεξιοτήτων: Να  είναι  άνθρωπος  με  υπομονή,  επιμονή,  αισιοδοξία,  ελεύθερος,  ανοιχτό

μυαλό, να μπορεί να ακούει ακόμα και τα παιδιά,  να είναι ένας λειτουργός, να θέλει να

προσφέρει, ευαισθησία.

Στάσεων: Καμία απάντηση

2γ) Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αποτελεσματικοί Μέντορες;

Κοινωνιολογία, πως λειτουργεί μια κοινότητα, μια ομάδα τις σχέσεις που διαμορφώνονται

μέσα σε μια κοινότητα.
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2δ)  Κατά πόσο οι  Διευθυντές  είναι  διατεθειμένοι  να συμμετάσχουν οι  ίδιοι  σε  μια

διαδικασία  mentoring  αναλαμβάνοντας  τον  ρόλο  του  Μέντορα;  (Φόβος  για  να

αναλάβουν τον ρόλο).

Δεν είμαι έτοιμος να αναλάβω αυτό τον ρόλο.

Η τόση πολύ γραφειοκρατία είναι θέμα χρόνου το οποίο στην πράξη το κάνουμε, αλλά δεν

μπορούμε όλοι να το κάνουμε.

2ε)  Κατά πόσο οι  Διευθυντές  πιστεύουν  ότι  η  σχέση  mentoring θα βοηθήσει  στην

αλλαγή της σχολικής κουλτούρας με την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα

στους εμπλεκόμενους φορείς;

Πάρα πολύ, αν έχει φυσικά την ικανότητα, να κερδίσει την εμπιστοσύνη, να αντιλάνεται τις

καταστάσεις, είναι τόσο σκληρό το σύστημα που φοβούνται οποιαδήποτε αλλαγή.

3α) Γνωρίζεις για την ψήφιση του θεσμού του Μέντορα;

Το ήξερα. Άλλωστε χρόνια πριν είχε γίνει  συζήτηση στους χώρους του συνδικαλισμού ως

φημολογία.

3β)  Κατά την  γνώμη σου συμφωνείς  να  προχωρήσει  η  εφαρμογή του  θεσμού του

Μέντορα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με βάση το Νόμο 3848/2010;

Δεν  γνωρίζω  απόλυτα  τον  Νόμο,  αλλά  έτσι  όπως  γνωρίζω  από  την  καθοδήγηση  όπως

υπάρχει στο εκπαιδευτικό σύστημα της Τουρκίας θα ήθελα. Το βίωσα στα πρώτα μου χρόνια

ως δασκάλα στην Αθήνα. Δέχτηκα πολύ μεγάλη βοήθεια στην αρχή το 1982-1984.

3γ) Ποιες προϋποθέσεις κατά την γνώμη σου είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του

θεσμού του Μέντορα;

Να προετοιμαστεί η βάση που θα δεχτεί, να προετοιμαστεί ο Μέντορας.
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3δ) Σε ποια αντικείμενα θα θέλατε ενδεχομένως κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα για

να αναλάβετε τον ρόλο του Μέντορα;

Κοινωνιολογία, Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, παιδαγωγική, ψυχολογία. 

3ε)  Κρίνεται  ως  αναγκαία  μια  ολοκληρωμένη  εκπαίδευση  του  Μέντορα  και  από

ποιους να δίνεται;

Πρώτο  να  καταγραφούν  οι  ανάγκες  μέσα  στα  σχολεία  από  τη  βάση.  Ένα  οποιοδήποτε

Πανεπιστήμιο δεν θα το ήθελα. Κάθε Πανεπιστήμιο είναι αυτόνομο. Να έχει σχέση με την

έρευνα. Άμεση σχέση με την βάση.
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Επιμέρους ερωτήσεις: 6η συνέντευξη

1α) Πώς αντιλαμβάνεσαι την έννοια του Μέντορα;

Θεωρώ τον θεσμό του Μέντορα ως ένα βοηθητικό και υποστηρικτικό εργαλείο ώστε ο νέος

δάσκαλος να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που συναντά.

 

1β) Ποιά κατά την γνώμη σας είναι τα καθήκοντα του Μέντορα;

Υποστήριξη,  συμβουλή,  καθοδήγηση,  στήριξη  και  κινητοποίηση  κυρίως  των  νέων

εκπαιδευτικών.

1γ) Τι είναι για εσάς η συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring);

Πιστεύω ότι είναι επιβεβλημένη σήμερα η συμβουλευτική στα σχολεία γιατί όσο περνούν τα

χρόνια βλέπουμε ότι οι συγκρούσεις αυξάνονται μεταξύ των παιδιών αλλά και μεταξύ των

γονέων  και  των  εκπαιδευτικών.  Οπότε  είναι  καθοριστικός  ο  παρεμβατικός  ρόλος  στην

καθημερινότητα του σχολείου και πρέπει να γίνεται με σχεδιασμό και οργάνωση.

1δ) Σε ποιους πρέπει να απευθύνεται;

Σε όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση.

 1ε) Πόση χρονική διάρκεια πρέπει να έχει;

Πρέπει να είναι καθημερινή και διαρκής. Όσο διαρκεί η χρονιά.

1στ) Ποια είναι τα οφέλη της μεντορικής σχέσης;

Είναι αυτονόητα και πολλαπλά τα οφέλη για όλους.

. 

1ζ)  Ποια  είναι  η  γνώμη  σας  για  την  ανάληψη  του  ρόλου  του  Μέντορα  από  τον

Διευθυντή της σχολικής μονάδας;

Θεωρώ ότι  τον  ρόλο αυτόν  τον  εξασκεί  ήδη  σήμερα ο  διευθυντής  μαζί  με  τα  υπόλοιπα

πολλαπλά καθήκοντα.

1η) Ποιά κίνητρα πρέπει να έχει ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής για να αναλάβει τον

ρόλο του Μέντορα;

Να μην έχει καθόλου διδακτικό ωράριο ώστε να έχει χρόνο για mentoring.

11



2α) Ποια κατά την γνώμη σου πρέπει να είναι τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχει

ο Μέντορας;

Όσα ορίζονται στο Νόμο.

2β) Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο Μέντορας για να αναλάβει τον ρόλο σε

επίπεδο:

Γνώσεων: Τουλάχιστον μεταπτυχιακό σε συνάφεια με τα καθήκοντα.

Δεξιοτήτων: Επικοινωνιακό χαρακτήρα, πειθώ, υπομονή, εμπειρία σε ανάλογους ρόλους.

Στάσεων: Καμία απάντηση

2γ) Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αποτελεσματικοί Μέντορες;

Κοινωνιολογία, συμβουλευτική, ψυχολογία, παιδαγωγική, διαχείριση συγκρούσεων.

2δ)  Κατά πόσο οι  Διευθυντές  είναι  διατεθειμένοι  να συμμετάσχουν οι  ίδιοι  σε  μια

διαδικασία  mentoring  αναλαμβάνοντας  τον  ρόλο  του  Μέντορα;  (Φόβος  για  να

αναλάβουν τον ρόλο).

Προσωπικά είμαι διατεθειμένος.

2ε)  Κατά πόσο οι  Διευθυντές  πιστεύουν  ότι  η  σχέση  mentoring θα βοηθήσει  στην

αλλαγή της σχολικής κουλτούρας με την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα

στους εμπλεκόμενους φορείς;

Είναι αυτονόητο αυτό (ότι θα βοηθήσει).

3α) Γνωρίζεις για την ψήφιση του θεσμού του Μέντορα;

Ναι, γνωρίζω ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο θα υλοποιηθεί.

3β)  Κατά την  γνώμη σου συμφωνείς  να  προχωρήσει  η  εφαρμογή του  θεσμού του

Μέντορα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με βάση το Νόμο 3848/2010;

Απόλυτα.

3γ) Ποιες προϋποθέσεις κατά την γνώμη σου είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του

θεσμού του Μέντορα;

Υποστηρικτικοί θεσμοί και υποδομές.
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3δ) Σε ποια αντικείμενα θα θέλατε ενδεχομένως κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα για

να αναλάβετε τον ρόλο του Μέντορα;

Συμβουλευτική, διαχείριση κρίσεων.

3ε)  Κρίνεται  ως  αναγκαία  μια  ολοκληρωμένη  εκπαίδευση  του  Μέντορα  και  από

ποιους να δίνεται;

Υπουργείο και υπηρετούντες σχολικούς συμβούλους.
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Επιμέρους ερωτήσεις: 7η συνέντευξη

1α) Πώς αντιλαμβάνεσαι την έννοια του Μέντορα;

Παρέχει εξατομικευμένη βοήθεια σε θέματα γενικής διδακτικής, παιδαγωγικής, ψυχολογικής,

διοικητικής φύσης. Λειτουργεί ως πρότυπο, συμβουλεύει, βοηθά, ενθαρρύνει.

1β) Ποιά κατά την γνώμη σας είναι τα καθήκοντα του Μέντορα;

Εντοπίζει  ανάγκες,  στοχεύει  στην  κάλυψη  τους,  καθοδήγηση,  επιμόρφωση,  εμψύχωση

εκπαιδευτικών.

1γ) Τι είναι για εσάς η συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring);

Μια  σχέση  συνεργασίας  μεταξύ  δύο  εκπαιδευτικών  που  επιτρέπει  ανταλλαγή  εμπειρικών

απόψεων, πληροφοριών, συμβουλών σε κάποιο θέμα ενισχύοντας τις προσωπικές δεξιότητες,

συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και εξέλιξη, αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών.

1δ) Σε ποιους πρέπει να απευθύνεται;

Σε έμπειρους εκπαιδευτικούς ή ικανούς διευθυντές.

1ε) Πόση χρονική διάρκεια πρέπει να έχει;

Τρεις έως έξι μήνες (και σε τακτά διαστήματα π.χ μία φορά το χρόνο).

1στ) Ποια είναι τα οφέλη της μεντορικής σχέσης;

Βελτίωση της εκπαίδευσης γενικά.

1ζ)  Ποια  είναι  η  γνώμη  σας  για  την  ανάληψη  του  ρόλου  του  Μέντορα  από  τον

Διευθυντή της σχολικής μονάδας;

Μια ακόμη επιβάρυνση για τον διευθυντή. Οι εκπαιδευτικοί βλέπουν συνήθως με αρνητικό

μάτι τον διευθυντή. Ο διευθυντής πρέπει να είναι ταλαντούχο άτομο που εμπνέει εμπιστοσύνη

για να ανταπεξέλθει και στους δύο ρόλους.

1η) Ποιά κίνητρα πρέπει να έχει ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής για να αναλάβει τον

ρόλο του Μέντορα;

Οικονομικά.
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2α) Ποια κατά την γνώμη σου πρέπει να είναι τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχει

ο Μέντορας;

Εμπειρία  στην  εκπαίδευση  (μπαρουτοκαπνισμένος  εκπαιδευτικός),  επιμόρφωση

(μεταπτυχιακά,  διδακτορικά),  συγκροτημένη  προσωπικότητα,  υψηλή  νοημοσύνη

(διαπροσωπικό κ.λπ.).

2β) Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο Μέντορας για να αναλάβει τον ρόλο σε

επίπεδο:

Γνώσεων: Υψηλό επίπεδο γνώσεων. 

Δεξιοτήτων: Αυξημένες δεξιότητες.

Στάσεων: Ανοιχτό μυαλό, θετικές στάσεις.

.

2γ) Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αποτελεσματικοί Μέντορες;

Πώς λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα, τη νομοθεσία, ψυχολογία, συμβουλευτική.

2δ)  Κατά πόσο οι  Διευθυντές  είναι  διατεθειμένοι  να συμμετάσχουν οι  ίδιοι  σε  μια

διαδικασία  mentoring  αναλαμβάνοντας  τον  ρόλο  του  Μέντορα;  (Φόβος  για  να

αναλάβουν τον ρόλο).

Πρέπει να ερωτηθούν. Το οικονομικό κίνητρο θα αυξήσει τη συμμετοχή.

2ε)  Κατά πόσο οι  Διευθυντές  πιστεύουν  ότι  η  σχέση  mentoring θα βοηθήσει  στην

αλλαγή της σχολικής κουλτούρας με την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα

στους εμπλεκόμενους φορείς;

Μπορεί  να βοηθήσει  σημαντικά κάτω από το συγκεκριμένης προϋποθέσεις  (επιμόρφωση,

εκπαίδευση και διδακτική εμπειρία κ.λπ.)

3α) Γνωρίζεις για την ψήφιση του θεσμού του Μέντορα;

Περίπου, όχι.

11



3β)  Κατά την  γνώμη σου συμφωνείς  να  προχωρήσει  η  εφαρμογή του  θεσμού του

Μέντορα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με βάση το Νόμο 3848/2010;

Να προχωρήσει αρκεί να γίνει σωστή επιλογή του Μέντορα ο οποίος πρέπει να έχει πολλά

προσόντα, να παρακολουθεί προγράμματα επιμόρφωσης-καθοδήγησης, να έχει οικονομικά

κίνητρα, να μην συνδέεται με την αξιολόγηση.

3γ) Ποιες προϋποθέσεις κατά την γνώμη σου είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του

θεσμού του Μέντορα;

Κλίμα εμπιστοσύνης, κατάλληλη επιμόρφωση των εν δυνάμει Μεντόρων, ενημέρωση για τους

στόχους του θεσμού, να μην συσχετιστεί με την αξιολόγηση.

3δ) Σε ποια αντικείμενα θα θέλατε ενδεχομένως κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα για

να αναλάβετε τον ρόλο του Μέντορα;

Παραβατικότητα-απειθαρχία μαθητές-με μειωμένο ενδιαφέρον για μάθηση.

Ζητήματα επικοινωνίας με γονείς.

3ε)  Κρίνεται  ως  αναγκαία  μια  ολοκληρωμένη  εκπαίδευση  του  Μέντορα  και  από

ποιους να δίνεται;

Αναγκαία και απαραίτητη η ολοκληρωμένη εκπαίδευση του Μέντορα.
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Επιμέρους ερωτήσεις: 8η συνέντευξη

1α) Πώς αντιλαμβάνεσαι την έννοια του Μέντορα;

Κάποιος που καθοδηγεί τον εκπαιδευτικό,  δείχνοντας του με υποδειγματικές διδασκαλίες,

νέους τρόπους διδασκαλίας.

1β) Ποιά κατά την γνώμη σας είναι τα καθήκοντα του Μέντορα;

Συμβουλάτορας σε θέματα παιδαγωγικά, διδασκαλίας, επικοινωνίας με γονείς.

1γ) Τι είναι για εσάς η συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring);

Διαδικασία κατά την οποία καθοδηγείται ο εκπαιδευτικός σε θέματα που σχετίζονται με το

αντικείμενο διδασκαλίας ή προσέγγισης των γονέων με σκοπό την συνεργασία προς όφελος

των παιδιών.

1δ) Σε ποιους πρέπει να απευθύνεται;

Εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, διευθυντές/υποδιευθυντές.

1ε) Πόση χρονική διάρκεια πρέπει να έχει;

Αν γίνεται κάθε μέρα στο σχολείο, όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

1στ) Ποια είναι τα οφέλη της μεντορικής σχέσης;

Σωστές  ενέργειες  προς  επίτευξη  συγκεκριμένου  σκοπού  στο  σχολείο.  Καινοτόμα

προγράμματα με τα οποία ανεβαίνει το επίπεδο των εκπαιδευτικών.

1ζ)  Ποια  είναι  η  γνώμη  σας  για  την  ανάληψη  του  ρόλου  του  Μέντορα  από  τον

Διευθυντή της σχολικής μονάδας;

Έχει  πολλές  υποχρεώσεις  ο  διευθυντής  ο  διευθυντής,  με  πολλές  παραμέτρους.  Να  το

αναλάβει με την προϋπόθεση ότι θα του δοθεί γραμματειακή υποστήριξη.

1η) Ποιά κίνητρα πρέπει να έχει ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής για να αναλάβει τον

ρόλο του Μέντορα;

Οικονομικά,  απαλλαγή  από  γραφική  εργασία  εν  μέρει,  μοριοδότηση,  επιλογή  οργανικής

θέσης.
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2α) Ποια κατά την γνώμη σου πρέπει να είναι τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχει

ο Μέντορας;

Υπομονή, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, ευελιξία, ηγετικές ικανότητες.

2β) Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο Μέντορας για να αναλάβει τον ρόλο σε

επίπεδο:

Γνώσεων: Ενημερωμένος σε υψηλό επίπεδο πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. 

Δεξιοτήτων: Επικοινωνιακός, μεταδοτικός, χαρισματικός, ψυχαγωγικός.

Στάσεων: Να μπορεί να εμπνεύσει συναδέλφους, παιδιά και γονείς με σκοπό την βελτίωση

της εκπαίδευσης.

2γ) Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αποτελεσματικοί Μέντορες;

Ότι θα πρέπει να λειτουργούν υποστηρικτικά για πνευματική καθοδήγηση.

2δ)  Κατά πόσο οι  Διευθυντές  είναι  διατεθειμένοι  να συμμετάσχουν οι  ίδιοι  σε  μια

διαδικασία  mentoring  αναλαμβάνοντας  τον  ρόλο  του  Μέντορα;  (Φόβος  για  να

αναλάβουν τον ρόλο).

Φόβος  δεν  υπάρχει  βέβαια.  Πρέπει  να  λάβουμε  υπόψιν  ότι  έχουν  επωμιστεί  με  πολλές

υποχρεώσεις και δεν υπάρχει χρόνος για κάτι επιπρόσθετο.

2ε)  Κατά πόσο οι  Διευθυντές  πιστεύουν  ότι  η  σχέση  mentoring θα βοηθήσει  στην

αλλαγή της σχολικής κουλτούρας με την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα

στους εμπλεκόμενους φορείς;

Η ανάπτυξη και αλλαγή-βελτίωση της σχολικής κουλτούρας επιτυγχάνεται με την καλλιέργεια

διαπροσωπικών  σχέσεων  ανάμεσα  στους  φορείς,  καθώς  δημιουργούνται  ρεαλιστικές

πραγματικές παραστάσεις και βιώματα.

3α) Γνωρίζεις για την ψήφιση του θεσμού του Μέντορα;

Όχι.

3β)  Κατά την  γνώμη σου συμφωνείς  να  προχωρήσει  η  εφαρμογή του  θεσμού του

Μέντορα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με βάση το Νόμο 3848/2010;

Δεν έχω ολοκληρωμένη εικόνα και ως εκ τούτου, άποψη.
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3γ) Ποιες προϋποθέσεις κατά την γνώμη σου είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του

θεσμού του Μέντορα;

Καθημερινή επαφή με την τάξη και τον εκπαιδευτικό.

3δ) Σε ποια αντικείμενα θα θέλατε ενδεχομένως κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα για

να αναλάβετε τον ρόλο του Μέντορα;

Διαχείριση προσωπικού, γλώσσα, ιστορία, συγκρούσεις μεταξύ μαθητών.

3ε)  Κρίνεται  ως  αναγκαία  μια  ολοκληρωμένη  εκπαίδευση  του  Μέντορα  και  από

ποιους να δίνεται;

Ασφαλώς. Καλά θα ήταν η εκπαίδευση να δινόταν από καθηγητές Πανεπιστημίου.
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Επιμέρους ερωτήσεις: 9η συνέντευξη

1α) Πώς αντιλαμβάνεσαι την έννοια του Μέντορα;

Συμβουλευτικός ρόλος-χωρίς αξιολογήσεις- πάνω σε θέματα παιδαγωγικά-διοικητικά.

1β) Ποιά κατά την γνώμη σας είναι τα καθήκοντα του Μέντορα;

Εμπειρία-κοινωνικότητα και κυρίως ψυχολογική ματιά, για να αναγνωρίζει τις ανάγκες και

τις ανησυχίες των συναδέλφων.

1γ) Τι είναι για εσάς η συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring);

α) Η προσπάθεια για να βοηθηθούν οι νέοι συνάδελφοι, ώστε να προσαρμοστούν πιο εύκολα

στη σχολική τοπική πραγματικότητα.

β) Η στήριξη των νέων συναδέλφων στο διοικητικό τους έργου στα ολιγοθέσια σχολεία.

1δ) Σε ποιους πρέπει να απευθύνεται;

Σε  δασκάλους  που  κατέχουν  ή  κατείχαν  θέση  ευθύνης,  έχουν  συμμετάσχει  σε  διάφορα

προγράμματα και έχουν την απαιτούμενη εμπειρία (20 χρόνια εκπαιδευτικού έργου).

1ε) Πόση χρονική διάρκεια πρέπει να έχει;

Δύο χρόνια με δυνατότητα επέκτασης της χρονικής διάρκειας εφόσον αποτιμάται θετικά το

έργο του.

1στ) Ποια είναι τα οφέλη της μεντορικής σχέσης;

Καλύτερη σχέση μεταξύ των συναδέλφων και γρήγορη προσαρμογή τους στο νέο σχολικό

περιβάλλον, αλλά και υπερπήδηση εμποδίων που τυχόν παρουσιάζονται στην τάξη, με τους

γονείς ή ακόμα και με τους συναδέλφους.

1ζ)  Ποια  είναι  η  γνώμη  σας  για  την  ανάληψη  του  ρόλου  του  Μέντορα  από  τον

Διευθυντή της σχολικής μονάδας;

Ο Μέντορας δεν πρέπει να ανατίθεται στους διευθυντές για λόγους α) φόρτο εργασίας και β)

για να μην δημιουργηθεί τριβές με τους συναδέλφους.
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1η) Ποιά κίνητρα πρέπει να έχει ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής για να αναλάβει τον

ρόλο του Μέντορα;

Είμαι αντίθετος.

Σε περίπτωση που α) οικονομικά, β) ελάφρυνση ωραρίου.

2α) Ποια κατά την γνώμη σου πρέπει να είναι τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχει

ο Μέντορας;

α) εικοσαετής εμπειρία, β) βεβαίωση εκτέλεσης παιδαγωγικών προγραμμάτων, γ) σεμινάρια

παιδαγωγικά-διοικητικού έργου και ψυχολογίας.

2β) Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο Μέντορας για να αναλάβει τον ρόλο σε

επίπεδο:

Γνώσεων: Σεμινάρια ψυχολογίας.

Δεξιοτήτων: Ρήτορας.

Στάσεων:  Να μπορεί  να  ελίσσεται  και  να  βρίσκει  το  κουμπί  των συναδέλφων ώστε  να

δημιουργεί κατάλληλο περιβάλλον για δημιουργία-σχέσεις διαπροσωπικές.

.

2γ) Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αποτελεσματικοί Μέντορες;

Η χαρούμενη  διάθεση  και  το  φιλικό  περιβάλλον με  την  αίσθηση της  ασφάλειας  και  της

δυνατότητας να παράξουν παιδαγωγικό έργο οι συνάδελφοι, ήταν δική τους προσπάθεια και

ανταμοιβή.

2δ)  Κατά πόσο οι  Διευθυντές  είναι  διατεθειμένοι  να συμμετάσχουν οι  ίδιοι  σε  μια

διαδικασία  mentoring αναλαμβάνοντας  τον  ρόλο  του  Μέντορα;  (Φόβος  για  να

αναλάβουν τον ρόλο).

Αμφιβάλλω αν είναι διατεθειμένα να αναλάβουν το έργο-ρίσκο χωρίς κίνητρα (οικονομικά-

ελάφρυνση ωραρίου).

2ε)  Κατά πόσο οι  Διευθυντές  πιστεύουν  ότι  η  σχέση  mentoring θα βοηθήσει  στην

αλλαγή της σχολικής κουλτούρας με την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα

στους εμπλεκόμενους φορείς;

Πιστεύω οι διευθυντές θα αντιληφθούν σε αρκετά μεγάλο βαθμό ότι το σχολείο θα βοηθήσει.
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3α) Γνωρίζεις για την ψήφιση του θεσμού του Μέντορα;

Αρκετά.

3β)  Κατά την  γνώμη σου συμφωνείς  να  προχωρήσει  η  εφαρμογή του  θεσμού του

Μέντορα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με βάση το Νόμο 3848/2010;

Με προϋποθέσεις.

3γ) Ποιες προϋποθέσεις κατά την γνώμη σου είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του

θεσμού του Μέντορα;

Να εξασφαλιστεί το νομοθετικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει το έργο τους.

3δ) Σε ποια αντικείμενα θα θέλατε ενδεχομένως κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα για

να αναλάβετε τον ρόλο του Μέντορα;

Επικοινωνιακά και ψυχολογικά προγράμματα.

3ε)  Κρίνεται  ως  αναγκαία  μια  ολοκληρωμένη  εκπαίδευση  του  Μέντορα  και  από

ποιους να δίνεται;

Αν όχι ολοκληρωμένη εκπαίδευση, οπωσδήποτε σεμινάρια που θα αφορούν το αντικείμενο.

Θα διατεθεί απαραίτητος χρόνος για προετοιμασία και θα γίνονται από πανεπιστημιακούς

δασκάλους στα πανεπιστήμια. Απαραίτητη προϋπόθεση λοιπόν εκπαιδευτική άδεια για την

επιμόρφωση.
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Επιμέρους ερωτήσεις: 10η συνέντευξη

1α) Πώς αντιλαμβάνεσαι την έννοια του Μέντορα;

Ο Μέντορας συμβουλεύει και καθοδηγεί.

1β) Ποιά κατά την γνώμη σας είναι τα καθήκοντα του Μέντορα;

Να παρατηρεί, να ενημερώνεται και να συμβουλεύει.

1γ) Τι είναι για εσάς η συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring);

Ενημερώνεσαι, λαμβάνεις υπόψιν όλα τα δεδομένα και δίνεις συμβουλές για επίτευξη στόχων

και αποφυγή λαθών.

1δ) Σε ποιους πρέπει να απευθύνεται;

Σε  όσους  δεν  έχουν  μεγάλη  εμπειρία,  σε  όσους  έχουν  να  αντιμετωπίσουν  δύσκολες

καταστάσεις,, σε όσους έχουν να διαχειριστούν συγκρούσεις.

1ε) Πόση χρονική διάρκεια πρέπει να έχει;

Εξαρτάται ο χρόνος από την προσωπικότητα του προσώπου και από τις συγκυρίες.

1στ) Ποια είναι τα οφέλη της μεντορικής σχέσης;

Επίτευξη στόχων, αποφυγή συγκρούσεων, επίλυση προβλημάτων.

1ζ)  Ποια  είναι  η  γνώμη  σας  για  την  ανάληψη  του  ρόλου  του  Μέντορα  από  τον

Διευθυντή της σχολικής μονάδας;

Ο διευθυντής αναλαμβάνει το ρόλο του Μέντορα εκ των πραγμάτων καθημερινά.

1η) Ποιά κίνητρα πρέπει να έχει ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής για να αναλάβει τον

ρόλο του Μέντορα;

Μείωση διδακτικού ωραρίου και γραμματειακή υποστήριξη.

2α) Ποια κατά την γνώμη σου πρέπει να είναι τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχει

ο Μέντορας;

Γνώσεις (επιμορφώσεις, πτυχίο...σχετικό...εμπειρία).
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2β) Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο Μέντορας για να αναλάβει τον ρόλο σε

επίπεδο:

Γνώσεων: Να θέλει αν ενημερώνεται συνέχεια.

Δεξιοτήτων: Να γνωρίζει τι μπορεί να καταφέρει.

Στάσεων: Να διαφοροποιείται ανάλογα με ποιον έχει απέναντί του.

2γ) Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αποτελεσματικοί Μέντορες;

Να διαμορφώνουν άποψη και να είναι ευέλικτη.

2δ)  Κατά πόσο οι  Διευθυντές  είναι  διατεθειμένοι  να συμμετάσχουν οι  ίδιοι  σε  μια

διαδικασία  mentoring  αναλαμβάνοντας  τον  ρόλο  του  Μέντορα;  (Φόβος  για  να

αναλάβουν τον ρόλο).

Είναι διατεθειμένοι, όταν συνειδητά, επιθυμούν τη θέση διευθυντή.

2ε)  Κατά πόσο οι  Διευθυντές  πιστεύουν  ότι  η  σχέση  mentoring θα βοηθήσει  στην

αλλαγή της σχολικής κουλτούρας με την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα

στους εμπλεκόμενους φορείς;

Ευελπιστούν ότι κάτι μπορεί να αλλάξει.

3α) Γνωρίζεις για την ψήφιση του θεσμού του Μέντορα;

Το άκουσα πριν χρόνια αλλά νόμιζα ότι πλέον δεν υφίσταται.

3β)  Κατά την  γνώμη σου συμφωνείς  να  προχωρήσει  η  εφαρμογή του  θεσμού του

Μέντορα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με βάση το Νόμο 3848/2010;

Και να μην εφαρμοστεί άτυπα ο διευθυντής αναλαμβάνει τον ρόλο (αν και σε κάποιους δεν

αρέσει...).

3γ) Ποιες προϋποθέσεις κατά την γνώμη σου είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του

θεσμού του Μέντορα;

Αλλαγή νοοτροπίας.
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3δ) Σε ποια αντικείμενα θα θέλατε ενδεχομένως κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα για

να αναλάβετε τον ρόλο του Μέντορα;

Γνώσεις και τρόπους αλλαγής στάσεων (κουλτούρας...).

3ε)  Κρίνεται  ως  αναγκαία  μια  ολοκληρωμένη  εκπαίδευση  του  Μέντορα  και  από

ποιους να δίνεται;

Η εκπαίδευση βοηθάει και πρέπει να δίνεται, σε πρακτικό κομμάτι, από άτομα με εμπειρία.
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Επιμέρους ερωτήσεις: 11η συνέντευξη

1α) Πώς αντιλαμβάνεσαι την έννοια του Μέντορα;

Καθοδηγητής.

1β) Ποιά κατά την γνώμη σας είναι τα καθήκοντα του Μέντορα;

Συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων, προτείνει λύσεις και αντιμετώπιση διαφορετικού του

κάθε προβλήματος.

1γ) Τι είναι για εσάς η συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring);

Μια παρέμβαση για βέλτιστη λύση ενός παιδαγωγικού προβλήματος.

1δ) Σε ποιους πρέπει να απευθύνεται;

Γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς.

1ε) Πόση χρονική διάρκεια πρέπει να έχει;

Ένα τρίμηνο.

1στ) Ποια είναι τα οφέλη της μεντορικής σχέσης;

Εμπιστοσύνη, ασφάλεια, ανάληψη ευθύνης από κάποιον.

1ζ)  Ποια  είναι  η  γνώμη  σας  για  την  ανάληψη  του  ρόλου  του  Μέντορα  από  τον

Διευθυντή της σχολικής μονάδας;

Δεν συμφωνώ.

1η) Ποιά κίνητρα πρέπει να έχει ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής για να αναλάβει τον

ρόλο του Μέντορα;

Οικονομικό, και συνέπεια στις εξελίξεις με συνεχείς επιμορφώσεις.

2α) Ποια κατά την γνώμη σου πρέπει να είναι τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχει

ο Μέντορας;

Ανθρωπισμός, παιδαγωγικού χαρακτήρα ποιοτικά χαρακτηριστικά, και να μην είναι κυνηγός

χαρτιών για να  αναλάβει τη θέση.
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2β) Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο Μέντορας για να αναλάβει τον ρόλο σε

επίπεδο:

Γνώσεων:  Επάρκεια ξένων γλωσσών, επάρκεια Η/Υ, τα μεταπτυχιακά δεν χρειάζονται.

Δεξιοτήτων: Πολλά χρόνια μέσα στην πρακτική της σχολικής τάξης,  τουλάχιστον είκοσι

πραγματικά διδακτικά έτη.

Στάσεων:  Ψυχραιμία,  2η  και  3η  ανάγνωση  δυσεπίλυτων  προβλημάτων,  εύκολη  αλλαγή

οπτικής γωνίας.

2γ) Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αποτελεσματικοί Μέντορες;

Εμπειρία, πολλές πρακτικές αντιμετώπισης προβλημάτων, θεσμικό και νομικό πλαίσιο.

2δ)  Κατά πόσο οι  Διευθυντές  είναι  διατεθειμένοι  να συμμετάσχουν οι  ίδιοι  σε  μια

διαδικασία  mentoring  αναλαμβάνοντας  τον  ρόλο  του  Μέντορα;  (Φόβος  για  να

αναλάβουν τον ρόλο).

Δεν νομίζω ότι  οι  διευθυντές  είναι  έτοιμοι  να  αναλάβουν τον  ρόλο του Μέντορα.  Είναι

επιφορτισμένοι με άλλα καθήκοντα προς το παρόν.

2ε)  Κατά πόσο οι  Διευθυντές  πιστεύουν  ότι  η  σχέση  mentoring θα βοηθήσει  στην

αλλαγή της σχολικής κουλτούρας με την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα

στους εμπλεκόμενους φορείς;

Δεν γνωρίζω.

3α) Γνωρίζεις για την ψήφιση του θεσμού του Μέντορα;

Είχε ανακοινωθεί παλαιότερα πριν έξι έτη νομίζω.

3β)  Κατά την  γνώμη σου συμφωνείς  να  προχωρήσει  η  εφαρμογή του  θεσμού του

Μέντορα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με βάση το Νόμο 3848/2010;

Δεν είναι απόλυτη προτεραιότητα.
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3γ) Ποιες προϋποθέσεις κατά την γνώμη σου είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του

θεσμού του Μέντορα;

Διαφάνεια  στην  επιλογή,  αξιοκρατία,  επιλογή  χωρίς  συνέντευξη  μέσα  από  γραπτό

διαγωνισμό.

3δ) Σε ποια αντικείμενα θα θέλατε ενδεχομένως κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα για

να αναλάβετε τον ρόλο του Μέντορα;

Κοινωνιολογία, αντιμετώπιση όχλου-μάζας νέα ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού.

3ε)  Κρίνεται  ως  αναγκαία  μια  ολοκληρωμένη  εκπαίδευση  του  Μέντορα  και  από

ποιους να δίνεται;

Ναι, από εκπαιδευτικούς τάξης, με εμπειρία και πολλά χρόνια υπηρεσίας.
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Επιμέρους ερωτήσεις: 12η συνέντευξη

1α) Πώς αντιλαμβάνεσαι την έννοια του Μέντορα;

Καθοδηγητής του εκπαιδευτικού, συμβουλευτικού και όχι ελεγκτικού χαρακτήρα.

1β) Ποιά κατά την γνώμη σας είναι τα καθήκοντα του Μέντορα;

Σύμβουλος σε παιδαγωγικά θέματα διδασκαλίας.

1γ) Τι είναι για εσάς η συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring);

Τρόποι καθοδήγησης του εκπαιδευτικού σε ότι  αφορά την παιδαγωγική και τη διδακτική.

Καθώς επίσης και συμβουλευτική καθοδήγηση γονέων και κηδεμόνων των μαθητών.

1δ) Σε ποιους πρέπει να απευθύνεται;

Δασκάλους, γονείς, διευθυντές-υποδιευθυντές, μαθητές , γονείς και κηδεμόνες μαθητών.

1ε) Πόση χρονική διάρκεια πρέπει να έχει;

Όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

1στ) Ποια είναι τα οφέλη της μεντορικής σχέσης;

Πολλαπλά οφέλη προς όλους τους παραπάνω.

1ζ)  Ποια  είναι  η  γνώμη  σας  για  την  ανάληψη  του  ρόλου  του  Μέντορα  από  τον

Διευθυντή της σχολικής μονάδας;

Μα την προϋπόθεση ο διευθυντής να έχει μόνιμη γραμματειακή υποστήριξη.

1η) Ποιά κίνητρα πρέπει να έχει ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής για να αναλάβει τον

ρόλο του Μέντορα;

Απαλλαγή εντελώς από μαθήματα τάξεων, οικονομικά και κυρίως επιμόρφωση πάνω στο

θέμα.
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2α) Ποια κατά την γνώμη σου πρέπει να είναι τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχει

ο Μέντορας;

Επιμόρφωση  πάνω  στο  συγκεκριμένο  θέμα.  Θέληση,  τα  υπόλοιπα  θα  κριθούν  κατά  τη

διαδικασία.

2β) Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο Μέντορας για να αναλάβει τον ρόλο σε

επίπεδο:

Γνώσεων: Όχι πτυχία σχολών συναφών, είναι άχρηστα. Επιμόρφωση πιστοποιημένη.

Δεξιοτήτων: Καμία απάντηση.

Στάσεων: Καμία απάντηση.

2γ) Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αποτελεσματικοί Μέντορες;

Ψυχολογία-Παιδαγωγική, διδακτική.

2δ)  Κατά πόσο οι  Διευθυντές  είναι  διατεθειμένοι  να συμμετάσχουν οι  ίδιοι  σε  μια

διαδικασία  mentoring  αναλαμβάνοντας  τον  ρόλο  του  Μέντορα;  (Φόβος  για  να

αναλάβουν τον ρόλο).

Δε νομίζω ότι υπάρχει φόβος για ανάληψη του ρόλου από τους διευθυντές, αλλά ο διευθυντής

έχει πολλές υποχρεώσεις.

2ε)  Κατά πόσο οι  Διευθυντές  πιστεύουν  ότι  η  σχέση  mentoring θα βοηθήσει  στην

αλλαγή της σχολικής κουλτούρας με την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα

στους εμπλεκόμενους φορείς;

Πάρα πολλά.

3α) Γνωρίζεις για την ψήφιση του θεσμού του Μέντορα;

Όχι πολλά.

3β)  Κατά την  γνώμη σου συμφωνείς  να  προχωρήσει  η  εφαρμογή του  θεσμού του

Μέντορα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με βάση το Νόμο 3848/2010;

Πρέπει να γνωρίζω και δεν γνωρίζω το θεσμό σε όλες του τις εκφάνσεις (προεκτάσεις).
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3γ) Ποιες προϋποθέσεις κατά την γνώμη σου είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του

θεσμού του Μέντορα;

Καθημερινή επαφή με τους εκπαιδευτικούς.

3δ) Σε ποια αντικείμενα θα θέλατε ενδεχομένως κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα για

να αναλάβετε τον ρόλο του Μέντορα;

Διαχείριση προσωπικού, διαχείριση κρίσεων, παιδαγωγική-διδακτική.

3ε)  Κρίνεται  ως  αναγκαία  μια  ολοκληρωμένη  εκπαίδευση  του  Μέντορα  και  από

ποιους να δίνεται;

Από πανεπιστημιακούς καθηγητές.
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Επιμέρους ερωτήσεις: 13η συνέντευξη

1α) Πώς αντιλαμβάνεσαι την έννοια του Μέντορα;

Ο Μέντορας είναι ένας καθοδηγητής με συμβουλευτικές ικανότητες με σκοπό να υποστηρίζει

τον εκπαιδευτικό στην καθημερινότητά του.

1β) Ποιά κατά την γνώμη σας είναι τα καθήκοντα του Μέντορα;

Καθημερινή παρουσία, συμβουλές, παρεμβάσεις στην τάξη, ομαδικά παιχνίδια, υποστήριξη

εκπαιδευτικού.

1γ) Τι είναι για εσάς η συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring);

Είναι η υλοποίηση δράσεων που αφορούν στη διαχείριση συμπεριφορών, στάσεων, απόψεων

των εκπαιδευτικών για αποτελεσματικότερη λειτουργία στο σχολείο και στην τάξη.

1δ) Σε ποιους πρέπει να απευθύνεται;

Μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, φορείς, συλλόγους γονέων.

1ε) Πόση χρονική διάρκεια πρέπει να έχει;

Όλη τη σχολική χρονιά.

1στ) Ποια είναι τα οφέλη της μεντορικής σχέσης;

Προαγωγή της  ποιότητας  στην  εκπαίδευση  μέσω άμεσων παρεμβάσεων που  συμβάλλουν

στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

1ζ)  Ποια  είναι  η  γνώμη  σας  για  την  ανάληψη  του  ρόλου  του  Μέντορα  από  τον

Διευθυντή της σχολικής μονάδας;

Μπορεί να ταυτιστεί.

1η) Ποια κίνητρα πρέπει να έχει ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής για να αναλάβει τον

ρόλο του Μέντορα;

Να απαλλαγεί από άλλα καθήκοντα π.χ. διδακτικό ωράριο.
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2α) Ποια κατά την γνώμη σου πρέπει να είναι τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχει

ο Μέντορας;

Μετεκπαιδεύσεις και σεμινάρια, μεταπτυχιακό, σχολική εμπειρία.

2β) Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο Μέντορας για να αναλάβει τον ρόλο σε

επίπεδο:

Γνώσεων: Ψυχολογία, κοινωνιολογία, χρόνια υπηρεσίας σε σχολείο. 

Δεξιοτήτων: Επικοινωνία, αγάπη για το παιδί, συνεργασία με εκπαιδευτικούς.

Στάσεων: Καμία απάντηση

2γ) Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αποτελεσματικοί Μέντορες;

Όλα τα παραπάνω.

2δ)  Κατά πόσο οι  Διευθυντές  είναι  διατεθειμένοι  να συμμετάσχουν οι  ίδιοι  σε  μια

διαδικασία  mentoring  αναλαμβάνοντας  τον  ρόλο  του  Μέντορα;  (Φόβος  για  να

αναλάβουν τον ρόλο).

Είμαι διατεθειμένος, αρκεί να υπάρχει κίνητρο.

2ε)  Κατά πόσο οι  Διευθυντές  πιστεύουν  ότι  η  σχέση  mentoring θα βοηθήσει  στην

αλλαγή της σχολικής κουλτούρας με την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα

στους εμπλεκόμενους φορείς;

Μια εποικοδομητική διαμεσολάβηση πάντα έχει θετικά αποτελέσματα μέσα από το διάλογο.

3α) Γνωρίζεις για την ψήφιση του θεσμού του Μέντορα;

Είχε ψηφιστεί στο παρελθόν. Δεν εφαρμόστηκε.

3β)  Κατά την  γνώμη σου συμφωνείς  να  προχωρήσει  η  εφαρμογή του  θεσμού του

Μέντορα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με βάση το Νόμο 3848/2010;

Ανεπιφύλακτα.

3γ) Ποιες προϋποθέσεις κατά την γνώμη σου είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του

θεσμού του Μέντορα;

Να γίνει με επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού προσωπικού.
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3δ) Σε ποια αντικείμενα θα θέλατε ενδεχομένως κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα για

να αναλάβετε τον ρόλο του Μέντορα;

Διαχείριση  κρίσεων,  συγκρούσεις  μαθητών,  εκπαιδευτικών,  ομαδικά παιχνίδια,  παιχνίδια

συνεργασίας, γνωριμίας, εμπιστοσύνης.

3ε)  Κρίνεται  ως  αναγκαία  μια  ολοκληρωμένη  εκπαίδευση  του  Μέντορα  και  από

ποιους να δίνεται;

Υπηρετούντες σχολικούς συμβούλους.
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Επιμέρους ερωτήσεις: 14η συνέντευξη

1α) Πώς αντιλαμβάνεσαι την έννοια του Μέντορα;

Για μένα  είναι  ο  manager μιας  ιδιωτικής  επιχείρησης.  Στην  ελεύθερη  αγορά κοιτάει  να

ανεβάσει την επιχειρήσω πάντα οικονομικά. Σκέφτεται να ξεκινήσει ως σχολικός σύμβουλος

αλλά στην πορεία να γίνει ο manager της σχολικής μονάδας που θα έχει ως βάση οικονομικά

κριτήρια.

1β) Ποιά κατά την γνώμη σας είναι τα καθήκοντα του Μέντορα;

Οργάνωση και λειτουργία του σχολείου, διαχείριση προσωπικού, ο Μέντορας θα είναι πάνω

από τον διευθυντή, θα διαχειρίζεται ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικά.

1γ) Τι είναι για εσάς η συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring);

Αν προέρχεται από τον χώρο της εκπαίδευσης μπορεί να είναι σύμβουλος, καθοδηγητής και

πάνω από όλα συνάδελφος με Σ κεφαλαίο.

1δ) Σε ποιους πρέπει να απευθύνεται;

Όσοι χρειάζονται και ζητάνε βοήθεια, αλλά εξαρτάται από τον χώρο που προέρχεται, να είναι

εκπαιδευτικός.

1ε) Πόση χρονική διάρκεια πρέπει να έχει;

Να παρεμβαίνει όταν χρειάζεται και να αποχωρεί στο γραφείο του, αν είναι εκπαιδευτικός

στο χώρο του σχολείου.

1στ) Ποια είναι τα οφέλη της μεντορικής σχέσης;

Καμία απάντηση

. 
1ζ)  Ποια  είναι  η  γνώμη  σας  για  την  ανάληψη  του  ρόλου  του  Μέντορα  από  τον

Διευθυντή της σχολικής μονάδας;

Θα μπορούσα να αναλάβω τον ρόλο, αν το επιθυμώ.

1η) Ποιά κίνητρα πρέπει να έχει ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής για να αναλάβει τον

ρόλο του Μέντορα;

Οικονομικά κίνητρα, διάθεση για προσφορά.
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2α) Ποια κατά την γνώμη σου πρέπει να είναι τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχει

ο Μέντορας;

Κάποια χρόνια προϋπηρεσία, περγαμινές ουσίας, πτυχία, διδακτορικά με προσόντα που έχουν

συνάφεια.

2β) Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο Μέντορας για να αναλάβει τον ρόλο σε

επίπεδο:

Γνώσεων: Παιδαγωγικά, ψυχολογία, κοινωνιολογία, διαχείριση προσωπικού. 

Δεξιοτήτων: Υπομονή, επιμονή, διορατικός.

Στάσεων: Να μπορεί να είναι ουδέτερος, να μην είναι καθοδηγούμενος. 

2γ) Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αποτελεσματικοί Μέντορες;

Καμία απάντηση

2δ)  Κατά πόσο οι  Διευθυντές  είναι  διατεθειμένοι  να συμμετάσχουν οι  ίδιοι  σε  μια

διαδικασία  mentoring  αναλαμβάνοντας  τον  ρόλο  του  Μέντορα;  (Φόβος  για  να

αναλάβουν τον ρόλο).

Είναι καινούριος θεσμός και δεν ξέρω τις αντιδράσεις, πώς θα περπατήσει.

2ε)  Κατά πόσο οι  Διευθυντές  πιστεύουν  ότι  η  σχέση  mentoring θα βοηθήσει  στην

αλλαγή της σχολικής κουλτούρας με την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα

στους εμπλεκόμενους φορείς;

Δεν πιστεύω ότι μπορεί να εφαρμοστεί. Όλη η μηχανή όχι μόνο ένα κομμάτι.

3α) Γνωρίζεις για την ψήφιση του θεσμού του Μέντορα;

Όχι δεν το γνωρίζω.

3β)  Κατά την  γνώμη σου συμφωνείς  να  προχωρήσει  η  εφαρμογή του  θεσμού του

Μέντορα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με βάση το Νόμο 3848/2010;

Εγώ είμαι του θεσμού του σχολικού συμβούλου γιατί θεωρώ ότι βοηθήθηκα.

3γ) Ποιες προϋποθέσεις κατά την γνώμη σου είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του

θεσμού του Μέντορα;

Να μπορεί η κοινωνία να δεχτεί ένα τέτοιο θεσμό, συνάδελφοι, χωριό και στην πόλη ακόμη.
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3δ) Σε ποια αντικείμενα θα θέλατε ενδεχομένως κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα για

να αναλάβετε τον ρόλο του Μέντορα;

Διδακτική, ψυχολογία, νέες τεχνολογίες.

3ε)  Κρίνεται  ως  αναγκαία  μια  ολοκληρωμένη  εκπαίδευση  του  Μέντορα  και  από

ποιους να δίνεται;

Από καταξιωμένους πανεπιστημιακούς.
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Επιμέρους ερωτήσεις: 15η συνέντευξη

1α) Πώς αντιλαμβάνεσαι την έννοια του Μέντορα;

Αρχικά  το  βρίσκω  κάτι  θετικό  και  περιμένω  να  δω  τις  προϋποθέσεις  για  το  πώς  θα

λειτουργήσει αυτό το νέο. Ο Μέντορας είναι κατεύθυνση, να προτείνει στόχους, να μου δώσει

προϋποθέσεις. Στα φοιτητικά χρόνια είχαμε Μέντορα. Στο πρώτο έτος στο ΕΚΠΑ Δημοτικής

Εκπαίδευσης πιλοτικά μας αναλάμβανε ένας παλαιότερος γύρω στο 2005-2006. Δεν ήταν

κάτι υποχρεωτικό. Μπορούσαμε να επιλέξουμε αν θέλουμε Μέντορα.

1β) Ποιά κατά την γνώμη σας είναι τα καθήκοντα του Μέντορα;

Τα είπαμε και παραπάνω. Τα καθήκοντα του Μέντορα είναι η καθοδήγηση, η ανταλλαγή

γνώση στην ουσία, η δημιουργία στόχων. Εγώ τον Μέντορα τον είχα πάντα στο μυαλό μου

ως στήριγμα. Ως νέος στην δουλειά Μέντορας ήταν ο διευθυντής.

1γ) Τι είναι για εσάς η συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring);

Ανταλλαγή  γνώσεων  βασικά,  ενημέρωση  βασικά  όχι  ανταλλαγή  γνώσεων  δεν  είναι

αμφίδρομη. Ενημέρωση για τα πράγματα στην εκπαίδευση που αλλάζουν συνεχώς, νόμοι,

κατανόηση της δομής της εκπαίδευσης, ποια είναι η ιεραρχία. Σαν μελέτη περίπτωσης, τι

κάνουμε σ’αυτήν την περίπτωση όταν συμβεί αυτό.

1δ) Σε ποιους πρέπει να απευθύνεται;

Για μένα σε όλους που ασχολούνται με την ειδικότητα. Ανάγκη mentoring έχουμε όλοι.

1ε) Πόση χρονική διάρκεια πρέπει να έχει;

Όπως το αντιλαμβάνομαι  το  mentoring πρέπει  να είναι  συνεχόμενο.  Για μένα πρέπει  να

γνωρίζεις όλα τα πόστα.

1στ) Ποια είναι τα οφέλη της μεντορικής σχέσης;

Έχει δημιουργία, αναπαραγωγή τη ς γνώσης, δημιουργεί μια σιγουριά, μια βεβαιότητα, μια

ασφάλεια γιατί έχω ελλιπής γνώσεις. Καλύπτεται η ανεπάρκεια γνώσεων που έχω.
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1ζ)  Ποια  είναι  η  γνώμη  σας  για  την  ανάληψη  του  ρόλου  του  Μέντορα  από  τον

Διευθυντή της σχολικής μονάδας;

Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητο. Θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε. Θα μπορούσε να

είναι  ο  διευθυντής  γιατί  έχει  μεγαλύτερη  επίβλεψη  και  είναι  μέσα  στα  πράγματα.  Θα

μπορούσε να το αναλάβει οποιοσδήποτε είναι μέσα στα πράγματα.

1η) Ποιά κίνητρα πρέπει να έχει ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής για να αναλάβει τον

ρόλο του Μέντορα;

Να δοθεί ο χρόνος, να μην έχει τόσες πολλές αρμοδιότητες ώστε να μπορεί να ασχοληθεί.

Οικονομικό κίνητρο ως διευθυντής να έχει οικονομικό όφελος. Δεν θα ήθελα να παίρνω

χρήματα ως Μέντορας επιπλέον αλλά ως διευθυντής να παίρνω χρήματα αρκετά. Να έχει

υποστήριξη ως διευθυντής π.χ. γραμματεία.

2α) Ποια κατά την γνώμη σου πρέπει να είναι τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχει

ο Μέντορας;

Σίγουρα πάνω στο κομμάτι που είναι Μέντορας να έχει πτυχίο. Οτιδήποτε αποδεικνύει την

άριστη εκπαίδευση για το θέμα να υπάρχει και δια βίου εκπαίδευση, κατάρτιση.

2β) Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο Μέντορας για να αναλάβει τον ρόλο σε

επίπεδο:

Γνώσεων:  Γνώσεις  πάνω  στο  αντικείμενο  και  ειδικές  γνώσεις  ψυχολογίας,  γενικότερα

τεχνικών.

Δεξιοτήτων: Μεταδοτικότητα, υπομονή, ανεκτικότητα π.χ. να γνωρίζει γλώσσα σώματος,

εμπειρία.

Στάσεων: Για μένα πρέπει να έχει σταθερή στάση στα πράγματα, τεκμηριωμένη στάση.

2γ) Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αποτελεσματικοί Μέντορες;

Καμία απάντηση

1



2δ)  Κατά πόσο οι  Διευθυντές  είναι  διατεθειμένοι  να συμμετάσχουν οι  ίδιοι  σε  μια

διαδικασία  mentoring αναλαμβάνοντας  τον  ρόλο  του  Μέντορα;  (Φόβος  για  να

αναλάβουν τον ρόλο).

Αρχικά το ωράριο. Κατά πόσο έχω τον χρόνο να το κάνω, διάθεση. Στα πλαίσια της ευθύνης

που της  ευθύνης  που  πρέπει  να  αναλάβεις  τον  ρόλο.  Να απλοποιηθεί  η  διαδικασία  του

διευθυντή.

2ε)  Κατά πόσο οι  Διευθυντές  πιστεύουν  ότι  η  σχέση  mentoring θα βοηθήσει  στην

αλλαγή της σχολικής κουλτούρας με την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα

στους εμπλεκόμενους φορείς;

Θα έπρεπε να το πιστεύουν απόλυτα. Είναι ο μόνος να αλλάξει απόλυτα.

3α) Γνωρίζεις για την ψήφιση του θεσμού του Μέντορα;

Όχι, δεν το ήξερα.

3β)  Κατά την  γνώμη σου συμφωνείς  να  προχωρήσει  η  εφαρμογή του  θεσμού του

Μέντορα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με βάση το Νόμο 3848/2010;

Ναι συμφωνώ, θεσμοθετημένα και οριοθετημένα. Δεν μπορείς να υποχρεώσεις τον διευθυντή

να είναι Μέντορας.

3γ) Ποιες προϋποθέσεις κατά την γνώμη σου είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του

θεσμού του Μέντορα;

Λιγότερος  φόρτος  εργασίας,  ώστε  να  δοθεί  χρόνος  και  χώρος  για  την  διαδικασία  και

σταδιακή  ενημέρωση  των  εκπαιδευτικών.  Να  μην  έχει  έννοια  τιμαριωτική,  αξιολογική.

Καθαρά την έννοια της ενημέρωσης, αναπαραγωγής νέων γνώσεων, καθοδηγητής, τίποτε

άλλο.

3δ) Σε ποια αντικείμενα θα θέλατε ενδεχομένως κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα για

να αναλάβετε τον ρόλο του Μέντορα;

Ψυχολογία αποκλειστικά, υπολογιστές δεν χρειάζεται.
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3ε)  Κρίνεται  ως  αναγκαία  μια  ολοκληρωμένη  εκπαίδευση  του  Μέντορα  και  από

ποιους να δίνεται;

Φυσικά, από μια ομάδα η οποία θα συσταθεί και θα έχει όλα τα στοιχεία π.χ Διεύθυνση

εκπαίδευσης, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, τον θέλω στην επιμόρφωσή μου.
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Για την ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου με στόχο τη διαμόρφωση του θεσμού του

Μέντορα,  ειδικότερα  σε  σχέση  με  τα  προσόντα,  τις  προϋποθέσεις,  τα  καθήκοντα,  τη

διάρκεια  και  το  περιεχόμενό  του,  το  Υπουργείο  Παιδείας  διενήργησε  Δημόσια

Διαβούλευση από τις 29/11/2010 έως τις 14/12/2010. Στη Διαβούλευση εκφράστηκαν 354

απόψεις  και  προτάσεις  από  6  φορείς  και  235  μεμονωμένα  άτομα.  Πιο  συγκεκριμένα,

έλαβαν  μέρος  πανεπιστημιακά  τμήματα,  ιδιωτικοί  σύλλογοι  και  φορείς  της  ιδιωτικής

εκπαίδευσης. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν επίσημα προγράμματα καθοδήγησης

στην Ελλάδα.
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο:Ανακτήθηκε στις 11/12/2017.

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ

      Αναγκαιότητα θεσμού και εννοιολογικός προσδιορισμός

Η  παροχή  υψηλής  ποιότητας  παιδαγωγικού  διδακτικού  έργου  και  η

προσωπική/επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού αποτελούν τους κύριους άξονες

προτεραιότητες του «Νέου Σχολείου». Οι εν λόγω άξονες προϋποθέτουν τα εξής: α) ομαλή

ένταξη/προσαρμογή  του  στην  εκάστοτε  σχολική  πραγματικότητα, β)  διαρκή

παιδαγωγική/διδακτική καθοδήγησή του, γ) συναισθηματική στήριξή του.

Για το σκοπό αυτό υιοθετείται η εισαγωγή του θεσμού του «Μέντορα» στο εκπαιδευτικό

μας  σύστημα:  για  κάθε  νεοδιοριζόμενο  εκπαιδευτικό  ορίζεται  ένας  παλαιότερος  και

εμπειρότερός του ως Μέντορας.

Σχέση τους, η οποία θα διέπεται από σαφές θεσμικό πλαίσιο,  προσβλέπει στην παροχή

εξατομικευμένης βοήθειας από το Μέντορα προς το νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό σχετικά

με  ζητήματα  γενικής  και  ειδικής  διδακτικής,  καθώς  και  με  ζητήματα  παιδαγωγικής,

ψυχολογικής, διοικητικής και επαγγελματικής φύσης. Ο Μέντορας λειτουργεί ως πρότυπο

για  το  νεοδιοριζόμενο  εκπαιδευτικό,  ενώ  παράλληλα  τον  ενθαρρύνει  και  του  παρέχει

ευκαιρίες  για  έμπνευση,  αναστοχασμό  και  αυτοαξιολόγηση  στα  πλαίσια  μιας  ισότιμης

σχέσης.

Προσόντα και τυπικές προϋποθέσεις

Ο Μέντορας είναι εκπαιδευτικός με μεγάλη εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία,

καθώς και αυξημένα προσόντα, τα οποία οριοθετούνται ως εξής:

-επιστημονικό υπόβαθρο με έμφαση στην παιδαγωγική/διδακτική κατάρτιση,

-κατάρτιση στην χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.,

-εμπειρία σε καινοτόμες δράσεις/προγράμματα 

-γνλωση της κουλτούρας και των ιδιαίτερων συνθηκών άσκησης του εκπαιδευτικού έργου

στην περιοχή εργασίας του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού.

Οι τυπικές προϋποθέσεις επιλογής του είναι οι εξής:

α) πενταετής διδακτική προϋπηρεσία

β) άσκηση διδακτικών καθηκόντων κατά τα δύο αμέσως προηγούμενα σχολικά έτη, από το

χρόνο υποβολής της αίτησης.
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Διαδικασία και όροι επιλογής

Σε  κάθε  εκπαιδευτική  περιφέρεια  καταρτίζονται,  ύστερα  από  τον  έλεγχο  των

σχετικών αιτήσεων, με βάση τον υπηρεσιακό φάκελο του Μέντορα και τα παραστατικά για

την πληρωμή των τυπικών προϋποθέσεων, οι πίνακες υποψηφίων Μεντόρων, ξεχωριστά

για  την  πρωτοβάθμια  και  τη  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση.  Οι  τελικοί  πίνακες  που  θα

προκύψουν  θα  επικυρώνονται  από  τον  οικείο  περιφερειακό,  διευθυντή  εκπαίδευσης,

ύστερα από πρόταση του οικείου ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ.

Ο Μέντορας για κάθε νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό θα επιλέγεται από τον τελικό

πίνακα  και θα ορίζεται από τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο σε συνεργασία με το διευθυντή

της σχολικής μονάδας, στην οποία έχει τοποθετηθεί. Θα ήταν σκόπιμο να υπηρετεί στην

ίδια  σχολική  μονάδα  με  το  νεοδιοριζόμενο  ή  σε  άλλη  στην  περιφέρεια  ευθύνης  του

αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό ως  μέντορας

ορίζεται  εκπαιδευτικός  από  όμορη  περιφέρεια.  Σε  δυσπρότιτες  περιοχές  και  όταν  ο

Μέντορας  δεν  υπηρετεί  στο  ίδιο  ή  γειτονικό  σχολείο  με  εκείνο  του  νεοδιοριζόμενου

εκπαιδευτικού, θα προβλέπεται ένα μέρος της συνεργασίας να διεξάγεται με ηλεκτρονική

αλληλογραφία  (e-mentoring).  Την τελική  ευθύνη για  την  παραγωγή και  τη  δημιουργία

ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας θα αναλάβει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Μετά  την  επιλογή  του  Μέντορα  θα  παρακολουθεί  πρόγραμμα  εισαγωγικής

επιμόρφωσης και θα εγγράφεται σε «Μητρώο Μεντόρων», το οποίο θα τηρείται σε κάθε

περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης.

Καθήκοντα

Τα καθήκοντα του Μέντορα είναι τα εξής:

Εντοπίζει  τις  υπηρεσιακές  και  παιδαγωγικές/διδακτικές  ανάγκες  του  νεοδιοριζόμενου

εκπαιδευτικού και οργανώνει μαζί του πρόγραμμα, που στοχεύει στην κάλυψή τους.

Αναλαμβάνει  την  καθοδήγηση/επιμόρφωση/εμψύχωση του του και  του προσφέρει  κάθε

δυνατή βοήθεια σχετικά με ζητήματα διδακτικής, παιδαγωγικής, ψυχολογικής, διοικητικ΄ής

και επαγγελματικής φύσης.

Μπορεί  να  καλύπτει  τις  σχετικές  ανάγκες  ενός  έως  και  πέντε  νεοδιόριδστων

εκπαιδευτικών, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
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Διάρκεια και περιεχόμενο μεντορικής σχέσης

Η  μεντορική  σχέση  υλοποιείται  στα  δύο  πρώτα  έτη  της  σταδιοδρομίας  των

νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών και έχει το εξής περιεχόμενο: Κατά τη διάρκεια του 1ου

έτους  ιδιαίτερη  έμφαση  δίνεται  στην  ανάπτυξη  των  διδακτικών  δεξιοτήτων  του

νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού, καθώς και στις πρακτικές διαχείρισης της τάξης και του

επαγγελματικού  πλαισίου  εν  γένει.  Συγκεκριμένα  κατά  το  1ο  έτος  προβλέπεται  η

πραγματοποίηση  ικανοποιητικού  αριθμού  διδασκαλιών,  οι  οποίες  θα  διακρίνονται  σε

α)δειγματικές από το Μέντορα με παρατηρητή τον καθοδηγούμενο, β) διδασκαλίες από τον

καθοδηγούμενο με παρατηρητή τον Μέντορα γ) διδασκαλίες από κοινού. Στο μέλλον είναι

δυνατό  η  Β΄  και  η  Γ΄  φάση  της  εισαγωγικής  επιμόρφωσης  των  νεοδιοριζόμενων

εκπαιδευτικών στα ΠΕΚ να συνδυαστούν με το 1ο έτος της μεντορικής σχέσης.

Κατά  το  2ο  έτος  υπάρχει  αφενός  η  δυνατότητα  διδασκαλιών  και  εκπαιδευτικών

δραστηριοτήτων  (επισκέψεις  σε  μουσεία,  βιβλιοθήκες,  κέντρα  περιβαλλοντικής

εκπαίδευσης, εκτέλεση κοινών δημιουργικών διαθεματικών δραστηριοτήτων , οργάνωση

σχολικών εορτών, διδασκαλία σε εργαστήρια, εξ αποστάσεως διδασκαλία κ.λ.π από τον

Μέντορα και έως τριών από το νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό, αφετέρου πραγματοποίησης

έως  δέκα  συναντήσεων,  οι  οποίες  μεταξύ  των  άλλων  θα  επικεντρώνονται  στον

προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου εκ μέρους του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού,

σε ζητήματα αξιολόγησς μαθητή, κατ΄οίκων εργασιών, οργάνωση portfolio εκπαιδευτικού

και σε άλλες πιθανές διαστάσεις της μεντορικής σχέσης.

Διδακτικό και υπηρεσιακό ωράριο και άλλες λεπτομέρειες

Για την υλοποίηση της μεντορικής σχέσης και την επίτευξη των στόχων της, το

διδακτικό/υπηρεσιακό ωράριο του μέντορα  θα διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό (1

έως  5  )  των  νεοδιοριζόμενων  εκπαιδευτικών,  των  οποίων  θα  αναλαμβάνει  τη

στήριξη/καθοδήγηση, και τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε εκπαιδευτικής περιφέρειας. Η

μείωση τυ ωραρίου αρχίζει με τον ορισμό του και την προτείνει μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου

στο οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ ο Σχολικός Σύμβουλος που εισηγήθηκε τον ορισμό του. Η

τελική  απόφαση  λαμβάνεται  από  το  ΠΥΣΠΕ  ή  ΠΥΣΔΕ,  που  με  βάση  τις

συνθήκες/χωροταξική κατανομή των σχολικών μονάδων, ρυθμίζει οποιοδήποτε επιπλέον

ζήτημα προκύπτει σχετικά με τη μείωση του ωραρίου.

Σε περίπτωση μετάθεσης, συνταξιοδότησης ή μακράς απουσίας του Μέντορα από

τη σχολική μονάδα  στην οποία υπηρετεί, είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του. Η

1



αντικατάσταση γίνεται από το Σχολικό Σύμβουλο που όρισε το Μέντορα σε συνεργασία με

το  Διευθυντή  του  σχολείου,  όπου  υπηρετεί  ο  νεοδιοριζόμενος.  Η  επιλογή  του

αντικαταστάτη πραγματοποιείται από τον επικυρωμένο πίνακα.

Στη λήξη του 1ου έτους από κοινού Μέντορας και νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός

υποβάλλουν υπόμνημα στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο σχετικά με τις δραστηριότητες που

πραγματοποιήθηκαν, καταθέτοντας παράλληλα και σκέψεις, απόψεις ή και προτάσεις τους

για τη βελτίωση του θεσμού και της μεντορικής σχέσης εν γένη. Οι Σχολική Σύμβουλοι

αποδελτιώνουν το περιεχόμενο των υπομνημάτων και το εντάσσουν στην ετήσια έκθεσή

τους  προς  τον  προϊστάμενο  επιστημονικής  και  παιδαγωγικής  καθοδήγησης,  που

κοινοποιείται και στο Π.Ι.

Επιμόρφωση μεντόρων, στήριξη και αξιολόγηση του θεσμού

Οι  επιλεγέντες  Μέντορες  θα  συμμετάσχουν  σε  εισαγωγικό  πρόγραμμα

επιμόρφωσης,  που  θα  διεξάγεται  στο  οικείο  ΠΕΚ  και  θα  τελεί  υπό  την  αιγίδα  του

Παιδαγωγικού  Ινστιτολυτου.  Οι  άξονες  της  επιμόρφωσης  θα  οριοθετούνται  σε  γενικές

γραμμές ως εξής: Ο θεσμός του Μέντορα και η φύση της μεντορικής σχέσης, οι βασικές

αρχές επιμόρφωσης ενηλίκων, οι τεχνικές συμβουλευτικής των διαπροσωπικών σχέσεων, η

διαχείριση  προβλημάτων  σχολικής  μονάδας  και  τάξης,  η  διδακτική  μεθοδολογία,  η

εφαρμογή  της  αυτοαξιολόγησης  και  του  αναστοχασμού  και  η  σημασία  τους  στην

εκπαιδευτική  πράξη  και  ζωή,  οι  ιδιαιτερότητες  του  μαθητικού  πληθυσμού  και  η

διαφοροποιημένη διδασκαλία, η αξιοποίησησ των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση, το e-mentoring

κλπ.
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Παρασκευή 9/2/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Θεολόγους Εκπαιδευτικούς

Το Γραφείο Πρακτικής – Διδακτικής ΄Ασκησης του Τμήματος Θεολογίας

της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ προσκαλεί Θεολόγους εκπαιδευτικούς που

εργάζονται σε σχολεία της Β΄θμιας Εκπ/σης του νομού Αττικής με οργανική

θέση  στη  διάθεση  της  Υπηρεσίας,  αναπληρωτές/  τριες  να  εκδηλώσουν

ενδιαφέρον  συνεργασίας στο πλαίσιο  συμβουλευτικής  και  υποστήριξης/men-

toring των φοιτητών/ τριών που πραγματοποιούν την Πρακτική και Διδακτική

τους ΄Ασκηση σε σχολεία κατά της διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών

(Ζ΄- Η΄ εξάμηνο)

΄Υστερα από αξιολόγηση των αιτήσεων και βασικών αναγκών, θα κληθεί

σταδιακά  ικανός  αριθμός  μεντόρων  –  εκπαιδευτικών  για  συνεργασία  με  το

Πανεπιστήμιο ειδικότερα σε αυτούς/ ές παρέχοντας:

 Επιμορφωτικό  σεμινάριο  (16  ωρών)  ένταξης  στη  μαθησιακή  κοινότητα  των

μεντόρων,  επικεντρωμένο  στη  διδακτική  μεθοδολογία  της  διδασκαλίας  του

Μαθήματος των Θρησκευτικών, στη διαχείριση ομάδων και στη συμβουλευτική

(mentoring).

 Σεμινάρια,  επιστημονικές  συναντήσεις,  συνεργασίες,  ενημερώσεις,  υλικό  κάθε

έτος.

 Χορήγηση βεβαιώσεων για τον/ την εκπαιδευτικό και το σχολείο κάθε έτος.

Mentoring Θεολόγων

κ.  Μανώλης Παπαϊωάννου, Τρίτη και Πέμπτη 11:00-14:30

Υπεύθυνος του Προγράμματος

Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης

Επίκουρος Καθηγητής, τμήμα Θεολογίας ΕΚΠΑ

http://docs.google.com/forms/d/149V1qn1ByVU

Ka0+xxYWNKbitNXNeVIROVqvihLpB…
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Είναι υποχρεωτικό να εντάξετε στο τέλος του κειμένου της οριστικοποιημένης τελικής εκδοχής της

Μ.Δ.Ε. σας και να υπογράψετε το ακόλουθο κείμενο: 

«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν.

1256/1982,  η  παρούσα  εργασία  αποτελεί  αποκλειστικά  προϊόν  προσωπικής  εργασίας  και  δεν

προσβάλλει  κάθε  μορφής  πνευματικά  δικαιώματα  τρίτων  και  δεν  είναι  προϊόν  μερικής  ή  ολικής

αντιγραφής,  οι  πηγές  δε  που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται  στις  βιβλιογραφικές  αναφορές  και

μόνον.»

Υπογραφή: ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
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