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Περίληψη  

 

Η παρούσα εργασία εστιάζει την επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντών 

σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο θεσμό του mentoring. Όπως 

είναι γνωστό, οι διευθυντές κατέχουν γενικότερα μια ιδιαίτερη θέση στα εκπαιδευτικά 

δρώμενα και ειδικότερα μέσα στη σχολική μονάδα που ηγούνται. Ως διοικητικοί 

προϊστάμενοι έχουν την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας της σχολικής μονάδας. 

Εξαιτίας του πολυδιάστατου ρόλο τους, έχουν και την ευθύνη της καθοδήγησης, με 

κύριο έργο την διαμόρφωση και ανάδειξη του οράματος του σχολείου. Το mentoring 

έχει εμφανιστεί ως στρατηγική επαγγελματικής ανάπτυξης, αντιπροσωπεύοντας την 

αναβάθμιση της ανοργάνωτης έναρξης της διδακτικής σταδιοδρομίας. Έρευνες που 

έχουν διεξαχθεί και διεξάγονται τα τελευταία χρόνια σχετικά με την εφαρμογή του 

mentoring στους οργανισμούς, και ειδικότερα σε χώρες υψηλής απόδοσης ως προς τα 

εκπαιδευτικά τους συστήματα, καταδεικνύουν τα πολλαπλά οφέλη που το συνοδεύουν.  

Η εργασία είναι χωρισμένη σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος ασχολείται με την 

βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος και το δεύτερο εστιάζει στην έρευνα, την 

καταγραφή, καθώς και την ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από αυτήν. Η 

πρωτοτυπία της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, έγκειται στο γεγονός ότι εστιάζει σε 

μια γεωγραφική περιοχή και συγκεκριμένα το Νομό Λασιθίου, αναπτύσσοντας την 

στάση και τις απόψεις των διευθυντών σχολικών μονάδων για την επαγγελματική τους 

ανάπτυξη και το mentoring, για τα οποία μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν σχετικά 

δεδομένα. 

 

Λέξεις κλειδιά: διευθυντής, mentoring, mentor-protégé, επαγγελματική ανάπτυξη και 

επιμόρφωση. 
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Abstract 

 

 This thesis focuses on the professional development of Primary School 

Principals in the institution of mentoring. As it is known, the principals hold in general 

a special place in the educational events and particularly in the school unit that they 

lead. As administrative heads, they are responsible for the smooth operation of the 

school unit. Due to their multidimensional role, they are also responsible for the 

guidance, with the main task of shaping and highlighting the school's vision. Mentoring 

has emerged as a career development strategy, representing the upgrade of the 

disorganized start of the teaching career. Research conducted in recent years on the 

application of mentoring in organizations, and particularly in high-performing countries 

in terms of their education systems, has demonstrated the multiple benefits that 

accompany it. 

The work is divided into two parts. The first part includes a literature review of 

this topic and the second one focuses on research and recording, as well as the analysis 

of the data that emerged from it. The originality of the research conducted lies, in the 

fact that it focuses on a specific geographic region and in particular on the Municipality 

of Lasithi, developing the and views of school principals about and their attitude 

towards their professional development and mentoring, about which no relative data 

has been collected in this reagion yet. 

 

Keywords: school principal, mentoring, mentor-protégé, professional development and 

training. 
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Εισαγωγή  
 

Στις μέρες μας, μέσα σε μία ταχέως αναπτυσσόμενη και εξελισσόμενη 

κοινωνία, το ζητούμενο της δια βίου μάθησης είναι συνυφασμένο με την πολύπτυχη 

εκπαιδευτική πραγματικότητα, καλύπτοντας πολλές παραμέτρους της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, και γονιμοποιεί πολυδύναμα την εκπαιδευτική κοινότητα. Ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, καθίσταται ολοένα και πιο 

σύνθετος και πολύπλευρος. Συχνό φαινόμενο είναι η δυσαναλογία της παρεχόμενης 

γνώσης στους υποψηφίου εκπαιδευτικούς, σχετικά με την αρχική τους εκπαίδευση και 

τις υπάρχουσες ή αναφυόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη συνέχεια κατά την 

ανάληψη των καθηκόντων τους στην άσκηση του επαγγέλματος τους (Κουγιουμτζής, 

2018:68). 

Σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κάθε πολίτης πρέπει να 

γίνει δια βίου μαθητής, ώστε να αποκτά συνεχώς γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που 

είναι απαραίτητες μέσα στην κοινωνία της παγκοσμιοποίησης (Παπασταμάτης, και οι 

συν., 2010:13). Για την ομαλή ένταξη των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών, πολλές 

χώρες του κόσμου έχουν καθιερώσει προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης και 

καθοδήγησης, με σκοπό την ομαλή ένταξη τους στο επάγγελμα. Ο θεσμός του 

mentoring, θεωρήθηκε ως πολύτιμο κατασκεύασμα για την προαγωγή των 

εκπαιδευτικών, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ανάπτυξη 

(Hudson, Usak, & Savran‐Gencer, 2009), μιας και οι ραγδαίες αλλαγές που 

συντελούνται στο χώρο της εκπαίδευσης, έχουν συμβάλλει στον επαναπροσδιορισμό 

του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός. 

Οι οργανισμοί αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τα οφέλη που σχετίζονται 

με την καθοδήγηση σχέσεων, στις οποίες άτομα με προηγμένη εμπειρία και  γνώσεις, 

παράσχουν υποστήριξη και διευκολύνουν την επαγγελματική ανάπτυξη των νεότερων 

οργανωτικών μελών (Godshalk & Sosik, 2000). Σύμφωνα με τον Hennissen και τους 

συνεργάτες του (2008), έχει παρατηρηθεί αλλαγή στον ρόλο του μέντορα κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Στη δεκαετία του ‘70 και του ‘80,  οι εποπτικοί 

δάσκαλοι επικεντρώθηκαν κυρίως στην κοινωνικοποίηση των μελλοντικών 

εκπαιδευτικών. Αργότερα, η καθοδήγηση σταδιακά ήρθε να συμπεριλάβει στην 

ενθάρρυνση νέων εκπαιδευτικών, για να αναπτυχθούν επαγγελματικά μέσω 

προβληματισμού σχετικά με τις πρακτικές τους. Οι Harrisson, Dymoke και Pell  (2006), 
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ισχυρίζονται ότι οι μέντορες έχουν την ευθύνη να κάνουν αλλαγές στις επαγγελματικές 

πεποιθήσεις, τις αξίες και τις συμπεριφορές των καθοδηγούμενων. Ως εκπαιδευτικό 

στόχο αναφέρουν, ότι τα χαρακτηριστικά του μέντορα περιλαμβάνουν: να είναι καλός 

ακροατής, ευέλικτος με ικανότητα εστίασης σε ζητήματα, με ικανότητες διαλόγου και 

προβληματισμού. 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

διευθυντών, εστιάζοντας στη γεωγραφική περιοχή του Νομού Λασιθίου. Η 

συγκεκριμένη επιλογή έγινε εξ αφορμής της καταγωγής του γράφοντα και εξαιτίας της 

πρωτοτυπίας της ως προς την ενασχόληση με μια περιοχή, που μέχρι και σήμερα δεν 

είχε ερευνηθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Σκοπός της έρευνας αποτέλεσε η αναζήτηση 

των απόψεων των διευθυντών σχετικά με τον θεσμό του mentoring και την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη μέσω αυτού.  

Το πρώτο μέρος της εργασίας επικεντρώνεται στο θεωρητικό υπόβαθρο και 

αποτελείται από τρία κεφάλαια. Ειδικότερα, το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τον διευθυντή και το ρόλο του μέσα στη 

σχολική μονάδα και το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα.  Το δεύτερο κεφάλαιο 

αναφέρεται στην επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντών και την επιμόρφωση τους. 

Το τρίτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας εστιάζει στο mentoring, την εφαρμογή του μέσα 

στην εκπαιδευτική πραγματικότητα και τα οφέλη του. Το δεύτερο μέρος της εργασίας 

αποτελεί το ερευνητικό της κομμάτι, μέσα στο οποίο καταγράφεται ο σχεδιασμός, η 

διεξαγωγή και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, 

επιδίωξη της έρευνας είναι να διαφανεί σε ένα πρώτο επίπεδο αν και σε ποιο βαθμό 

εφαρμόζεται ο θεσμός του mentoring στα δημοτικά σχολεία, την επαγγελματική 

ανάπτυξη των διευθυντών ως προς το θεσμό και τις απόψεις των διευθυντών ως προς 

τη χρήση του mentoring. 
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Κεφάλαιο 1ο Διευθυντής  

 

        Το πρώτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας αναφέρεται στον διευθυντή σχολικών 

μονάδων, εστιάζοντας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σε αυτό το πλαίσιο  στην πρώτη 

ενότητα, θα γίνει μια απόπειρα ανάλυσης της ιδιαίτερης διοίκησης του σχολικού 

οργανισμού. Στην συνέχεια θα αναλυθεί ο πολυδιάστατος ρόλος του διευθυντή μέσα 

στην σχολική μονάδα. Στην τρίτη ενότητα, θα γίνει μια εκτενής αναφορά ως προς τον 

τρόπο επιλογής του διευθυντή και θα γίνει ιστορική αναδρομή μέχρι τις μέρες μας, σε 

ότι αφορά το νομοθετικό πλαίσιο και τις αλλαγές που κατά καιρούς έγιναν. Στην 

συνέχεια, θα γίνει αναφορά στα θεσμικά καθήκοντα που καλείται να αναλάβει και στο 

τέλος του κεφαλαίου, θα παρουσιαστούν οι ικανότητες ενός αποτελεσματικού και 

ικανού διευθυντή.  

 

1.1 Διοίκηση και σχολείο 
 

 Ο όρος της διοίκησης εντοπίζεται σε πολύ συχνή και ευρεία χρήση. Για αυτό 

το λόγο είναι αναγκαίος ο ορισμός της, επειδή θα λειτουργήσει επικουρικά στην 

ανάπτυξη του θέματος. Αναφορικά με τον ορισμό της διοίκησης, η παραδοσιακή 

θεωρία ορισμένη από το Γάλλο Henri Fayol, που ανέπτυξε πρώτος τη θεωρία της 

διοίκησης, αναφέρει ότι αποτελεί «μία λειτουργική διαδικασία που περιλαμβάνει πέντε 

επιμέρους ενέργειες : τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση, το συντονισμό 

και τον έλεγχο.» ( Σαΐτης, 2008:33). 

Με βάση τα προλεγόμενα, προκύπτει ότι όλοι οι κοινωνικοί οργανισμοί 

διαθέτουν δομή, με την οποία λειτουργούν και μέσω αυτής προσδιορίζονται οι θέσεις 

εξουσίας και επικοινωνίας. Κάθε μέλος του οργανισμού αναλαμβάνει ένα ρόλο. Όλοι 

οι ρόλοι που ανακύπτουν από αυτήν, έχουν ως στόχο να εξυπηρετήσουν 

καθορισμένους σκοπούς, με μακροπρόθεσμο στόχο την πραγμάτωση του επιθυμητού 

αποτελέσματος. 
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 Για να καταφέρει ο οποιοσδήποτε κοινωνικός οργανισμός, την επίτευξη των 

τιθέμενων στόχων και να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, είναι αναγκαίο να έχει 

στη διάθεση του ένα κατάλληλο σύστημα. Αυτό συμβαίνει, επειδή ο τρόπος 

αντιμετώπισης όλων των δράσεων και των δραστηριοτήτων, έγκειται στο διοικητικό 

κομμάτι του οργανισμού. Το σχολείο ως κοινωνικός οργανισμός, με ιδιαίτερη 

αποστολή και φύση, έχει αναπόσπαστο κομμάτι του και το διοικητικό μέρος, για την 

εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του.   

 Η σχολική οργάνωση, αποτελεί ένα πολύπλοκο δυναμικό κατασκεύασμα και 

με αυτόν τον τρόπο το καθιστά αδύνατο, να περιγραφή και να οριστεί στην ολότητα 

του (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012β:76). Το σχολείο περιγράφεται ως ορθολογικά 

συγκροτημένος οργανισμός σύμφωνα με τις γραφειοκρατικές θεωρήσεις, ως 

λειτουργικό σύστημα κατά τις συστημικές θεωρήσεις ή ως προϊόν αλληλεπίδρασης 

κατά τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις (Μπούτσκου, Παπασταμάτης & Βαλκάνος, 

2018:171). Μελετώντας τον όρο «σχολείο», εννοείται ως ένα δυναμικό σύστημα 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, δηλαδή ως ένα υποσύστημα του ευρύτερου κοινωνικού 

συστήματος, που είναι διαρθρωμένο με μια συγκεκριμένη οργανωτική, επικοινωνιακή, 

κοινωνική και  νομική δομή, το οποίο δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε ιστορικά, 

ανάλογα με τις επικρατούσες πολιτισμικές, οικονομικές, πολιτικές, επιστημονικές, 

παιδαγωγικές και κοινωνικές συνθήκες (Κωνσταντίνου, 2015: 18). Κύριος σκοπός της 

εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των 

διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών (Ν. 1566/1985). Αφού η ίδια 

η εκπαίδευση συνδέεται άμεσα με τη γνώση, την κοινωνικοποίηση, τη 

διαπαιδαγώγηση, τη διαμόρφωση και ανάπτυξη ιστορικής, εθνικής και θρησκευτικής 

συνείδησης (Καραβάκου & Μαυρίδου, 2018:113).  

Το σχολείο από την πλευρά της παιδαγωγικής επιστήμης ορίζεται από τον 

Κωνσταντίνου (2006: 69-70) ως «ένα δυναμικό σύστημα κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, 

ένα υποσύστημα της κοινωνίας δομημένο με συγκεκριμένη οργανωτική, νομική, 

επικοινωνιακή και γενικά κοινωνική βάση. Είναι ένας οργανισμός που διοικείται και που 

τον προσδιορίζουν νομικές συμβάσεις και τον χαρακτηρίζουν πολύπλοκες οργανωτικές 

ρυθμίσεις. Είναι ένας χώρος όπου καθορισμένα πρόσωπα παίζουν καθορισμένους 

ρόλους και οφείλουν να επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες, εφόσον το σχολείο θέλει 

να δικαιολογήσει την ύπαρξή του. Το σχολείο συνιστά μια κοινωνική οργάνωση, όπου οι 

συμβάσεις λειτουργίας συνήθως ρυθμίζονται από άλλα άτομα ή ομάδες ατόμων και 



8 
 

υλοποιούνται από άλλους. Είναι ένας «φορέας εξουσίας», ο οποίος, με τους τίτλους 

σπουδών που απονέμει, διαμορφώνει για τους μαθητές προϋποθέσεις επαγγελματικής και 

κοινωνικής αποκατάστασης και εξέλιξης». Αφού ως κοινωνικό σύστημα, λαμβάνει 

πόρους από το περιβάλλον, δηλαδή το διδακτικό προσωπικό, τους μαθητές κ.α. και 

μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποφέρει μορφωμένους και εγγράμματους 

μαθητές και στην συνέχεια αποφοίτους (Hoy & Miskel, 2005). 

 Σκοπός της διοίκηση στο τομέα της εκπαίδευσης, αποτελούν οι ενέργειες που 

πραγματοποιούνται και έχουν ως στόχο την υλοποίηση των σκοπών της διδασκαλίας 

και της μάθησης. Εστιάζοντας στο διοικητικό μέρος των εκπαιδευτικών οργανισμών, 

δύναται να οριστεί ως η συνεχόμενη και δυναμική διαδικασία  με τον προγραμματισμό, 

την οργάνωση, τη διεύθυνση και τον έλεγχο όλων των εμπλεκόμενων, ώστε οι 

αποφάσεις, οι ενέργειες καθώς και τα προϊόντα της γνώσης να είναι αποτελεσματικά 

(Πετρίδου, 2005: 184-185). 

 Το σχολείο ως ένας ιδιαίτερος οργανισμός εμφανίζει ιδιομορφίες και 

ιδιαιτερότητες σε σχέση με άλλους οργανισμούς, λ.χ. οι επιχειρήσεις που οφείλονται 

στον διπλό χαρακτήρα τους, ως διοικητικού και κοινωνικού θεσμού. Με την πρώτη 

ιδιότητά, αναφέρεται στη θεσμικά ορισμένη λειτουργία του, τον έντονα συγκεντρωτικό 

χαρακτήρα και την ιεραρχική δομή του στην οργάνωση, στη βάση ρυθμιστικών 

κανόνων σχέσεων ρόλων με καθορισμένα δικαιώματα και καθήκοντα. Ενώ αντίστοιχα 

η δεύτερη, ορίζει τον κοινωνικό χαρακτήρα της λειτουργίας του μέσα στην κοινωνία, 

εντάσσοντας και προσδιορίζοντας τη μορφή της δράσης και των σχέσεων του με τους 

άλλους θεσμούς (Ανδρής, 2016). 

 Σύμφωνα με το Σαΐτη (2008:34-35), η διοίκηση στον τομέα της εκπαίδευσης 

αποτελεί ένα σύστημα δράσης που αξιοποιεί τόσο τους ανθρώπινους όσο και τους 

υλικούς πόρους, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που επιδιώκονται.  Όσον αφορά 

το έργο της εκπαιδευτικής διοίκησης, αποβλέπει, α) στον ακριβή προσδιορισμό των 

ατομικών εκπαιδευτικών στόχων του συνόλου των μελών της σχολικής κοινότητας, β) 

στην εφαρμογή των κανόνων δικαίου οι οποίοι και ορίζουν το τρόπο οργάνωσης, γ) 

στη δημιουργία και διατήρηση του εργασιακού περιβάλλοντος, δ) στην καλύτερη όσο 

το δυνατόν αξιοποίηση των παρεχόμενων πόρων, ε) στην αξιολόγηση και τον 

απολογισμό των στόχων που τέθηκαν και τέλος στ) στον επαναπροσδιορισμό τους.   
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 Βασικό και πρωταγωνιστικό πρόσωπο στη διοίκηση του σχολείου είναι ο 

διοικητικός προϊστάμενος του, δηλαδή ο διευθυντής. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ένα 

σημαντικό μέρος του έργου του αποτελεί η καθοδήγηση της σχολική μονάδας, η 

παροχή στήριξης στους εκπαιδευτικούς, η μέριμνα ώστε το σχολείο να γίνει 

στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά, την 

παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση και να ηγείται των εκπαιδευτικών καθώς 

και να συντονίζει το έργο τους (ΥΑ 2002). 

 

1.2. Ο διευθυντή της σχολικής μονάδας και ο ρόλος του 
 

Η διοικητική διάρθρωση του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος,  εμφανίζει 

τέσσερα διοικητικά επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι το εθνικό, που περιλαμβάνει την 

κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, τα κεντρικά υπηρεσιακά, πειθαρχικά και 

γνωμοδοτικά συμβούλια και τους βοηθητικούς οργανισμούς της εκπαίδευσης. Το 

δεύτερο είναι το περιφερειακό επίπεδο, που εμπεριέχει τις Περιφερειακές Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης και τα ανώτερα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια. Το τρίτο  επίπεδο 

είναι το επίπεδο νομού, που συνίσταται από τις διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τα 

περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια. Το τέταρτο επίπεδο είναι το σχολικό, που 

περικλείει τον διευθυντή, τον υποδιευθυντή και τον σύλλογο διδασκόντων μιας 

σχολικής μονάδας (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012α: 227-228˙ Ιορδανίδης, 2002). 

Το επίπεδο της διοίκησης συνδέεται άμεσα με την ίδια τη σχολική μονάδα και 

υλοποιεί καθημερινά το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με τα όργανα της τον 

διευθυντή ως τον ιεραρχικά προϊστάμενο, τον υποδιευθυντή που λειτουργεί επικουρικά 

προς τον διευθυντή και το σύλλογο διδασκόντων (Ιορδανίδης, 2002:55). Η 

επιτυχημένη λειτουργία μίας σχολικής μονάδας, βασίζεται σε σημαντικό βαθμό από 

τον τρόπο διοίκησης της, παράγοντας που αναδεικνύει τον σημαντικό και καθοριστικό 

ρόλο του διευθυντή (Leithwood & Levin, 2005). Είναι «πρώτος μεταξύ ίσων» μιας και 

είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου διδασκόντων, αλλά ταυτόχρονα είναι και ο ίδιος 

εκπαιδευτικός. Αυτό τον κάνει να ασκεί εκπαιδευτικό έργο, με την διαφορά ότι 

προΐσταται των άλλων εκπαιδευτικών και συντονίζει το έργο τους (Βασιλείου, 

2018:16). 
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 Η πρώτη εικόνα που σχηματίζεται στο άκουσμα του όρου «Διευθυντής» και 

αντανακλά στη σκέψη, απηχεί σε αρμοδιότητες σχετιζόμενες με τον προγραμματισμό, 

την οργάνωση, τη διεύθυνση και τη καθοδήγηση μιας σχολικής μονάδας (Ταρατόρη-

Τσαλκατίδου, 2013:24). Ο διευθυντής ως διοικητικός προϊστάμενος όπως αναφέρει η 

Μυλωνά (2005), αποτελεί ένα μονομελές όργανο διοίκησης με πολλές και 

διαφορετικές δράσεις όπως: Ηγέτης, Επόπτης, Εκπαιδευτικός, Γραμματέας, 

Υποκινητής, Αξιολογητής, Καθοδηγητής περισσότερο στους νέους εκπαιδευτικούς, 

Εκπρόσωπος του σχολείου και Δέκτης παραπόνων.  

Ο ρόλος του διευθυντή αναλύεται σε δύο επίπεδα: α) το δομικό-οργανωτικό, 

που αναφέρεται στη θεσμική πλευρά του ρόλου του και είναι βασισμένο στις επιταγές 

της πολιτείας και β) το ατομικό-διαπροσωπικό επίπεδο, που σχετίζεται στον τρόπο που 

ο κάθε διευθυντής ξεχωριστά, συνειδητοποιεί τόσο το ρόλο του όσο και το έργο που 

είναι επιφορτισμένος να φέρει εις πέρας, μέσα από την σχολική μονάδα που ηγείται 

(Παπαναούμ, 1995:56-57). Η βασική του ενασχόληση αφορά θέματα κατανόησης και 

χειρισμού διοικητικών φαινομένων και τη διεκπεραίωση διοικητικών και υπηρεσιακών 

υποθέσεων, μίας και είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, το συντονισμό, τη διοίκηση, 

την αναμόρφωση και την αναβάθμιση της σχολικής μονάδας που προΐσταται. Ο ρόλος 

του μέσα στο σχολείο ως διοικητικού προϊσταμένου, είναι καθοριστικός και για αυτό 

προϋποθέτει βαθιά γνώση και εμπειρία, τόσο σε θέματα διοίκησης όσο και σε θέματα 

εκπαίδευσης, σίγουρα όμως για την επιτυχία θα πρέπει να είναι γνώστης τεχνολογιών, 

γνωστικού και ανθρωπιστικού περιεχομένου (Στραβάκου, 2003:16). Σύμφωνα με τους 

Μάρδα και Βαλκάνο (2002), η διοίκηση του σχολείου απαιτεί ο διευθυντής να διαθέτει 

γνώσεις σχετιζόμενες με το μάνατζμεντ και μια πολύπλευρη και συνεχή επιστημονική 

κατάρτιση σε θέματα όπως ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η παρακίνηση, η 

επίτευξη στόχων, η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα, η συμβουλευτική 

υποστήριξη, η διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η αξιολόγηση. 

 Ο διευθυντής ως διοικητικός προϊστάμενος, βρίσκεται στην κορυφή της 

πυραμίδας του Συλλόγου Διδασκόντων, με κύριο έργο την διαμόρφωση και ανάδειξη 

του οράματος του σχολείου, το ρόλο του μέντορα απέναντι στους νέους κυρίους 

εκπαιδευτικούς, να καθιστά κέντρο επιμόρφωσης τη σχολική μονάδα, να έχει εξίσου 

ωράριο απασχόλησης με τους άλλους εκπαιδευτικούς, να συντονίζει το έργο του 

σχολείου και των εκπαιδευτικών, να εξασφαλίζει την καλή συνεργασία, να 

συνεργάζεται με τους γονείς και να επικοινωνεί με τους ανωτέρους του για την εύρυθμη 
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λειτουργία του σχολείου (Κουλουμπαρίτση, 2008:75-76). Ο διευθυντής εξαιτίας του 

καίριου ρόλο του,  οφείλει να διαφυλάσσει την ισορροπία ανάμεσα στους εξωτερικούς 

και εσωτερικούς παράγοντες του σχολείου, συνεισφέροντας με τον επικοινωνιακό του 

ρόλο, στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας που ηγείται. Ο 

επικοινωνιακός του ρόλος μαρτυρείται στις διαπροσωπικές σχέσεις που οφείλει να 

αναπτύσσει ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό, τους μαθητές, τους Προϊστάμενούς 

του, το Σχολικό Σύμβουλο, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τους υπόλοιπους 

εμπλεκόμενους φορείς της τοπικής κοινωνίας (Τζώτζου & Αναστασόπουλος, 2013: 

245-249). 

Φυσικά είναι απαραίτητη και η άριστη γνώση στον τομέα της διοίκησης, της 

καλής γνώσης των πρακτικών και νομικών πτυχών ως προς τη διοίκηση προσωπικού 

(Τσιάκκιρος, 2012:59). Χρειάζεται δηλαδή, να έχει ικανότητες προσωπικές αλλά και 

κοινωνικές, τόσο στη διαχείριση του εαυτού του όσο και στη διαχείριση του συλλόγου 

διδασκόντων, των εγγράφων και των λοιπών διοικητικών εργασιών (Αθανασούλα-

Ρέπα, 2008:94). Η τυπική διοίκηση δεν αποφέρει πάντα την ομαλότητα και μπορεί να 

χαρακτηριστεί και ακατάλληλη, μίας και υπάρχει πιθανότητα να λειτουργήσει με τον 

αντίθετο από τον επιθυμητό τρόπο, επηρεάζοντας αρνητικά τις σχέσεις των μελών του 

σχολείου, με αποτέλεσμα την μη ομαλή έκβαση της εκπαιδευτική διαδικασίας 

(Στραβάκου, 2003:16). 

 Από τα παραπάνω γίνονται φανεροί οι πολλοί και διαφορετικοί ρόλοι που ασκεί 

ο διευθυντής μέσα στο σχολείο. Πέρα από αυτούς όμως, στο επικοινωνιακό κομμάτι, 

έρχεται σε άμεση επαφή με την προϊσταμένη αρχή, τους γονείς των μαθητών και όλους 

τους εξωτερικούς παράγοντες όπως οι τοπικές αρχές, που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα 

με το σχολείο. Με όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες καλείται να είναι σε διαρκή 

συνεργασία και επικοινωνία, για την εύρυθμη λειτουργία και την ισορροπία της 

σχολικής μονάδας. Επιπλέον σημαντικός κρίνεται ο ρόλος αφού «βοηθά στην αποβολή 

του φόβου των υπαλλήλων, να ενθαρρύνει την ομαδική προσέγγιση, να επιβραβεύει το 

εργατικό δυναμικό, κάνοντάς το να αισθάνεται υπερήφανο για την εργασία του και να 

υποστηρίζει τη συνεχή επιμόρφωση και αυτοβελτίωση για κάθε εργαζόμενο» (Ζαβλανός, 

2003:42). 

Ο διευθυντής καλείται επίσης καθημερινά, να διαχειριστεί και να 

διεκπεραιώσει ένα μεγάλο όγκο γραφειοκρατικών και λειτουργικών αναγκών, 
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σχετιζόμενων με τη θέση την οποία κατέχει. Ο πλουραλισμός των ιδιοτήτων που του 

ανατίθενται, θα πρέπει να συνδυάζονται αρμονικά και με διάκριση. Ο ρόλος του 

άλλωστε μέσα από τη στάση και το παράδειγμα του, επηρεάζει άμεσα τις αντιλήψεις, 

τις γνώσεις και τις ικανότητές του, την ίδια την ταυτότητα  και συνεπώς την κουλτούρα, 

του σχολείου που διοικεί (Πασιαρδής, 2004:110). Η επιτυχία της σχολικής μονάδας και 

κατ’ επέκτασιν των μελών της, όπως προκύπτει και από την εκπαιδευτική έρευνα, 

επηρεάζεται σε σημαίνοντα βαθμό από το ρόλο του διευθυντή της (NCSL, 2007). 

Ο Devis και οι συνεργάτες του (2005,1), χαρακτηρίζουν ως ζωτικό και 

πολύπλευρο το ρόλο του διευθυντή για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, αφού είναι 

καθοριστικός όσον αφορά την κατεύθυνση του σχολείου ως θετικά παραγωγική 

μονάδα για τους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς και ζωντανό περιβάλλον μάθησης 

για τα παιδιά. Ο τρόπος όμως με τον οποίο ο διευθυντής θα ασκήσει το ρόλο του μέσα 

στην σχολική μονάδα, «εξαρτάται από το είδος του εκπαιδευτικού συστήματος μέσα στο 

οποίο εντάσσεται το σχολείο, καθώς και από την προσωπικότητα και τις απόψεις των 

άμεσων προϊσταμένων του» (Στιβακτάκης, Κρεβετζάκη & Φραγκούλης, 2018:329). 

Οι Everard, Morris και Wilson ταξινομούν και καταγράφουν δεκαεπτά 

απαραίτητα χαρακτηριστικά, που θα πρέπει να έχουν οι διευθυντές, ώστε να είναι 

αποτελεσματικοί. Αυτά είναι : 1) αναλυτική σκέψη, 2) πρόκληση και υποστήριξη, 3) 

αυτοπεποίθηση, 4) ανάπτυξη δυνατοτήτων, 5) ορμή για βελτίωση, 6) υπευθυνότητα, 7) 

επίδραση και επιρροή, 8) έρευνα και πληροφορίες, 9) πρωτοβουλία, 10) προσωπικές 

αντιλήψεις, 11) σεβασμό για τους άλλους, 12) στρατηγική σκέψη, 13) ομαδική δουλειά, 

14) μετασχηματιστική ηγεσία, 15) κατανόηση του περιβάλλοντος, 16) κατανόηση των 

άλλων και 17) ακεραιότητα ( οπ. αναφ. Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007:80).  

  Πρόκειται για ένα ρόλο όπως αναφέρει ο Dubrin με «ένα σύνολο αναμενόμενων 

δραστηριοτήτων ή συμπεριφοράς που απορρέουν από ένα επάγγελμα» (οπ. αναφ. Σαΐτης, 

2008).  Ο διευθυντής όμως για να καταφέρει να συνδυάσει όλα τα παραπάνω και να 

επιτύχει τους στόχους του σχολείου, θα πρέπει να ξεφεύγει από τα στενά καθήκοντα 

της θέσης που κατέχει και να διαθέτει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ηγέτη, αφού ο 

ρόλος του ως ηγέτη του σχολείου, θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς 

παράγοντες στην ανάπτυξη του η ποιότητα και ο χαρακτήρας ενός σχολείου (Cohen, 

McCabe, Michelli, & Pickeral, 2009). 
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1.3 Ιστορική επισκόπηση κριτηρίων επιλογής διευθυντών σχολικών 

μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: Νομοθετικό πλαίσιο  
 

Οι κυριότερες μεταρρυθμίσεις ως προς την επιλογή διευθυντών σχολικών 

μονάδων τα τελευταία τιράντα χρόνια, δείχνουν την ανοδική πορεία του θεσμού 

που η ίδια η πολιτεία επιδιώκει. Η εκάστοτε κυβέρνηση δείχνει ιδιαίτερη βαρύτητα 

στην πλήρωση των καίριων θέσεων των στελεχών της εκπαίδευσης. Με την 

εκάστοτε αλλαγή της κυβέρνησης, προκύπτουν παράλληλα μια σειρά από 

κυβερνητικές αλλαγές σε νόμους και διατάξεις, που έχουν ως κίνητρο την 

κατάληψη των υψηλών θέσεων της εκπαίδευσης, ώστε να ανοίξουν τον δρόμο για 

να εφαρμόσουν τη δική τους εκπαιδευτική πολιτική (Στραβάκου, 2003; Dixit, 

2000). Η αναφορά έχει κύριο μέλημα την ανάδειξη και την καταξίωση του ρόλου 

του διευθυντή μέσα στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

Όμως ο τρόπος της επιλογής των στελεχών θα πρέπει να διέπετε από 

σταθερότητα ως προς τα κριτήρια επιλογής και να μην αποτελεί προϊόν πολιτικής 

διαπραγμάτευσης, κάτι το οποίο φαίνεται να μην συμβαίνει. Μιας και οι συνεχείς 

κυβερνητικές αλλαγές, προκαλούν περισσότερα προβλήματα, με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται αστάθεια και ανασφάλεια, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να έχουν 

την άποψη ότι είναι όμηροι στην εκάστοτε πολιτική βούληση (Κουλουμπαρίτση, 

2008:77).  

Με τον νόμο 2043/1992 με ΦΕΚ 79/Α/19.5.1992 της ελληνικής κυβέρνησης, 

τα κυριότερα κριτήρια επιλογής ορίζονται: α) αρχαιότητα, β) επιστημονική και 

παιδαγωγική κατάρτιση, γ) εκθέσεις σχολικών συμβούλων, δ) εκθέσεις διευθυντών 

σχολείου, και ε) γενική συγκρότηση του υποψηφίου η οποία εκτιμάται από το 

αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο. Τα παραπάνω κριτήρια αποτιμούντε σε εκατό 

αξιολογικές μονάδες, με σημαντικό ωστόσο κριτήριο μοριοδότησης την 

αρχαιότητα και τη συνέντευξη του υποψηφίου. Με τον τρόπο αυτό αποκλείονταν 

οι νεότεροι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν και αρτιότερη 

επιστημονική κατάρτιση.  

Το έτος 1994 ψηφίζεται ο Νόμος 2188/1994 με ΦΕΚ 18/Α/16-2-1994, για 

«Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». Ο νόμος 

αναφέρεται κυρίως σε ρυθμίσεις ζητημάτων της  διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και 

θεμάτων της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό. Επιπλέων φέρει ρυθμίσεις στη 
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στελέχωση των θέσεων προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων, των σχολικών 

συμβούλων και των διευθυντών σχολικών μονάδων και των δύο βαθμίδων.  

Ένα χρόνο αργότερα με το Προεδρικό Διάταγμα 398/95,  το οποίο συντάσσεται 

έχει ως σκοπό τον καθορισμό των προσόντων, κριτηρίων και την διαδικασία 

επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης και των δύο βαθμίδων. Μέσα σε αυτό στο 

κεφάλαιο ΄Γ του άρθρου 11, γίνεται λόγος για τα κριτήρια επιλογής, που 

αναφέρονται στην αναλυτική μοριοδότηση, πιο συγκεκριμένα μοριοδοτείται 

ανάλογα: α) με την επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση, ξεκινώντας από της 

διδακτορικές σπουδές σε φθίνουσα σειρά (35 μόρια), β) την υπηρεσιακή και 

διδακτική εμπειρία (25 µόρια) και γ) την ικανότητα άσκησης διοικητικών 

καθηκόντων και την καθοδηγητικού έργου-κοινωνική δραστηριότητα (40 µόρια). 

Αν εξεταστεί αναλογικά η μοριοδότηση που λαμβάνει ο υποψήφιος σε κάθε 

κατηγορία, γίνεται έκδηλο το γεγονός ότι τα συνυπολογιζόμενα κριτήρια είναι 

αυξημένα σε σχέση µε τα μοριοδοτούµενα. Συμπερασματικά, εδώ φαίνεται ότι η 

επιλογή των διευθυντών πραγματοποιήθηκε με βάση την υποκειμενικότητα του 

συμβουλίου επιλογής, αναιρώντας την αντικειμενικότητα. Μέσα από την 

μοριοδότηση φαίνεται να προηγούνται υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, αφού 

λ.χ., ο τίτλος διδακτορικού διπλώματος μοριοδοτείται µε 8/100 μονάδες ενώ 

αντίστοιχα η εκπαιδευτική προϋπηρεσία µε 9/100, επίσης το διδακτικό έργο φτάνει 

μέχρι το 6/100, ενώ η εμπειρία από διοικητικές θέσεις μπορεί να φτάσει μέχρι και 

22/100, αφού αναφέρει ότι αξιολογείται η εμπειρία σε θέση προϊσταμένου 

διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης, διευθυντή σχολικής μονάδας, προϊσταμένου 

τμήματος στο ΥΠΕΠΘ, διευθυντή ΠΕΚ, προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων 

και η συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια. 

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά με τον νόμο 2986/2002 με ΦΕΚ 24/Α/13-2-2002, 

προωθείται η οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ουσιαστικά πλέον, εισάγεται η αποκέντρωση των 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών του υπουργείου παιδείας. Όπως επίσης εισάγεται και η 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στο άρθρο 4 και των εκπαιδευτικών με το 

άρθρο 5. Επίσης στο άρθρο 6 αναφέρεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και 

ιδρύεται το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός 

Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών (Ο. ΕΠ. ΕΚ.), με έδρα την Αθήνα που τελεί υπό 

την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε αυτήν την διάταξη 

του νόμου, τα κριτήρια επιλογής μειώνουν το χρόνο της προαπαιτούμενης 
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προϋπηρεσίας σε 8 χρόνια και με τον τρόπο αυτό, δίνεται η ευκαιρία να 

διεκδικήσουν διοικητικές θέσεις και νεότεροι εκπαιδευτικοί, ενώ ταυτόχρονα 

καταργείται το δικαίωμα υποβολής αίτησης για αυτούς που συμπληρώνουν 

συνολική συντάξιμή υπηρεσία. 

 Με το Προεδρικό Διάταγμα 25/2002 και ΦΕΚ 232/Α/4-10-2002, τα κριτήρια 

επιλογής διαμορφώνονται: α) η επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση στο 

σύνολο των υποψηφίων, β) η υπηρεσιακή κατάσταση-διδακτική εμπειρία, γ) η 

άσκηση διοικητικού και καθοδηγητικού έργου, δ) ό,τι συνάγεται από τις 

αξιολογικές εκθέσεις, ε) το συγγραφικό και ερευνητικό έργο και τέλος 

συνεκτιμάται και στ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εμφανίζεται στο βιογραφικό τους. 

Η αξιολόγηση δείχνει να δίνει βάρος στην επιστημονική κατάρτιση, όμως το 

ποσοστό μοριοδότησης είναι μόλις 25/100, αντίστοιχα η συνέντευξη του 

υποψηφίου στα  ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣ∆Ε αντίστοιχα λαμβάνει 50/100, συμπερασματικά 

λοιπόν η επιλογή του υποψηφίου γίνεται από το συμβούλιο. Ουσιώδες είναι ότι με 

την συγκεκριμένη διάταξη το Υπουργείο, αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο των 

διδασκόντων αλλά και του διευθυντή της σχολικής μονάδας. 

Το 2006 με τον Νόμο 3467/2006 που εισαγάγει η κυβέρνηση «Περί επιλογής 

στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» με ΦΕΚ 128/Α/21-6-

2006, η συνέντευξη αποκτά κυρίαρχο ρόλο στη διαδικασία επιλογής και τα 

κριτήρια που λαμβάνονται υπόψιν είναι: 1) Υπηρεσιακή κατάσταση - διδακτική 

εμπειρία (22 μονάδες) υπολογιζόμενος με βάση: α) Τη συνολική εκπαιδευτική 

υπηρεσία, β) Τη διδακτική εμπειρία, γ) Την άσκηση διοικητικών καθηκόντων και 

καθοδηγητικού έργου -συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, άσκηση καθηκόντων 

διευθυντή εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης ή σχολικού 

συμβούλου, άσκηση καθηκόντων διευθυντή σχολικής μονάδας, άσκηση 

καθηκόντων υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, συμμετοχή σε υπηρεσιακά 

συμβούλια και συμβούλια επιλογής στελεχών ως τακτικό µέλος. 2) Επιστημονική 

- παιδαγωγική συγκρότηση (14 μόρια). Ειδικότερα κατανέμονται ως πρώτο προσόν 

το διδακτορικό και σε φθίνουσα σειρά μέχρι  τη γνώση ξένης γλώσσας και 3) 

Προσωπικότητα- γενική συγκρότηση (20 μονάδες) και αξιολογείται το αρμόδιο 

συμβούλιο επιλογής µε βάση: α) Αναλυτικό βιογραφικό, β) προσωπική συνέντευξη 

του υποψηφίου επί παιδαγωγικών ή σχετικών µε την οργάνωση και διοίκηση της 

εκπαίδευσης θεμάτων, ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, με βασική 
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εξέταση ικανοτήτων όπως ανάληψη πρωτοβουλιών, επίλυση προβλημάτων με 

θέματα διοικητικά, διδακτικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.α. .  

Με τον Νόμος 3848/2010 μειώνετε η βαρύτητα της συνέντευξης, καθώς και 

περιορίζει τα μόρια της αρχαιότητας-διοικητικής εμπειρίας και αυξάνει κατά πολύ 

τη σημασία των επιστημονικών προσόντων. 

Ο Νόμος 4327/2015 με ΦΕΚ Α΄50/14.5.2015, ορίζει ότι οι υποψήφιοι 

επιλέγονται, με δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία και οι έχουν ασκήσει 

διδακτικά καθήκοντα για οκτώ τουλάχιστον έτη. Με κριτήρια επιλογής: α) η 

επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, (11 μονάδες). β) η 

υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία (με την 

υπηρεσιακή κατάσταση να λαμβάνει 11 μονάδες  και η διοικητική και 

καθοδηγητική εμπειρία 3 μονάδες) και γ) η συμβολή του υποψηφίου στο 

εκπαιδευτικό έργο, όπως προκύπτει από τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου 

διδασκόντων, (12 μονάδες). Με την μυστική ψηφοφορία συνεκτιμώνται α) στοιχεία 

της προσωπικότητας, β) ικανότητες και γ) αντικειμενικά στοιχεία του υποψηφίου 

τα οποία αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα, αποδεικνύονται με παραστατικά 

(αντίγραφα, βεβαιώσεις) και δεν μοριοδοτούνται. 

Με τον Νόμο 4547/2018 με ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018, τα κριτήρια με τα οποία 

ορίζεται η επιλογή  των υποψήφιων διευθυντών είναι :α) επιστημονική συγκρότηση 

(17 μονάδες αξιολόγησης), β) διοικητική και διδακτική εμπειρία (14 μονάδες 

αξιολόγησης), γ) προσωπικότητα και γενική συγκρότηση (14 μονάδες 

αξιολόγησης). Στην συνέχεια η συνέντευξη έχει καθοριστική σημασία αφού με 

ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, δύναται να αποκλείσει από την 

περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο για τον οποίο διαπιστώνεται ότι δεν είναι 

κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του στελέχους της εκπαίδευσης. 

Συγκριτικά, με τις αρχές του 1990 και την εξέλιξη στο σήμερα, γίνεται φανερό το 

γεγονός ότι αναβαθμίζεται συνεχώς ο ρόλος και το προφίλ του διευθυντή. Στην 

επιστημονική κατάρτιση για παράδειγμα, αναφέρεται ο νόμος σε αξιολογήσεις που 

αφορούν την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση του υποψηφίου.  

Για παράδειγμα σε φθίνουσα κλίμακα αξιολόγησης, με τίτλους σπουδών 

κατανέμονται ως εξής: α) διδακτορικό δίπλωμα (6 μονάδες), β) μεταπτυχιακός 

τίτλος σπουδών (4 μονάδες), γ) τίτλος διδασκαλείου εκπαίδευσης (3 μονάδες), δ) 

δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. (3 μονάδες) και ε) δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

(2 μονάδες). Επιπλέων, α) γνώση Τ.Π.Ε. B΄ Επιπέδου (1 μονάδα),  β) γνώση ξένων 
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γλωσσών (1,50 κατ’ ανώτατο όριο μονάδες), οι οποίες κατανέμονται ως 

πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2 , πιστοποιημένη 

γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2 , πιστοποιημένη γνώση μίας 

ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2 και πιστοποιημένη γνώση 

δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2 .  

Η αξιολόγηση επίσης εμπεριέχει την Επιμόρφωση: 1 κατ’ ανώτατο όριο 

μονάδα, η οποία κατανέμεται ως εξής: α) βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας 

επιμόρφωσης, που κατανέμεται σε  βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας 

επιμόρφωσης, βεβαίωση παρακολούθησης πιστοποιημένων επιμορφωτικών 

προγραμμάτων. Ακόμα το διδακτικό - επιμορφωτικό έργο, που αναφέρεται στον  

αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε Α.Ε.Ι ή στη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., συμμετοχή ως 

επιμορφωτής σε επιμορφωτικά προγράμματα του Υπουργείου, συμμετοχή σε 

ερευνητικά προγράμματα, συγγραφικό έργο και εισηγήσεις σε συνέδρια. 

Γίνεται έκδηλο, μέσα στην πορεία των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων ότι οι 

αλλαγές που συντελούνται, είναι καθοριστικές και στοχεύουν κάθε φορά στην 

διαχείρισης της εκπαίδευσης, αλλά και στους σκοπούς που εξυπηρετεί. 

 Τα τελευταία τριάντα χρόνια η επιλογή γινόταν με κύριο γνώμονα την 

παλαιότητα και τα χρόνια υπηρεσίας του υποψηφίου διευθυντή, κάτι το οποίο στην 

συνέχεια ανατρέπεται εν μέρη, δίνοντας βάρος στις μέρες μας στην κατάρτιση και 

την εξειδίκευση του υποψηφίου. Αυτό είναι συμβαίνει επειδή όλο και περισσότερο 

οι εκπαιδευτικοί αναβαθμίζουν τις σπουδές τους και δεν παραμένουν στάσιμοι στον 

βασικό τίτλο σπουδών τους. Σε αυτή τη ροπή ευνοεί και η πολιτεία η οποία συνεχώς 

εισάγει νέα κριτήρια ως προς τον τομέα αυτό, ανεβάζοντας το επίπεδο των 

διευθυντών στελεχών της εκπαίδευσης γενικότερα, αλλά και τον εκπαιδευτικών 

ειδικότερα. Αυτό όμως από την πλευρά της πολιτείας φαίνεται να στοχεύει 

περισσότερο στην επιλογή και λιγότερο στην ποιότητα της επιλογής των 

διευθυντών.  

Αντικείμενο προβληματισμού παραμένει η αξιολόγηση μέσω της συνέντευξης 

από την επιτροπή που συγκαλείτε και έχει το ρόλο του τελικού και βασικού 

αξιολογητή. Παλιότερα, η αξιολόγηση μέσω της συνέντευξης παρουσιάζεται 

καταλυτική αφού ο ρόλος της είναι καθοριστικός ως προς την επιλογή των 

στελεχών της εκπαίδευσης, κάτι που στην πορεία του χρόνου φαίνεται να εξασθενεί 

και να παίρνει το ρόλο της αποδοχής ή μη των κριτηρίων. Η συνέντευξη όμως δεν 

εξασφαλίζει απόλυτα τη διαφάνεια και τη γνήσια και ακριβή κρίση.  
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Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ακόμα, ότι παρά της εξειδικευμένες γνώσεις 

που προϋποθέτει η πολιτεία για την ανάληψη των διευθυντικών καθηκόντων, 

προκύπτει το βασικό ερώτημα αν εν τέλη ο υποψήφιος είναι σε θέση να διαχειριστεί 

και να ανταποκριθεί. Γιατί από την μία μπορεί να προσκομίζει τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά σε τίτλους και βεβαιώσεις που του έχουν ζητηθεί, από την άλλη 

όμως δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προαπαιτούμενες γνώσεις, σε θέματα που 

αφορούν την οργάνωση και διαχείριση της σχολικής μονάδας. Όπως φαίνεται δεν 

καλύπτονται οι βασικές δεξιότητες διαχείρισης και οργάνωσης, που απορρέουν από 

τα καθήκοντα του διευθυντή.  

 

1.4 Καθήκοντα διευθυντή σχολικής μονάδας 
 

Τα βασικότερα καθήκοντα των διευθυντών ορίζονται με βάση το σύνταγμα 

σύμφωνα με το ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 ως εξής: 

1) Ο διευθυντής του σχολείου τοποθετείται στην κορυφή της πυραμίδας της 

σχολικής μονάδας και είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός 

παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό. 

2) Καθοδηγεί και θέτει υψηλούς στόχους με στόχο ένα ανοιχτό και δημοκρατικό 

σχολείο. 

3) Αποτελεί παράδειγμα για τους άλλους εκπαιδευτικούς, καθώς καθοδηγεί και 

βοηθά τους άλλους εκπαιδευτικούς και κυρίως τους νεότερους 

4) Είναι υπεύθυνος για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα 

διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά. 

5) Είναι συντονιστής και προΐσταται στο έργο των εκπαιδευτικών 

καθώς 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. 

6) Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος σχολείου συνεργάζεται με τους Σχολικούς 

Συμβούλους, τα Στελέχη της Διοίκησης, τους εκπαιδευτικούς, καθώς και τους 

μαθητές και τους γονείς για την από κοινού επίτευξη των εκπαιδευτικών 

στόχων. Ενθαρρύνει το διδακτικό προσωπικό να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 
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οι οποίες συμβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση ελεύθερων, υπεύθυνων, 

δημοκρατικών και ευαισθητοποιημένων πολιτών. 

7) Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις κανονιστικές 

αποφάσεις, τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές των Στελεχών 

Διοίκησης, είναι υπεύθυνος για την τήρησή τους και υλοποιεί τις αποφάσεις 

του Συλλόγου των Διδασκόντων. 

8) Ενημερώνει το διδακτικό προσωπικό, τους γονείς και τους μαθητές, για την 

εκπαιδευτική πολιτική, τους στόχους και το έργο του σχολείου. 

9) Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη 

λειτουργία του σχολείου. 

10) Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας προσκαλεί τα μέλη του Συλλόγου στις 

συνεδριάσεις, στις οποίες και προεδρεύει. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη 

και εισηγείται ο ίδιος ή αναθέτει την εισήγηση θεμάτων σε άλλον 

εκπαιδευτικό. 

11) Ενημερώνει το Σύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, 

τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου και 

την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

12) Συνεργάζεται με τους Σχολικούς Συμβούλους ή το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή 

τον Προϊστάμενο Γραφείου ή προκαλεί συσκέψεις με αυτούς για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα. 

13) Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας συγκροτεί τα τμήματα κάθε τάξης και 

κατανέμει τους μαθητές στα τμήματα, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και 

σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. 

14) Εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις για την υποχρεωτική φοίτηση των 

μαθητών στο σχολείο. 

15) Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες έχει την ευθύνη της σύνταξης του 

ωρολογίου προγράμματος του σχολείου με γνώμονα την αποδοτική 

λειτουργία του. 

16) Συντάσσει τις αξιολογικές εκθέσεις για το διδακτικό και διοικητικό 

προσωπικό, όπως προβλέπει η νομοθεσία. 

17) Ελέγχει την πορεία των εργασιών και κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς ώστε 

να ανταποκρίνονται έγκαιρα στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν. Τέλος, 

αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς, όπως η νομοθεσία ορίζει, έχοντας ως 

γνώμονα της αξιολόγησής του τους στόχους της αξιολόγησης. 
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18) Είναι υπεύθυνος σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή, το γραμματέα του 

σχολείου και τον αρμόδιο εκπαιδευτικό για την τήρηση της αλληλογραφίας 

του σχολείου και των πάσης φύσεως βιβλίων και εντύπων που προβλέπονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις. 

19) Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη 

λειτουργία του σχολείου. 

 

1.5 Ικανότητες αποτελεσματικού διευθυντή 

 

Για την διοίκηση των σχολικών μονάδων η Πετρίδου αναφέρει ότι: «Διοίκηση 

σχολικών μονάδων είναι η συνεχής και δυναμική διαδικασία του προγραμματισμού, της 

οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου όλων των παραγωγικών πόρων που 

συμμετέχουν στην εκπαιδευτική προσπάθεια, ώστε οι αποφάσεις, οι ενέργειες και τα 

προϊόντα της γνώσης να είναι αποτελεσματικά» (2002:56). Ο διευθυντής παρά το 

γεγονός ότι βρίσκεται στην κατώτερη βαθμίδα της διοικητικής οργάνωσης της 

εκπαίδευσης (Σαϊτης, 2007), θα πρέπει να είναι κάτοχος ικανοτήτων που να του 

επιτρέπουν να ασκεί ηγετική συμπεριφορά, μέσω συγκεκριμένων ρόλων και 

λειτουργιών, με σκοπό να μην εστιάζει αποκλειστικά στη διαχειριστική λειτουργία 

μόνο ή στη διεκπεραίωση υποθέσεων που του τίθενται, αλλά να ρίχνει το ενδιαφέρον 

του και στην ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, για να είναι σε θέση  να τους σχεδιάζει, 

να τους οργανώνει, και να τους ελέγχει (Μπουραντάς, 2005:214). 

Με σχετική της αναφορά η Καραπαναγιώτου (2015:44) αναφερόμενη σχολιάζει ότι 

«ο διευθυντής οφείλει να προσδιορίζει τις ανάγκες του προσωπικού, να αξιοποιεί τις 

δεξιότητές τους σε ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων και σύνθετων περιβαλλόντων μέσα από 

συνεργατικές προσπάθειες και όχι μέσα από απαιτήσεις και να προσαρμόζει το στυλ 

ηγεσίας ανάλογα με τις καταστάσεις. Για να μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του 

ο διευθυντής, πρέπει να έχει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να 

διευκολύνει την ανάπτυξη κανόνων, αξιών, πεποιθήσεων και παραδοχών, εστιάζοντας 

στην πρόοδο των μαθητών, στην επαγγελματική ανάπτυξη και υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών και στην εποικοδομητική επικοινωνία-συνεργασία με τους γονείς 

χτίζοντας ένα θετικό σχολικό κλίμα». 
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Σύμφωνα με τους Leithwood & Riehl (2003) οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, 

έχουν μια ποικιλία ρόλων με τρεις βασικές λειτουργίες: α) την παροχή κατεύθυνσης, 

β) την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και γ) την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 

οργανισμού. Ακόμα υπογραμμίζονται ειδικότερες ικανότητες, όπως για παράδειγμα η 

δημιουργία υψηλών και κοινών προσδοκιών, η παροχή εξατομικευμένης και ομαδικής 

στήριξης, η ισχυροποίησης της κουλτούρας του σχολείου, η αξιολόγηση της πορείας 

του οργανισμού και το συνεργατικό κλίμα. Ουσιώδης ικανότητες για την 

αποτελεσματικότητα του διευθυντή είναι: α) η ικανότητα προγραμματισμού των 

σκοπών και των στόχων της σχολικής μονάδας, καθώς και την ανάπτυξη τρόπων και 

μέσων για να επίτευξη τους, β) η ικανότητα οργάνωσης κατάλληλου πλαισίου, με 

σκοπό την κατάλληλη ενεργοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού, με στόχο την 

αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου, γ) η ικανότητα της διεύθυνσης και της 

διοίκησης στα θέματα του ανθρώπινου δυναμικού και δ) η ικανότητα του ελέγχου, στο 

κατά πόσο τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν συμφωνούν με τους σκοπούς του 

προγραμματισμού, για τον ανάλογο επαναπροσδιορισμό στην επίτευξη του επιθυμητού 

αποτελέσματος (Σαΐτης,2007) . 

Η αποτελεσματική διοίκηση της σχολικής μονάδας μπορεί να χαρακτηριστεί η 

διοίκηση μέσω της οποίας οι προσδοκίες του διευθυντή της μονάδας, του συλλόγου 

διδασκόντων, αλλά και του έργου ταυτίζονται. Ο διευθυντής με άλλα λόγια επιχειρεί 

να διαμορφώσει, να συνταιριάξει και να εφαρμόσει την εκπαιδευτική γραμμή των 

ανωτέρων του, η οποία πηγάζει από την πολιτική εξουσία. Σκοπό του είναι, να 

διαμορφώσει στη σχολική μονάδα που ηγείται, μια εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική, 

για τη δημιουργία ενός συνεχούς βελτιωμένου περιβάλλοντος, με επιπλέον 

χαρακτηριστικά τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του σχολικού οργανισμού που 

ηγείται (Ζαβλάνος, 2003:188˙ Πετρίδου, 2005:236). 

 

1.6 Σύνοψη Κεφαλαίου 
 

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, το κεντρικό βάρος 

εστίασε στον διευθυντή της σχολικής μονάδας. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε λόγος για την 

διοίκηση των οργανισμών, εστιάζοντας στην διαφορετικότητα και την ιδιαιτερότητα 

άσκησης διοίκησης στον ιδιαίτερο οργανισμό του σχολείου. Τονίστηκε η 
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πολυπλοκότητα και η διαφορετικότητα του σχολείου σε σχέση με άλλους οργανισμούς 

και του πολύπλευρου ρόλου του διευθυντή μέσα σε αυτό. Ο διευθυντής καλείται να 

διεκπεραιώσει καθημερινά ένα μεγάλο όγκο διοικητικών υποθέσεων και ταυτόχρονα 

να φροντίζει για την ομαλή και εύθυμη λειτουργία του σχολείου που ηγείται. Η 

επιτυχημένη λειτουργία της σχολικής μονάδας είναι βασισμένη σε σημαντικό βαθμό, 

από τον τρόπο με τον οποίο διοικείται, αναδεικνύοντας το σημαντικό και καθοριστικό 

ρόλο του διευθυντή. Μέσα από την ανασκόπηση του θεσμικού πλαισίου επιλογής των 

διευθυντών, διαπιστώνονται οι συνεχείς αλλαγές και τροποποιήσεις για την 

αναβάθμιση του ρόλου του, σε μία σειρά νόμων και διατάξεων που έχουν ως αρχή την 

κάλυψη θέσεων και μεταβάλλονται σύμφωνα με τους στόχους της εκάστοτε 

κυβέρνησης, χωρίς να υπάρχει μια ουσιαστική κοινή πολιτική πάνω στο θέμα αυτό. 

Τα διοικητικά καθήκοντα του διευθυντή ορίζονται με βάση κυβερνητικών 

διατάξεων και απαιτούν υψηλές γνώσεις και δεξιότητες για την διεκπεραίωση τους. Για 

αυτούς τους λόγους, ο διευθυντής πρέπει να καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα δεξιοτήτων 

για να είναι αποτελεσματικός στο έργο του. Δεν είναι μόνον ένας απλός διεκπεραιωτής 

γραφειοκρατικών υποθέσεων που του αναθέτονται, αλλά αντίθετα είναι μια 

προσωπικότητα που εστιάζει στους ανθρώπινους πόρους, δείχνοντας ενδιαφέρον ως 

προς την ανάπτυξη τους, για να είναι σε θέση να τους σχεδιάζει και να τους οργανώνει. 

Επιπλέον, στόχοι του είναι η παροχή κατεύθυνσης και ανάπτυξης του εκπαιδευτικού 

οργανισμού. Ο διευθυντής με άλλα λόγια επιχειρεί να διαμορφώσει, να συνδυάσει και 

να εφαρμόσει την εκπαιδευτική γραμμή των ανωτέρων του, η οποία προέρχεται από 

την πολιτική εξουσία. Σκοπό του είναι να διαμορφώσει στη σχολική μονάδα που 

ηγείται, μια εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική, για τη δημιουργία ενός συνεχούς 

βελτιωμένου περιβάλλοντος, με επιπλέον χαρακτηριστικά τον εκσυγχρονισμό και την 

αναβάθμιση του σχολικού οργανισμού που ηγείται.  
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Κεφάλαιο 2ο Επαγγελματική ανάπτυξη διευθυντών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 

 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας θα γίνει μία προσπάθεια ανάπτυξης του 

θέματος της επαγγελματικής ανάπτυξης των διευθυντών εστιάζοντας στην 

αναγκαιότητα της. Στην πρώτη ενότητα θα γίνει αναφορά στην επαγγελματική 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών, στην συνέχεια θα αναπτυχθεί το θέμα της 

επαγγελματικής ανάπτυξης των διευθυντών αλλά και των εκπαιδευτικών, ως μέλη της 

εκπαιδευτικής μονάδας. Στο τρίτο μέρος θα τονιστεί η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης 

ως μέσω επαγγελματικής ανάπτυξης, ενώ στην συνέχεια θα παραταθούν τα αντίστοιχα 

θεωρητικά μοντέλα. Στο τέλος της ενότητας θα γίνει μια καταγραφή της ιστορικής 

εξέλιξης και της διαμόρφωσης του κλίματος της επιμόρφωσης στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα.  

 

2.1 Επαγγελματική κατάρτιση εκπαιδευτικών 
 

Η κατάρτιση τοποθετείται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μαθημάτων, επειδή θεωρείται 

ότι είναι ένας τρόπος ανάδειξης και προαγωγής των ατόμων και των θεσμών, που 

λαμβάνουν χώρα εντός και εκτός εργασιακού πλαισίου (Day, 2003:285). Σε κάθε 

επαγγελματικό κλάδο έτσι και στο χώρο της εκπαίδευσης, η κατάρτιση και η ανάγκη 

για συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση κρίνεται αναγκαία και αποφεύγεται η 

χρήση του όρου «κατάρτιση» στην βιβλιογραφία για τους εκπαιδευτικούς και την 

συνεχιζόμενη τους εκπαίδευση.  

Ο τομέας κατάρτισης των υποψηφίων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του στα Προγράμματα Σπουδών των 

Παιδαγωγικών Τμημάτων της χώρας μας, που είναι και τα αρμόδια για την κατάρτιση 

των νέων εκπαιδευτικών. Σημαντικός παράγοντας που εστιάζουν τα Τμήματα είναι η 

διδακτική κατάρτιση, με σκοπό την αρτιότερη διδακτική κατάρτιση μιας και 

διαπιστώθηκε ότι σε αυτό υπήρξε σημαντικό έλλειμα. Αυτό οφείλεται στις 

αποτυχημένες προσπάθειες μεταρρυθμίσεων από τους ιθύνοντες της εκάστοτε 

εκπαιδευτικής πολιτικής, αφού οι προσπάθειες αυτές έπασχαν από ένα οργανωμένο 

σχέδιο. Κατά καιρούς όπως ισχυρίζεται η Ταρατόρη- Τσαλκατίδου (2006: 20-22), 
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εισχωρούσαν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ανεπεξέργαστες τάσεις και 

συστήματα μάθησης άλλων χωρών, με αποτέλεσμα ύστερα από την μετεκπαίδευση των 

Ελλήνων εκπαιδευτικών να γίνεται από μεταπράτες της Παιδαγωγικής και όχι κατ’ 

ευθείαν από Έλληνες παιδαγωγούς.  

Είναι κοινά αποδεκτό το γεγονός, ότι πολλοί εκπαιδευτικοί ακόμα και στις μέρες 

μας είναι προσκολλημένοι σε μία στείρα μετάδοση της γνώσης και επικεντρώνονται  

αποκλειστικά και μόνο στο σχολικό εγχειρίδιο. Αυτό συνεπάγεται με την έλλειψη νέων 

και διαφορετικών τρόπων και μεθόδων και γενικότερα της εκπαίδευσης τους, παρόλο 

που οι ανάγκες των μαθητών τους πλέον είναι αυξημένες (Χατζηδήμου, 2003). 

Αποδεδειγμένα, μέρος των εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί μεθόδους που δεν συνδέονται 

με τη σύγχρονη πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να είναι εμφανείς οι 

αναποτελεσματικές προσπάθειες των παιδαγωγών, να ενημερώσουν και να 

πληροφορήσουν τους εκπαιδευτικούς πάνω στις νέες εκπαιδευτικές καινοτομίες. Παρά 

τις προσπάθειες όμως των Παιδαγωγικών Τμημάτων, εξακολουθούν να υπάρχουν 

εμφανή προβλήματα που έχουν να κάνουν με την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, οι 

οποίοι έχουν και την τάση να παρουσιάζουν μια στροφή ως προς την περεταίρω 

ανησυχία τους για την συνεχή κατάρτιση τους (Ταρατόρη-Χατζηδήμου:2006).  

Ωστόσο υπάρχουν προγράμματα εκπαίδευσης, ενισχυμένα με θεωρίες μάθησης και 

διδακτικής τα οποία έχουν ως στόχο την επιπλέων κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Ο 

Day (2003:286) αναφερόμενος στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών κάνει λόγο για την 

δόκιμη χρήση του όρου στους νέους και άπειρους εκπαιδευτικούς ή σε ενδοϋπηρεσιακή 

εκπαίδευση και κατάρτιση, τοποθετημένη στην ευρύτερη επαγγελματική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών. Με τον όρο ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση γίνεται λόγος μια έναν 

προσχεδιασμένο σε σειρά γεγονότων για την πιστοποίηση ή μη της μάθησης 

«προκειμένου να διαχωριστεί από τη λιγότερη επίσημη, ενδοσχολική αναπτυξιακή 

εργασία, τις ευρείες συνεργασίες και τις διαδικασίες μεταξύ σχολείων». Τα πλαίσια μέσα 

στο οποία λαμβάνει χώρο η ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση και κατάρτιση, παλαιότερα 

παρέχονταν κυρίως από φορείς εκτός σχολικού περιβάλλοντος και αποτελούσαν το 

επίσημα αναγνωρισμένο πεδίο της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Στα νεότερα χρόνια 

όμως υπήρξε μία μετακίνηση, εστιάζοντας πλέον στο ίδιο το σχολείο, αφενός επειδή 

το κόστος ήταν μικρότερο και αφετέρου την μετακύληση της ευθύνης για την λήψη 

αποφάσεων πιο κοντά στο σημείο εφαρμογής των αποφάσεων δηλαδή το σχολείο και 

κατ’ επέκτασιν την σχολική τάξη. 
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Συνδέοντας την εκπαίδευση με  την κατάρτιση  ο Day (2003:286), αναφέρει ότι η 

πρώτη έχει να κάνει με την επιλογή κάποιου στο να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο 

κλάδο, ενώ αντίστοιχα η κατάρτιση είναι αυτή που θα τον ενισχύσει και θα τον 

εφοδιάσει ώστε να γίνει αποτελεσματικός πάνω σε αυτό που επέλεξε. 

 

2.2 Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και διευθυντών 

σχολικών μονάδων 
 

Ο όρος δια βίου μάθηση καθιερώθηκε στο Συμβούλιο της Λισσαβόνας το 2000 

(European Commission, 2000) και ορίστηκε ως ένα σύνολο από μαθησιακές 

δραστηριότητες, που λαμβάνουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου, με 

σκοπό την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σε προσωπικό, επαγγελματικό και 

κοινωνικό επίπεδο. Όμως για τον τομέα της εκπαίδευσης η επαγγελματική ανάπτυξη 

του εκπαιδευτικού είναι κάτι σύνθετο, δύσκολο και πολυδιάστατο (Desimone, 2009). 

Η χρήση του όρου επαγγελματική ανάπτυξή έχει επικρατήσει διεθνώς (Σακκούλης 

και συν., 2017) και σχετίζεται με την ανάγκη της συνεχούς ανανέωσης των γνώσεων 

και των δεξιοτήτων (Κόκκος, 2005). Δίνοντας έναν ορισμό οι Fullan και Hargreaves 

(1992), την αναφέρουν ως την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε νέα θέματα, 

ακόμα ως εμπλουτισμό γνώσεων σε γνώση που αποκτήθηκε παλιότερα και 

προϋπάρχει, ως προώθηση της διδακτικής δεξιότητας, ακόμα ως την ανάπτυξη 

ικανοτήτων όπως η συνεργασίας και ως τη βαθύτερη συνειδητοποίηση του 

επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Η Παπαναούμ (2005) αναφερόμενη σχετικά, συνδέει 

την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ταυτίζοντας την,  με την αναβάθμιση 

και βελτίωση της άσκησης του επαγγέλματός τους, αφού εμπεριέχει μια διευρυμένη 

αντίληψη για την επαγγελματική μάθηση, με την σημασία του εύρους των πηγών 

μάθησης και της συνέχειάς της στο χρόνο. Επιπλέων, η επαγγελματική ανάπτυξη 

ταυτίζεται με τη βελτίωση των εκπαιδευτικών στην άσκηση του επαγγέλματός τους, 

καθώς αποτελεί μία δυναμική διαδικασία εξαιτίας της εξέλιξης τους ως άτομα 

(Ξωχέλλης, 2005˙ Φωκιάλη και οι συν., 2005) και καταλήγει στην βελτίωση και την 

αλλαγή πρακτικών (Timperely, 2011:4). 

Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού σίγουρα απαιτεί ένα δύσκολο και 

πολυδιάστατο ορισμό. Ο Day (2003:28-29) δίνει μία διευρυμένη άποψη που 
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περιλαμβάνει τόσο τις επίσημες ευκαιρίες μέσω των φορέων όσο και τις προσωπικές 

που προέρχονται από την εμπειρία των εκπαιδευτικών αναφέροντας ότι: «Η 

επαγγελµατική ανάπτυξη συντίθεται από όλες τις φυσικές µαθησιακές εµπειρίες και από 

εκείνες τις συνειδητές και σχεδιασµένες δραστηριότητες που σκοπεύουν στο άµεσο ή 

έµµεσο όφελος του ατόµου , της οµάδας ή του σχολείου και οι οποίες συµβάλλουν , µέσω 

αυτών , στην ποιότητα της εκπαίδευσης µέσα στην τάξη. Είναι η διαδικασία µέσω της 

οποίας µόνοι ή µαζί µε άλλους , οι εκπαιδευτικού επανεξετάζουν , ανανεώνουν και 

επεκτείνουν τη δέσµευσή τους ως φορείς αλλαγής, στους ηθικούς στόχους της 

διδασκαλίας. Είναι επίσης η διαδικασία µέσω της οποίας αποκτούν και αναπτύσσουν 

κριτικά τη γνώση, τις δεξιότητες και τη συναισθηµατική νοηµοσύνη που είναι 

απαραίτητες για τον σωστό τρόπο επαγγελµατικής σκέψης , το σχεδιασµό και την 

πρακτική άσκηση µε τα παιδιά , τους νέους ανθρώπους και τους συναδέλφους σε κάθε 

στάδιο της επαγγελµατικής τους ζωής». 

Με την χρήση του όρου επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού νοούνται 

«όλες εκείνες οι μορφές μάθησης πέραν της αρχικής εκπαίδευσης που πραγματοποιούνται 

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

κατ’ ιδίαν μελέτη. Είναι μια συνεχής διαδικασία που διαρκεί καθ’ όλο το χρονικό 

διάστημα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας… περιλαμβάνει όλη τη δέσμη των 

διαδικασιών και των δραστηριοτήτων μέσω των οποίων οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

βοηθήσουν για να βελτιώσουν τη διαδικαστική πρακτική» (Παπασταμάτης και οι συν., 

2010:70-71). Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας του 

ατόμου μέσα στο χώρο απασχόλησης του (Κάντας & Χαζτή, 1991; Hobbs, 2017). 

Βασική ιδέα της επαγγελματικής ανάπτυξης αποτελεί το γεγονός, ότι κάθε άτομο 

βρίσκεται σε μια αδιάληπτη και δια βίου διαδικασία ανάπτυξης. Στους εκπαιδευτικούς 

η επαγγελματική ανάπτυξη, εξισώνεται με την προσωπική αλλά και την κοινωνική τους 

ανάπτυξη και αυτό συμβαίνει εξαιτίας του έργου που επιτελούν. Αφού για την 

επιτυχημένη έκβαση του έργου τους, δεν αρκούν μόνο το γνωστικό και οι δεξιότητές, 

αλλά και όλες οι εμφανείς και αφανείς όψεις της προσωπικότητάς τους (Παπαναούμ, 

2005:86). Η επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντών, συνδέεται με τη δημιουργία 

δομών, μέσα στις οποίες εκπαιδευτικοί και παιδιά θα μαθαίνουν αποτελεσματικά (Day, 

2003). Στη βιβλιογραφία αναφέρονται δύο κύρια επίπεδα οριοθέτησης της 

επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών, ως τεχνικούς δηλαδή ως γνώστες του 

αντικειμένου και βασικών διδακτικών δεξιοτήτων και ως επαγγελματίες όπου η 
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διδασκαλία λογίζεται ως μία διαδικασία που περιλαμβάνει ευρύτερες διαστάσεις -

κοινωνικές και ηθικές (Webb, 2002).  

Ο Ματσαγγούρας (2005:79), αναφερόμενος στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών λέει ότι: «η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συνίσταται στο 

μέσω φυσικών εμπειριών και σχεδιασμένων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων σταδιακή 

απόκτηση: α) εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων, 

αποτελεσματικών στη διαχείριση της εκπαιδευτικής πράξης, β) προσωπικών σχημάτων 

κατανόησης των εκπαιδευτικών καταστάσεων και γ) ικανοτήτων διακριτικής 

παρέμβασης, που είναι απαραίτητα στοιχεία, ώστε ο εκπαιδευτικός, με αίσθημα 

επαγγελματικής επάρκειας και ευθύνης, να προβαίνει στη στοχαστικο-κριτική ανάλυση 

των εκπαιδευτικών καταστάσεων, αντιλήψεων και πρακτικών και στην αποτελεσματική 

παρέμβαση, με στόχο να προωθήσει τους μαθησιακούς, αναπτυξιακούς, κοινωνικούς, 

πολιτικούς και ηθικούς σκοπούς της εκπαίδευσης». 

Οι μεγάλες αλλαγές από τις συνεχείς εξελίξεις στον επιστημονικό χώρο, αλλά και 

οι κοινωνικοοικονομικές μεταβολές, απαιτούν ολιστικό σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού 

συστήματος για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. Ο εκπαιδευτικός θα 

πρέπει συνεχώς να βρίσκεται σε εγρήγορση και συνειδητά να επιδιώκει την προσωπική 

του επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη, ώστε να είναι ενήμερος για τις νέες τάσεις 

και να είναι σε θέση να κάνει χρήση αυτών των μεθόδων, ώστε με ευελιξία να τις 

χρησιμοποιεί ανάλογα με τις απαιτήσεις (Παπασταμάτης και οι συν., 2010). Ο 

διευθυντής αντίστοιχα για να ανταποκριθεί με επιτυχία στο έργο του, πρέπει να 

αναπτύξει ικανότητες αντίστοιχες με την θέση που καταλαμβάνει, όπως το χειρισμό 

του ανθρώπινου παράγοντα, την εκπροσώπηση του σχολείου στην κοινωνία και την 

διαχείριση των σχολικών προβλημάτων (Πασιαρδής, 2004; Bredeson, 2000). 

Μέσα από την επαγγελματική ανάπτυξη φανερώνονται διαφορετικές επιδιώξεις 

όπως η ανάγκη για μάθηση, για συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμόρφωσης, μπορεί να 

εμπίπτει σε οποιοδήποτε από τα επίπεδα αναγκών. Για παράδειγμα μπορεί να συμβάλει 

στην κάλυψη των αναγκών ασφάλειας δηλαδή τη διατήρηση της εργασίας ή της 

ηγετικής θέσης μέσα στον οργανισμό, στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και 

ενίσχυση της αυτοεικόνας του ή στην ανάγκη για αυτοεκπλήρωση (Αθανασίου και οι 

συν., 2014:26-27). 
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Για τους εκπαιδευτικούς η επαγγελματική ανάπτυξη λογίζεται ως μια συνεχής  

διαδικασία, η οποία εμπεριέχει είτε τυπικές  δηλαδή την βασική  εκπαίδευση,  την 

εισαγωγική και ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση, τα εργαστήρια κ.α., είτε όμως  άτυπες 

δραστηριότητες όπως για παράδειγμα την ανάγνωση επιστημονικών  άρθρων και 

περιοδικών, τη συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες κ.α. (Δούκας και άλλοι, 2007). 

Συμμετέχοντας ο εκπαιδευτικός σε αυτές τις διαδικασίες, σταδιακά  αποκτά  

εξειδικευμένες  επιστημονικές  γνώσεις  και δεξιότητες και είναι σε θέση να 

διαμορφώσει προσωπικά σχήματα κατανόησης, όπως διακριτικές ικανότητες  

παρέμβασης  στην εκπαιδευτική πραγματικότητα (Ματσαγγούρας,  2005). Ο Βαλκάνος 

(2002), επισημαίνει την ευρέως αποδεκτή αξία των προγραμμάτων διαρκούς 

επιμόρφωσης για την ποιοτική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και του διδακτικού τους 

έργου, με άλλα λόγια την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.  

Η επαγγελματική ανάπτυξη ταυτίζεται απόλυτα με την επιμόρφωση, μιας και 

αποτελεί ένα βασικό συστατικό της, αδιαμφισβήτητα δεν μπορεί να αναιρεθεί η 

σπουδαιότητά της, τόσο για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών όσο και για την 

ενίσχυση του ρόλου των στελεχών της εκπαίδευσης (Κωστίκα, 2004). Παραδείγματα 

προσεγγίσεων για την επαγγελματική ανάπτυξη είναι: α) η Μελέτης Περίπτωσης, 

πρόκειται για μια διδακτική προσέγγιση που συνίσταται στην παρουσίαση των 

εκπαιδευομένων σε μια υποθετική προβληματική, βάζοντας τους σαν υπεύθυνου για 

τη λήψη αποφάσεων σε αυτήν, β) Διαβούλευση, είναι μία συστηματική διαδικασία 

επίλυσης προβληματικών, από ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων, γ) Προγύμναση, 

αναφέρεται στο να ενισχύσει τις ικανότητες ενός ατόμου σε έναν συγκεκριμένο τομέα 

δεξιοτήτων προσφέροντας μια διαδικασία παρατήρησης, προβληματισμού και δράσης, 

δ)Κοινότητες πρακτικής, έχουν ως στόχο  τη βελτίωση της επαγγελματικής πρακτικής 

με τη συμμετοχή ανθρώπων που μοιράζονται ένα κοινό στόχο μέσα από κοινή έρευνα 

και μάθηση , ε) Μελέτη Μαθήματος, γίνεται για το λύσιμο πρακτικών διλημμάτων που 

έχουν να κάνουν σχέση με παρέμβαση ή διδασκαλία, στ) Mentoring, αναφέρεται στην 

προώθηση της ευαισθητοποίησης ενός ατόμου με σκοπό την προσωπική του βελτίωση 

και την επαγγελματική του ανάπτυξη δίνοντας και παρουσιάζοντας δομημένες 

ευκαιρίες για παρατήρηση αλλά και προβληματισμό, ζ) Αντανακλαστική εποπτεία, έχει 

ως στόχο την υποστήριξη και την ανάπτυξη και τελικά την αξιολόγηση στην απόδοση 

των εργαζομένων, μέσα από μία διαδικασία έρευνας και η) Τεχνική βοήθεια με σκοπό 

την παροχή βοήθειας σε άτομα και την οργάνωσή τους για να βελτιωθούν, δίνοντας 
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τους πόρους και πληροφορίες (National Professional Development Center on Inclusion, 

2008). 

 

2.3 Αναγκαιότητα επιμόρφωση διευθυντών σχολικών μονάδων ως 

μέσω επαγγελματικής ανάπτυξης 
 

Πρόσφατες έρευνες καταδεικνύουν το πρόσωπο του διευθυντή της σχολικής 

μονάδας, ως κρίσιμο και κεντρικό για την προώθηση και την στήριξη της αλλαγής 

(Πασιαρδής, 2012:15). Προκειμένου όμως να είναι αποτελεσματικός, προϋποθέτει την 

διάθεση της επιστημονικής γνώσης, τις ικανότητες αλλά και την εμπειρία, τις 

επικοινωνιακές ικανότητες, καθώς και την επιδίωξη της επαγγελματικής του 

ανάπτυξης με συνεχή και πολύπλευρη επιμόρφωση (Γεωργίου, και συν., 2005), αφού 

επιμόρφωση ονομάζεται οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα στην οποία  

συμμετέχει  ο  εκπαιδευτικός,  μετά  την  ένταξή  του  στο  επάγγελμα (Παπαναούμ, 

2008).  

Η επιμόρφωση λειτουργεί ως εμπλουτισμός, βελτίωση, εμβάθυνση και ανανέωση  

της  βασικής εκπαίδευσης  του  διδάσκοντα  (Καραμπίνη  &  Ψιλού,  2005)  και 

θεωρείται  ως  επιτακτική  ανάγκη  και  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  τον  

εκσυγχρονισμό των  εκπαιδευτικών  συστημάτων  και  την  προώθηση  εκπαιδευτικών  

μεταρρυθμίσεων  και καινοτομιών  (Δάντη, 2005). Αφού λειτουργεί στα πλαίσια της 

δια βίου εκπαίδευσης ως «μία μακροχρόνια διαδικασία που αρχίζει από τη γέννηση και 

διαρκεί σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου» (CEDEFOP, 1996:80). Είναι μια 

συνεχής διαδικασία, με αρχή την βασική εκπαίδευση και κατάρτιση και τελειώνει με 

την έξοδο την συνταξιοδότηση του εκπαιδευτικού (Παπασταμάτης και οι συν., 2010: 

73). 

Πολλές σχολικές μονάδες ηγούνται από ικανά στελέχη που αντεπεξέρχονται στα 

καθήκοντά τους, όμως σε κάποιες άλλες περιπτώσεις εντοπίζεται αδυναμία των 

ηγετικών στελεχών, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις αρμοδιότητές που 

τους έχουν δοθεί. Είτε λόγω έλλειψης βασικής κατάρτισης, είτε λόγω επιμόρφωσης σε 

εξειδικευμένα θέματα όπως είναι η ηγεσία και λ.χ. το μάνατζμεντ λειτουργιών. 

Σημαίνουσας σημασίας παράγοντας για να γίνει ερμηνεία αυτού του φαινομένου, 

αποτελεί η έλλειψη βασικών προσόντων, με αντίβαρο και τον τρόπο επιλογής. Είναι 
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συχνό το φαινόμενο, να εκχωρούνται ασαφείς ευθύνες με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται αστοχίες στην διεκπεραίωση τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα 

ηγετικά στελέχη να μην γνωρίζουν με ακρίβεια και σαφήνεια τα όρια μέσα στα οποία 

δραστηριοποιούνται,  δημιουργώντας σύγχυση καθηκόντων με συνέπειες την ατυχής 

λήψη αποφάσεων και την αναποτελεσματική εκπαίδευση (Σαΐτης, 2005). Σύμφωνα με 

τον Σαΐτη (2005:65) το 88-90% των διευθυντών δεν έχουν ούτε τη στοιχειώδη 

κατάρτιση σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης. 

Οι ικανότητες ενός εκπαιδευτικού πολλές φορές κρίνονται με βάση την 

επαγγελματική του εμπειρία, τα χρόνια προϋπηρεσίας του καθώς και τις ώρες 

διδασκαλίας του μέσα σε μία σχολική τάξη. Όμως αυτό μπορεί να μην έχει απόλυτη 

ισχύ, για το γεγονός ότι ένας νεότερος εκπαιδευτικός και σίγουρα με μικρότερη 

προϋπηρεσία, είναι σε θέση να είναι περισσότερο ικανός, σε αντιστοιχία με κάποιον 

που έχει περισσότερη. Προκύπτει λοιπόν, τα κριτήρια αποδοτικότητας να είναι σχετικά 

και να διαφέρουν ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας 

λιγότερο αλλά και σε άλλες χώρες περισσότερο (Γρίβα, 2005), επίκεντρο 

ενδιαφέροντος των θεσμών, αποτελούν τα ηγετικά στελέχη της εκπαίδευσης.  Πολλοί 

είναι εκείνοι που υπογραμμίζουν γνωρίζοντας τις αδυναμίες που υπάρχουν την 

αναγκαιότητα της επιμόρφωσής, καθώς συντελεί στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού 

κύρους και την επάρκεια της επαγγελματικής ταυτότητας (Jakson, 1995), 

προωθούμενη με διάφορους τρόπους όπως για παράδειγμα η πραγματοποίηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων εκφράζοντας προτάσεις για το χαρακτήρα, το 

περιεχόμενο και την καταλληλόλητα των φορέων επιμόρφωσης (Κωστίκα, 2004). 

Θεωρείται αυτονόητο και αναπόσπαστο κομμάτι της πορείας του εκπαιδευτικού στην 

εκπαίδευση, όπως και σίγουρα απαραίτητο στοιχείο για τη βελτίωση της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου και την προσωπική ικανοποίηση ( Παπασταμάτης και οι συν., 

2010: 73). 

Βασικός παράγοντας για την διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης αποτελεί η επαγγελματική κατάρτιση των ηγετικών στελεχών της, μίας 

και οι ικανότητες και οι δεξιότητες που πρέπει να έχουν κατά την ανάληψη των 

καθηκόντων τους, δεν είναι έμφυτες, αλλά μπορούν να διδαχθούν (Χειλάς, 2018:77). 

Τα ηγετικά στελέχη δύναται να διαθέτουν τις ανάλογες γνώσεις αλλά και την εμπειρία, 

να βρίσκονται σε θέση ώστε να συμβάλλουν στην αποτελεσματική διοίκηση της 

σχολικής μονάδας που ηγούνται και μοιραία στην καλύτερη υποστήριξη του 
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εκπαιδευτικού έργου του σχολείου, χρησιμοποιώντας ευέλικτες μορφές διοίκησης και 

πρακτικές, που συνοδεύονται από ενιαία και συγκροτημένη εκπαιδευτική πολιτική και 

έμπειρο τρόπο άσκησης του έργου τους (Ανδρέου, 2005). Κατέχοντας λοιπόν τις 

κατάλληλες μεθόδους του μάνατζμεντ, θα μπορεί ο διευθυντής όπως αναφέρει ο Σαΐτης 

(2005: 101-102), να γνωρίζει τις μεθόδους του σχεδιασμού – προγραμματισμού και να 

καθορίζει αντικειμενικούς σκοπούς, να μπορεί να κάνει ορθολογική χρήση του 

διαθέσιμου χρόνου του στα προβλήματα του σχολείου και στην επιλογή της 

καταλληλότερης λύσης και να αναπτύσσει τον αναγκαίο βαθμό συνεργασίας με τους 

συναδέλφους του για τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος μέσα στη σχολική μονάδα. 

Οι διευθυντές έχουν την ανάγκη ευκαιριών στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, για να 

εκσυγχρονίζουν συνεχώς την γνώση τους με σκοπό την προσωπική τους εξέλιξη, μιας 

και οι αυξανόμενες και εξειδικευμένες ανάγκες για επιμόρφωση του σύγχρονου 

διευθυντή απαιτούν διερεύνηση (Courau, 2000˙ Rogers, 1999). Αυτό προϋποθέτει και 

τον ανάλογα κατάλληλο σχεδιασμό, όπως και τη δημιουργία προγραμμάτων 

εισαγωγικής επιμόρφωσης, που από την μία θα ικανοποιούν τις επιμορφωτικές ανάγκες 

του ηγετικού στελέχους και από την άλλη θα κατευθύνουν προς την 

αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικού έργου (Κόκκος, 2003). Ο Fullan (2007: 283) 

υποστηρίζει, ότι ένα μικρό μέρος της ανάπτυξης οφείλεται στην επιμόρφωση και ότι 

το μεγαλύτερο μέρος έχει να κάνει με την συνεργατικότητα. Για να είναι όμως 

αποτελεσματική και να απαντά στα σύγχρονα δεδομένα, θα πρέπει να συμβάλλει στη 

διερεύνηση των γνώσεων, στην υιοθέτηση νέων γνώσεων και όχι μόνο στην απλή τους 

προσαρμογή αλλά στην ουσιαστική αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών (Γρίβα, 2005).  

 

2.4 Μοντέλα Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Επιμόρφωσης 
 

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί στην παιδαγωγική βιβλιογραφία ένας 

ιδιαίτερος κλάδος που αναφέρεται στην επαγγελματική ανάπτυξη και τα προγράμματα 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Με την αναφορά στον όρο μοντέλα της 

επαγγελματικής ανάπτυξης νοούνται οι σκόπιμες, συνεχιζόμενες διαδικασίες και 

δραστηριότητες, οι οποίες σχεδιάστηκαν με σκοπό να ενδυναμώσουν την 

επαγγελματική γνώση και τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών, με σκοπό την προαγωγή 

της μάθησης των μαθητών και μπορεί να περιλαμβάνουν τον αυτοσχεδιασμό του 
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εκπαιδευτικού κλίματος (Ανδρέου, 2009:22). Πολλές διαφωνίες και αντιπαραθέσεις 

συνθέτουν μια ποικιλία προτάσεων. Τα κυριότερα τρία μοντέλα όπως παρατίθενται 

από τους Λιοναράκης και Φραγκάκη (2009, 232-233) και αναλύονται από τον 

Ματσαγγούρα (2005:74-79) καθώς και το τέταρτο της Καθοδήγησης από την Kennedy 

(2000), είναι:  

1. Το Τεχνοκεντρικό Μοντέλο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Επιμόρφωσης, 

προκύπτει από την Θετικιστική Παιδαγωγική και κρίνει ότι η εκπαιδευτική 

«πράξις», είναι μία εσκεμμένη και μεθοδευμένη διαδικασία που απαιτεί την 

κατοχή οργανωτικών-διδακτικών δεξιοτήτων. Από την μία πλευρά προσφέρει 

ένα ασφαλές πλαίσιο, ώστε να προστατεύει τους εκπαιδευτικούς από 

μεθοδολογικά λάθη, όμως από την άλλη δείχνει να τους περιορίζει ελέγχοντας 

τους από τα κεντρικά όργανα διοίκησης. Η αξιολόγηση γίνεται με 

εφαρμόζοντας εξωτερικά κριτήρια αξιολόγησης, με τον περιορισμό όμως ότι 

βρίσκονται σε μετρήσιμες μορφές μάθησης, επικεντρωμένες σε εκείνες που 

απαιτεί η αγορά εργασίας. Στη θετικιστική αυτή κατεύθυνση με «τεχνικό 

γνωσιακό ενδιαφέρον» εντάσσονται τα μοντέλα οργανωτικό-διδακτικών 

δεξιοτήτων (CBTE), μικροδιδασκαλιών. To συγκεκριμένο μοντέλο δύναται να 

φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο στους νέους εκπαιδευτικούς, επειδή τους προσφέρει 

ένα πλαίσιο ασφάλειας και τους προφυλάσσει από μεθοδολογικά λάθη, αλλά 

και στους πιο έμπειρους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εφαρμόσουν 

καινοτόμα προγράμματα και να διαχειριστούν τους νέους ρόλους τους. Βασικό  

πρόβλημα όμως που ανακύπτει αν χρησιμοποιηθεί ως αποκλειστικό μοντέλο 

επαγγελματικής ανάπτυξης, είναι ότι αδυνατεί να προσεγγίσει την αξιακή και 

πολιτική διάσταση της εκπαίδευσης και αγνοεί τις πεποιθήσεις, την εμπειρία 

και την επαγγελματική κρίση του εκπαιδευτικού. (Ματσαγγούρας, 2005:74-75˙ 

Κennedy,2005:237). 

 

2. Το Ερμηνευτικό Μοντέλο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Επιμόρφωσης, 

διακατέχεται από ένα «πρακτικό γνωσιακό ενδιαφέρον», αντιτίθεται στο ότι η 

παιδαγωγική επιστημονική έρευνα κατέχει την αντικειμενική «αλήθεια», αφού 

διατείνεται ότι η γνώση είναι «συγκειμενικής μορφής» (contextual), διότι 

σύμφωνα με αυτό το μοντέλο την αντιμετωπίζει ως κοινωνική κατασκευή, η 
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οποία συντελείται από την προσωπική εμπλοκή και τη συλλογική ανάλυση 

«αυθεντικών» καταστάσεων (situated learning). Αντίθετα με το προηγούμενο 

τεχνοκεντρικό μοντέλο, που επικεντρώνεται στην πρακτική πλευρά της 

εκπαίδευσης, το ερμηνευτικό επικεντρώνεται στην υποκειμενική προσέγγιση 

της εκπαίδευσης. Κατά αυτό τον τρόπο αναγνωρίζεται η αξία της πρακτικής 

γνώσης και νομιμοποιεί τον εκπαιδευτικό ως παραγωγό της γνώσης, χωρίς 

ταυτόχρονα όμως να «παραβλέπει» την αναγκαιότητα της επιστημονικής 

γνώσης. Παρατηρείται η ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών, αναβαθμίζει το 

κύρος τους και αυξάνει τον έλεγχό τους στην πορεία της επαγγελματικής τους 

ανάπτυξης και στη λειτουργία της εκπαίδευσης. Ωστόσο, το μοντέλο αυτό είναι 

λιγότερο ανεπτυγμένο σε αναλογία με τα άλλα δύο (Ματσαγγούρας, 2005:76-

78). 

 

3. To Στοχαστικό-Κριτικό Μοντέλο Επιμόρφωσης, το οποίο προσεγγίζεται μέσα 

από το Πολυμορφικό Μοντέλο, εστιάζει στην ηθική και πολιτική διάσταση της 

εκπαίδευσης και βασίζεται στην Κριτική Παιδαγωγική, αναδεικνύοντάς την 

μέσα από την στοχαστικο-κριτική ανάλυση τη διλημματικότητα των 

εκπαιδευτικών καταστάσεων και αναζητά τις παραδοχές και τις συνεπαγωγές 

των εναλλακτικών διδακτικών επιλογών. Με την πρακτική αυτή αναδεικνύεται 

η ηθική και πολιτική διάσταση της εκπαίδευσης και μέσω της στοχαστικο-

κριτικής προσέγγισης των εκπαιδευτικών θεμάτων υποστηρίζεται η 

μετανεωτερική επιστημολογία της σχετικότητας, της αμφισβήτησης, του 

απρόβλεπτου, του πολύπλοκου, του αντιφατικού και του χαοτικού. Μέσα σε 

αυτό το πλαίσιο ο εκπαιδευτικός πια δεν είναι ένας απλός διαχειριστής της 

γνώσης, αλλά μεταβάλλεται σε διαμορφωτής λύσεων απέναντι στα σύγχρονα 

ηθικά και κοινωνικά διλήμματα (Ματσαγγούρας, 2005:78-79) . 

 

4. Το Μοντέλο Καθοδήγησης (The Coaching/Mentoring Model), όπως το αναλύει 

η Kennedy (2005,242-243) αναφέρεται στο μοντέλο ανάπτυξης μέσω της 

καθοδήγησης που καλύπτει μια ποικιλία από δεξιότητες και σκοπό έχει την 

ανάπτυξη συναδελφικής σχέση του ενός εκπαιδευτικού προς έναν άλλο 

εκπαιδευτικό (one to one). Το μοντέλο αυτό βασίζεται σε δεξιότητες 
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καθοδήγηση, έχοντας ως βασικό στοιχείο τη «Συμβουλευτική και επαγγελματική 

φιλία» (Rhodes & Beneicke, 2002:301). Η καθοδήγηση αυτή έχει τη βάση της 

σε μια σχέση ενός έμπειρου εκπαιδευτικού με έναν αρχάριο. Η σχέση αυτή 

δύναται να είναι και συλλογική, για παράδειγμα «συναδελφική καθοδήγηση» 

(peer coaching) αλλά κατά πάσα πιθανότητα να είναι ιεραρχική, δηλαδή του 

διευθυντή της σχολικής μονάδας με έναν νεότερο εκπαιδευτικό. Το κλειδί για 

το μοντέλο καθοδήγησης είναι η ιδέα ότι η επαγγελματική μάθηση μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μέσα στο σχολικό πλαίσιο και μπορεί να βελτιωθεί μέσω της 

αλληλεπίδρασης με τους συναδέλφους. Αυτού του είδους η σχέση ενώ 

περιλαμβάνει υποστήριξη για τους αρχάριους για την απόκτηση και χρήση 

κατάλληλων δεξιοτήτων και γνώσεων, μεταφέρει επίσης κοινωνικά μηνύματα 

προς τον νέο δάσκαλο. Ανάλογα με το ταίριασμα αυτών που συμμετέχουν στην 

καθοδηγητική σχέση, αυτό το μοντέλο μπορεί να υποστηρίξει είτε την 

επαγγελματική ανάπτυξη όπου οι εκπαιδευτικοί ξεκινούν με απειρία από τους 

πιο έμπειρους συναδέλφους τους ή μια μεταμορφωτική άποψη πού η σχέση 

παρέχει ένα υποστηρικτικό, αλλά προκλητικό χώρο συζητήσεων και για τους 

δύο. Ο Robbins (αναφέρεται στη Rhodes & Beneicke, 2002) ορίζει την 

συναδελφική καθοδήγηση λέγοντας ότι είναι μια εμπιστευτική διαδικασία 

μέσω της οποίας δύο ή περισσότεροι συνάδελφοι συνεργάζονται για να 

προβληματιστούν για τις τρέχουσες πρακτικές, με σκοπό την επέκταση, 

βελτίωση και την οικοδόμηση νέων δεξιοτήτων, να μοιραστούν ιδέες, να 

αναλάβουν δράσεις, να διδάσκουν ο ένας τον άλλον ή να επιλύσουν 

προβλήματα στο χώρο εργασίας. Έτσι, ενώ ο Robbins αναγνωρίζει το βασικό 

χαρακτηριστικό της σχέσης ένας προς έναν one-to-one, ο ορισμός του δίνει 

έμφαση στην εμπιστευτικότητα και όχι στη λογοδοσία. Ανεξάρτητα από τον 

θεμελιώδη σκοπό της καθοδήγησης, το μοντέλο προτάσσει την αμοιβαία 

υποστηρικτικότητα  και την ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων που είναι 

ζωτικής σημασίας για αυτό. Για την επιτυχή εφαρμογή του, οι συμμετέχοντες 

πρέπει να έχουν καλά αναπτυγμένες δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας. 
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2.5 Συνοπτική ιστορική επισκόπηση στους φορείς επιμόρφωσης και 

στην επιμόρφωση των στελεχών σχολικών μονάδων 
 

Το ζήτημα της επιμόρφωσης τελευταία χρόνια αρχίζει να απασχολεί ολοένα κα 

περισσότερο σε αντίθεση με το παρελθόν που δεν υπήρξαν συγκροτημένα και ειδικά 

προγράμματα, τα οποία να αφορούν αφορούσαν τα στελέχη της εκπαίδευσης σε 

επίπεδο περιφερειακό, Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή σε επίπεδο σχολικής μονάδας 

(Παπαϊωάννου και οι συν., 2013:5). Αναπόφευκτα, τα διοικητικά στελέχη της 

εκπαίδευσης καταφεύγουν προκειμένου να καταφέρουν να εξασκήσουν τα καθήκοντα 

τους στην εμπειρία, τον ερασιτεχνισμό και ως συνέπεια στην υποκειμενικότητα τους 

(Ανδρέου, 1999).  

Στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα η ιστορική αναδρομή και εξέλιξη της 

επιμόρφωση λαμβάνει χώρα: 

1) Το 1910 έγινε η πρώτη θεσμοθετημένη διαδικασία επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών, με την σύσταση του Διδασκαλείου Μέσης Εκπαίδευσης με τον 

Ν.ΓΨΙΗ΄/22-4-1910 με ΦΕΚ 152Α  (Δ.Μ.Ε.), που αργότερα μεταρρυθμίστηκε 

με το Ν. 4372/1929 

2) Το 1920 το Υπουργείο Παιδείας, κατάρτισε σχέδιο νόμου για την ίδρυση 

αυτοτελούς ιδρύματος (Παιδαγωγικό Σχολείο) που είχε ως σκοπό τη 

μετεκπαίδευση δασκάλων , με στόχο να διορίζονταν ως διοικητικά στελέχη της 

εκπαίδευσης. Το σχέδιο αυτό δεν κατάφερε να κατατεθεί στην λόγω αλλαγής 

κυβέρνησης. 

3) Το 1922, το Πανεπιστήμιο Αθηνών αναλαμβάνει τη διετή μετεκπαίδευση των 

δασκάλων με τη διάταξη του Ν.2857 έχοντας σκοπό τη δημιουργία στελεχών 

εκπαίδευσης, η οποία άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1922 –

1923 στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. 

4) Παράλληλα, ο Ν.2145/1929, και το Π.Δ. 30/9/1930 δόθηκε η δυνατότητα για 

μετεκπαίδευση των δασκάλων στο εξωτερικό, αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε. 

5) Στην συνέχεια με έχουμε την ίδρυση της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών 

Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), που 

δημιουργήθηκε εξαιτίας του αυξημένου ενδιαφέροντος για την παιδαγωγική 
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κατάρτιση-επιμόρφωση των εκπαιδευτικών λειτουργών της Τεχνικής 

Εκπαίδευσης. 

6) Το 1964 γίνεται η ίδρυση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) με το Ν.Δ. 

4379/1964 και καταργείται την περίοδο της δικτατορίας με τον Α.Ν.59/1967. 

7) Το 1970 για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς της Β΄/θμιας εκπαίδευσης 

γίνεται η εισαγωγική επιμόρφωση για όλους τους νεοδιοριζόμενους με το Ν.Δ. 

748/1970 (ουσιαστικά πρόκειται για την αναδιαμόρφωση του θεσμού Δ.Μ.Ε.). 

8) Το 1975 κατά την περίοδο της Μεταπολίτευσης με τον Ν.186/1975 ιδρύθηκε 

το Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμόρφωσης (Κ.Ε.Μ.Ε.). 

9) Το 1975 ξεκινά τη λειτουργία της η Σχολή Επιμόρφωσης Δημοσίων 

Υπαλλήλων (Σ.Ε.Δ.Υ.) βάση του Ν.232/1975, που έχει ως σκοπό την 

υλοποίηση προγραμμάτων ποικίλης ύλης και περιεχομένου. 

10) Το 1977 ιδρύονται οι Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως 

(Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.) με το Π.Δ. 127/1977, με σκοπό τη θεωρητική-πρακτική 

επιμόρφωση εκπαιδευτικών, που διορίζονταν ή υπηρετούσαν στη Μέση 

Εκπαίδευση, με ετήσια φοίτηση και το μέχρι το 1992. 

11) Το 1979 παράλληλα οργανώνονται οι Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών 

Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.) το με Π.Δ. 255/1979, με αντοίστοιχη 

ετήσια φοίτηση όπως η Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. και καταλήγουν να σταματήσουν και αυτές 

την λειτουργία τους το 1992. 

12) Κατά το έτος 1983 με τα Π.Δ.177/1983 και 178/1983, θεσμοθετήθηκαν τρεις 

μορφές ταχύρρυθμης επιμόρφωσης: 

α) η υποχρεωτική εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιοριζόμενων δασκάλων, διάρκειας ως 

τριών μηνών 

β) η επιμόρφωση εκπαιδευτικών στελεχών (Δ/ντές σχολείων, Προϊστάμενοι Δ/νσεων 

και Γραφείων και σχολικοί σύμβουλοι),διάρκειας ως δύο μηνών, 

γ) η επιμόρφωση υπηρετούντων δασκάλων, διάρκειας ως ένα μήνα. 

Οι παραπάνω τύποι επιμόρφωσης δεν λειτούργησαν. 
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13) Την χρονιά του 1985 ξεκινούν τη λειτουργία τους τα Περιφερειακά 

Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) ως πρόσωπα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου, που με το Ν.1566/1985 αντικαθιστώντας στην συνέχεια τις 

Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. και λειτούργησαν από το 1993 και με τον ίδιο νόμο καταργούνται 

τα Κ.Ε.Μ.Ε. και επανιδρύεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

14) Την ίδια χρονιά με τον Ν. 1566/1985 στους φορείς επιμόρφωσης που προβλέπει 

προστίθενται μετά το 1996 και νέοι φορείς υλοποίησης επιμορφωτικών 

προγραμμάτων όπως: 

I. Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) και 

αργότερα Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 

της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης 

(Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ.). 

II. Οι επιστημονικές ενώσεις εκπαιδευτικών. 

III. Τα επιστημονικά κέντρα ή ινστιτούτα των συνδικαλιστικών φορέων 

(ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ/ ΟΛΜΕ, ΚΜΕΘ/ ΟΙΕΛΕ). 

IV. Σχολικές μονάδες ή Δίκτυα σχολείων ή συμπράξεις σχολείων και 

άλλων φορέων. 

V. Ιδρύματα ή Οργανισμοί ή Ινστιτούτα ή Εταιρίες μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα. 

VI. Επιστημονικά περιοδικά. 

VII. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.). 

VIII. Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚεΔιΒιΜ). 

15) Το 1991 ιδρύεται το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης (Ι.Δ.Ε.), 

αντικαθιστώντας την Σ.Ε.Δ.Υ. και με σκοπό τη δημιουργία στελεχών της 

Δημόσιας Διοίκησης, όπως επίσης την επαγγελματική κατάρτιση, την 

εξειδίκευση και τη συνεχή επιμόρφωση. Την ίδια χρονιά με τον νόμο 

Ν.1943/1991 το Ι.Δ.Ε. μετονομάζεται σε Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) και 

λειτουργεί ως μια από τις τρεις εκπαιδευτικές μονάδες του Εθνικού Κέντρου 

Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Το 2005 εγκαινιάσθηκε 
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το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΠΙΝΕΠ) με σκοπό την 

αποκέντρωση της επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων. 

16) Το 1995 με τον Ν. 2327/1995 τα Διδασκαλεία και το Μαράσλειο Διδασκαλείο 

Δημοτικής Εκπαίδευσης (Μ.Δ.Δ.Ε.) με εισαγωγή γραπτών εξετάσεων και 

υποχρεωτική φοίτηση τεσσάρων εξαμήνων. 

17) Το 2002 ξεκίνησε τη λειτουργία της η Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή 

(Π.Α.Τ.Ε.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) που αργότερα με το Ν.3027/2002 μετονομάσθηκε 

σε Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής  και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). 

18) Την ίδια χρονιά με τον Ν.2986/2002 ορίζεται ως φορέας επιμόρφωσης τον 

Οργανισμό Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), που τελεί υπό την 

εποπτεία  του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχει ως έργο 

έχει το σχεδιασμό της επιμορφωτικής πολιτικής για τους εκπαιδευτικούς, την 

κατάρτιση επιμορφωτικών προγραμμάτων, το συντονισμό όλων των μορφών 

και τύπων της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, την εφαρμογή επιμορφωτικών 

δράσεων, την ανάθεση επιμορφωτικού έργου σε αρμόδιους φορείς καθώς και 

τη σύσταση αυτοτελών επιμορφωτικών κέντρων  και μονάδων. 

19) Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την αρωγή του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου 

Των Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), πραγματοποιεί επιμορφωτικό πρόγραμμα με 

τίτλο: «Κοινωνία της Πληροφορίας», που έχει ως σκοπό την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας. 

20) Το 2011 με τον Ν.3966/2011 τα Ο.ΕΠ.ΕΚ., Κ.Ε.Ε. και Π.Ι. συγχωνεύονται σε 

έναν νέο φορέα το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) που είναι 

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Επιπλέον, στην δεκαετία των 1990-2000 πραγματοποιήθηκαν μερικές 

επιμορφωτικές δραστηριότητες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

ΥΠ.Ε.Π.Θ.(έργο 1.3.α.(1),Υποέργο3 «Προγράμματα για Στελέχη της Εκπαίδευσης», 

διάρκειας 40 ωρών, με τη συνδρομή των Π.Ε.Κ.  και από την ΠΑ.ΤΕ.Σ / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.  

Στην συνέχεια, μετά και την ψήφιση  του Ν.3848/2010 Περί Αναβάθμιση του ρόλου 



39 
 

του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην 

εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις, στο άρθρο 11  «τα πιστοποιητικά διοικητικής και 

καθοδηγητικής επάρκειας, που απαιτούνται για την επιλογή σε θέσεις διευθυντών 

σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

χορηγούνται ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση αντίστοιχου ειδικού προγράμματος στο 

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)». Αρχικά έλαβαν 

χώρα οκτώ ταχύρρυθμα προγράμματα διοικητικής επάρκειας, στις περιοχές της Αθήνα 

και της Θεσσαλονίκης με την συμμετοχή 190 διευθυντών και στελεχών εκπαίδευσης 

κατόπιν κλήρωσης. Η κίνηση αυτή έγινε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, 

όπου και  τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει την επιμόρφωση των προϊσταμένων 

διευθύνσεων αλλά και των διευθυντικών στελεχών της εκπαίδευσης, έχοντας ως σκοπό 

την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.  

Επίσης το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) που ανήκει στο Εθνικό Κέντρο 

Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ), σχεδιάζει και υλοποιεί πιστοποιημένα επιμορφωτικά 

σεμινάρια, που αποβλέπουν στην κατανόηση της σύγχρονης διοικητικής 

πραγματικότητας και των νέων απαιτήσεων και προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο 

δημόσιος τομέας, καθώς και στην προσαρμογή τους στις ανάγκες μιας νέας Δημόσιας 

Διοίκησης στο περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΙΝ.ΕΠ., 2009). 

Σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών στα Παιδαγωγικά Τμήματα Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, η προετοιμασία με τα κατάλληλα εφόδια των διευθυντών δεν φαίνεται 

να λειτουργεί αποτελεσματικά. Για παράδειγμα το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών με κατεύθυνση την Εκπαιδευτική πολιτική 

και Διοίκηση. Το εν λόγω τμήμα προσφέρει ελάχιστα γνωστικά αντικείμενα, που έχουν 

ως σκοπό να προετοιμάσουν τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν διοικητικούς 

ρόλους στο σχολείο. Ακόμα και τα διδασκαλεία, φαίνεται ότι πολλά από αυτά δε 

διαθέτουν κανένα γνωστικό αντικείμενο που να εξασφαλίζει τη διοικητική επάρκεια 

ενός εκπαιδευτικού (Γεωργογιάννης, 2004˙ Παπαϊωάννου και οι συν., 2013:5).  

Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να κερδίζει έδαφος η εξ αποστάσεως επιμόρφωση, 

μέσω των ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης. Πρόκειται για εικονικές συναντήσεις 

μιας ομάδας-κοινότητας, που είτε ασύγχρονα είτε συγχρονισμένα, είτε με δίδακτρα είτε 

δωρεάν, φαίνεται ότι κεντρίζουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών. Η κυριότερη 

μερίδα των μελών διαπιστώνεται να είναι οι μη μόνιμοι ή αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, 
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καθώς επίσης  και διευθυντικά στελέχη εκπαίδευσης ή υποψήφια στελέχη. Ο τρόπος 

αυτός δίνει την δυνατότητα της μη μετάβασης σε κάποιο άλλο μέρος και ακόμα και 

από το σπίτι να πιστοποιήσουν την επιμόρφωση τους σε θεματικές που τους 

ενδιαφέρουν. Όμως και αυτό το είδος είναι εκούσιο και επαφίεται στην διάθεση του 

κάθε ενός.  

Χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω είναι ότι οι πολιτικές που ακολουθούνται 

χαρακτηρίζονται από έλλειψη σταθερότητας, χωρίς να εστιάζουν υπεύθυνα 

χαράζοντας συγκεκριμένη πολιτική στα θέματα των διευθυντικών στελεχών της 

εκπαίδευσης. Τελικά διαπιστώνεται ότι τα διευθυντικά στελέχη αξιοποιούν με 

προαιρετική συμμετοχή τα προσφερόμενα προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που 

προσπαθεί να λειτουργήσει αποκεντρωμένα για καλύτερα αποτελέσματα. Όπως 

αναφέρει και ο Sergiovanni στο (Day, 2003:210), «όσο αποτελεσματικός και 

αποδοτικός κι αν είναι ο Διευθυντής, δεν μπορεί πλέον από μόνος του να τραβά και να 

σπρώχνει προς τα μπροστά τα μέλη του οργανισμού, με τη δύναμη της προσωπικότητάς 

του και τα μπαλώματα της γραφειοκρατίας». 

 

2.6 Σύνοψη Κεφαλαίου 
 

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε μια προσπάθεια οριοθέτησης και αποσαφήνισης της 

επαγγελματικής ανάπτυξης του διευθυντή της σχολικής μονάδας. Φαίνεται ότι η 

κατάρτιση του σύγχρονου εκπαιδευτικού, παρά τις προσπάθειες των Παιδαγωγικών 

Τμημάτων δεν είναι αρκετή ώστε να του μεταδώσει το τεράστιο εύρος των σημερινών 

αναγκών της εκπαίδευσης. Ο διευθυντής κατ’ επέκτασιν ως κυρίαρχο στοιχείο στην 

λειτουργία μιας σχολικής μονάδας, ένας σημαντικός παράγοντας που τον ενισχύει στην 

αποτελεσματικότητα του πέρα από τις επιστημονικές γνώσεις που κατέχει, τις 

ικανότητες, την εμπειρία και τις επικοινωνιακές ικανότητες, απαραίτητη επιδίωξη του 

πρέπει να είναι και η διαρκής πολύπλευρη επιμόρφωση, για την επαγγελματική του 

ανάπτυξη. Μέσω τις δικιάς του εξέλιξης θα καταφέρει να αναπτύξει και τους 

συναδέλφους του αλλά και ολόκληρο το σχολικό οργανισμό που ηγείται. 

  Οι μεγάλες αλλαγές που συμβαίνουν και οι συνεχείς εξελίξεις στον 

επιστημονικό χώρο, αλλά και οι κοινωνικοοικονομικές μεταβολές, απαιτούν ολιστικό 

σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού συστήματος για την αντιμετώπιση των κοινωνικών 
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προκλήσεων. Ο διευθυντής και ο εκπαιδευτικός, θα πρέπει συνεχώς να βρίσκονται σε 

εγρήγορση και συνειδητά να επιδιώκουν την προσωπική τους επαγγελματική εξέλιξη 

και ανάπτυξη. Από την άλλη, οι πολιτικές που ακολουθούνται στην χώρα μας, δείχνουν 

να έχουν έλλειψη σταθερότητας και να μην εστιάζουν υπεύθυνα χαράζοντας 

συγκεκριμένη πολιτική στα θέματα των διευθυντικών στελεχών της εκπαίδευσης. Αυτό 

κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο των διευθυντών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν από 

μόνοι τους να ανταπεξέλθουν πλήρως στα καθήκοντα και τις νέες απαιτήσεις.  
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Κεφάλαιο 3ο Mentoring  
 

Στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, στο επίκεντρο της παρουσιάζεται 

ο θεσμός του μέντορα. Στην πρώτη ενότητα θα γίνει μία απόπειρα εννοιολογικής 

αποσαφήνισης της έννοιας του μέντορα μέσα από την ιστορική εξέλιξη του όρου και 

στην συνέχεια η εννοιολογική του αποσαφήνιση. Στη δεύτερη ενότητα θα γίνει 

παρουσίαση του ρόλου του μέντορα στην εκπαίδευση, παραθέτοντας την ουσία της 

ύπαρξης του μέσα σε αυτή. Στην συνέχεις θα γίνει μια αναφορά στα θεωρητικά 

μοντέλα που αναπτύσσονται γύρω από το θεσμό. Στην τέταρτη ενότητα θα γίνει 

προσπάθεια παρουσίασης από τα οφέλη του mentoring στην εκπαίδευση. Ακολούθως, 

θα γίνει αναφορά στο θεσμό του mentoring στη χώρα μας και θα ακολουθήσουν 

παραδείγματα από άλλες χώρες. Στο τέλος της ενότητας θα γίνει αναφορά για την 

αναγκαιότητα του mentoring.  

 

3.1. Εννοιολογική αποσαφήνιση και ιστορικό πλαίσιο των όρων 

Μέντορας και Καθοδηγούμενος 
 

Πριν την ανάλυση και τον ορισμό του mentoring, σκόπιμη είναι η αναζήτηση 

του όρου μέσα στο χρόνο. Η αρχή της λέξης χάνεται στην Ελληνική ιστορία, αφού 

αναφέρεται για πρώτη φορά με το κύριο όνομα Μέντωρ, αυτό θα βοηθήσει στην 

συνέχεια ως προς την κατανόηση της σημασίας του όρου. Το  πρόσωπο του Μέντορα 

εμφανίζεται στην ιστορία από τον Όμηρο. Αυτός ως έμπιστος φίλος και αυλικός του 

Οδυσσέα στην Οδύσσεια. Ο βασιλιάς Οδυσσέας, του αναθέτει την ευθύνη της 

καθοδήγησης και προστασίας του γιού του Τηλέμαχου. Στο ίδιο έργο η μυθολογική 

θεά Αθηνά παίρνει τη μορφή του Μέντορα και καθοδηγεί τον πολύπαθο Οδυσσέα στο 

ταξίδι του για την αναζήτηση της Ιθάκης του. Αντιστοίχως και η Βίβλο παρουσιάζει 

πολυάριθμα παραδείγματα μεντορικής σχέσης (Βλάχου & Μάνεσης, 2019:77; Green-

Powell, 2012; Μπαγάκης & Τσίγκου, 2017:76). Έκτοτε μέσα από την ιστορική του 

πορεία ο όρος απέκτησε και την ανάλογη σημασία, δηλαδή του υποστηριχτή και 

καθοδηγητή. 

Στην Οδύσσεια του Ομήρου, ο Οδυσσέας βασιλιάς της Ιθάκης είχε πιστό φίλο 

και σύμβουλο του  τον Μέντωρ. Όταν ο Οδυσσέας αναχώρησε από το βασίλειό του, με 
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σκοπό την συμμετοχή του στον Τρωικό πόλεμο, ανέθεσε στον πιστό του φίλο Μέντορα 

την εκπαίδευση του γιου του Τηλέμαχου. H μυθολογική θεά Αθηνά που έχει την μορφή 

του Μέντορα, καθοδήγησε ως δάσκαλος, σύμβουλος και προστάτης, αναπτύσσοντας 

μια σχέση βασισμένη στην αγάπη και την εμπιστοσύνη. Αυτός ο χαρακτήρας της 

ελληνικής μυθολογίας έγινε διάσημος μόνο στις αρχές του 18ου αιώνα στο πλαίσιο του 

διδακτικού γαλλικού μυθιστορήματος με τίτλο «Les Aventures de Télémaque» ( Η 

περιπέτεια του Τηλέμαχου ). Το βιβλίο γράφτηκε το 1699 από τον Francois de Fénelon, 

τον Αρχιεπίσκοπο Καμπράι, όταν του ανατέθηκε η ευθύνη της διδασκαλίας του νεαρού 

Dauphin της Γαλλίας, Δούκα της Βουργουνδίας (Roberts, 1999; Murray, 2001; Taché, 

2015:1662). 

Σύμφωνα με την Taché (2015), ο Μέντορας αναπαραστάθηκε με τη μορφή ενός 

σοφού δασκάλου, παρέχοντας οξυδερκή μαθήματα και καινοτόμες απόψεις, ως 

προπαρασκευή για την προετοιμασία του μικρού πρίγκιπα, για τα μελλοντικά του 

καθήκοντα ως βασιλιάς. Από τότε συνδέθηκε το όνομα Μέντορας επεκτεινόμενο σε 

μια ευρύτερη σημασία, δηλώνοντας ένα άτομο που κατέχει τις ιδιότητες του ήρωα της 

«Οδύσσεια» και της «Περιπέτεια του Τηλέμαχου». Πρόκειται για τις υπηρεσίες του ως 

σοφού δασκάλου και ταυτόχρονα έμπειρου και αξιόπιστου συμβούλου ενός νεότερου 

ατόμου, στο πλαίσιο της σταδιοδρομίας και της προσωπικής εκπαίδευσης και 

καθοδήγησης, ώστε να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του.  

Η ετυμολογία της λέξης μέντωρ σύμφωνα με τον Σαλβαρά (2013:21), 

προέρχεται από το «μεν» που σχετίζεται με διάφορες πνευματικές δραστηριότητες, 

όπως μνήμη, μανία, μένος και μάντης με την κατάληξη «τωρ» δηλώνοντας τη 

συμβουλευτική δράση, δηλαδή λειτουργεί ως πρότυπο, υποβοηθά και συμβάλει στην 

εξεύρεση λύσεων. Οι Clifford & Green (1996:75) αναφέρουν πως «ο μέντορας ιστορικά 

ορίζεται ως μεγαλύτερο ηλικιακά πρόσωπο πιο έμπειρο και δεσμευμένο στην παροχή 

βοήθειας σε νέο και άπειρο, ώστε να τον προετοιμάσει για όλες τις πτυχές της ζωής του».  

Ο μέντορας στην διεθνή βιβλιογραφία αποκαλείται ως mentor και ο 

καθοδηγούμενος-προστατευόμενος από αυτόν ως mentee στα αγγλικά και protégé στα 

γαλλικά, αναπτύσσοντας έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ τους, καθώς ο mentor προωθεί 

ακαδημαϊκά, επαγγελματικά ακόμα και προσωπικά τον mentee (Packard, 2003). Ο 

όρος mentoring αποτελεί δάνειο από την αγγλική γλώσσα, ενώ ετυμολογικά είναι 
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αντιδάνειο της ελληνικής (Roberts, 2000; Asante, 2011:23, όπ. αναφ. στο 

Κουγιουμτζής, 2015:75). 

 Κατά το 1970 η σχέση του mentoring έρχεται στο προσκήνιο στον 

επιχειρησιακό κόσμο και παράλληλα βρίσκει εφαρμογή  και σε άλλους τομείς όπως η 

νομική, η εκπαίδευση, η ιατρική και η κοινωνική εργασία. ( Lankau & Scandura 2002; 

Ktena at all, 2018). Στην εκπαίδευση η χρήση της μεντορικής αναφέρεται κυρίως στην 

καθοδήγηση ενός έμπειρου εκπαιδευτικού σε ένα νεότερο, δημιουργώντας μια δράση 

μεταξύ τους παράγοντας μορφές, τρόπους επικοινωνίας και εργασίας (Σαλβαράς, 

2013:21), αφού η μεντορική σχέση αποδεδειγμένα κρίνεται πολύ σημαντική για την 

διοίκηση των επιχειρήσεων και των οργανισμών ( Αδάμος, Βαλκάνος, Φραγκούλης & 

Ανδρούτσου, 2015:19). 

Οι Strong & Baron (2004), ορίζουν τον μέντορα ως ένα παλιό εκπαιδευτικό που 

έχει υποχρέωση να προσφέρει τόσο σταθερή όσο και συστηματική στήριξη και 

καθοδήγηση, κάτι στο οποίο αντιτίθεται ο Enrich (2013), που ορίζει ότι ο μέντορας δε 

είναι απαραίτητο να έχει πατρικά στοιχεία και να είναι ηλικιακά μεγαλύτερος από τον 

καθοδηγούμενο, αλλά είναι απαραίτητο να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία. Στην 

αγγλική βιβλιογραφία ο όρος συναντάται χρησιμοποιούμενος και από εναλλακτικές 

έννοιες όπως το coaching (προγύμναση, προπόνηση) και supervisor (επίβλεψη) 

(Sundli, 2007:206). 

Ο Turner (1993:36) αναφερόμενος στον ορισμό του μέντορα, διαπιστώνει ό,τι 

το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον ερευνητή που κάνει βιβλιογραφική επισκόπηση των 

όρων έγκειται στον ορισμό. Οι Bozeman & Feeney (2007) παραθέτουν έναν μεγάλο 

όγκο από ορισμούς που έχουν δοθεί για το μέντορα όπως: 

Οι Singh et al., (2002: 391) 

 «Ορίζουμε τους µέντορες ως άτομα που έχουν προχωρημένη εμπειρία και γνώση που 

αναλαμβάνουν την παροχή εξελικτικής υποστήριξης και κινητικότητας στην 

επαγγελματική σταδιοδρομία των μαθητευόμενων τους.»  
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Oι Russell & Adams (1997) και Young & Perrewe (2000:613)  

«Αυτή η μελέτη επικεντρώνεται σε έναν πιο επίσημο τύπο σχέσης μεταξύ ενός ανώτερου 

μέλους ενός οργανισμού και ενός αρχάριου, εν μέρει, για την αντιμετώπιση της 

αυξανόμενης έμφασης που δίνουν οι οργανισμοί σε επίσημους τύπους καθοδήγησης στην 

κοινωνικοποίηση και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας πολλών επαγγελματιών».  

 

Από τον Bozionelos (2004:25) 

 «Η μεντορική είναι μια αναπτυξιακή σχέση που εμφανίζεται τυπικά ανάμεσα σε έναν 

έμπειρο και ένα άπειρο ατόμο σε έναν οργανισμούς». 

 

Από τους Kram & Isabella (1985:111)  

«Οι µέντορες παρέχουν στους νεαρούς ενήλικες λειτουργίες ενίσχυσης της 

επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας, όπως ανιδιοτελή βοήθεια, καθοδήγηση, 

διευκόλυνση της έκθεσης τους και προβολής, και , αναθέτοντάς τους απαιτητικές 

αρµοδιότητες ή προστασία, βοηθούν τους νεότερους εργαζόµενους να καθιερωθούν στον 

οργανισµό, να γίνουν γνώστες όλων των πτυχών του οργανισµού και τους προετοιµάζουν 

για την προαγωγή τους.» 

 

Οι Ragins et al (2000:1182) 

«Ένας μέντορας ορίζεται γενικά ως ένα υψηλού επιπέδου, με επιρροή άτομο στο 

εργασιακό περιβάλλον που έχει προηγμένη εμπειρία και γνώση και δεσμεύεται να παρέχει 

ανοδική κινητικότητα και υποστήριξη στην επαγγελματική  σας σταδιοδρομία. Ο 

μέντορας σας μπορεί να εργάζεστε ή να μην εργάζεστε στον ίδιο οργανισμό και μπορεί 

να είναι ή να μην είναι ο άμεσα προϊστάμενος σας». 
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3.2 Ο ρόλος του μέντορα και του μεντορισμού στην εκπαίδευση 
 

Ο μεντορισμός έχει αποτελέσει κατά το παρελθόν έντονο θέμα ενδιαφέροντος, 

μελέτης και συζήτησης σε ποικίλους τομείς όπως οι επιχειρήσεις, τα σχολεία και ο 

χώρος της εκκλησία (Myers & Anderson, 2012). Οι οργανισμοί αναγνωρίζουν όλο και 

περισσότερο τα οφέλη που σχετίζονται με καθοδήγηση σχέσεων, στις οποίες άτομα με 

προηγμένη εμπειρία και γνώση παρέχουν υποστήριξη και διευκολύνουν την ανοδική 

εξέλιξη των κατώτερων οργανωτικών μελών (Godshalk & Sosik, 2000:291).Ο 

μέντορας εμπεριέχει «μια γονεϊκή φιγούρα, ένα σύμβουλο, έναν υποστηρικτή, το 

διδακτικό μοντέλο, ένα προπονητή και καθοδηγητή» (Ηall et all. 2008:328). 

 O θεσμός του μέντορα κάνει την εμφάνιση του στην εκπαίδευση στα τέλη της 

δεκαετίας του ’80 με αρχές του ’90 σε πολλές χώρες του εξωτερικού (Moskowitz & 

Stephens,1997), όπου αποτέλεσε μεταρρυθμιστικό μέςω της διδασκαλίας και της 

εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (Cherian, 2007). Ο μεντορισμός εμφανίστηκε ως 

στρατηγική επαγγελματικής ανάπτυξης, αντιπροσωπεύοντας τη αναβάθμιση της 

ανοργάνωτης έναρξης της διδακτικής σταδιοδρομίας, σχετίστηκε με την εκπαίδευση 

των εκπαιδευτικών, προσανατολίζοντας τις επιλογές της εκπαιδευτικής πολιτικής στη 

λογική της επί τόπου ενίσχυσης το πρώτο διδακτικό έτος (Παπά & Ιορδανίδης, 

2017:114). 

Τις τελευταίες δεκαετίες όλο και περισσότεροι ερευνητές από διάφορες χώρες 

του κόσμου, επικεντρώνονται σε ό,τι αφορά στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

διευθυντικών στελεχών στην εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα από 

τις έρευνες που διεξήχθησαν, δίνουν πολύ σημαντικά δεδομένα ως προς το 

συγκεκριμένο αντικείμενο, καταδεικνύοντας μέσα από τα αποτελέσματα των ερευνών, 

την ανάγκη για ευρύτερη και συστηματικότερη χρήση και εφαρμογής της μεντορικής 

σχέσης, τόσο στα επίδοξα διευθυντά στελέχη της εκπαίδευσης, όσο και στα εν ενεργεία 

(Αδάμος, Βαλκάνος, Φραγκούλης & Ανδρούστου, 2015:19). Σύμφωνα με τις έρευνες 

που παρατίθενται στον Κουγιουμτζή (2018:71), από τους Everston & Smithey (2000), 

Breaux & Wrong (2003), Roehrig et al. (2008), Davis & Higdon (2008) και Stanulis & 

Floden (2009), απέδειξαν ότι οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί που παίρνουν την 

επαρκή καθοδήγηση, διαχειρίζονται με ευχέρεια τα προβλήματα που ανακύπτουν μέσα 

στην σχολική ζωή. Οι Harryson, Dymoke και Pell (2006) ισχυρίζονται ότι οι μέντορες 
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έχουν την ευθύνη να κάνουν αλλαγές όσον αφορά τις επαγγελματικές πεποιθήσεις, τις 

αξίες και τις συμπεριφορές των καθοδηγούμενων, ως εκπαιδευτικό στόχο. 

 Όπως αναφέρουν οι Παπά και Ιορδανίδης (2017:113), ο ρόλος του μέντορα 

καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, αφού περιλαμβάνει την 

υποστήριξη και την καθοδήγηση, που διευκολύνουν την μετάβαση ενός νεότερου 

εκπαιδευτικού από την φοιτητική του ιδιότητα στην επαγγελματική και αντίστοιχα 

στην ενεργοποίηση της επαγγελματικής επαναδιαπραγμάτευσης του εμπειρότερου.   

Το mentoring ουσιαστικά γεφυρώνει στην εκπαίδευση, το χάσμα ανάμεσα στις 

πανεπιστημιακές σχολές και την επαγγελματική πραγματικότητα (Bullough, 

2005:144). Οι Boreen και Niday (2001) παρατηρούν, πως το mentoring είναι σίγουρα 

κάτι περισσότερο από μια ευκαιριακή προσφορά συμβουλών, τονίζοντας ότι αποτελεί 

μια αμφίδρομη επικοινωνία μηνυμάτων, μέσω της ακρόασης και της διατύπωσης 

ερωτήσεων. Οι Παπά και Ιορδανίδης (2017:115) ανασκοπώντας τη βιβλιογραφία 

διακρίνουν τον μέντορα: «α) οι μέντορες, που έχουν βάση το σχολείο (school-based 

mentors), ως αποτελεσματικοί στην ανάπτυξη διδακτικού μεθοδολογικού προφίλ, β) οι 

δάσκαλοι - μέντορες (ένας εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το ρόλο του μέντορα) και οι 

θεματικοί μεθοδολογικοί δάσκαλοι (trainees rated teacher-mentors and subject method 

tutors), δηλαδή οι εξειδικευμένοι μέντορες σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.». 

Ο ρόλος του μέντορα ως πρότυπο εκπαιδευτικού, παραπέμπει στην μάθηση 

μέσω της παρατήρησης και της μίμησης και τη χρήση μέσω της γνωστικής μαθητείας 

με τη βοήθεια σκαλωσιάς και πηγάζει από το μεντορικό μοντέλο της γνωστικής 

μαθητείας. Ο μέντορας λειτουργεί και ως χορηγός γνώσης, αφού απαιτεί χρήση 

ευρημάτων της διδακτικής έρευνας, πηγάζοντας από το μεντορικό μοντέλο της 

εφαρμοσμένης επιστήμης. Ο ρόλος του επίσης ως εκπαιδευτή, παραπέμπει στην 

μετασχηματίζουσα μάθηση και πηγάζει από το μεντορικό μοντέλο του αναστοχασμού. 

Ο ρόλος του ως υποστηρικτής κρίνεται απαραίτητος σε όλα τα μεντορικά μοντέλα του 

αναστοχασμού (Σαλβαράς, 2013:185). Επιπλέον, ο ρόλος του είναι διαδικαστικός, 

αφού γίνεται παρατηρητής και συμμετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία, σύμβουλος 

του ασκούμενου και μετά από κάθε παρατήρηση του σταδιακά αναπτύσσει την 

ικανότητα του αναστοχασμού και της αυτοαξιολόγησης, και τέλος γίνεται αξιολογητής 

αφού αξιολογεί τις διδακτικές ικανότητες του μαθητευομένου του (Μπαγάκης & 

Τσίγκου, 2017: 76-77). 
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Ο σκοπός που εξυπηρετεί το mentoring στην εκπαίδευση είναι να ενισχύσει τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες, όπως επίσης και την συναισθηματική ευφυΐα των 

εκπαιδευτικών γενικότερα, αφού είναι βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη καλών 

διδακτικών πρακτικών (Day,1999:4). Έχοντας έναν έμπειρο καθοδηγητή σε μία 

σχολική μονάδα, ο οποίος λειτουργεί στα πλαίσια των ευθυνών που του δόθηκαν ως 

προς το να κατευθύνει λιγότερο έμπειρους εκπαιδευτικούς, τότε εξασφαλίζεται η 

ομαλότητα της διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μιας και το mentoring 

απαρτίζεται από περίπλοκες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, που προκύπτουν από την 

αλληλεπίδραση των mentor και protégé, οι οποίοι διαπραγματεύονται διάφορους 

επαγγελματικούς σκοπούς (Fairbanks, 2000:107). Σίγουρα όμως σημαντικός 

παράγοντας πέρα από την ενσωμάτωση του νεότερου εκπαιδευτικού και τα οφέλη τα 

οποία λαμβάνει, είναι και η μείωση του επαγγελματικού στρες, υποστηρίζοντας την 

συνεργατικότητα μέσα στο σχολείο (Carter & Francis, 2001). 

Ενισχύοντας την άποψη για την εφαρμογή προγραμμάτων mentoring στην 

εκπαίδευση και το συνδυασμό του με την άμεση βελτίωση του επιπέδου της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης, η Feiman-Nemser (2001:1013) αναφέρει σχετικά: «μετά 

από δεκαετίες σχολικών μεταρρυθμίσεων, έχει οικοδομηθεί η πεποίθηση ότι η ποιότητα 

των σχολείων της πατρίδας μας εξαρτάται από την ποιότητα-επίπεδο των εκπαιδευτικών 

της πατρίδας μας. Οι υπεύθυνοι της χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και οι 

εκπαιδευτικοί κατέληξαν πως ό,τι μαθαίνουν οι μαθητές έχει άμεση σχέση με το πώς 

διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί. Το τι και το πώς διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί εξαρτάται από 

τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις υποχρεώσεις που φέρνουν (μαζί) στη διδασκαλία τους, 

αλλά και τις ευκαιρίες που έχουν να συνεχίζουν να μαθαίνουν μέσα από την δική τους 

πρακτική». 

Τα οφέλη καθώς και οι σκοποί που εξυπηρετεί η εφαρμογή του mentoring στην 

εκπαιδευτική πραγματικότητα, συγκλίνουν στην αποτελεσματικότερη και ομαλότερη 

μετάβαση ενός νεότερου εκπαιδευτικού στην επαγγελματική του εξέλιξη και 

σταδιοδρομία. Μέσω της αλληλεπίδραση της μεντορικής σχέσης ανάμεσα στον mentor 

και τον protégé, ενσωματώνονται δύο βασικές έννοιες, της υποστήριξης και της 

επαγγελματικής ανάπτυξης, αποτελώντας μία δυναμικά ισχυρή στρατηγική ανάπτυξης 

που μπορεί να προσφέρει οφέλη όχι μόνο σε αυτούς αλλά και στον οργανισμό δίνοντας 

πολλές ευκαιρίες σε όλους τους συμμετέχοντες και τους εμπλεκόμενους (Αδάμος, 

Βαλκάνος, Φραγκούλης & Ανδρούστου, 2015:211). 
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3.3 Μεντορικά μοντέλα 
 

Τα μεντορικά βασίστηκαν σε διάφορες θεωρίες διδακτικής και αναλύονται με 

βάση τα τρία βασικότερα κατά τον Σαλβαρά (2013:187-193): 

1) Το μεντορικό μοντέλο της γνωστικής μαθητείας. Είναι στηριγμένο στην 

μιμητική μάθηση μέσω προτύπου και τη φθίνουσα καθοδήγηση. Αυτό 

σημαίνει ότι ο νεότερος μαθαίνει παρατηρώντας στο πλάι ενός 

εμπειρότερου εκπαιδευτικού. Ο μέντορας σε αυτήν την περίπτωση 

λειτουργεί ως πρότυπο μίμησης, αφού εξηγεί κάθε βήμα του, 

αναπτύσσοντας ένα προσωπικό δεσμό με τον μαθητευόμενο. Ο 

μαθητευόμενος στην αρχή λειτουργεί εκτελεστικά στις οδηγίες του 

καθοδηγητή, σε μια προσπάθεια εξομοίωσης του προτύπου του και ύστερα 

λειτουργούν αμοιβαία και τέλος λειτουργεί μόνος του με αυτοέλεγχο. Το 

μοντέλο ακολουθεί την διαδικασία: α) παρατήρηση, β) εξωτερική 

καθοδήγηση, με χρήση οδηγιών και ανατροφοδότησης, γ) εννοιολογική 

υποστήριξη, με τη χρήση κριτικής αποτίμησης και στρατηγικών 

διδασκαλίας,  δ) ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων, αναπτύσσουν 

κριτική στο τι κάνουν και στην συνέχεια εργάζονται με αυτοέλεγχο, ε) 

διερεύνηση νέων τρόπων εφαρμογής στην πράξη (2013:187-188).  

2) Το μεντορικό μοντέλο της εφαρμοσμένης επιστήμης. Το μοντέλο αυτό 

στηρίζεται στη θεωρία και την πρακτική της διδασκαλίας. Πρόκειται για 

εφαρμογή των θεωριών της διδασκαλίας στην εκπαιδευτική πράξη, αφού η 

διδασκαλία εκλαμβάνεται ως επιστήμη, βασισμένη στην θεωρία και 

λειτουργεί η θεωρία ως εργαλείο κατανόησης της διδασκαλίας. Η θεωρίες 

για την διδασκαλία ταξινομούνται σε τέσσερεις ομάδες, του 

συμπεριφορισμού, του κοινωνικο-γνωστικού συμπεριφορισμού, του 

γνωστικού/δομισμού  και του εποικοδομιτισμού. Οι θεωρίας διδασκαλίας 

κινούνται μέσα από την παρατήρηση, καθώς οι παρατηρήσεις για τις αιτίες 

και τα αποτελέσματα συσσωρεύονται και οι θεωρίες λειτουργούν 

ερμηνευτικά είτε διαψεύδοντας είτε επιβεβαιώνοντας. Το μοντέλο με το 

μέντορα ως χορηγό της γνώσης ακολουθεί τα βήματα, α) ανάλυση θεωριών 

διδασκαλίας, με παραδοχές από την φύση της γνώσης, τη μάθηση, την 

απόδοση των μαθητών κ.α., β) ανάλυση στρατηγικών διδασκαλίας, μέσω 



50 
 

σύγκρισης επιδιώξεων, διάρθρωσης των φάσεων, κατανομής, συνθηκών 

υλοποίησης και κριτικής αποτίμησης, γ) διαμόρφωση σχεδίων/πιλότων 

διδασκαλίας στις φάσεις: σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση, και δ) 

εφαρμογή των σχεδίων/πιλότων διδασκαλίας, αξιολόγηση με βάση τις 

ερευνητικές κατευθύνσεις ποιοτικής διδασκαλίας: ανθρωποπλαστικής 

αποτελεσματικότητας, ποιότητας τελικού αποτελέσματος και ικανοποίησης 

των αναγκών του πελάτη (2013:189-190).  

3) Το μεντορικό μοντέλο του αναστοχασμού , στη μετασχηματίζουσα μάθηση. 

Ο σκοπός που φανερώνεται μέσω του αναστοχασμού είναι ο 

μετασχηματισμός της προσωπικής διδακτικής θεωρίας, ώστε να δράσει 

ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες διδακτικές ανάγκες. Η προσωπική 

διδακτική θεωρία αποτελείται από ένα σύνολο παραδοχών για τις 

οργανωτικές ανάγκες του διδακτικού γίγνεσθαι. Είναι προϊόν της 

κοσμοαντίληψης των εκπαιδευτικών, με βάση την εμπειρία, των προτύπων 

και των δεδομένων που έχει διαμορφώσει η κοινωνική ολότητα. 

Προσωπική διδακτική θεωρία μεταφέρουν οι φοιτητές στην πρακτική τους 

άσκηση και οι νεοδιοριζόμενοι, που ασκούνται για την απόκτηση 

δεξιοτήτων από τον μέντορα. Η ένταξη τους στο διδακτικό γίγνεσθαι 

συμβαίνει με την συνάρτηση παραδοχών. Η προσωπική διδακτική θεωρία 

ως δομή παραδοχών και προσδοκιών μέσω των μαθητευομένων εξηγούν 

κατηγοριοποιούν και κρίνουν το διδακτικό γίγνεσθαι μπορεί να 

αναπαλαιωθεί και όταν έμπειροι και άπειροι βρεθούν αντιμέτωποι 

συμβαίνει πραγμάτευση διλημμάτων επιλογών (λειτουργούν ως έναυσμα 

για το μετασχηματισμό των παραδοχών), σύγκρουση ( λειτουργούν ως 

έναυσμα για μετασχηματισμό των παραδοχών) και νοηματοδότηση. Το εν 

λόγω μοντέλο του αναστοχασμού και ο ρόλος του μέντορα ακολουθεί τα 

εξής βήματα: α) νοηματοδότηση-στοχαστικός διάλογος, διερεύνηση της 

προσωπικής διδακτικής θεωρίας με χρήση ερωτηματολογίου και 

κατασκευή διδακτικού προφίλ των μαθητευομένων, β) σύγκρουση-

στοχαστικός διάλογος, πραγμάτευση διλημμάτων επιλογών που 

αναφέρονται στην φύση της γνώσης, μάθηση κ.α., γ) μετασχηματισμός-

στοχαστικός διάλογος, κατασκευή θεωριών, δ) κατασκευή φάσματος των 

διδακτικών δεξιοτήτων με τη βοήθεια μεθοδολογικών εργαλείων όπως: 
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προσανατολιστικών κειμένων, κάρτες με διδακτικές ενέργειες και 

μαθητικές δραστηριότητες και κειμένων τεκμηρίωσης, ε) κατασκευή 

σχεδίων/πιλότων διδασκαλίας, με φάσεις: σχεδιασμός, διεξαγωγή και 

αξιολόγηση, στ) εφαρμογή των σχεδίων/πιλότων διδασκαλίας, συγκέντρωση 

στοιχείων με βάση την παρατήρηση, τεστ και δεικτών ποιότητας 

διδασκαλίας, και ζ) διαλεκτικοποίηση σκέψης, κριτική αποτίμηση και 

στάθμιση συμφερόντων (2013:190-193). 

 

3.4 Τα οφέλη του mentoring 
 

Τα προγράμματα που εφαρμόζονται στον θεσμό του mentoring, αποβλέπουν 

στην ομαλή ένταξη των νεότερων εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση, με προϋπόθεση 

αντίστοιχα η εκπαιδευτική κοινότητα να είναι έτοιμη, ώστε να το δεχτεί (Ξενάκη & 

Κουγιουμτζής, 2018:149). 

Οι Gilles & Wilson (2004), Singh, Bains & Vinnicombe (2002), Klinge, (2015) 

και Johnson (2015), έπειτα από τις έρευνες που πραγματοποίησαν σχετικά με τα οφέλη 

της εφαρμογής προγραμμάτων mentoring στην εκπαίδευση, καταλήγουν όλοι στο 

συμπέρασμα ότι τόσο ο καθοδηγούμενος όσο και ο μέντορας κερδίζουν εξίσου και 

τόνισαν ότι ακόμα και ο οργανισμός που εφαρμόζεται, δηλαδή τα εκπαιδευτικά 

συστήματα και τα σχολεία επωφελήθηκαν. 

Οι Phillips και Fragoulis (2010:203), θέλοντας να επισημάνουν τα οφέλη 

καθοδήγησης μέσω του mentoring για το ίδιο τον καθοδηγούμενο. Πιο συγκεκριμένα, 

αναφερόμενοι στο mentoring  υποστηρίζουν ότι προωθεί μια επαγγελματική σχέση, 

μέσω της οποίας ενθαρρύνεται η καθοδήγηση και η υποστήριξη, ενισχύει την 

αυτοπεποίθηση ενός νέου στο επάγγελμα μέσω της εξοικείωσης, προκαλεί τους 

καθοδηγούμενους να εξελιχθούν αναλαμβάνοντας ευθύνες, να βάλουν νέους στόχους, 

να κατακτήσουν υψηλότερα πρότυπα τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. 

Επιπλέον το mentoring παρέχει ένα φόρουμ για διάλογο σχετικά με τα επαγγελματικά 

θέματα όπου αναζητούνται και λαμβάνουν συμβουλές σχετικά τον τρόπο 

εξισορρόπησης των νέων ευθυνών. Ακόμα φέρνει πιο κοντά έναν έμπειρο με έναν 

άπειρο επαγγελματία, παρέχει μοντελοποίηση ρόλων για την ηγεσία, αναπτύσσει 

αυξημένες ικανότητες και ενισχυμένες διαπροσωπικές δεξιότητες ενώ αντικατοπτρίζει 
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τη δέσμευση των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών για προσωπική και επαγγελματική 

ανάπτυξη. 

Οι Ξενάκη & Κουγιουμτζής (2018:149-150), αναφέρουν την έρευνα της Blaya 

(2002), η οποία διεξήχθη σε σχολεία της Βρετανίας, όπου σε περιόδους δυσκολιών που 

ανέκυψαν προβλήματα, κατάφεραν να τα ξεπεράσουν εξαιτίας της αλληλέγγυας 

στάσης και της υποστηρικτικής θέσης που πήραν απέναντι στους νεότερους 

εκπαιδευτικούς. Επιπροσθέτως, αυτό επιτεύχθηκε επειδή οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί είχαν 

αναπτύξει διαπροσωπικές σχέσης και ενδιαφέρονταν για το εκπαιδευτικό ίδρυμα που 

υπηρετούσαν, έτσι με την καλλιέργεια του mentoring διαμορφώθηκε η έννοια της 

κοινότητας σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό. Ανάλογη που πραγματοποίησαν οι 

Fletcher και Barrett (2004), σε εβδομήντα νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς στην 

Καλιφόρνια, αποδεικνύοντας πως το σύνολο των ερωτηθέντων θεώρησε καθοριστικής 

σημασίας, τη βοήθεια του μέντορα, σε ότι έχει να κάνει σχέση με την προσωπική τους 

βελτίωση σε διδακτικές δεξιότητες και την ανάπτυξη στρατηγικών.  

Κάνοντας λόγω για τα οφέλη που αποκομίζει ο μέντορας οι Phillips και 

Fragoulis (2010:203), αναφέρουν ότι δημιουργεί ευκαιρίες στους έμπειρους 

επαγγελματίες να ενισχύσουν της υπάρχουσες γνώσεων και  ταυτόχρονα να 

βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας. Επιπλέον τους δίνεται η ευκαιρία βελτίωσης 

των ηγετικών τους ικανοτήτων, της διδασκαλίας και της καθοδήγησης, ενθαρρύνοντας 

τους να γίνουν καλύτεροι επαγγελματίες. Παρέχει την δυνατότητα συνεργασιών, αφού 

προωθεί την συλλογικότητα με νέα δίκτυα και άλλους επαγγελματίες και ιδρύματα. 

Επίσης παρέχει εγγενή ικανοποίηση, με την παροχή βοήθειας σε έναν αναδυόμενο 

επαγγελματία, δίνοντας του δυνατότητες εξέλιξης. Μέσω της συμβουλευτικής 

καθοδήγησης ο μέντορας δείχνει επαγγελματισμό και αφοσίωση στην προσωπική και 

επαγγελματική ανάπτυξη τόσο του εαυτού του όσο και των συναδέλφων του. Και 

προωθεί την επαγγελματική αναγνώριση των συμβούλων, για τη δέσμευσή τους να 

αναπτύξουν τα ταλέντα των νέων επαγγελματιών. 

Επιπλέον είναι σημαντικό το όφελος που αποκομίζει ο μέντορας, μέσω τις 

συνεργασίας του με τον καθοδηγούμενο και το ανάλογο Πανεπιστήμιο. Ο μέντορας 

αναπτύσσει παιδαγωγικό λόγο, επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες, και 

τέλος έρχεται σε επαφή με νέες ιδέες και πρακτικές, πέρα από τις ήδη γνωστές του. 

Μέσω της ανάλυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των παιδαγωγικών πρακτικών, 
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δίνοντας απαντήσεις στα ερωτήματα των ασκούμενων, πραγματοποιεί συνείδηση των 

δικών του πρακτικών, αναπτύσσοντας αναστοχαστικές και αυτοαξιολογητηκές 

ικανότητες ( Μπαγάκης & Τσίγκου, 2017: 77).  

Οι Harris & Crocker (2003:73) αναφερόμενοι στην δια βίου μάθηση και τις 

ευκαιρίας που τους παρέχονται σχολιάζουν, ότι οι μέντορες επιτυγχάνουν στην 

αυτοαξιολόγηση τους, τις δικές τους διαισθητικές διαδικασίες ερμηνεύοντας τις και 

αναστοχαζόμενοι σχετικά με το έργο τους, ώστε να το επεξηγήσουν και να  μεταφέρουν 

τα αποτελέσματα του αναστοχασμού τους στους καθοδηγούμενούς τους.  

Επίσης, δημιουργεί το αίσθημα της πληρότητας του μέντορα καθώς 

αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να φανεί χρήσιμος σε ένα νεότερο συνάδελφο του 

εκπαιδευτικό, που ξεκινά τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Σίγουρα όμως 

συμβάλει και στο όφελος της απόκτηση ενός ακόμα φίλου και μέσω της μεντορικής, ο 

μέντορας να αδράξει την ευκαιρία και να διερευνήσει αναστοχαστικά τις δικές του 

πεποιθήσεις και την πρακτική του ως εκπαιδευτικού (Ανδρούτσου & Τσάφος, 

2013:384). 

Όσον αφορά τα οφέλη του οργανισμού Phillips & Fragoulis (2010:203) 

υποστηρίζουν ότι συμβάλλει σε ένα θετικό οργανωτικό κλίμα, προάγοντας μια πιο 

καθαρή αντίληψη για τις επαγγελματικές ευθύνες και τις προσδοκίες. Πέραν αυτών, 

δύναται να αυξήσει την ικανοποίηση και τη διατήρηση των εργαζομένων, μειώνοντας 

την αίσθηση απομόνωσης ενός νέου υπαλλήλου. Μπορεί να οδηγήσει στην βελτίωση 

της απόδοση εργασίας των εργαζομένων, να συμβάλει στην ανάπτυξη της μάθησης και 

να οδηγήσει στην καλύτερη εκπαίδευση του προσωπικού του οργανισμού. Παράλληλα, 

αντανακλά στην επένδυση της επαγγελματικής ανάπτυξη των εργαζομένων και με αυτό 

τον τρόπο μπορεί να αυξήσει την αφοσίωση των εργαζομένων. Προωθεί μια θετική 

εικόνα του οργανισμού και αντανακλά τις εργασιακές αξίες. Επίσης, συμβάλλει στην 

ανάπτυξη συνεργασιών ή συμμάχων που μπορεί να είναι χρήσιμες για το μέλλον του 

οργανισμού και  μέσω της αποτελεσματικής καθοδήγηση, μπορεί να αναδειχθεί ένα 

από τα καλύτερα εργαλεία για την οικοδόμηση της ποικιλομορφίας. 

Η Long (2010) στην έρευνα της υποστηρίζει, ότι δημιουργώντας συνεργατικού 

τύπου κοινότητες μάθησης και μέσα σε αυτούς η μεντορική των νεότερων 

εκπαιδευτικών, ενσωματώνεται στην επαγγελματική μάθηση του συνόλου των 

εκπαιδευτικών του οργανισμού, αυτό θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα στα σχολεία αυτά, 
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να δοθούν ευκαιρίες ώστε να καταστούν δραστήριοι και ενεργητικοί παράγοντες 

αλλαγής. Μάλιστα, προωθεί το mentoring με σκοπό, την ευρύτερη χρήση του στα 

δίκτυα επαγγελματικής εκμάθησης του σχολείου και  να μην απευθύνεται μόνο στους 

νέους εκπαιδευτικούς αλλά σε ολόκληρο το σχολείο, ώστε να γίνει αφορμή αλλαγή και 

ανανέωση. 

Σε αυτή τη λογική η Desselle (2012) προτείνει την διεύρυνση του mentoring 

στον εκπαιδευτικό οργανισμό, για να μην επωφελούνται μόνο ο mentor και ο  protégé,   

περιορίζοντας την ανάπτυξη του οργανισμού. Κάνει λόγο για το πόσο το mentoring  

επηρεάζει πολλούς τομείς ενδιαφέροντος σε ολόκληρο τον οργανισμό, δίνοντας 

παραδείγματα όπως την  ανάπτυξη, την ποιότητα της επαγγελματικής ζωής, την 

πρόσληψη, τη διατήρηση, την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και τη δέσμευση. Και ο 

Σαλβαράς (2013) αντίστοιχα, υποστηρίζει ότι με την προώθηση του mentoring στον 

οργανισμό, βελτιώνεται το κλίμα εντός της σχολικής κοινότητας.  

Στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα της Darling-Hammond (2003), 

απέδειξαν πως καλά εκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στη 

μάθηση των παιδιών. Όπως επίσης και η έρευνα του Wong (2004) ισχυρίζεται πως οι 

εκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί είναι και αποτελεσματικοί και πως μια σταθερή δομημένη 

επιμόρφωση βελτιώνει τη μάθηση των μαθητών. Ταυτόχρονα συνομολογείτε ότι όχι 

μόνο ο μέντορας, ο εκπαιδευόμενος και οργανισμός έχουν οφέλη από τη καλή χρήση 

του mentoring στην εκπαίδευση, αλλά όλοι αυτοί οι παράγοντες απορρέουν τελικά 

στους μαθητές, εξελίσσοντας και βελτιώνοντας την απόδοση και την διάθεση για 

μάθηση μέσα στο σχολικό οργανισμό.  

 

3.5 Το mentoring στην Ελλάδα 
  

Με τον υπ. Αριθ. Ν.3848/2010-ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010 , του Μαΐου 2010 περί 

«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και 

αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», εισάγεται καθιερώνεται ο θεσμός  

του μέντορα στην χώρα μας.  

Πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 4 του νόμου αναφέρονται «Ο νέος εκπαιδευτικός 

υπηρετεί δυο έτη ως δόκιμος, προκειμένου να προετοιμασθεί για να αναλάβει πλήρως το 
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διδακτικό και παιδαγωγικό του έργο. Η προετοιμασία περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων 

την εξοικείωση με το εκπαιδευτικό περιβάλλον και την εισαγωγική επιμόρφωση» και 

στην συνέχεια με το άρθρο 6 « Για την καθοδήγησή του 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». Το άρθρο 7 

αναφέρει «Το περιεχόμενο, 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 που 

δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης».  

Παρά την ψήφιση του ο νόμος αυτός, αν και καινοτόμος όσον αφορά την 

εκπαιδευτική του πρωτοβουλία για το Νέο Σχολείο, δυστυχώς παραμένει 

ανεφάρμοστος και κατά συνέπεια ανενεργός. Πολλοί εκπαιδευτικοί αγνοούν ακόμα και 

την ύπαρξη του, καθώς επίσης δεν έχουν δοθεί επίσημες οδηγίες για την εφαρμογή του. 

Ουσιαστικά βρίσκεται μετέωρος χωρίς να φαίνεται η διάθεση για την εφαρμογή και 

την υλοποίηση του. Σίγουρα οι οιωνοί για την εφαρμογή του και την εξέλιξη του στην 

ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι δυσοίωνοι, αντιστρόφως ανάλογο προς 

την διεθνή χρήση του mentoring σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα ανά τον κόσμο.   

Οι Παπά και Ιορδανίδης (2017:125) προτείνουν να ερευνηθεί ενδελεχώς η 

οργάνωση των παροχών του μέντορα όπως έχει αποτυπωθεί στην διεθνή βιβλιογραφία. 

Όπως επίσης και η διερεύνηση των παραγόντων αποτελεσματικότητας σε 

συγκεκριμένα διεθνή εφαρμοσμένα προγράμματα με μετρήσιμη επιτυχία σε μια 

συνοδική σχέση με την αντίστοιχη αντίληψη των εκπαιδευτικών μέσω ατομικών ή 

ομαδικών συνεντεύξεων, ώστε να αναδυθεί ένα αποτελεσματικό πλαίσιο εφαρμογής 

συμβατό με την ελληνική εκπαίδευση.  

Σίγουρα μέσα στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα, υπάρχουν διευθυντές και 

εκπαιδευτικοί, που εξαιτίας της ευαισθησίας τους στα εκπαιδευτικά θέματα ή της 

επιμόρφωσης της οποίας οικειοθελώς συμμετείχαν, είτε ακόμα και της μαχητικότητας 

που επιδεικνύουν σε αυτά τα θέματα, άτυπα και εκούσια να κάνουν χρήση του 

mentoring. Όμως, σημασία σίγουρα έχει η άμεση κινητοποίηση των θεσμών όχι μόνο 

ως προς την θεσμοθέτηση τέτοιων ευεργετικών ευκαιριών για την παιδεία της χώρας, 

αλλά και την εφαρμογή τους εξαιτίας της προόδου που διαφαίνεται να υπάρχει και να 
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επηρεάζει διεθνώς άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, τα οποία λειτουργούν κάτω από 

συγκεκριμένες κατευθύνσεις και αποδίδουν με υψηλές αποδόσεις. 

 

3.6 H εφαρμογή του mentoring σε άλλες χώρες  
 

Πρόσφατες έρευνες των Jessen, Sonnemann, Roberts-Hull και Hunter 

(2016:41), οι οποίοι ως σκοπό είχαν να εξετάσουν όσα ήταν γνωστά σε χώρε υψηλής 

απόδοσης ως προς τα εκπαιδευτικά τους συστήματα ( Φιλανδία, Χονγκ Κονγκ, 

Σιγκαπούρη και Σαγκάη) σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη στο θεσμό του 

mentoring, διατύπωσαν τα ακόλουθα, «Σε εκπαιδευτικά συστήματα υψηλής απόδοσης, 

οι μέντορες ενθαρρύνουν τους καθηγητές να μετρήσουν την επίδοση των διδακτικών 

πρακτικών τους, στη μάθηση των μαθητών. Με συστηματικές επισκέψεις σε τάξεις και 

ανατροφοδότηση, οι mentors βοηθούν τους mentees να αναγνωρίσουν και να 

αντιμετωπίσουν καίριες περιοχές προς βελτίωση. Οι μέντορες επίσης παρέχουν γνώσεις 

επί του γνωστικού αντικειμένου καθώς και γνώσεις παιδαγωγικού περιεχομένου, 

καλλιεργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση νέων 

διδακτικών πρακτικών. Ενώ εκτός της τάξης, το mentoring μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως μηχανισμός συνεργασίας ανάμεσα σε σχολεία και περιοχές ή συστήματα, και ανάμεσα 

σε νέους και έμπειρους καθηγητές». 

Μέσω της έρευνας τους εστιάζοντας στο παράδειγμα της Σαγκάης εντόπισαν 

τα παρακάτω χαρακτηριστικά του mentoring ( οπ. Αναφ. Μπαγάκης & Τσίγκου, 

2017:20-21): 

• Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν μέντορα, ανεξάρτητα αν είναι νέοι οι 

παλιοί.  

• Οι περιοχές ευθύνης κάθε εκπαιδευτικού μοιράζονται με βάση την 

εμπειρία τους.  

• Το mentoring περιέχει τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης και 

εβδομαδιαίες επισκέψεις σε σχολεία, με εποικοδομητική κριτική. 

• Οι μέντορες που είναι καταξιωμένοι δεν εργάζονται μόνο σε ένα 

σχολείο αλλά και σε άλλες περιοχές.  
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• Οι mentees αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των mentors τους, με 

ανατροφοδότηση και δεν προάγονται στην μη θετική αξιολόγηση.  

• Οι  νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν δύο μέντορες, ένα για την 

διαχείριση της τάξης και ένα για το διδακτικό αντικείμενο. 

• Οι μέντορες μπορεί να είναι έμπειροι εκπαιδευτικοί μέσα στο σχολείο 

που διδάσκουν, ή  Master Teachers που εργάζονται πέραν της περιοχής 

τους. 

• Στο σχολείο που διδάσκουν οι mentees, οι mentors συμμετέχουν σε 

συστηματικές παρατηρήσεις μαθημάτων, τουλάχιστον μια με δύο φορές 

εβδομαδιαίος, αναπτύσσοντας σχέδια μαθήματος και φύλλα 

αξιολόγησης.  

• Οι νέοι εκπαιδευτικοί επισκέπτονται ένα σχολείο υψηλής απόδοσης 

στην περιοχή τους, τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα, όπου ένας 

έμπειρος εκπαιδευτικός γίνεται μέντορας του.  

• Στο τέλος του ετήσιου προγράμματος, οι νέοι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

περάσουν από διαδικασία αξιολόγησης, ώστε να αποκτήσουν πλήρη 

πιστοποίηση.  

Στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα όπως αναφέρονται οι Brondyk και Seardy 

(2013),  ο θεσμός του mentoring υλοποιείται με τον μέντορα να εκπαιδεύεται τρία 

χρόνια, στοχεύοντας όχι αποκλειστικά στην μετέπειτα μεντορική σχέση με τον νέο 

εκπαιδευτικό, αλλά και στην επέμβαση του μέντορα σε μαθητές που παρουσιάζουν 

χαμηλές επιδόσεις σε μαθησιακά θέματα. Πρόσθετα ο ρόλος του μέντορα στα γαλλικά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα διακρίνεται σε τρία επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο ως 

συμβουλευτικός  ρόλος, όπου στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς ο μέντορας 

αναλαμβάνει ένα νέο εκπαιδευτικό, τον ενημερώνει για όλα τα σχολικά θέματα και 

τους μαθητές και προσφέρει πρακτικές αποτελεσματικής παιδαγωγικής και συμβουλές. 

Ως δεύτερο ρόλο είναι συνεργατικός, δημιουργώντας κίνητρα επαγγελματικής 

ανάπτυξης, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα τον νέο εκπαιδευτικό σε νέες εκπαιδευτικές 

προκλήσεις. Επιπλέον, συμβάλει στον προγραμματισμό, προσδιορίζει τις ανάγκες του 

εκπαιδευτικού και προσαρμόζει ανάλογα το mentoring. Και ως τρίτο ρόλο έχει το 

coaching (προγύμναση), προσφέροντας την αναγκαία υποστήριξη για την 
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αποτελεσματική διαχείριση της τάξης, την επικοινωνία με τους γονείς, όπως επίσης και 

σημαντικά στοιχεία εξάσκησης του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού (Ξενάκη & 

Κουγιουμτζής,  2018: 150-151). 

Στο Οντάριο του Καναδά έγινε εφαρμογή του θεσμού του μέντορα, με άμεσο 

στόχο την βελτίωση της κατάρτισης νεοεισερχόμενων διευθυντικών στελεχών. 

Δημιούργησε ένα διετές πρόγραμμα, που στόχευσε στο να προσελκύσει κατάλληλα 

στελέχη για τη διεύθυνση των σχολείων. Όπως επίσης απέβλεπε στη στήριξη και 

επιπλέον ανάπτυξη, των διευθυντών και υποδιευθυντών και την περαιτέρω εξέλιξη 

τους. Το  Υπουργείο Παιδείας του Οντάριο συνέταξε συγκεκριμένα κριτήρια και 

προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι μέντορες, όπως η ευελιξία, τουλάχιστον τριετή 

εμπειρία, αποδεδειγμένα να είναι επιτυχημένοι, να έχουν εμπειρία στην διδασκαλία 

ενηλίκων, να επιλύουν προβλήματα, να είναι ανοιχτοί σε νέες πρακτικές κ.α.. Η 

παρακολούθηση και αξιολόγηση του μεντορισμού διευθυντών γίνεται σε τρία στάδια: 

α) μια προεισαγωγική αξιολόγηση για την διασταύρωση του κατάλληλου μέντορα προς 

τον κατάλληλο διευθυντή, β) συνάντηση γνωριμίας μεταξύ τους, ώστε να γίνει πρώτη 

αξιολόγηση των μαθησιακών αναγκών του διευθυντή και τη δημιουργία ανάλογου 

μεντορικού σχεδίου, με βάση τις αρχές του Πλαισίου Ανάπτυξης Ηγετών της επαρχίας, 

και γ) την συνεχή επικοινωνία και επαναπροσδιορισμό των μαθησιακών αναγκών στην 

διάρκεια του προγράμματος (Mentoring for Newly Appointed School Leaders, 2010). 

Οι Feiman-Nemser και οι συνεργάτες του (1999), σε  ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας, ως προς τα προγράμματα mentoring και τους νεοεισερχόμενους 

εκπαιδευτικούς στην Αμερική, καταλήγουν συμπερασματικά ό,τι στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής το mentoring αποτελεί μακράν την πιο διαδεδομένη μορφή 

υποστήριξης και ενίσχυσης των αρχάριων εκπαιδευτικών, σε πολλές περιπτώσεις τα 

προγράμματα ένταξης στις ΗΠΑ είναι συνώνυμα με τον θεσμό του mentoring. Οι 

πολιτείες που εφαρμόζουν προγράμματα μεντορικής σχέσης είναι περισσότερες από 

τριάντα (ΠΙ Κύπρου, 2008:14). Παρόμοια αποτελέσματα είχε και η έρευνα των 

Cameron, Dingle και Brooking (2007) στη Νέα Ζηλανδία. Τα ευρήματα της έρευνας 

τους έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή δείχνουν την άποψη των εκπαιδευτικών που 

συμμετείχαν σε αυτήν, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι το πιο σημαντικό όφελος για αυτούς, 

ήταν η συναισθηματική υποστήριξη και ενθάρρυνση που έλαβαν από τους μέντορές 

τους, όπως και η προσεκτική επιλογή του μέντορα τους. 
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Τέλος, και το Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζει προγράμματα καθοδήγησης από 

το 1999 πιο συγκεκριμένα στις περιοχές της Αγγλίας, Βόρειο Ιρλανδία, Σκωτία και 

Ουαλία. Θεωρεί ότι το mentoring αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στην αρχική επιμόρφωση 

και την επαγγελματική ανάπτυξη. Φορέας υλοποίησης είναι το Τμήμα Εκπαίδευσης 

και Δεξιοτήτων (DfES), όπου οι μέντορες έχουν έναν πολυδιάστατο ρόλο ως 

σύμβουλοι, δάσκαλοι, συντονιστές, μεσολαβητές, εκτιμητές και ως φύλακες του 

επαγγέλματος. Κάθε εκπαιδευτικός έχει έναν μέντορα που αναλαμβάνει την ευθύνη 

του και οι μέντορες έχουν μειωμένο διδακτικό φόρτο. Η συμμετοχή στην επιμόρφωση 

των υποψηφίων μεντόρων είναι υποχρεωτική με διάρκεια ενός έτους, με 

εξατομικευμένα προγράμματα (ΠΙ Κύπρου, 2008:13).  

 

3.7 Ανασκόπηση σχετικών ερευνών  
 

Σε διεθνές επίπεδο το mentoring δείχνει να είναι αποτελεσματικό ως προς την 

επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντών  (Hansford & Lisa, 2006; Huling &; Resta, 

2001) και ως αντίκτυπο έχει την αναβάθμιση της εκπαίδευσης ( Jensen et al, 2016). O 

θεσμός του mentoring ταυτόχρονα ενισχύει τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς να 

ενταχθούν ομαλότερα στη σχολική μονάδα (Sundli, 2007; Dahlgren & Chriac, 2009). 

Πολλές έρευνες αποφαίνονται στην ενδυνάμωση και στην επαγγελματική ανάπτυξη 

των διευθυντών και των εκπαιδευτικών μέσω του θεσμού της καθοδήγησης (Dahlgren 

& Chriac, 2009; Hudson, 2013). Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι οι 

διευθυντές εφαρμόζοντας το θεσμό του μέντορα μετασχηματίζουν τις αρχικές γνώσεις 

και αντιλήψεις τους όπως αναφέρουν στην έρευνα τους οι Frydaki και Mamoura 

(2011). 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην πολιτεία της Georgia των Η.Π.Α., που 

εφαρμόζονται προγράμματα mentoring κυρίως για τους νεοδιόριστους διευθυντές, η 

Gümüş (2019)  ασχολήθηκε με το να διερευνήσει τη διαδικασία καθοδήγησης και τα 

προγράμματα που είναι σχεδιασμένα για την επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντών 

της πρωτοβάθμιας και της μέσης εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι 

συμβάσεις καθοδήγησης γενικά το τελευταίο έτος βασίστηκαν στην οικοδόμηση 

εμπιστοσύνης μεταξύ μεντόρων και καθοδηγούμενων. Τόσο οι μέντορες όσο και οι 

μέντορες έδειξαν ότι η καθοδήγηση ήταν πολύ σημαντικό για την επαγγελματική 
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ανάπτυξη νέων διευθυντών σχολείου. Τα αποτελέσματα έδειξε ότι οι μέντορες 

θεωρούνταν κρίσιμοι συνεργάτες υποστήριξης για νέους διευθυντές που τους βοήθησε 

να συνηθίσουν στις δουλειές τους και τους έδωσαν πολύτιμη καθοδήγηση. 

Οι Bush & Coleman (1995) μέσα από την έρευνα τους αναπτύσσουν την άποψη 

ότι η καθοδήγηση είναι ένας σημαντικός τρόπος επαγγελματικής ανάπτυξης σε πολλές 

χώρες.  Συγκεκριμένα, η έρευνα τους αναφέρει τα ευρήματα μιας πτυχής ενός μεγάλου 

εθνικού ερευνητικού προγράμματος για την καθοδήγηση και την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών στην Αγγλία και την Ουαλία. Θεωρεί τη φύση και το σκοπό του 

mentoring και εξετάζει το «ταίριασμα» μεταξύ του μέντορα και του νέου 

διευθυντή. Γίνεται εκτενής αναφορά στα οφέλη της καθοδήγησης για νέους διευθυντές, 

μέντορες και το εκπαιδευτικό σύστημα και εκθέτει συγκεκριμένους περιορισμούς 

αυτής της προσέγγισης στην επαγγελματική ανάπτυξη. Παρουσιάζει αρκετά 

εννοιολογικά μοντέλα της σχέσης του μέντορα. 

Βασιζόμενοι στην έρευνα τους οι Grissom και Harrington (2010), απέδειξαν 

πως οι διευθυντές που επενδύουν σε πανεπιστημιακά μαθήματα καλλιεργώντας μέσω 

αυτού του τρόπου την επαγγελματική τους ανάπτυξη,  κατά την αξιολόγηση τους από 

τους φορείς πήραν χαμηλές αξιολογήσεις. Αντίθετα, η συμμετοχή σε επίσημα 

προγράμματα mentoring σχετίζεται με υψηλότερες βαθμολογίες.  

Σχετικές έρευνες των Davis και Higdon (2008) και Stanulis και Floden (2009), 

επιβεβαιώνουν το γεγονός της ευχερέστερης διαχείρισης προβλημάτων σε ζητήματα 

εκπαιδευτικά από τους νεοεισερχόμενους και οι Kapadia με τους συνεργάτες της 

(2007) όπως και οι Hahs- Vaughn και Scherff (2008), τονίζουν την ενίσχυση για 

παραμονή στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού μέσω του mentoring στις έρευνες τους. 

Άλλωστε, το mentoring περιλαμβάνει την παροχή επαγγελματικής και προσωπικής 

ανάπτυξης (Vikaraman et al, 2017).  

 

3.8 Αναγκαιότητα της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη του Mentoring 
 

Οι Μπαγάκης και Τσίγκου (2017:77), υποστηρίζουν ότι για να γίνει κάποιος 

εκπαιδευτικός μέντορας ενός νεότερου εκπαιδευτικού, δεν αρκεί μόνο η πολυετή 

διδακτική εμπειρία, αφού χρειάζεται συστηματική και εξειδικευμένη εκπαίδευση σε 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Marianne%20Coleman
https://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchcode=Sharmini+Siva++Vikaraman&searchfield=authors&page=1
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τεχνικές κατάρτισης, παρακολούθησης αλλά και αξιολόγησης. Αναφέρονται μάλιστα 

στην έρευνα των Αpson και Fransson (2015), οι οποίοι παρατηρούν μέσω της δικιάς 

τους ερευνητικής προσπάθειας, ότι ενώ είναι διαθέσιμη πληθώρα βιβλιογραφία,  

έρευνες σχετικές όμως με τη διαδικασία του mentoring, που αποδεικνύουν την 

επαγγελματική ανάπτυξη και την ανάπτυξη τεχνικών και δεξιοτήτων μέσω της 

επιμόρφωσης είναι λιγοστές. Επιπλέον έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι σε χώρες που είναι 

ανεπτυγμένος ο θεσμός του μεντορισμού μέσω θεσμοθετημένων προγραμμάτων, δεν 

υπάρχουν προγράμματα επιμόρφωσης τους. 

Σύμφωνα με έρευνες που παραθέτει ο Κουγιουμτζής (2018:73), τα  θετικά 

αποτελέσματα ύστερα από την εφαρμογή του mentoring στην εκπαίδευση είναι η 

υψηλότερη ικανοποίηση από την εργασία των νέων εκπαιδευτικών και διατήρηση της 

εργασίας τους, επειδή σε πολλές χώρες παρατηρείται η διαρροή των νεοεισερχόμενων. 

Η επιτυχημένη εξοικείωση του εκπαιδευτικού με διδακτικές πρακτικές στην τάξη. Οι 

καλύτερες επιδόσεις των μαθητών. Η διασφάλιση φερεγγυότητας μαθητών απέναντι 

στις υποχρεώσεις τους. Η επιτυχής διαχείριση της τάξης. Η διαμόρφωση θετικού 

κλήματος και η χρήση αποτελεσματικών διδακτικών πρακτικών. 

Πίσω από τη συστηματικής και κατάλληλη επιμόρφωση των μεντόρων, 

κρίνεται το ποσοστό της επιτυχίας της σχέσης με τον εκπαιδευόμενο. Η αναπαραγωγή 

και έκθεση σε παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας δεν αποδίδου, για αυτό η έκθεση 

σε νέες τεχνικές και μεθόδους κρίνονται απαραίτητες για την ουσιαστική προσφορά 

των μεντόρων (Μπαγάκης & Τσίγκου, 2017:78).   

Ο υποψήφιος μέντορας, για να αναλάβει νέους εκπαιδευτικούς είναι αναγκαίο 

να εκπαιδεύεται σε όλες τις περιοχές του έργου τους. Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση 

στην προγύμναση των protégé, αλλά και στην αξιολόγηση της επίδοσης τους, μίας και 

θα πρέπει να γνωρίζει τα στάδια ανάπτυξης της επίδοσης των ασκουμένων, τις 

ανησυχίες και τις ανάγκες των νεότερων. Σίγουρα πέραν αυτοίς, είναι απαραίτητη και 

η επιμόρφωση σε θέματα προσέγγισης και παρατήρησης στην τάξη, στην ανάπτυξη 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων, σε δεξιότητες ψυχολογικής και συναισθηματικής 

υποστήριξης (Μπαγάκης & Τσίγκου, 2017:78).  

Τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχουν 

σημαντικές ελλείψεις ως προς την υποστελέχωση στελέχη. Όπως αναφέρει και ο 

Μλεκάνης (2015), οι εκπαιδευτικοί σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα επαγγέλματα, δεν 
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τους παρέχεται η δυνατότητα προσαρμογής πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους. 

Πέρα από αυτό, αντίστοιχα δεν τους δίνεται η ευκαιρία στην ελληνική πραγματικότητα, 

να οργανωθούν ώστε να ασκηθούν τα καθήκοντα τους, διπλά σε ένα πιο έμπειρο 

εκπαιδευτικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί να 

αναλαμβάνουν αμέσως καθήκοντά και ταυτόχρονα καλούνται να φέρουν εις πέρας το 

εκπαιδευτικό έργο, χωρίς πολλές φορές να έχουν την ανάλογη εμπειρία. Σε πολλές 

περιπτώσεις μάλιστα, επωμίζονται τα δυσκολότερα ή τα μεγαλύτερα τμήματα του 

σχολείου. Έτσι, οι νέοι εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι με πολύπλοκες και 

σοβαρές ευθύνες (Ambrosetti & Dekkers, 2010).  

Σήμερα παρά ποτέ είναι αναγκαία η εφαρμογή του ρόλου του μέντορα εξαιτίας 

των σοβαρών συνθηκών που έχουν επιφέρει οι πολιτικές της χώρας στην εκπαίδευση. 

Αναπληρωτές κάθε χρόνο, αλλάζουν συνεχώς σχολικά περιβάλλοντα από το ένα μέρος 

της χώρας στο άλλο και πόσοι άλλοι καλούνται σε ελάχιστο χρόνο και χωρίς εμπειρία 

να αναλάβουν καθήκοντα. Αυτό δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τους νέους 

εκπαιδευτικούς, αφού δεν τους δίνει η πολιτεία τα ανάλογα εφόδια να ανταπεξέλθουν 

στον ρόλο τους. Σίγουρα όμως ακόμα και με την εφαρμογή ενός προγράμματος 

μεντορισμού για του διευθυντές των σχολικών μονάδων, θα πρέπει να είναι κατάλληλα 

σχεδιασμένο, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε ενός ξεχωριστά αλλά και 

του συνόλου. 

Οι Achinstein & Davis (2014) επισημαίνουν τι είναι απαραίτητο να 

συμπεριλαμβάνει ένα πρόγραμμα mentoring διευθυντών σχολικών μονάδων: α) 

καθορισμένους μετρήσιμων στόχων, β) την κοινή αποδοχή του προγράμματος από όλη 

την ιεραρχία, ως επίσημη μορφή εκπαίδευσης και κατάρτισης των διευθυντών, γ) την 

ενσωμάτωση του προγράμματος μεντορισμού με προσαρμογή, στα υπάρχοντα 

προγράμματα κατάρτισης στελεχών της εκπαίδευσης, δ) την ασφαλή δέσμευση και 

συμμετοχή των ενδιαφερομένων, ε) υποχρεωτικά την οριοθέτηση του χρόνου 

διεξαγωγής του προγράμματος, στ) πιλοτικές συναντήσεις πριν την πραγματοποίηση 

του προγράμματος μεταξύ μέντορα και μαθητευόμενου, ζ) την πληροφόρηση και τη 

δημιουργία δράσεων μέσω εργαστηρίων ή σεμιναρίων, σχετικά με την έναρξη του 

θεσμού, η) την επεξήγηση  σχετικά με προβλήματα και κινδύνους που μπορεί να 

ανακύψουν, και θ) την ουσιαστική αντίληψη για την κατανόηση του μέντορα και του 

μαθητευόμενου, για το τι αναμένεται από αυτούς. 
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Η αναγκαιότητα του θεσμού του mentoring είναι επιτακτική αφού τα οφέλη του 

μέσα από την χρήση του, δείχνουν να αναβαθμίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα των 

χωρών που το εφαρμόζουν. Σίγουρα μόνο με την απλή αναπαραγωγή των στερεοτύπων 

ιδεών, δεν μπορεί να εφαρμοστεί και βασικός παράγοντας για την εφαρμογή του είναι 

οι ίδιοι οι διευθυντές να ρίξουν το βάρος της αλλαγής σε νέες προκλήσεις, 

εμπιστευόμενοι τις σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες.  

 

3.9 Σύνοψη Κεφαλαίου 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής, βασικό θέμα ήταν ο θεσμός του 

μέντορα. Σε αυτή τη λογική έγινε μία απόπειρα ανάδειξης του περιεχομένου βασικών 

εννοιών που διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο ως προς το θεωρητικό υπόβαθρο της 

παρούσας εργασίας. Μέσα από τον πλουραλισμό των ορισμών και των προσεγγίσεων 

που έχουν διατυπωθεί για τον μέντορα, αποδείχτηκε πως κοινή συνισταμένη του 

τρόπου γεφύρωσης της έννοιας αυτής, είναι η αλλαγή και η εξέλιξη του ατόμου, κάτω 

από την καθοδήγηση ενός εμπειρότερου. Τόσο ο μέντορας όσο και ο καθοδηγούμενος 

κατά την μεντορική διαδικασία, κοινή επιδίωξη τους αποτελεί η ανάπτυξη αμοιβαίας 

διαπροσωπική σχέση και μέσα στην ραχοκοκαλιά της σχέσης αυτής, συνυπάρχουν η 

παιδαγωγική διαδικασία αλλά και η επικοινωνιακή σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ 

των συμμετεχόντων.  

Μέσα από την βιβλιογραφική έρευνα γίνεται αντιληπτό ότι η ανάπτυξη της 

μεντορικής σχέσης συνθέτετε από μία περίπλοκη διαδικασία, που εξαρτάται από 

πολυειδείς αλληλοσυνδεόμενους παράγοντα. Με την απόπειρα διερεύνησης και 

καταγραφής του θεσμικού πλαισίου για τα προγράμματα μεντορισμού τόσο σε εθνικό 

όσο και σε διεθνές επίπεδο, έγινε φανερό πως στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν 

είναι ανεπτυγμένος όσο θα έπρεπε και δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο και βαθμό 

σε άλλες χώρες του κόσμου που υλοποιούνται τέτοια προγράμματα. Η πολιτεία 

φαίνεται να νομοθετεί σχετικά νόμους που στην ουσία τους δεν εφαρμόζονται, με 

αποτέλεσμα να μένουν σε αχρησία.  Η ανάγκη για τα οφέλη του στην εκπαίδευση είναι 

σημαντικά, αφού αναβαθμίζεται η ποιότητα της και λειτουργεί επικουρικά στην 

επαγγελματική ανάπτυξη τόσο των μεντόρων όσο και τον καθοδηγούμενων και 

σίγουρα στην εκπαιδευτική κοινότητα γενικότερα. 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
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Κεφάλαιο 4ο Μεθοδολογία έρευνας 

 

Τόσο η ελληνική όσο και η διεθνής βιβλιογραφία σε θέματα που αφορούν το 

θεσμό του mentoring, υποστηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη τόσο του καθοδηγητή 

όσο και του καθοδηγούμενου. Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει η καταγραφή του 

σχεδιασμού και της διεξαγωγής της έρευνας, καθώς και της ανάλυσης των δεδομένων 

που προέκυψαν από αυτήν. Πρωτοτυπία της έρευνας είναι το γεγονός ότι εστιάζει σε 

μια γεωγραφική περιοχή, αναπτύσσοντας την στάση και τις απόψεις των διευθυντών 

σχολικών μονάδων για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και το mentoring, που μέχρι 

σήμερα δεν υπάρχουν δεδομένα και δεν έχει ερευνηθεί. 

Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα ερευνητική μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει κατά 

πόσο οι διευθυντές γνωρίζουν και κάνουν χρήση του mentoring και πόσο σημαντικό 

το θεωρούν μέσα από την διοικητική τους ιδιότητα, αλλά και πως μπορούν να 

αναπτυχθούν επαγγελματικά από αυτό. Οι διευθυντές κλήθηκαν να καταγράψουν τις 

γνώσεις και τις απόψεις τους για το mentoring, την επιμόρφωση και την επαγγελματική 

ανάπτυξη. 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την 

επίτευξη της παρούσας ερευνητικής μελέτης. 

 

4.1 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

 

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση των στάσεων 

και των απόψεων των διευθυντών σχολικών μονάδων δημοτικών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, με μελέτη τον Νομό Λασιθίου, όσον αφορά τη σημασία και την 

αναγκαιότητα συστηματικής εφαρμογής του θεσμού του mentoring στα σχολεία που 

ηγούνται και γενικότερα στην εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη των 

διευθυντών μέσω του μεντορικού θεσμού. Πιο συγκεκριμένα, επιδίωξη της έρευνας 

είναι να διαφανεί σε ένα πρώτο επίπεδο αν και σε ποιο βαθμό εφαρμόζεται ο θεσμός 

του mentoring στα δημοτικά σχολεία, την επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντών ως 

προς το θεσμό και τις απόψεις των διευθυντών ως προς τη χρήση του mentoring.  
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Έχοντας υπόψη το σκοπό και τους επιμέρους στόχους της έρευνας, τα 

ερευνητικά ερωτήματα που καθοδηγούν την έρευνα είναι τα ακόλουθα: 

1. «Οι διευθυντές των σχολείων κάνουν χρήση του mentoring;» 

2. «Πόσο σημαντικό θεωρούν το mentoring στην επαγγελματική τους 

ανάπτυξη;» 

3. «Οι διευθυντές/ντριες θεωρούν αναγκαία την εφαρμογή του θεσμού του 

mentoring;»» 

4. «Αν συσχετίζονται τα δημογραφικά με τους 3 παράγοντες mentoring-

επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του ερωτηματολογίου;» 

  

4.2 Πληθυσμός και δείγμα της έρευνας 

 

Αρχικά, για την επιλογή των συμμετεχόντων στην έρευνα καθορίστηκε ο 

πληθυσμός των ατόμων και από όπου προέρχονται (Creswell, 2011: 118). Έτσι και 

στην προκειμένη περίπτωση της έρευνας της μεταπτυχιακής εργασίας αυτής, ο 

πληθυσμός της έρευνας αποτελείται από 42 διευθυντές δημοτικών σχολείων του 

Νομού Λασιθίου. Το μέγεθος του δείγματος είναι 40 ερωτηματολόγια που 

συλλέχθηκαν και πρόκειται για μια στοχευμένη σε ένα γεωγραφικό μέρος έρευνα . Η 

χρονική περίοδο που διεξήχθη η έρευνα είναι κατά το χρονικό διάστημα από 

02/06/2020 έως 12/06/2020. 

 

4.3 Εργαλείο έρευνας 
 

Για την διεξαγωγή της έρευνας έγινε χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, 

επομένως για την συλλογή των δεδομένων επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα. Επιλέχθηκε 

η ποσοτική έρευνα επειδή δίνει τη δυνατότητα τυποποίηση των στοιχείων που 

συλλέγονται και επίσης δίνεται η δυνατότητα προσέγγισης μεγάλου μέρους του 

πληθυσμού (Κυριαζή, 2002). Άλλωστε, βοηθά αποτελεσματικά στην ποσοτικοποίηση 

των δεδομένων, δίνοντας την ευκαιρία για μια ανεξάρτητη και αντικειμενική έρευνα, 

μακριά από υποκειμενισμούς  (Williams, 2006). 
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Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε από τον γράφοντα με βάση την βιβλιογραφία, 

εστιάζοντας πάνω στο προς εξέτασιν θέμα. Σημαντικό βάρος δόθηκε στην ανωνυμία 

του συμμετέχοντος στην έρευνα, ενώ η συμπλήρωσή του ήταν προαιρετική. 

Για την συγκρότηση του ερωτηματολογίου εστιασμός δόθηκε στους βασικούς 

άξονες της παρούσας εργασίας, οι οποίοι είναι το mentoring, η επιμόρφωση και η 

επαγγελματική ανάπτυξη. Έτσι, συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο με 4 ενότητες. Η 

πρώτη ενότητα αναφέρεται στα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος με 7 

σχετικές μεταβλητές, η δεύτερη στο mentoring με 16 σχετικές μεταβλητές, η τρίτη στην 

επιμόρφωση με 11 μεταβλητές και η τέταρτη ενότητα στην επαγγελματική ανάπτυξη 

με 10 μεταβλητές αντίστοιχα. Επίσης γίνεται χρήση πεντάβαθμης κλίμακας Likert, με 

τιμές από 1 έως 5 όπου το 1 αντιστοιχεί στο Πάρα πολύ, το 2 στο Πολύ, 3 Αρκετά, 4 

Λίγο και το 5 στο Καθόλου. Οι τιμές είναι οι δυνατές απαντήσεις μίας ερώτησης 

δηλαδή μεταβλητής (Ζαφειρόπουλος, 2017:19). Οι ερωτήσεις είναι σαφείς και 

συγκεκριμένες, κλειστού τύπου, που επιτρέπουν την παραγωγή συχνοτήτων 

απαντήσεων, που επιδέχονται στατιστικούς χειρισμούς, ανάλυσης, μπορούν να 

συγκριθούν (Cohen, Manion & Morrison, 2008) και αποτελούν ένα εργαλείο έρευνας 

που χρησιμοποιείται ευρέως σε εκπαιδευτικές έρευνες (Creswell, 2016). Η κάθε 

μεταβλητή επιδέχεται μία μοναδική απάντηση σε κάθε ερωτώμενο και είναι κατά κύριο 

λόγο ονομαστικές και διάταξης (Ζαφειρόπουλος, 2017). 

Για την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, χρησιμοποιήθηκε το 

πρόγραμμα στατιστικής SPSS 23 for Windows (Statistical Package for Social 

Sciences).  Το δείγμα της έρευνας δεν ακολουθεί κανονική κατανομή και  για την 

ανάλυση των υποθέσεων και των συσχετίσεων έγιναν μη παραμτρικοί έλεγχοι. 

Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν τα εξής τεστ  Kruskal - Wallis και Mann – Whitney. 

 

4.4 Αξιοπιστία έρευνας 
 

Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ελέγχθηκε με τον δείκτη αξιοπιστίας 

Cronbach’s Alpha και διαπιστώθηκε ότι έχει τιμή a=0,939>0,7 στο σύνολο των 37 

μεταβλητών. Συνεπώς το ερωτηματολόγιο θεωρείται αξιόπιστο λόγω της 

ικανοποιητικής και υψηλής τιμής του δείκτη. 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 40 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

4.5 Στατιστική ανάλυση 
 

4.5.1 Ανάλυση συχνοτήτων  

 

4.5.1.2 Δημογραφικά Στοιχεία  

 

Στην παρούσα ενότητα, παρατίθενται τα δημογραφικά στοιχεία των 40 

διευθυντών/τριών δημοτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετείχαν 

στην έρευνα, τα οποία είναι το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, τα χρόνια 

εμπειρίας ως εκπαιδευτικοί, τα χρόνια εμπειρίας ως διευθυντές, αν έχουν υπηρετήσει 

σε άλλη διοικητική θέση στην εκπαίδευση καθώς και τα χρόνια υπηρεσίας στο παρόν 

σχολείο. 

 

Στον Πίνακα 1 και Γράφημα 1, παρουσιάζεται το φύλο στο δείγμα της έρευνας. 

Όπως βλέπουμε, οι γυναίκες είναι 26 (65%) του δείγματος, ενώ οι άντρες 14 (35%). 

 

Πίνακας 1:Φύλο 

Φύλο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Άντρας 14 35,0 35,0 35,0 

Γυναίκα 26 65,0 65,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,939 37 
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Γράφημα 1:Φύλο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον Πίνακα 2 και στο Γράφημα 2, βλέπουμε την ηλικιακή κατηγορία των 

ερωτηθέντων με τους περισσότερους να ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 46-50 ετών 

με ποσοστό 50%, στην συνέχεια η ηλικίες 36-45 με ποσοστό 25%, οι ηλικίες 

μεγαλύτερες των 56 ετών στο 15% και 10% μόλις οι ηλικίες έως 35 ετών.   

 

Πίνακας 2: Ηλικία 

Ηλικία 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid <35 4 10,0 10,0 10,0 

36-45 10 25,0 25,0 35,0 

46-55 20 50,0 50,0 85,0 

>56 6 15,0 15,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Γράφημα 2: Ηλικία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Στον Πίνακα 3 και στο Γράφημα 3 αντίστοιχα οι ερωτηθέντες απάντησαν σχετικά 

με το ανώτερο επίπεδο σπουδών τους. Έτσι οι 20 (50%) απάντησαν ότι είναι κάτοχοι 

προπτυχιακού τίτλου σπουδών και 20 (50%) απάντησαν ότι είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν κανείς δεν είναι 

κάτοχος διδακτορικού τίτλου.  

 

Πίνακας 3: Ανώτερο επίπεδο σπουδών 

Ανώτερο επίπεδο σπουδών 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Προπτυχιακό 20 50,0 50,0 50,0 

Μεταπτυχιακό 20 50,0 50,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 



71 
 

Γράφημα 3: Ανώτερο επίπεδο σπουδών

 

 

Στον Πίνακα 4 και στο Γράφημα 4, στην ερώτηση για τα χρόνια εμπειρίας 

τους ως εκπαιδευτικοί οι 20 (50%) απάντησαν 21-30, οι 12 (30%) 11-20, μόλις 4 

(10%) άνω τον 31 ετών και αντίστοιχα 4 (10%) 6-10 χρόνια. 

 

Πίνακας 4: Εμπειρία ως εκπαιδευτικός 

Εμπειρία ως εκπαιδευτικός 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 6-10 4 10,0 10,0 10,0 

11-20 12 30,0 30,0 40,0 

21-30 20 50,0 50,0 90,0 

>31 4 10,0 10,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Γράφημα 4: Εμπειρία ως εκπαιδευτικός 

 

 

Στον Πίνακα 5 και στο Γράφημα 5, οι ερωτηθέντες απαντούν στα χρόνια 

υπηρεσίας τους ως διευθυντές. Το μεγαλύτερο ποσοστό με 14 (35%) απαντήσεις είναι 

διευθυντές 7-9 χρόνια, επίσης 8 (20%) να είναι περισσότερα από 13 χρόνια ενώ 

αντίστοιχα λιγότερα από 3 χρόνια, 4-6 και 10-12 με ποσοστά 15%.  

 

Πίνακας 5: Χρόνια εμπειρίας ως διευθυντής 

Χρόνια εμπειρίας ως διευθυντής 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid <3 6 15,0 15,0 15,0 

4-6 6 15,0 15,0 30,0 

7-9 14 35,0 35,0 65,0 

10-12 6 15,0 15,0 80,0 

>13 8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Γράφημα 5: Χρόνια εμπειρίας ως διευθυντής 

 

 

Στον Πίνακα 6 και το Γράφημα 6 αντίστοιχα στην ερώτηση αν έχουν 

υπηρετήσει σε άλλες διοικητικές θέσεις στην εκπαίδευση, οι 34 (85%) απάντησαν 

όχι, ενώ 6 (15%) απάντησαν ναι. 

 

Πίνακας 6: Έχετε υπηρετήσει σε άλλες διοικητικές θέσεις εκπαίδευσης 

Έχετε υπηρετήσει σε άλλες διοικητικές θέσεις εκπαίδευσης 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ναι 6 15,0 15,0 15,0 

Όχι 34 85,0 85,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Γράφημα 6: Έχετε υπηρετήσει σε άλλες διοικητικές θέσεις εκπαίδευσης 

 

 

Στον Πίνακα 7 και στο Γράφημα 7 οι ερωτώμενοι απαντούν για τα χρόνια 

υπηρεσίας τους στο παρόν σχολείο. Οι 16 (40%) είναι λιγότερα έως 5 χρόνια, οι 10 

(25%) είναι 6-10 χρόνια, ακόμα 8 (20%) είναι 16-20 χρόνια και μόλις 4 (10%) είναι 

περισσότερο από 21 χρόνια.  

 

Πίνακας 7: Χρόνια υπηρεσίας στο παρόν σχολείο 

Χρόνια υπηρεσίας στο παρόν σχολείο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid <5 16 40,0 40,0 40,0 

6-10 10 25,0 25,0 65,0 

11-15 2 5,0 5,0 70,0 

16-20 8 20,0 20,0 90,0 

>21 4 10,0 10,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Γράφημα 7: Χρόνια υπηρεσίας στο παρόν σχολείο 

 

 

4.5.1.3 Έκφραση γνώμης διευθυντών/τριών σε θέματα που αφορούν το 

Mentoring στην εκπαίδευση. 

 

Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται οι ερωτήσεις καθώς και οι απαντήσεις των 

διευθυντών/τριών των σχολικών μονάδων που σχετίζονται με το mentoring. 

Στον Πίνακα 8 και στο Γράφημα 8 το δείγμα απαντάει στην ερώτηση σχετικά 

με το αν γνωρίζουν το νομοθετικό πλαίσιο για το θεσμό του μέντορα, με 20 (50%) να 

απαντούν ότι το γνωρίζουν αρκετά, λίγο θεωρούν ότι το γνωρίζουν οι 10 (25%), ενώ 

αντίστοιχα 8 (20%) πολύ και μόλις 2 (5%) καθόλου. 

 

Πίνακας 8: Θεωρείτε ότι γνωρίζετε το νομοθετικό πλαίσιο για το θεσμό του μέντορα; 

Θεωρείτε ότι γνωρίζετε το νομοθετικό πλαίσιο για το θεσμό του μέντορα; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 2 5,0 5,0 5,0 

Λίγο 10 25,0 25,0 30,0 

Αρκετά 20 50,0 50,0 80,0 

Πολύ 8 20,0 20,0 100,0 

Total 
40 100,0 100,0  
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Γράφημα 8: Θεωρείτε ότι γνωρίζετε το νομοθετικό πλαίσιο για το θεσμό του 

μέντορα; 

 

 

Στον Πίνακα 9 και στο Γράφημα 9 αντίστοιχα οι ερωτώμενοι απαντούν αν 

έχουν καταλάβει το αν τους είναι σαφές το νομοθετικό πλαίσιο, με την πλειοψηφία των 

18 (45%) να δηλώνουν λίγο, 14 (35%) να υποστηρίζουν αρκετά, πολύ να δηλώνουν 

μόλις 4 (10%) και αντίστοιχοι 4 (10%) καθόλου.   

 

Πίνακας 9: Θεωρείτε ότι σας είναι σαφές το νομοθετικό πλαίσιο; 

Θεωρείτε ότι σας είναι σαφές το νομοθετικό πλαίσιο; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 4 10,0 10,0 10,0 

Λίγο 18 45,0 45,0 55,0 

Αρκετά 14 35,0 35,0 90,0 

Πολύ 4 10,0 10,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Γράφημα 9: Θεωρείτε ότι σας είναι σαφές το νομοθετικό πλαίσιο; 

 

 

 Στον Πίνακα 10 και στο Γράφημα 10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που 

έδωσαν οι ερωτώμενοι στην ερώτηση σχετικά με τον αν θεωρούν ότι η άσκηση του 

ρόλου του μέντορα αφορά αποκλειστικά και μόνο τους νεοδιοριζόμενους, όπου 

καθόλου και λίγο απάντησαν 14 (35%) και 14 (35%) αντίστοιχα, αρκετά οι 8 (20%) 

και μόλις 4 (10%) πολύ.  

 

Πίνακας 10: Θεωρείτε ότι η άσκηση του ρόλου του μέντορα αφορά αποκλειστικά και 

μόνο τους νεοδιοριζόμενους; 

Θεωρείτε ότι η άσκηση του ρόλου του μέντορα αφορά αποκλειστικά και μόνο τους 

νεοδιοριζόμενους; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 14 35,0 35,0 35,0 

Λίγο 14 35,0 35,0 70,0 

Αρκετά 8 20,0 20,0 90,0 

Πολύ 4 10,0 10,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Γράφημα 10: Θεωρείτε ότι η άσκηση του ρόλου του μέντορα αφορά αποκλειστικά 

και μόνο τους νεοδιοριζόμενους; 

 

 

Στον Πίνακα 11 και στο Γράφημα 11 οι ερωτώμενοι δηλώνου σχετικά με το αν 

θεωρούν ότι η άσκηση του mentoring αφορά τους μαθητές, με 12 (30%) να 

υποστηρίζουν καθόλου, οι 10 (25%), 10 (25%) να δηλώνουν πολύ και λίγο 6 (15%) 

όπως επίσης αρκετά 6 (15%) και πάρα πολύ 6 (15%). 

 

Πίνακας 11: Θεωρείτε ότι η άσκηση του mentoring αφορά τους μαθητές; 

Θεωρείτε ότι η άσκηση του mentoring αφορά τους μαθητές; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 12 30,0 30,0 30,0 

Λίγο 6 15,0 15,0 45,0 

Αρκετά 6 15,0 15,0 60,0 

Πολύ 10 25,0 25,0 85,0 

Πάρα πολύ 6 15,0 15,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Γράφημα 11: Θεωρείτε ότι η άσκηση του mentoring αφορά τους μαθητές; 

 

 

Στους Πίνακα 12 και Γράφημα 12, οι διευθυντές κλήθηκαν να απαντήσουν αν 

η άσκηση του mentoring επηρεάζει απόλυτα τη σχολική μονάδα. Από τις δηλώσεις των 

διευθυντών βλέπουμε ότι 18 (45%) θεωρούν πολύ, 10 (25%) δηλώνουν αρκετά, ενώ 

πάρα πολύ λένε 8 (20%) και μόλις 4 (10%) λίγο.  

 

Πίνακας 12: Θεωρείτε ότι η άσκηση του mentoring επηρεάζει απόλυτα τη σχολική 

μονάδα; 

Θεωρείτε ότι η άσκηση του mentoring επηρεάζει απόλυτα τη σχολική μονάδα; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λίγο 4 10,0 10,0 10,0 

Αρκετά 10 25,0 25,0 35,0 

Πολύ 18 45,0 45,0 80,0 

Πάρα πολύ 8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Γράφημα 12: Θεωρείτε ότι η άσκηση του mentoring επηρεάζει απόλυτα τη σχολική 

μονάδα; 

 

Στον Πίνακα 13 και το Γράφημα 13, με την ερώτηση αν θεωρούν ότι 

λειτουργούν άτυπα ως μέντορας στους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς της μονάδας 

τους, οι 14 (35%) απάντησαν πάρα πολύ όπως και 15 (35%) πολύ, αρκετά οι 8 (20%) 

και 4 (10%) είπαν λίγο. 

 

Πίνακας 13: 

Θεωρείτε ότι λειτουργείτε άτυπα ως μέντορας στους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς της 

μονάδας που ηγείστε; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λίγο 4 10,0 10,0 10,0 

Αρκετά 8 20,0 20,0 30,0 

Πολύ 14 35,0 35,0 65,0 

Πάρα πολύ 14 35,0 35,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Γράφημα 13: Θεωρείτε ότι λειτουργείτε άτυπα ως μέντορας στους νεοεισερχόμενους 

εκπαιδευτικούς της μονάδας που ηγείστε; 

 

Στον Πίνακα 14 και το Γράφημα 14, οι διευθυντές κλήθηκαν να απαντήσουν αν 

θεωρούν ότι είναι επαρκώς ενημερωμένοι για το mentoring, και οι 14 (35%) απάντησαν 

αρκετά, οι 12 (30%) λίγο, πολύ θεωρούν οι 8 (20%), καθόλου δηλώνουν 4 (10%) και 

μόλις 2 (5%) απάντησαν πάρα πολύ.  

 

Πίνακας 14: Θεωρείτε ότι είστε επαρκώς ενημερωμένος/η για το mentoring; 

Θεωρείτε ότι είστε επαρκώς ενημερωμένος/η για το mentoring; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 4 10,0 10,0 10,0 

Λίγο 12 30,0 30,0 40,0 

Αρκετά 14 35,0 35,0 75,0 

Πολύ 8 20,0 20,0 95,0 

Πάρα πολύ 2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Γράφημα 14: Θεωρείτε ότι είστε επαρκώς ενημερωμένος/η για το mentoring; 

 

Στον Πίνακα 15 καθώς και στο Γράφημα 15, οι διευθυντές/τριες στην ερώτηση 

αν μέσω του θεσμού του mentoring οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν 

να προγραμματίσουν καλύτερα τη διδασκαλίας τους, 14 (35%) απάντησαν πάρα πολύ, 

οι 12 (30%) απάντησαν πολύ, όπως και 12 (30%) θεωρούν αρκετά, ενώ μόλις 2 (5%) 

δηλώνουν λίγο.  

 

Πίνακας 15: Θεωρείτε ότι μέσω του θεσμού του μέντορα οι νεοεισερχόμενοι 

εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να προγραμματίζουν καλύτερα τη διδασκαλία τους; 

Θεωρείτε ότι μέσω του θεσμού του μέντορα οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να 

προγραμματίζουν καλύτερα τη διδασκαλία τους; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λίγο 2 5,0 5,0 5,0 

Αρκετά 12 30,0 30,0 35,0 

Πολύ 12 30,0 30,0 65,0 

Πάρα πολύ 14 35,0 35,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Γράφημα 15: Θεωρείτε ότι μέσω του θεσμού του μέντορα οι νεοεισερχόμενοι 

εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να προγραμματίζουν καλύτερα τη διδασκαλία τους; 

 

 

Στον Πίνακα 16 και στο Γράφημα 16 οι διευθυντές ρωτήθηκαν αν θεωρούν 

μέσω του θεσμού του μέντορα οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί θα ήταν 

αποτελεσματικότεροι στη διδασκαλία τους, με την πλειοψηφία των 14 (35%) να 

υποστηρίζει πολύ, 12 (30%) να λένε πάρα πολύ και αντίστοιχα άλλοι 12(30%) αρκετά, 

ενώ λίγο θεωρούν οι 2 (5%). 

 

Πίνακας 16: Θεωρείτε ότι μέσω του θεσμού του μέντορα οι νεοεισερχόμενοι 

εκπαιδευτικοί θα ήταν αποτελεσματικότεροι στη διαχείριση της σχολικής τάξης; 

Θεωρείτε ότι μέσω του θεσμού του μέντορα οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί θα ήταν 

αποτελεσματικότεροι στη διαχείριση της σχολικής τάξης; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λίγο 2 5,0 5,0 5,0 

Αρκετά 12 30,0 30,0 35,0 

Πολύ 14 35,0 35,0 70,0 

Πάρα πολύ 12 30,0 30,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Γράφημα 16: Θεωρείτε ότι μέσω του θεσμού του μέντορα οι νεοεισερχόμενοι 

εκπαιδευτικοί θα ήταν αποτελεσματικότεροι στη διαχείριση της σχολικής τάξης; 

 

Στον Πίνακα 17 και στο Γράφημα 17 κλήθηκαν να απαντήσουν αν θεωρούν 

μέσω του θεσμού του μέντορα οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν την 

αυτοαξιολόγηση βελτιώνοντας το εκπαιδευτικό έργο. Αρκετά και πολύ θεωρούν οι 14 

(35%) και αντίστοιχα 14 (35%), ενώ 12 (30%) πιστεύουν πάρα πολύ.   

 

Πίνακας 17: Θεωρείτε ότι μέσω του θεσμού του μέντορα οι νεοεισερχόμενοι 

εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν αυτοαξιολόγηση βελτιώνοντας το εκπαιδευτικό έργο; 

Θεωρείτε ότι μέσω του θεσμού του μέντορα οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν 

αυτοαξιολόγηση βελτιώνοντας το εκπαιδευτικό έργο; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Αρκετά 14 35,0 35,0 35,0 

Πολύ 14 35,0 35,0 70,0 

Πάρα πολύ 12 30,0 30,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Γράφημα 17: Θεωρείτε ότι μέσω του θεσμού του μέντορα οι νεοεισερχόμενοι 

εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν αυτοαξιολόγηση βελτιώνοντας το εκπαιδευτικό έργο; 

 

 

Στους Πίνακες 18 και στο Γράφημα 18 αντίστοιχα, οι διευθυντές στην ερώτηση 

αν θεωρούν το μεντορικό θεσμό ότι βοηθά το νεοεισερχόμενο εκπαιδευτικό να 

συνειδητοποιήσει καλύτερα το ρόλο του ως εκπαιδευτικός, οι πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων τάχθηκε με 16 (40%) υπέρ του πάρα πολύ, ενώ αρκετά και πολύ 

απάντησαν 12 (30%) και 12 (30%) αντιστοίχως.  

 

Πίνακας 18: Θεωρείτε ότι ο μεντορικός θεσμός βοηθά το νεοεισερχόμενο να 

συνειδητοποιήσει καλύτερα το ρόλο του ως εκπαιδευτικού; 

Θεωρείτε ότι ο μεντορικός θεσμός βοηθά το νεοεισερχόμενο να συνειδητοποιήσει καλύτερα το 

ρόλο του ως εκπαιδευτικού; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Αρκετά 12 30,0 30,0 30,0 

Πολύ 12 30,0 30,0 60,0 

Πάρα πολύ 16 40,0 40,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Γράφημα 18: Θεωρείτε ότι ο μεντορικός θεσμός βοηθά το νεοεισερχόμενο να 

συνειδητοποιήσει καλύτερα το ρόλο του ως εκπαιδευτικού; 

 

 

Στον Πίνακα 19 και το Γράφημα 19 οι δηλώσεις των διευθυντών/τριών ως προς 

το αν μεντορικός θεσμός συμβάλλει στη διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασίας στη 

σχολική μονάδα, η πλειοψηφία 50% (20) θεωρούν πολύ, οι 12 (30%) θεωρούν πάρα 

πολύ, μόλις 6 (15%) δηλώνουν αρκετά και μόνο 2 (5%) απάντησαν καθόλου. 

 

Πίνακας 19: Θεωρείτε ότι ο μεντορικός θεσμός συμβάλλει στη διαμόρφωση 

κουλτούρας συνεργασίας στη σχολική μονάδα; 

Θεωρείτε ότι ο μεντορικός θεσμός συμβάλλει στη διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασίας στη 

σχολική μονάδα; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 2 5,0 5,0 5,0 

Αρκετά 6 15,0 15,0 20,0 

Πολύ 20 50,0 50,0 70,0 

Πάρα πολύ 12 30,0 30,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Γράφημα 19: Θεωρείτε ότι ο μεντορικός θεσμός συμβάλλει στη διαμόρφωση 

κουλτούρας συνεργασίας στη σχολική μονάδα; 

 

 

Στον Πίνακα 20 και στο Γράφημα 20 ως προς ο μεντορικός θεσμός ενισχύει την 

επαγγελματική ανάπτυξη του νεοδιόριστου, η πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρεί 

πολύ με 16(40%) απαντήσεις, 14 (35%) στρέφονται στο αρκετά και 10 (25%) 

πιστεύουν πάρα πολύ.  

 

Πίνακας 20: Θεωρείτε ότι ο μεντορικός θεσμός ενισχύει την επαγγελματική ανάπτυξη 

του νεοδιόριστου; 

Θεωρείτε ότι ο μεντορικός θεσμός ενισχύει την επαγγελματική ανάπτυξη του νεοδιόριστου; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Αρκετά 14 35,0 35,0 35,0 

Πολύ 16 40,0 40,0 75,0 

Πάρα πολύ 10 25,0 25,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Γράφημα 20: Θεωρείτε ότι ο μεντορικός θεσμός ενισχύει την επαγγελματική ανάπτυξη 

του νεοδιόριστου; 

 

 

Στον Πίνακα 21 και στον Γράφημα 21 αντίστοιχα με την ερώτηση αν ο 

μεντορικός θεσμός αξιοποιεί νέες μεθόδους και πρακτικές που διευκολύνουν τόσο το 

δικό σας έργο όσο και των νεοεισερχόμενων, οι 14 (35%) διευθυντές/τριες θεωρούν 

πολύ, αρκετά και πάρα πολύ δηλώνουν 12(30%) και 12(30%), ενώ μόλις 2 (5%) 

πιστεύουν λίγο. 

 

Πίνακας 21: Θεωρείτε ότι ο μεντορικός θεσμός αξιοποιεί νέες μεθόδους και πρακτικές 

που διευκολύνουν τόσο το δικό σας έργο όσο και των νεοεισερχόμενων;  

Θεωρείτε ότι ο μεντορικός θεσμός αξιοποιεί νέες μεθόδους και πρακτικές που διευκολύνουν τόσο 

το δικό σας έργο όσο και των νεοεισερχόμενων; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λίγο 2 5,0 5,0 5,0 

Αρκετά 12 30,0 30,0 35,0 

Πολύ 14 35,0 35,0 70,0 

Πάρα πολύ 12 30,0 30,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Γράφημα 21: Θεωρείτε ότι ο μεντορικός θεσμός αξιοποιεί νέες μεθόδους και 

πρακτικές που διευκολύνουν τόσο το δικό σας έργο όσο και των νεοεισερχόμενων;

 

 

Στους Πίνακες 22 και Γράφημα 22, που αναφέρεται η ερώτηση στο αν θεωρούν 

ως διοικητικός προϊστάμενος του σχολείου που ηγείστε ότι κάνετε χρήση του 

mentoring, οι διευθυντές στην πλειοψηφία τους με 18(45%) από αυτούς να δηλώνουν 

πολύ, οι 8 (20%) πάρα πολύ όπως και λίγο επίσης 8 (20%), ενώ παράλληλα αρκετά 

δηλώνουν 6 (25%).    

 

Πίνακας 22: Θεωρείτε ως διοικητικός προϊστάμενος του σχολείου που ηγείστε ότι 

κάνετε χρήση του mentoring; 

Θεωρείτε ως διοικητικός προϊστάμενος του σχολείου που ηγείστε ότι κάνετε χρήση του 

mentoring; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λίγο 8 20,0 20,0 20,0 

Αρκετά 6 15,0 15,0 35,0 

Πολύ 18 45,0 45,0 80,0 

Πάρα πολύ 8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Γράφημα 22: Θεωρείτε ως διοικητικός προϊστάμενος του σχολείου που ηγείστε ότι 

κάνετε χρήση του mentoring; 

 

 

Στον Πίνακα 23 καθώς και στο Γράφημα 23, οι διευθυντές για το αν θεωρούν 

αναγκαία την εφαρμογή του mentoring, οι 14 (35%) δηλώνουν πάρα πολύ, αρκετά και 

πολύ δηλώνουν οι 12(30%) και 12 (30%) αντίστοιχα, ενώ μόλις 2 (5%) απαντούν 

καθόλου. 

 

Πίνακας 23: Θεωρείτε αναγκαία την εφαρμογή του θεσμού του mentoring; 

Θεωρείτε αναγκαία την εφαρμογή του θεσμού του mentoring; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 2 5,0 5,0 5,0 

Αρκετά 12 30,0 30,0 35,0 

Πολύ 12 30,0 30,0 65,0 

Πάρα πολύ 14 35,0 35,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Γράφημα 23: Θεωρείτε αναγκαία την εφαρμογή του θεσμού του mentoring; 

 

 

4.5.1.4 Έκφραση γνώμης διευθυντών/τριών σε θέματα που αφορούν την 

επιμόρφωση 

 

Η ενότητα αυτή αποτελείται από δηλώσεις διευθυντών/τριών που απάντησαν 

σε ερωτήσεις σχετικά με την επιμόρφωση. 

Στον Πίνακα 24 και στο Γράφημα 24, οι διευθυντές κλήθηκαν να δηλώσουν αν 

κρίνουν απαραίτητη και αναγκαία τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά σεμινάρια, η 

πλειοψηφία 18 (45%) δηλώνει πάρα πολύ, πολύ θεωρούν 14 (35%) και αντίστοιχα 

αρκετά και καθόλου 4 (10%) και 4 (10%). 

Πίνακας 24: Κρίνετε απαραίτητη και αναγκαία τη συμμετοχή σας σε επιμορφωτικά 

σεμινάρια; 

Κρίνετε απαραίτητη και αναγκαία τη συμμετοχή σας σε επιμορφωτικά σεμινάρια; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λίγο 4 10,0 10,0 10,0 

Αρκετά 4 10,0 10,0 20,0 

Πολύ 14 35,0 35,0 55,0 

Πάρα πολύ 18 45,0 45,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Γράφημα 24: Κρίνετε απαραίτητη και αναγκαία τη συμμετοχή σας σε επιμορφωτικά 

σεμινάρια; 

 

 

Στον Πίνακα 25 όπως και στο Γράφημα 25, οι δηλώσεις των διευθυντών/τιρών 

προσανατολίζονται σχετικά με το εάν τους είναι γνωστές οι προσφερόμενες μορφές 

επιμόρφωσης που απευθύνονται στα διοικητικά στελέχη σχολικών μονάδων, εκ των 

οποίων πολύ θεωρούν οι 18 (45%), αρκετά δηλώνουν 10 (25%) και πάρα πολύ όπως 

και λίγο 6 (15%) και αντίστοιχα 6 (15%). 

 

Πίνακας 25: Σας είναι γνωστές οι προσφερόμενες μορφές επιμόρφωσης που 

απευθύνονται στα διοικητικά στελέχη σχολικών μονάδων; 

Σας είναι γνωστές οι προσφερόμενες μορφές επιμόρφωσης που απευθύνονται στα διοικητικά 

στελέχη σχολικών μονάδων; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λίγο 6 15,0 15,0 15,0 

Αρκετά 10 25,0 25,0 40,0 

Πολύ 18 45,0 45,0 85,0 

Πάρα πολύ 6 15,0 15,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Γράφημα 25: Σας είναι γνωστές οι προσφερόμενες μορφές επιμόρφωσης που 

απευθύνονται στα διοικητικά στελέχη σχολικών μονάδων; 

 

 

Στον Πίνακα 26 και στο Γράφημα 26, παρουσιάζονται οι απόψεις του δείγματος 

σχετικά με τον εάν θεωρούν ότι είναι επαρκής η προσφερόμενη επιμόρφωση των 

διευθυντών, με το μεγαλύτερο ποσοστό 16 (40%) να τάσσεται υπέρ του αρκετά, 14 

(35%) να δηλώνουν λίγο και 10 (25%) να υποστηρίζουν καθόλου. 

 

Πίνακας 26: Θεωρείτε ότι σας είναι επαρκής η προσφερόμενη επιμόρφωση των 

διευθυντών; 

Θεωρείτε ότι σας είναι επαρκής η προσφερόμενη επιμόρφωση των διευθυντών; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 10 25,0 25,0 25,0 

Λίγο 14 35,0 35,0 60,0 

Αρκετά 16 40,0 40,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Γράφημα 26: Θεωρείτε ότι σας είναι επαρκής η προσφερόμενη επιμόρφωση των 

διευθυντών; 

 

 

Στον Πίνακα 27 όπως και στο Γράφημα 27, οι διευθυντές/ντριες κλήθηκαν να 

δηλώσουν αν έχουν επιμορφωθεί σχετικά με το mentoring, όπου καθόλου δηλώνουν οι 

22 (55%), αρκετά θεωρούν οι 8 (20%), λίγο υποστηρίζουν οι 4 (10%) και 4 (10%) 

πολύ, ενώ πάρα πολύ δήλωσαν μόνο 2 (5%). 

 

Πίνακας 27: Έχετε επιμορφωθεί σχετικά με το mentoring; 

Έχετε επιμορφωθεί σχετικά με το mentoring; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 22 55,0 55,0 55,0 

Λίγο 4 10,0 10,0 65,0 

Αρκετά 8 20,0 20,0 85,0 

Πολύ 4 10,0 10,0 95,0 

Πάρα πολύ 2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Γράφημα 27: Έχετε επιμορφωθεί σχετικά με το mentoring; 

 

 

Στον Πίνακα 28 όπως και στο Γράφημα 28 αντίστοιχα, το δείγμα απαντά 

σχετικά με το εάν οι ίδιοι ως διευθυντές/ντριες αφιερώνουν χρόνο για την επιμόρφωση 

τους, όπου οι μισοί 20 (50%) υποστηρίζουν αρκετά και αντίστοιχα πολύ και λίγο 10 

(25%) και 10 (25%). 

 

Πίνακας 28: Θεωρείτε ότι οι διευθυντές αφιερώνουν χρόνο για στην επιμόρφωση; 

Θεωρείτε ότι οι διευθυντές αφιερώνουν χρόνο για στην επιμόρφωση; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λίγο 10 25,0 25,0 25,0 

Αρκετά 20 50,0 50,0 75,0 

Πολύ 10 25,0 25,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Γράφημα 28: Θεωρείτε ότι οι διευθυντές αφιερώνουν χρόνο για στην επιμόρφωση; 

 

 

Στον Πίνακα 29 και στο Γράφημα 29, οι δηλώσεις του δείγματος της έρευνας 

αφορούν το αν θεωρούν ότι βοηθάει η επιμόρφωση στην επαγγελματική ανάπτυξη του 

διευθυντή, με την πλειονότητα του δείγματος να τάσσεται υπέρ του αρκετά με 20 

(50%), πάρα πολύ θεωρούν οι 14 (35%), αρκετά υποστηρίζουν 4 (10%) και μόλις 2 

(5%) λίγο. 

 

Πίνακας 29: Θεωρείτε ότι βοηθάει η επιμόρφωση στην επαγγελματική ανάπτυξη του 

διευθυντή; 

Θεωρείτε ότι βοηθάει η επιμόρφωση στην επαγγελματική ανάπτυξη του διευθυντή; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λίγο 2 5,0 5,0 5,0 

Αρκετά 4 10,0 10,0 15,0 

Πολύ 20 50,0 50,0 65,0 

Πάρα πολύ 14 35,0 35,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Γράφημα 29: Θεωρείτε ότι βοηθάει η επιμόρφωση στην επαγγελματική ανάπτυξη του 

διευθυντή; 

 

 

Στον Πίνακα 30 και το Γράφημα 30, οι δηλώσεις του δείγματος αφορούν την 

ερώτηση αν παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα που είναι σχετικά με τη 

διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων. Από τις απαντήσεις η πλειονότητα φαίνεται να 

απαντάει αρκετά με 14 (35%) να το υποστηρίζουν, πολύ και πάρα πολύ αντίστοιχα 10 

(25%)  και 10 (25%), καθόλου λένε 4 (10%) και μόλις 2 (5%) λίγο. 

 

Πίνακας 30: Παρακολουθείτε επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με την διοίκηση 

εκπαιδευτικών μονάδων; 

Παρακολουθείτε επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με την διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 4 10,0 10,0 10,0 

Λίγο 2 5,0 5,0 15,0 

Αρκετά 14 35,0 35,0 50,0 

Πολύ 10 25,0 25,0 75,0 

Πάρα πολύ 10 25,0 25,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Γράφημα 30: Παρακολουθείτε επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με την διοίκηση 

εκπαιδευτικών μονάδων; 

 

 

Στον Πίνακα 31 και το Γράφημα 31, οι ερωτώμενοι δήλωσαν σχετικά με τον 

εάν επιμορφώνονται με δικιά τους βούληση. Πάρα πολύ δήλωσε η πλειοψηφία με 22 

(55%) δηλώσεις, 10 (25%) υποστήριξαν πολύ, 6 (15%) λένε αρκετά και λίγο μόλις 2 

(5%).  

 

Πίνακας 31: Επιμορφώνεστε με προσωπική σας βούληση; 

Επιμορφώνεστε με προσωπική σας βούληση; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λίγο 2 5,0 5,0 5,0 

Αρκετά 6 15,0 15,0 20,0 

Πολύ 10 25,0 25,0 45,0 

Πάρα πολύ 22 55,0 55,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Γράφημα 31: Επιμορφώνεστε με προσωπική σας βούληση; 

 

 

Στον Πίνακα 32 και το Γράφημα 32, οι δηλώσεις των διευθυντών/τιρών 

αφορούν την ερώτηση αν θεωρούν ότι η επιμόρφωση είναι υποχρεωτική για τους 

διοικητικούς προϊσταμένους, με 16 (40%) να υποστηρίζουν πάρα πολύ, 14 (35%) να 

δηλώνουν πολύ, 6 (15%) να λένε λίγο και μόλις 4 (10%) αρκετά. 

 

Πίνακας 32: Θεωρείτε ότι η επιμόρφωση είναι υποχρεωτική για τους διοικητικούς 

προϊσταμένους; 

Θεωρείτε ότι η επιμόρφωση είναι υποχρεωτική για τους διοικητικούς προϊσταμένους; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λίγο 6 15,0 15,0 15,0 

Αρκετά 4 10,0 10,0 25,0 

Πολύ 14 35,0 35,0 60,0 

Πάρα πολύ 16 40,0 40,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Γράφημα 32: Θεωρείτε ότι η επιμόρφωση είναι υποχρεωτική για τους διοικητικούς 

προϊσταμένους; 

 

 

Στον Πίνακα 33 και στο Γράφημα 33 αντίστοιχα οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να 

απαντήσουν αν θεωρούν απαραίτητη την επιμόρφωση τους στο θεσμό του mentoring, 

με την πλειοψηφία 20 (50%) να δηλώνει πολύ, πάρα πολύ αντίστοιχα ισχυρίζονται 10 

(25%), ενώ αρκετά δηλώνουν 6 (15%) και 4 (10%) λίγο. 

 

Πίνακας 33: Θεωρείτε απαραίτητη την επιμόρφωση σας στον θεσμό του mentoring; 

Θεωρείτε απαραίτητη την επιμόρφωση σας στον θεσμό του mentoring; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λίγο 4 10,0 10,0 10,0 

Αρκετά 6 15,0 15,0 25,0 

Πολύ 20 50,0 50,0 75,0 

Πάρα πολύ 10 25,0 25,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Γράφημα 33: Θεωρείτε απαραίτητη την επιμόρφωση σας στον θεσμό του mentoring; 

 

 

Στον Πίνακα 34 και το Γράφημα 34, οι ερωτώμενοι απάντησαν σχετικά με τον 

αν θέλουν να επιμορφωθούν σχετικά με το mentoring, με 14 (35%)  και 14 (35%) να 

δηλώνουν πάρα πολύ και πολύ αντίστοιχα, 8 (20%) να λένε αρκετά και μόλις 4 (10%) 

λίγο. 

 

Πίνακας 34: Θέλετε να επιμορφωθείτε στο θεσμό του mentoring; 

Θέλετε να επιμορφωθείτε στο θεσμό του mentoring; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λίγο 4 10,0 10,0 10,0 

Αρκετά 8 20,0 20,0 30,0 

Πολύ 14 35,0 35,0 65,0 

Πάρα πολύ 14 35,0 35,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Γράφημα 34: Θέλετε να επιμορφωθείτε στο θεσμό του mentoring; 

 

 

4.5.1.5 Έκφραση γνώμης διευθυντών/τριών σε θέματα που αφορούν την 

Επαγγελματική Ανάπτυξη. 

 

Σε αυτήν την ενότητα θα καταγραφούν οι δηλώσεις του δείγματος των 40 

(100%) διευθυντών/τιρών του Ν.Λασιθίου που απαντούν σε σχετικές ερωτήσεις 

σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη. 

Στον Πίνακα 35 και στο Γράφημα 35, οι ερωτώμενοι διευθυντές/ντριες 

απαντούν σχετικά με το πόσο θεωρούν ότι η επαγγελματική τους ανάπτυξη εξαρτάται 

από δραστηριότητες αυτοεπιμόρφωσης. Με την πλειοψηφία των δηλώσεων 16 (40%) 

να υποστηρίζουν πάρα πολύ, 14 (35%) να δηλώνουν πολύ, αρκετά θεωρούν οι 8 (20%) 

και λίγο μόλις 3 (5%). 
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Πίνακας 35: Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη εξαρτάται από 

δραστηριότητες αυτοεπιμόρφωσης; 

Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη εξαρτάται από δραστηριότητες 

αυτοεπιμόρφωσης; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λίγο 2 5,0 5,0 5,0 

Αρκετά 8 20,0 20,0 25,0 

Πολύ 14 35,0 35,0 60,0 

Πάρα πολύ 16 40,0 40,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Γράφημα 35: Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη εξαρτάται από 

δραστηριότητες αυτοεπιμόρφωσης; 

 

 

Στον Πίνακα 36 και στο Γράφημα 36, οι δηλώσεις του δείγματος αφορούν την 

ερώτηση πόσο θεωρούν ότι η επαγγελματική τους ανάπτυξη σχετίζεται με την 

προσωπική τους ανάπτυξη, με την συντριπτική πλειονότητα 28 (70%) να υποστηρίζει 

πολύ, πάρα πολύ θεωρούν οι 8 (20%) και μόλις 2 (5%) αρκετά και 2 (5%) λίγο. 
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Πίνακας 36: Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με την 

προσωπική σας ανάπτυξη; 

Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με την προσωπική σας ανάπτυξη; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λίγο 2 5,0 5,0 5,0 

Αρκετά 2 5,0 5,0 10,0 

Πολύ 28 70,0 70,0 80,0 

Πάρα πολύ 8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Γράφημα 36: Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με την 

προσωπική σας ανάπτυξη; 

 

 

Στον Πίνακα 37 και στο Γράφημα 37, καταγράφονται οι δηλώσεις σχετικά με 

το πόσο θεωρούν ότι η επαγγελματική τους ανάπτυξη σχετίζεται με τη βελτίωση της 

άσκησης του διοικητικού τους έργου, με τα μεγαλύτερα ποσοστά 16 (40%) και 16 

(40%) να υποστηρίζουν πάρα πολύ και πολύ αντίστοιχα, αρκετά δηλώνουν 6 (15%) 

και λίγο 3 (5%). 
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Πίνακας 37: Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με τη 

βελτίωση άσκησης του διοικητικού έργου; 

Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με τη βελτίωση άσκησης του 

διοικητικού έργου; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λίγο 2 5,0 5,0 5,0 

Αρκετά 6 15,0 15,0 20,0 

Πολύ 16 40,0 40,0 60,0 

Πάρα πολύ 16 40,0 40,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Γράφημα 37: Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με τη 

βελτίωση άσκησης του διοικητικού έργου; 

 

 

Στον Πίνακα 38 και το Γράφημα 38 αντίστοιχα, οι δηλώσεις αφορούν το 

ερώτημα πόσο θεωρούν ότι η επαγγελματική τους ανάπτυξη σχετίζεται με τη βελτίωση 

του τρόπου διοίκησης, με το μεγαλύτερο ποσοστό των δηλώσεων να ισχυρίζονται πάρα 

πολύ δηλαδή οι 20 (50%), 12 (30%) να δηλώνουν πολύ, αρκετά 6 (15%) και μόλις 2 

(5%) λίγο.  
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Πίνακας 38: Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με τη 

βελτίωση του τρόπου διοίκησης; 

Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με τη βελτίωση του τρόπου 

διοίκησης; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λίγο 2 5,0 5,0 5,0 

Αρκετά 6 15,0 15,0 20,0 

Πολύ 12 30,0 30,0 50,0 

Πάρα πολύ 20 50,0 50,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Γράφημα 38: Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με τη 

βελτίωση του τρόπου διοίκησης; 

 

 

Στον Πίνακα 39 και το Γράφημα 39, οι δηλώσεις έχουν να κάνουν με το πόσο 

θεωρούν ότι η επαγγελματική τους ανάπτυξη σχετίζεται με την ανέλιξη σε διοικητικές 

θέσεις, με τους μισούς 20 (50%) να υποστηρίζουν πολύ, ενώ πάρα πολύ και αντίστοιχα 

αρκετά 8 (20%) και 8 (20%) και μόλις 2 (10%) και 2 (10%) να δηλώνουν λίγο και 

καθόλου. 
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Πίνακας 39: Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με την 

ανέλιξη σε διοικητικές θέσεις; 

Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με την ανέλιξη σε διοικητικές 

θέσεις; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 2 5,0 5,0 5,0 

Λίγο 2 5,0 5,0 10,0 

Αρκετά 8 20,0 20,0 30,0 

Πολύ 20 50,0 50,0 80,0 

Πάρα πολύ 8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Γράφημα 39: Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με την 

ανέλιξη σε διοικητικές θέσεις; 

 

 

Στους Πίνακες 40 και Γράφημα 40, οι δηλώσεις αφορούν την ερώτηση πόσο 

θεωρούν ότι η επαγγελματική τους ανάπτυξη σχετίζεται με την εκπαιδευτική αλλαγή 

και την εφαρμογή εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, με μεγάλη πλειοψηφία 18 (45%) 

να υποστηρίζει πολύ, αρκετά δήλωσαν 12 (30%), πάρα πολύ 6 (15%) και λίγο και 

καθόλου 2 (5%) και 2 (5%) αντίστοιχα. 
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Πίνακας 40: Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με την 

εκπαιδευτική αλλαγή και την εφαρμογή εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων; 

Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με την εκπαιδευτική αλλαγή και 

την εφαρμογή εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 2 5,0 5,0 5,0 

Λίγο 2 5,0 5,0 10,0 

Αρκετά 12 30,0 30,0 40,0 

Πολύ 18 45,0 45,0 85,0 

Πάρα πολύ 6 15,0 15,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Γράφημα 40: Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με την 

εκπαιδευτική αλλαγή και την εφαρμογή εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων; 

 

 

Στον Πίνακα 41 και αντίστοιχα στο Γράφημα 41, σύμφωνα με το πόσο θεωρούν 

ότι η επαγγελματική τους ανάπτυξη σχετίζεται με το όραμα της αναμόρφωσης του 

σχολείου τους, οι περισσότεροι 18 (45%) υποστηρίζουν πολύ, αντίστοιχα πάρα πολύ 

θεωρούν οι 16 (40%) και αρκετά οι 4 (10%), ενώ λίγο μόλις 2 (5%). 
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Πίνακας 41: Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με το όραμα 

της αναμόρφωσης του σχολείου σας; 

Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με το όραμα της αναμόρφωσης του 

σχολείου σας; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λίγο 2 5,0 5,0 5,0 

Αρκετά 4 10,0 10,0 15,0 

Πολύ 18 45,0 45,0 60,0 

Πάρα πολύ 16 40,0 40,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Γράφημα 41: Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με το 

όραμα της αναμόρφωσης του σχολείου σας; 

 

 

Στον Πίνακα 42 και το Γράφημα 42, το δείγμα δηλώνει σχετικά με το αν 

πιστεύουν ότι η επαγγελματική τους ανάπτυξη εξαρτάται από τη συμμετοχή τους σε 

οργανωμένα σεμινάρια επιμόρφωσης από την Πολιτεία. Το μεγαλύτερο μέρος του 

δείγματος αναφέρει πολύ με 14 (35%) άτομα, 12 (30%) αντίστοιχα δήλωσαν πάρα 

πολύ, αρκετά θεωρούν οι 10 (25%), ενώ λίγο και καθόλου 2 (5%) και 2 (5%) 

αντίστοιχα. 
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Πίνακας 42: Πόσο πιστεύετε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη εξαρτάται από τη 

συμμετοχή σε οργανωμένα προγράμματα επιμόρφωσης από την Πολιτεία; 

Πόσο πιστεύετε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη εξαρτάται από τη συμμετοχή σε οργανωμένα 

προγράμματα επιμόρφωσης από την Πολιτεία; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 2 5,0 5,0 5,0 

Λίγο 2 5,0 5,0 10,0 

Αρκετά 10 25,0 25,0 35,0 

Πολύ 14 35,0 35,0 70,0 

Πάρα πολύ 12 30,0 30,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Γράφημα 42: Πόσο πιστεύετε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη εξαρτάται από τη 

συμμετοχή σε οργανωμένα προγράμματα επιμόρφωσης από την Πολιτεία; 

 

 

Στον Πίνακα 43 και στο Γράφημα 43, οι δηλώσεις των διευθυντών/τριών 

αφορούν το κατά πόσο πιστεύουν ότι η επαγγελματική τους ανάπτυξη εξαρτάται από 

την ανάπτυξη τους στο θεσμό του mentoring. Με τους μισούς του δείγματος 20 (50%) 

να υποστηρίζουν πολύ, αρκετά θεωρούν οι 8 (20%), πάρα πολύ δήλωσαν οι 6 (15%), 

λίγο απάντησαν οι 4 (10%) και μόλις 2 (5%) δήλωσαν καθόλου. 
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Πίνακας 43: Πόσο πιστεύετε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη εξαρτάται από την 

ανάπτυξη του θεσμού του mentoring; 

Πόσο πιστεύετε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη εξαρτάται από την ανάπτυξη του θεσμού του 

mentoring; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 2 5,0 5,0 5,0 

Λίγο 4 10,0 10,0 15,0 

Αρκετά 8 20,0 20,0 35,0 

Πολύ 20 50,0 50,0 85,0 

Πάρα πολύ 6 15,0 15,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Γράφημα 43: Πόσο πιστεύετε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη εξαρτάται από την 

ανάπτυξη του θεσμού του mentoring; 

 

Στον τελευταίο Πίνακα 44 και στο Γράφημα 44, οι διευθυντές δήλωσαν σχετικά 

με το πόσο πιστεύουν ότι το mentoring τους βοηθάει στην επαγγελματική τους 

ανάπτυξη, με τα μισά υποκείμενα του δείγματος να αναφέρουν πολύ 20 (50%), αρκετά 

δήλωσαν οι 8 (20%), πάρα πολύ υποστήριξαν οι 6 (15%) και λίγο θεωρούν οι 6 (15%) 

αντίστοιχα. 
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Πίνακας 44: Πόσο πιστεύετε ότι βοηθάει το mentoring στην επαγγελματική σας 

ανάπτυξη; 

Πόσο πιστεύετε ότι βοηθάει το mentoring στην επαγγελματική σας ανάπτυξη; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λίγο 6 15,0 15,0 15,0 

Αρκετά 8 20,0 20,0 35,0 

Πολύ 20 50,0 50,0 85,0 

Πάρα πολύ 6 15,0 15,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Γράφημα 44: Πόσο πιστεύετε ότι βοηθάει το mentoring στην επαγγελματική σας 

ανάπτυξη; 

 

 

4.6 Αποτελέσματα ερευνητικών ερωτημάτων 
  

Σε αυτήν την ενότητα του κεφαλαίου θα απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα 

που τέθηκαν στην αρχή της παρούσας έρευνας, σχετικά με την επαγγελματική 

ανάπτυξη των διευθυντών στο θεσμό του mentoring. 

Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκαν τα παρακάτω τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα: 
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1. «Οι διευθυντές των σχολείων κάνουν χρήση του mentoring;» 

2. «Πόσο σημαντικό θεωρούν το mentoring στην επαγγελματική τους ανάπτυξη;» 

3. «Οι διευθυντές/ντριες θεωρούν αναγκαία την εφαρμογή του θεσμού του 

mentoring;»» 

4. «Αν συσχετίζονται τα δημογραφικά με τους 3 παράγοντες mentoring-επιμόρφωση 

και επαγγελματική ανάπτυξη του ερωτηματολογίου;» 

Πριν την ανάπτυξη των παραπάνω, καλό θα ήταν να γίνει επισήμανση της 

αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου, μέσω του δείκτη Cronbach’s Alpha, η οποία 

προέκυψε υψηλή, της τάξης του 0,939, γεγονός που υποδηλώνει τόσο την  εγκυρότητα 

όσο και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Τα τρία πρώτα ερευνητικά ερωτήματα 

εξάγονται από την περιγραφή των συχνοτήτων που προηγήθηκαν, όμως θα 

συνοψιστούν εδώ ώστε να υπάρξουν συλλογικά αποτελέσματα. Το τέταρτο ερευνητικό 

ερώτημα έπεται στην επόμενη ενότητα 4.9 με τον τίτλο «Πίνακες και αναλύσεις 

συσχετίσεων», όπου παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των συσχετίσεων 

των δημογραφικών με τους 3 παράγοντες mentoring, επιμόρφωση και επαγγελματική 

ανάπτυξη. 

Ερευντητικό Ερώτημα 1ο : «Οι διευθυντές των σχολείων κάνουν χρήση του mentoring;» 

Όπως προέκυψε από τα εξαγόμενα δεδομένα του ερωτηματολογίου, σύμφωνα 

με την ερώτηση 15 «Θεωρείτε ως διοικητικός προϊστάμενος του σχολείου που ηγείστε 

ότι κάνετε χρήση του mentoring;», έδειξε την πλειοψηφία των διευθυντών/ντριών που 

απάντησαν με ποσοστό 45% πολύ και αντίστοιχα με ποσοστό πάρα πολύ το 20%. Αυτό 

δείχνει ότι οι διευθυντές κάνουν χρήση του μεντορισμού στα σχολεία που ηγούνται. 

Αυτό επιβεβαιώνεται και ως προς την ερώτηση 6 του ερωτηματολογίου όπου κλήθηκαν 

να δηλώσουν αν «Θεωρείτε ότι λειτουργείτε άτυπα ως μέντορας στους νεοεισερχόμενους 

εκπαιδευτικούς της μονάδας που ηγείστε;», με την πλειονότητα των δηλώσεων να 

τάσσεται υπέρ του πάρα πολύ με ποσοστό 35% και αντίστοιχα 35% στο πολύ. Άρα 

αυτό επιτρέπει και λόγο του δείγματος και λόγο της αξιοπιστίας να απαντηθεί, ότι οι 

διευθυντές/ντριες κάνουν στο μεγαλύτερο μέρος τους χρήση του mentoring. 

Ερευντητικό Ερώτημα 2ο : «Πόσο σημαντικό θεωρούν το mentoring στην επαγγελματική 

τους ανάπτυξη;» 
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 Όπως παραπάνω έτσι και εδώ, σύμφωνα με τις δηλώσεις των ερωτώμενων 

σχετικά με την ερώτηση 36 «Πόσο πιστεύετε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη 

εξαρτάται από την ανάπτυξη του θεσμού του mentoring;», όπου η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων απάντησε κατά 50% πολύ και αντίστοιχα πάρα πολύ το 15%. Επιπλέον 

η ερώτηση 37 με το «Πόσο πιστεύετε ότι βοηθάει το mentoring στην επαγγελματική 

σας ανάπτυξη;» και εδώ η συντριπτική πλειοψηφία 50% θεωρεί πολύ και αντίστοιχα 

πάρα πολύ το 15%. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θεωρούν το mentoring 

σημαντικό στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Επιπλέον και από το ερώτημα 14 που 

αναφέρεται στο αν «Θεωρείτε ότι ο μεντορικός θεσμός αξιοποιεί νέες μεθόδους και 

πρακτικές που διευκολύνουν τόσο το δικό σας έργο όσο και των νεοεισερχόμενων;», 

δηλώνουν με ποσοστό 35% πολύ και 30% πάρα πολύ. Άρα αντιλαμβάνονται τα οφέλη 

του mentoring και συνεπώς αυτό τους αναπτύσσει κάνοντας χρήση νέων μεθόδων και 

πρακτικών, τόσο στο διοικητικό τους έργο αλλά σίγουρα και στο εκπαιδευτικό. 

Ερευντητικό Ερώτημα 3ο : «Οι διευθυντές/ντριες θεωρούν αναγκαία την εφαρμογή 

του θεσμού του mentoring;». 

 Σύμφωνα με τις δηλώσεις του δείγματος σχετικά με την ανάλογη ερώτηση που 

τέθηκε στο ερωτηματολόγιο και πιο συγκεκριμένα, με την ερώτηση 16 που αναφέρει 

«Θεωρείτε αναγκαία την εφαρμογή του θεσμού του mentoring;», η πλειονότητα του 

δείγματος με ποσοστό 35% απάντησε πάρα πολύ, αντίστοιχα πολύ και αρκετά δήλωσε 

πολύ και αρκετά με ποσοστά 30% και 30%. Αυτό μας δίνει την βεβαιότητα ότι η 

πλειοψηφία θεωρεί ότι είναι αναγκαία η εφαρμογή του θεσμού του mentoring. Επίσης, 

καλό είναι αυτό να γίνει φανερό και μέσω των δηλώσεων της ερώτησης 27 που 

αναφέρει «Θέλετε να επιμορφωθείτε στο θεσμό του mentoring;», που η πλειονότητα των 

δηλώσεων κατά 35% και 35% αντίστοιχα, αφορά το πολύ και το πάρα πολύ, που αυτό 

μπορεί να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι θεωρούν αναγκαία την εφαρμογή του 

mentoring και παράλληλα θέλουν να επιμορφωθούν σχετικά.  

 

4.7 Πίνακες και ανάλυση συσχετίσεων 
 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις 

των δημογραφικών του δείγματος της έρευνας, με τις μεταβλητές mentoring, 

επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη. Επίσης  οι συσχετίσεις αυτές απαντούν στο 
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τέταρτο ερευνητικό ερώτημα της έρευνας, σχετικά με το πως σχετίζονται τα 

δημογραφικά με τις μεταβλητές mentoring, επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη. 

 

4.7.1 Συσχετίσεις με το φύλο 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 1 από τον έλεγχο μέσων Mann-Whitney U, 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις απόψεις των 

ανδρών και των γυναικών (p=0,030<0,05) στην ερώτηση «Θεωρείτε ότι ο μεντορικός 

θεσμός βοηθά το νεοεισερχόμενο να συνειδητοποιήσει καλύτερα το ρόλο του ως 

εκπαιδευτικού;». 

 

Πίνακας Συσχετίσεων 1 

Θεωρείτε ότι ο μεντορικός θεσμός βοηθά το νεοεισερχόμενο να συνειδητοποιήσει 

καλύτερα το ρόλο του ως εκπαιδευτικού; 

Φύλο Πλήθος (Ν) Μέσος όρος 

(Mean Rank) 

Mann-Whitney 

U 

Z Sig. (2-

tailed) 

Άνδρας 14 15,36 110,000 -2,173 ,030 

Γυναίκα 26 23,27 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 2 από τον έλεγχο μέσων Mann-Whitney U, 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις απόψεις των 

ανδρών και των γυναικών (p=0,030<0,011) στην ερώτηση «Θεωρείτε ότι ο μεντορικός 

θεσμός συμβάλλει στη διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασίας στη σχολική μονάδα;». 

 

Πίνακας Συσχετίσεων 2 

Θεωρείτε ότι ο μεντορικός θεσμός συμβάλλει στη διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασίας 

στη σχολική μονάδα; 

Φύλο Πλήθος (Ν) Μέσος όρος 

(Mean Rank) 

Mann-Whitney 

U 

Z Sig. (2-

tailed) 

Άνδρας 14 14,64 100,000 -2,529 ,011 

Γυναίκα 26 23,65 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 3 από τον έλεγχο μέσων Mann-Whitney U, 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις απόψεις των 



116 
 

ανδρών και των γυναικών (p=0,030<0,02) στην ερώτηση «Θεωρείτε ότι βοηθάει η 

επιμόρφωση στην επαγγελματική ανάπτυξη του διευθυντή;». 

 

Πίνακας Συσχετίσεων 3 

Θεωρείτε ότι βοηθάει η επιμόρφωση στην επαγγελματική ανάπτυξη του διευθυντή; 

Φύλο Πλήθος (Ν) Μέσος όρος 

(Mean Rank) 

Mann-Whitney 

U 

Z Sig. (2-

tailed) 

Άνδρας 14 13,36 82,000 -3,110 ,002 

Γυναίκα 26 24,35 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 4 από τον έλεγχο μέσων Mann-Whitney U, 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις απόψεις των 

ανδρών και των γυναικών (p=0,030<0,005) στην ερώτηση «Επιμορφώνεστε με 

προσωπική σας βούληση;». 

 

Πίνακας Συσχετίσεων 4 

Επιμορφώνεστε με προσωπική σας βούληση; 

Φύλο Πλήθος (Ν) Μέσος όρος 

(Mean Rank) 

Mann-Whitney 

U 

Z Sig. (2-

tailed) 

Άνδρας 14 14,07 92,000 -2,827 ,005 

Γυναίκα 26 23,96 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 5 από τον έλεγχο μέσων Mann-Whitney U, 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις απόψεις των 

ανδρών και των γυναικών (p=0,030<0,012) στην ερώτηση «Θεωρείτε ότι η 

επιμόρφωση είναι υποχρεωτική για τους διοικητικούς προϊσταμένους;». 

 

Πίνακας Συσχετίσεων 5 

Θεωρείτε ότι η επιμόρφωση είναι υποχρεωτική για τους διοικητικούς προϊσταμένους; 

Φύλο Πλήθος (Ν) Μέσος όρος 

(Mean Rank) 

Mann-Whitney 

U 

Z Sig. (2-

tailed) 

Άνδρας 14 14,50 98,000 -2,526 ,012 

Γυναίκα 26 23,73 
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Στον πίνακα συσχετίσεων 6 από τον έλεγχο μέσων Mann-Whitney U, 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις απόψεις των 

ανδρών και των γυναικών (p=0,030<0,004) στην ερώτηση «Θεωρείτε απαραίτητη την 

επιμόρφωση σας στον θεσμό του mentoring;». 

 

Πίνακας Συσχετίσεων 6 

Θεωρείτε απαραίτητη την επιμόρφωση σας στον θεσμό του mentoring; 

Φύλο Πλήθος (Ν) Μέσος όρος 

(Mean Rank) 

Mann-Whitney 

U 

Z Sig. (2-

tailed) 

Άνδρας 14 13,79 88,000 -2,882 ,004 

Γυναίκα 26 24,12 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 7 από τον έλεγχο μέσων Mann-Whitney U, 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις απόψεις των 

ανδρών και των γυναικών (p=0,030<0,004) στην ερώτηση «Θέλετε να επιμορφωθείτε 

στο θεσμό του mentoring;». 

 

Πίνακας Συσχετίσεων 7 

Θέλετε να επιμορφωθείτε στο θεσμό του mentoring; 

Φύλο Πλήθος (Ν) Μέσος όρος 

(Mean Rank) 

Mann-Whitney 

U 

Z Sig. (2-

tailed) 

Άνδρας 14 13,50 84,000 -2,920 ,004 

Γυναίκα 26 24,27 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 8 από τον έλεγχο μέσων Mann-Whitney U, 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις απόψεις των 

ανδρών και των γυναικών (p=0,030<0,003) στην ερώτηση «Πόσο θεωρείτε ότι η 

επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με τη βελτίωση άσκησης του διοικητικού 

έργου;». 
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Πίνακας Συσχετίσεων 8 

Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με τη βελτίωση άσκησης 

του διοικητικού έργου; 

Φύλο Πλήθος (Ν) Μέσος όρος 

(Mean Rank) 

Mann-Whitney 

U 

Z Sig. (2-

tailed) 

Άνδρας 14 13,50 84,000 -2,981 ,003 

Γυναίκα 26 24,27 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 9 από τον έλεγχο μέσων Mann-Whitney U, 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις απόψεις των 

ανδρών και των γυναικών (p=0,030<0,011) στην ερώτηση «Πόσο θεωρείτε ότι η 

επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με τη βελτίωση του τρόπου διοίκησης;». 

 

Πίνακας Συσχετίσεων 9 

Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με τη βελτίωση του τρόπου 

διοίκησης; 

Φύλο Πλήθος (Ν) Μέσος όρος 

(Mean Rank) 

Mann-Whitney 

U 

Z Sig. (2-tailed) 

Άνδρας 14 14,64 100,000 -2,529 ,011 

Γυναίκα 26 23,65 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 10 από τον έλεγχο μέσων Mann-Whitney U, 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις απόψεις των 

ανδρών και των γυναικών (p=0,030<0,001) στην ερώτηση «Πόσο θεωρείτε ότι η 

επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με το όραμα της αναμόρφωσης του σχολείου 

σας;». 

 

Πίνακας Συσχετίσεων 10 

Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με το όραμα της 

αναμόρφωσης του σχολείου σας; 

Φύλο Πλήθος (Ν) Μέσος όρος 

(Mean Rank) 

Mann-Whitney 

U 

Z Sig. (2-

tailed) 

Άνδρας 14 12,79 74,000 -3,333 ,001 

Γυναίκα 26 24,65 
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Στον πίνακα συσχετίσεων 11 από τον έλεγχο μέσων Mann-Whitney U, 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις απόψεις των 

ανδρών και των γυναικών (p=0,030<0,028) στην ερώτηση «Πόσο πιστεύετε ότι 

βοηθάει το mentoring στην επαγγελματική σας ανάπτυξη;». 

 

Πίνακας Συσχετίσεων 11 

Πόσο πιστεύετε ότι βοηθάει το mentoring στην επαγγελματική σας ανάπτυξη; 

Φύλο Πλήθος (Ν) Μέσος όρος 

(Mean Rank) 

Mann-Whitney 

U 

Z Sig. (2-

tailed) 

Άνδρας 14 15,36 110,000 -2,201 ,028 

Γυναίκα 26 23,27 

 

 

4.7.2 Συσχετίσεις με την ηλικία 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 12 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην «Ηλικία» και «Θεωρείτε ότι 

γνωρίζετε το νομοθετικό πλαίσιο για το θεσμό του μέντορα» (sig=0,002).  

Πίνακας Συσχετίσεων 12 

Σε ποιον βαθμό η αξιοποίηση γεγονότων της επικαιρότητας συμβάλλει στην επίτευξη των 

στόχων της διδασκαλίας; 

Ηλικία Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας (df) Sig 

<35 4 22,50 3 0,02 

36-45 10 9,30 

46-55 20 25,10 

>56 6 22,50 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 13 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην «Ηλικία» και «Θεωρείτε ότι η 

άσκηση του ρόλου του μέντορα αφορά αποκλειστικά και μόνο τους 

νεοδιοριζόμενους;» (sig=0,038).  

 

 



120 
 

Πίνακας Συσχετίσεων 13 

Θεωρείτε ότι η άσκηση του ρόλου του μέντορα αφορά αποκλειστικά και μόνο τους 

νεοδιοριζόμενους; 

Ηλικία Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας (df) Sig 

<35 4 30,00 3 0,038 

36-45 10 13,10 

46-55 20 20,90 

>56 6 25,17 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 14 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην «Ηλικία» και «Θεωρείτε ότι 

λειτουργείτε άτυπα ως μέντορας στους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς της μονάδας 

που ηγείστε;» (sig=0,038).  

 

Πίνακας Συσχετίσεων 14 

Θεωρείτε ότι λειτουργείτε άτυπα ως μέντορας στους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς 

της μονάδας που ηγείστε; 

Ηλικία Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας (df) Sig 

<35 4 11,00 3 0,038 

36-45 10 22,90 

46-55 20 23,70 

>56 6 12,17 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 15 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην «Ηλικία» και «Θεωρείτε ότι 

μέσω του θεσμού του μέντορα οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν 

αυτοαξιολόγηση βελτιώνοντας το εκπαιδευτικό έργο;» (sig=0,043).  
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Πίνακας Συσχετίσεων 15 

Θεωρείτε ότι μέσω του θεσμού του μέντορα οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί 

αναπτύσσουν αυτοαξιολόγηση βελτιώνοντας το εκπαιδευτικό έργο; 

Ηλικία Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας (df) Sig 

<35 4 7,50 3 0,043 

36-45 10 21,10 

46-55 20 23,90 

>56 6 16,83 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 16 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην «Ηλικία» και «Θεωρείτε ως 

διοικητικός προϊστάμενος του σχολείου που ηγείστε ότι κάνετε χρήση του mentoring;» 

(sig=0,012).  

 

Πίνακας Συσχετίσεων 16 

Θεωρείτε ως διοικητικός προϊστάμενος του σχολείου που ηγείστε ότι κάνετε χρήση του 

mentoring; 

Ηλικία Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας (df) Sig 

<35 4 8,00 3 0,012 

36-45 10 26,10 

46-55 20 22,40 

>56 6 13,17 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 17 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην «Ηλικία» και «Σας είναι 

γνωστές οι προσφερόμενες μορφές επιμόρφωσης που απευθύνονται στα διοικητικά 

στελέχη σχολικών μονάδων;» (sig=0,015).  
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Πίνακας Συσχετίσεων 17 

Σας είναι γνωστές οι προσφερόμενες μορφές επιμόρφωσης που απευθύνονται στα 

διοικητικά στελέχη σχολικών μονάδων; 

Ηλικία Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας (df) Sig 

<35 4 25,50 3 0,015 

36-45 10 17,90 

46-55 20 24,30 

>56 6 8,83 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 18 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην «Ηλικία» και «Παρακολουθείτε 

επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με την διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων;» 

(sig=0,007).  

 

Πίνακας Συσχετίσεων 18 

Παρακολουθείτε επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με την διοίκηση εκπαιδευτικών 

μονάδων; 

Ηλικία Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας (df) Sig 

<35 4 19,50 3 0,007 

36-45 10 27,10 

46-55 20 21,40 

>56 6 7,17 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 19 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην «Ηλικία» και «Θεωρείτε 

απαραίτητη την επιμόρφωση σας στον θεσμό του mentoring;» (sig=0,003).  

 

Πίνακας Συσχετίσεων 19 

Θεωρείτε απαραίτητη την επιμόρφωση σας στον θεσμό του mentoring; 

Ηλικία Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας (df) Sig 

<35 4 5,00 3 0,003 

36-45 10 26,90 

46-55 20 22,20 

>56 6 14,50 
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Στον πίνακα συσχετίσεων 20 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην «Ηλικία» και «Πόσο πιστεύετε 

ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη εξαρτάται από την ανάπτυξη του θεσμού του 

mentoring;» (sig=0,042).  

 

Πίνακας Συσχετίσεων 20 

Πόσο πιστεύετε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη εξαρτάται από την ανάπτυξη του 

θεσμού του mentoring; 

Ηλικία Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας (df) Sig 

<35 4 7,50 3 0,042 

36-45 10 24,30 

46-55 20 22,30 

>56 6 16,83 

 

 

4.7.3 Συσχετίσεις με το ανώτερο επίπεδο σπουδών 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 21 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο «Ανώτερο επίπεδο σπουδών» και 

«Θεωρείτε ότι ο μεντορικός θεσμός βοηθά το νεοεισερχόμενο να συνειδητοποιήσει 

καλύτερα το ρόλο του ως εκπαιδευτικού;» (sig=0,029).  

 

Πίνακας Συσχετίσεων 21 

Θεωρείτε ότι ο μεντορικός θεσμός βοηθά το νεοεισερχόμενο να συνειδητοποιήσει 

καλύτερα το ρόλο του ως εκπαιδευτικού; 

Ανώτερο επίπεδο 

σπουδών 

Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας 

(df) 

Sig 

Προπτυχιακό 20 24,30 1 0,029 

Μεταπτυχιακό 20 16,70 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 22 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο «Ανώτερο επίπεδο σπουδών» και 

«Σας είναι γνωστές οι προσφερόμενες μορφές επιμόρφωσης που απευθύνονται στα 

διοικητικά στελέχη σχολικών μονάδων;» (sig=0,029).  
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Πίνακας Συσχετίσεων 22 

Σας είναι γνωστές οι προσφερόμενες μορφές επιμόρφωσης που απευθύνονται στα 

διοικητικά στελέχη σχολικών μονάδων; 

Ανώτερο επίπεδο 

σπουδών 

Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας 

(df) 

Sig 

Προπτυχιακό 20 16,70 1 0,029 

Μεταπτυχιακό 20 24,30 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 23 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο «Ανώτερο επίπεδο σπουδών» και  

«Θεωρείτε ότι σας είναι επαρκής η προσφερόμενη επιμόρφωση των διευθυντών;» 

(sig=0,006).  

 

Πίνακας Συσχετίσεων 23 

Θεωρείτε ότι σας είναι επαρκής η προσφερόμενη επιμόρφωση των διευθυντών; 

Ανώτερο επίπεδο 

σπουδών 

Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας 

(df) 

Sig 

Προπτυχιακό 20 15,70 1 0,006 

Μεταπτυχιακό 20 25,30 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 24 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο «Ανώτερο επίπεδο σπουδών»  

και «Έχετε επιμορφωθεί σχετικά με το mentoring;» (sig=0,049).  

 

Πίνακας Συσχετίσεων 24 

Έχετε επιμορφωθεί σχετικά με το mentoring; 

Ανώτερο επίπεδο 

σπουδών 

Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας 

(df) 

Sig 

Προπτυχιακό 20 17,20 1 0,049 

Μεταπτυχιακό 20 23,80 
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Στον πίνακα συσχετίσεων 25 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο «Ανώτερο επίπεδο σπουδών» και 

«Παρακολουθείτε επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με την διοίκηση 

εκπαιδευτικών μονάδων;» (sig=0,043).  

 

Πίνακας Συσχετίσεων 25 

Παρακολουθείτε επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με την διοίκηση εκπαιδευτικών 

μονάδων; 

Ανώτερο επίπεδο 

σπουδών 

Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας 

(df) 

Sig 

Προπτυχιακό 20 16,90 1 0,043 

Μεταπτυχιακό 20 24,10 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 26 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο «Ανώτερο επίπεδο σπουδών» και  

«Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με την ανέλιξη σε 

διοικητικές θέσεις;» (sig=0,047).  

 

Πίνακας Συσχετίσεων 26 

Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με την ανέλιξη σε 

διοικητικές θέσεις; 

Ανώτερο επίπεδο 

σπουδών 

Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί 

ελευθερίας (df) 

Sig 

Προπτυχιακό 20 17,10 1 0,047 

Μεταπτυχιακό 20 23,90 

 

4.7.4 Συσχετίσεις με την εμπειρία ως εκπαιδευτικός 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 27 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην «Εμπειρία ως εκπαιδευτικός» 

και «Θεωρείτε ότι γνωρίζετε το νομοθετικό πλαίσιο για το θεσμό του μέντορα;» 

(sig=0,005).  
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Πίνακας Συσχετίσεων 27 

Θεωρείτε ότι γνωρίζετε το νομοθετικό πλαίσιο για το θεσμό του μέντορα; 

Εμπειρία ως 

εκπαιδευτικός 

Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας 

(df) 

Sig 

6-10 4 22,50 3 0,005 

11-20 12 11,50 

21-30 20 23,70 

>31 4 29,50 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 28 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην «Εμπειρία ως εκπαιδευτικός» 

και «Θεωρείτε ότι η άσκηση του mentoring αφορά τους μαθητές;» (sig=0,033).  

 

Πίνακας Συσχετίσεων 28 

Θεωρείτε ότι η άσκηση του mentoring αφορά τους μαθητές; 

Εμπειρία ως 

εκπαιδευτικός 

Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας 

(df) 

Sig 

6-10 4 29,50 3 0,033 

11-20 12 21,83 

21-30 20 20,70 

>31 4 6,50 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 29 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην «Εμπειρία ως εκπαιδευτικός» 

και «Θεωρείτε ότι είστε επαρκώς ενημερωμένος/η για το mentoring;» (sig=0,041).  

 

Πίνακας Συσχετίσεων 29 

Θεωρείτε ότι είστε επαρκώς ενημερωμένος/η για το mentoring; 

Εμπειρία ως 

εκπαιδευτικός 

Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας 

(df) 

Sig 

6-10 4 23,50 3 0,041 

11-20 12 13,50 

21-30 20 24,80 

>31 4 17,00 
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Στον πίνακα συσχετίσεων 30 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην «Εμπειρία ως εκπαιδευτικός» 

και «Θεωρείτε ότι μέσω του θεσμού του μέντορα οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί 

αναπτύσσουν αυτοαξιολόγηση βελτιώνοντας το εκπαιδευτικό έργο;» (sig=0,041).  

 

Πίνακας Συσχετίσεων 30 

Θεωρείτε ότι μέσω του θεσμού του μέντορα οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί 

αναπτύσσουν αυτοαξιολόγηση βελτιώνοντας το εκπαιδευτικό έργο; 

Εμπειρία ως 

εκπαιδευτικός 

Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας 

(df) 

Sig 

6-10 4 7,50 3 0,041 

11-20 12 23,33 

21-30 20 19,90 

>31 4 28,00 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 31 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην «Εμπειρία ως εκπαιδευτικός» 

και «Κρίνετε απαραίτητη και αναγκαία τη συμμετοχή σας σε επιμορφωτικά 

σεμινάρια;» (sig=0,030).  

 

Πίνακας Συσχετίσεων 31 

Κρίνετε απαραίτητη και αναγκαία τη συμμετοχή σας σε επιμορφωτικά σεμινάρια; 

Εμπειρία ως 

εκπαιδευτικός 

Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας 

(df) 

Sig 

6-10 4 17,00 3 0,030 

11-20 12 24,67 

21-30 20 16,50 

>31 4 31,50 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 32 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην «Εμπειρία ως εκπαιδευτικός» 

και «Θεωρείτε ότι σας είναι επαρκής η προσφερόμενη επιμόρφωση των διευθυντών;» 

(sig=0,004).  
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Πίνακας Συσχετίσεων 32 

Θεωρείτε ότι σας είναι επαρκής η προσφερόμενη επιμόρφωση των διευθυντών; 

Εμπειρία ως 

εκπαιδευτικός 

Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας 

(df) 

Sig 

6-10 4 32,50 3 0,004 

11-20 12 14,00 

21-30 20 23,80 

>31 4 11,50 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 33 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην «Εμπειρία ως εκπαιδευτικός» 

και «Θεωρείτε απαραίτητη την επιμόρφωση σας στον θεσμό του mentoring;» 

(sig=0,004).  

 

Πίνακας Συσχετίσεων 33 

Θεωρείτε απαραίτητη την επιμόρφωση σας στον θεσμό του mentoring; 

Εμπειρία ως 

εκπαιδευτικός 

Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας 

(df) 

Sig 

6-10 4 5,00 3 0,004 

11-20 12 25,83 

21-30 20 18,90 

>31 4 28,00 

 

 

4.7.5 Συσχετίσεις με τα χρόνια εμπειρίας ως διευθυντής 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 34 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα «Χρόνια εμπειρίας ως 

διευθυντής» και «Θεωρείτε ότι η άσκηση του ρόλου του μέντορα αφορά αποκλειστικά 

και μόνο τους νεοδιοριζόμενους;» (sig=0,015).  
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Πίνακας Συσχετίσεων 34 

Θεωρείτε ότι η άσκηση του ρόλου του μέντορα αφορά αποκλειστικά και μόνο τους 

νεοδιοριζόμενους; 

Χρόνια εμπειρίας 

ως διευθυντής 

Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας 

(df) 

Sig 

<3 6 22,50 4 0,015 

4-6 6 16,83 

7-9 14 17,07 

10-12 6 34,50 

>13 8 17,25 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 35 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα «Χρόνια εμπειρίας ως 

διευθυντής» και «Θεωρείτε ότι η άσκηση του mentoring αφορά τους μαθητές;» 

(sig=0,040).  

 

Πίνακας Συσχετίσεων 35 

Θεωρείτε ότι η άσκηση του mentoring αφορά τους μαθητές; 

Χρόνια εμπειρίας 

ως διευθυντής 

Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας 

(df) 

Sig 

<3 6 32,17 4 0,040 

4-6 6 16,83 

7-9 14 17,79 

10-12 6 14,50 

>13 8 23,75 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 36 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα «Χρόνια εμπειρίας ως 

διευθυντής» και «Θεωρείτε ότι η άσκηση του mentoring επηρεάζει απόλυτα τη σχολική 

μονάδα;» (sig=0,049).  
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Πίνακας Συσχετίσεων 36 

Θεωρείτε ότι η άσκηση του mentoring επηρεάζει απόλυτα τη σχολική μονάδα; 

Χρόνια εμπειρίας 

ως διευθυντής 

Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας 

(df) 

Sig 

<3 6 27,83 4 0,049 

4-6 6 23,17 

7-9 14 13,50 

10-12 6 23,17 

>13 8 23,25 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 37 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα «Χρόνια εμπειρίας ως 

διευθυντής» και «Θεωρείτε ότι λειτουργείτε άτυπα ως μέντορας στους 

νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς της μονάδας που ηγείστε;» (sig=0,032).  

 

Πίνακας Συσχετίσεων 37 

Θεωρείτε ότι λειτουργείτε άτυπα ως μέντορας στους νεοεισερχόμενους 

εκπαιδευτικούς της μονάδας που ηγείστε; 

Χρόνια εμπειρίας 

ως διευθυντής 

Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί 

ελευθερίας (df) 

Sig 

<3 6 18,50 4 0,032 

4-6 6 25,17 

7-9 14 16,36 

10-12 6 14,83 

>13 8 30,00 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 38 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα «Χρόνια εμπειρίας ως 

διευθυντής» και «Κρίνετε απαραίτητη και αναγκαία τη συμμετοχή σας σε 

επιμορφωτικά σεμινάρια;» (sig=0,042).  
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Πίνακας Συσχετίσεων 38 

Κρίνετε απαραίτητη και αναγκαία τη συμμετοχή σας σε επιμορφωτικά σεμινάρια; 

Χρόνια εμπειρίας 

ως διευθυντής 

Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας 

(df) 

Sig 

<3 6 21,83 4 0,042 

4-6 6 20,83 

7-9 14 24,64 

10-12 6 8,17 

>13 8 21,25 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 39 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα «Χρόνια εμπειρίας ως 

διευθυντής» και «Θεωρείτε ότι σας είναι επαρκής η προσφερόμενη επιμόρφωση των 

διευθυντών;» (sig=0,014).  

Πίνακας Συσχετίσεων 39 

Θεωρείτε ότι σας είναι επαρκής η προσφερόμενη επιμόρφωση των διευθυντών; 

Χρόνια εμπειρίας 

ως διευθυντής 

Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας 

(df) 

Sig 

<3 6 23,50 4 0,014 

4-6 6 13,50 

7-9 14 24,36 

10-12 6 27,50 

>13 8 11,50 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 40 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα «Χρόνια εμπειρίας ως 

διευθυντής» και «Παρακολουθείτε επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με την 

διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων;» (sig=0,037).  
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Πίνακας Συσχετίσεων 40 

Παρακολουθείτε επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με την διοίκηση εκπαιδευτικών 

μονάδων; 

Χρόνια εμπειρίας 

ως διευθυντής 

Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας 

(df) 

Sig 

<3 6 24,83 4 0,037 

4-6 6 28,83 

7-9 14 14,07 

10-12 6 17,50 

>13 8 24,50 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 41 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα «Χρόνια εμπειρίας ως 

διευθυντής» και «Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με την 

εκπαιδευτική αλλαγή και την εφαρμογή εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων;» (sig=0,007).  

 

Πίνακας Συσχετίσεων 41 

Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με την εκπαιδευτική 

αλλαγή και την εφαρμογή εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων; 

Χρόνια εμπειρίας 

ως διευθυντής 

Πλήθος (Ν) Mean 

Rank 

Βαθμοί ελευθερίας 

(df) 

Sig 

<3 6 24,50 4 0,007 

4-6 6 15,50 

7-9 14 21,64 

10-12 6 8,17 

>13 8 28,50 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 42 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα «Χρόνια εμπειρίας ως 

διευθυντής» και «Πόσο πιστεύετε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη εξαρτάται από 
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τη συμμετοχή σε οργανωμένα προγράμματα επιμόρφωσης από την Πολιτεία;» 

(sig=0,016).  

 

Πίνακας Συσχετίσεων 42 

Πόσο πιστεύετε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη εξαρτάται από τη συμμετοχή σε 

οργανωμένα προγράμματα επιμόρφωσης από την Πολιτεία; 

Χρόνια εμπειρίας 

ως διευθυντής 

Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας 

(df) 

Sig 

<3 6 21,83 4 0,016 

4-6 6 13,50 

7-9 14 19,79 

10-12 6 13,50 

>13 8 31,25 

 

4.7.6 Συσχετίσεις με το αν έχουν υπηρετήσει σε άλλες διοικητικές θέσεις 

εκπαίδευσης 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 43 από τον έλεγχο μέσων Mann-Whitney U, 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις απόψεις 

«Έχετε υπηρετήσει σε άλλες διοικητικές θέσεις εκπαίδευσης» (p=0,030<0,002) στην 

ερώτηση «Σας είναι γνωστές οι προσφερόμενες μορφές επιμόρφωσης που 

απευθύνονται στα διοικητικά στελέχη σχολικών μονάδων;». 

 

Πίνακας Συσχετίσεων 43 

Σας είναι γνωστές οι προσφερόμενες μορφές επιμόρφωσης που απευθύνονται στα 

διοικητικά στελέχη σχολικών μονάδων; 

Έχετε 

υπηρετήσει 

σε άλλες 

διοικητικές 

θέσεις 

εκπαίδευσης 

Πλήθος (Ν) Μέσος όρος 

(Mean 

Rank) 

Mann-Whitney 

U 

Z Sig. (2-

tailed) 

Ναι 6 33,50 24,000 -3,137 ,002 

Όχι 34 18,21 
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Στον πίνακα συσχετίσεων 44 από τον έλεγχο μέσων Mann-Whitney U, 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις απόψεις 

«Έχετε υπηρετήσει σε άλλες διοικητικές θέσεις εκπαίδευσης» (p=0,030<0,006) στην 

ερώτηση «Παρακολουθείτε επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με την διοίκηση 

εκπαιδευτικών μονάδων;». 

 

Πίνακας Συσχετίσεων 44 

Παρακολουθείτε επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με την διοίκηση εκπαιδευτικών 

μονάδων; 

Έχετε 

υπηρετήσει 

σε άλλες 

διοικητικές 

θέσεις 

εκπαίδευσης 

Πλήθος (Ν) Μέσος όρος 

(Mean 

Rank) 

Mann-Whitney 

U 

Z Sig. (2-

tailed) 

Ναι 6 32,17 32,000 -2,756 ,006 

Όχι 34 18,44 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 45 από τον έλεγχο μέσων Mann-Whitney U, 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις απόψεις 

«Έχετε υπηρετήσει σε άλλες διοικητικές θέσεις εκπαίδευσης» (p=0,030<0,023) στην 

ερώτηση «Επιμορφώνεστε με προσωπική σας βούληση;». 

 

Πίνακας Συσχετίσεων 45 

Επιμορφώνεστε με προσωπική σας βούληση; 

Έχετε 

υπηρετήσει 

σε άλλες 

διοικητικές 

θέσεις 

εκπαίδευσης 

Πλήθος (Ν) Μέσος όρος 

(Mean 

Rank) 

Mann-Whitney 

U 

Z Sig. (2-

tailed) 

Ναι 6 29,50 48,000 -2,266 ,023 

Όχι 34 18,91 
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Στον πίνακα συσχετίσεων 46 από τον έλεγχο μέσων Mann-Whitney U, 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις απόψεις 

«Έχετε υπηρετήσει σε άλλες διοικητικές θέσεις εκπαίδευσης» (p=0,030<0,014) στην 

ερώτηση «Θεωρείτε απαραίτητη την επιμόρφωση σας στον θεσμό του mentoring;». 

 

Πίνακας Συσχετίσεων 46 

Θεωρείτε απαραίτητη την επιμόρφωση σας στον θεσμό του mentoring; 

Έχετε 

υπηρετήσει 

σε άλλες 

διοικητικές 

θέσεις 

εκπαίδευσης 

Πλήθος (Ν) Μέσος όρος 

(Mean 

Rank) 

Mann-Whitney 

U 

Z Sig. (2-

tailed) 

Ναι 6 30,50 42,000 -2,457 ,014 

Όχι 34 18,74 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 47 από τον έλεγχο μέσων Mann-Whitney U, 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις απόψεις 

«Έχετε υπηρετήσει σε άλλες διοικητικές θέσεις εκπαίδευσης» (p=0,030<0,004) στην 

ερώτηση «Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη εξαρτάται από 

δραστηριότητες αυτοεπιμόρφωσης;». 

 

 

Πίνακας Συσχετίσεων 47 

Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη εξαρτάται από δραστηριότητες 

αυτοεπιμόρφωσης; 

Έχετε 

υπηρετήσει 

σε άλλες 

διοικητικές 

θέσεις 

εκπαίδευσης 

Πλήθος (Ν) Μέσος όρος 

(Mean 

Rank) 

Mann-Whitney 

U 

Z Sig. (2-

tailed) 

Ναι 6 32,50 30,000 -2,898 ,004 

Όχι 34 18,38 
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Στον πίνακα συσχετίσεων 48 από τον έλεγχο μέσων Mann-Whitney U, 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις απόψεις 

«Έχετε υπηρετήσει σε άλλες διοικητικές θέσεις εκπαίδευσης» (p=0,030<0,005) στην 

ερώτηση «Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με την ανέλιξη 

σε διοικητικές θέσεις;». 

 

 

Πίνακας Συσχετίσεων 48 

Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με την ανέλιξη σε 

διοικητικές θέσεις; 

Έχετε 

υπηρετήσει 

σε άλλες 

διοικητικές 

θέσεις 

εκπαίδευσης 

Πλήθος (Ν) Μέσος όρος 

(Mean 

Rank) 

Mann-Whitney 

U 

Z Sig. (2-

tailed) 

Ναι 6 31,83 34,000 -2,779 ,005 

Όχι 34 18,50 

 

4.7.7 Χρόνια υπηρεσίας στο παρόν σχολείο 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 49 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα «Χρόνια εμπειρίας ως 

διευθυντής» και «Θεωρείτε αναγκαία την εφαρμογή του θεσμού του mentoring;» 

(sig=0,021).  

 

Πίνακας Συσχετίσεων 49 

Θεωρείτε αναγκαία την εφαρμογή του θεσμού του mentoring; 

Χρόνια υπηρεσίας 

στο παρόν σχολείο 

Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας 

(df) 

Sig 

<5 16 19,25 4 0,021 

6-10 10 20,90 

11-15 2 1,50 

16-20 8 20,75 

>21 4 33,50 
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Στον πίνακα συσχετίσεων 50 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα «Χρόνια εμπειρίας ως 

διευθυντής» και «Κρίνετε απαραίτητη και αναγκαία τη συμμετοχή σας σε 

επιμορφωτικά σεμινάρια;» (sig=0,032).  

 

Πίνακας Συσχετίσεων 50 

Κρίνετε απαραίτητη και αναγκαία τη συμμετοχή σας σε επιμορφωτικά σεμινάρια; 

Χρόνια υπηρεσίας 

στο παρόν σχολείο 

Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας 

(df) 

Sig 

<5 16 21,88 4 0,032 

6-10 10 20,10 

11-15 2 2,50 

16-20 8 17,25 

>21 4 31,50 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 51 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα «Χρόνια εμπειρίας ως 

διευθυντής» και «Σας είναι γνωστές οι προσφερόμενες μορφές επιμόρφωσης που 

απευθύνονται στα διοικητικά στελέχη σχολικών μονάδων;» (sig=0,007).  

 

Πίνακας Συσχετίσεων 51 

Σας είναι γνωστές οι προσφερόμενες μορφές επιμόρφωσης που απευθύνονται στα 

διοικητικά στελέχη σχολικών μονάδων; 

Χρόνια υπηρεσίας 

στο παρόν σχολείο 

Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας 

(df) 

Sig 

<5 16 18,25 4 0,007 

6-10 10 27,90 

11-15 2 37,50 

16-20 8 16,00 

>21 4 11,50 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 52 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα «Χρόνια εμπειρίας ως 
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διευθυντής» και «Θεωρείτε ότι σας είναι επαρκής η προσφερόμενη επιμόρφωση των 

διευθυντών;» (sig=0,043).  

 

Πίνακας Συσχετίσεων 52 

Θεωρείτε ότι σας είναι επαρκής η προσφερόμενη επιμόρφωση των διευθυντών; 

Χρόνια υπηρεσίας 

στο παρόν σχολείο 

Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας 

(df) 

Sig 

<5 16 18,63 4 0,043 

6-10 10 29,50 

11-15 2 17,50 

16-20 8 14,50 

>21 4 19,00 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 53 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα «Χρόνια εμπειρίας ως 

διευθυντής» και «Έχετε επιμορφωθεί σχετικά με το mentoring;» (sig=0,017).  

 

Πίνακας Συσχετίσεων 53 

Έχετε επιμορφωθεί σχετικά με το mentoring; 

Χρόνια υπηρεσίας 

στο παρόν σχολείο 

Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας 

(df) 

Sig 

<5 16 22,50 4 0,017 

6-10 10 27,30 

11-15 2 11,50 

16-20 8 11,50 

>21 4 18,00 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 54 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα «Χρόνια εμπειρίας ως 

διευθυντής» και «Παρακολουθείτε επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με την 

διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων;» (sig=0,039).  
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Πίνακας Συσχετίσεων 54 

Παρακολουθείτε επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με την διοίκηση εκπαιδευτικών 

μονάδων; 

Χρόνια υπηρεσίας 

στο παρόν σχολείο 

Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας 

(df) 

Sig 

<5 16 25,25 4 0,039 

6-10 10 22,70 

11-15 2 13,50 

16-20 8 16,25 

>21 4 8,00 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 55 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα «Χρόνια εμπειρίας ως 

διευθυντής» και «Θεωρείτε ότι η επιμόρφωση είναι υποχρεωτική για τους διοικητικούς 

προϊσταμένους;» (sig=0,038).  

 

Πίνακας Συσχετίσεων 55 

Θεωρείτε ότι η επιμόρφωση είναι υποχρεωτική για τους διοικητικούς προϊσταμένους; 

Χρόνια υπηρεσίας 

στο παρόν σχολείο 

Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας 

(df) 

Sig 

<5 16 14,88 4 0,038 

6-10 10 23,50 

11-15 2 17,50 

16-20 8 22,75 

>21 4 32,50 

 

Στον πίνακα συσχετίσεων 56 από τον έλεγχο Kruskal Wallis, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα «Χρόνια εμπειρίας ως 

διευθυντής» και «Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με το 

όραμα της αναμόρφωσης του σχολείου σας;» (sig=0,043).  
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Πίνακας Συσχετίσεων 56 

Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με το όραμα της 

αναμόρφωσης του σχολείου σας; 

Χρόνια υπηρεσίας 

στο παρόν σχολείο 

Πλήθος (Ν) Mean Rank Βαθμοί ελευθερίας 

(df) 

Sig 

<5 16 20,50 4 0,043 

6-10 10 25,70 

11-15 2 1,50 

16-20 8 17,00 

>21 4 24,00 

 

 

4.8 Συζήτηση αποτελεσμάτων 
 

Με την ολοκλήρωση της έρευνας και την εξαγωγή αποτελεσμάτων 

διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό που συμμετείχε στην έρευνα είναι γυναίκες 

σε ποσοστό 67%. Επίσης το επίπεδο σπουδών των διευθυντών είναι 50% προπτυχιακοί 

και 50% μεταπτυχιακοί και κανείς δεν έχει ανώτερο τίτλο σπουδών.   

Στην πρώτη ερώτηση αν γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με το θεσμό 

του μέντορα το μεγαλύτερο ποσοστό με 50% δηλώνει ότι το γνωρίζει, όμως στο αλλά 

με σχεδόν αντίστοιχο ποσοστό 45% δηλώνουν ότι το καταλαβαίνουν αρκετά. Αυτό 

υποστηρίζει και η βιβλιογραφική έρευνα, μιας και οι περισσότεροι μπορεί να είναι 

γνώστες της σχετικής νομοθεσίας, όμως παράλληλα δεν τους είναι σαφές. Όσον αφορά 

τις γνώσεις τους για την εφαρμογή του mentoring δείχνουν να γνωρίζουν στη σχετική 

ερώτηση 3 για το αν ο θεσμός του mentoring απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στους 

νεοδιοριζόμενους με υψηλά ποσοστά στο καθόλου και στο λίγο, όμως παράλληλα στην 

ερώτηση 4 με το αν αφορά τους μαθητές, γίνεται αντιληπτό εξαιτίας του μεγαλύτερου 

ποσοστού 30% στο καθόλου, ότι υπάρχει ασάφεια σχετικά με τον θεσμό και δεν 

γνωρίζουν τα οφέλη του ακόμα και στους μαθητές, όπως υποστηρίζεται από τη 

βιβλιογραφία (Long, 2010; Wong, 2004; Darling-Hammond, 2003). 

Άτυπα οι περισσότεροι διευθυντές φαίνεται να λειτουργούν ως μέντορες των 

νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση, αφού οι επιλογές τους είναι στο 
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πολύ και πάρα πολύ στην ερώτηση 6 του ερωτηματολογίου. Όπως επίσης δηλώνουν 

σύμφωνα με τις ερωτήσεις, στο αν οι νέοι εκπαιδευτικοί μέσω του θεσμού στην 

ερώτηση 8 προγραμματίζουν καλύτερα τη διδασκαλία τους, επίσης στην ερώτηση 9 αν 

θα διαχειρίζονταν καλύτερα την τάξη τους και στις ερωτήσεις 10 σχετικά με την 

αυτοαξιολόγηση και αυτοβελτίωση και 11 στο αν συνειδητοποιούν καλύτερα το ρόλο 

τους, οι δηλώσεις είναι στο πάρα πολύ, στο πολύ και το αρκετά, κάτι που συμφωνεί 

απόλυτα με την βιβλιογραφία (Phillips & Fragoulis, 2010:203; Blaya, 2002), άρα είναι 

σε θέση να γνωρίζουν βασικές δεξιότητες που αναπτύσσουν οι νεοεισερχόμενοι με το 

θεσμό του mentoring.  

Σημαντική είναι και η ανάλογη δήλωση των διευθυντών/ντριών σχετικά με την 

διαμόρφωση συνεργατικής κουλτούρας στο σχολείο μέσο του μεντορισμού, αφού οι 

μισοί 50%, θεωρούν ότι συμβάλει πολύ στην ανάλογη ερώτηση 12 του 

ερωτηματολογίου. Για την αξιοποίηση νέων μεθόδων και την συμβολή στον 

εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, οι ερωτηθέντες για τη χρήση του mentoring 

αναφέρουν στα μεγαλύτερα ποσοστά τους στην ερώτηση 14, ότι βοηθάει πάρα πολύ 

αφού οι περισσότεροι απάντησαν από το αρκετά έως το πάρα πολύ, όμως ένα ποσοστό 

5% δείχνει να μην το γνωρίζει αφού απάντησε λίγο.  Επίσης η ερώτηση 15 με το αν 

κάνουν χρήση του μεντορισμού στο σχολείο, σε σχέση με την ερώτηση 6 αν κάνουν 

άτυπη χρήση του mentoring στους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς, συμφωνούν 

απόλυτα από τα μεγαλύτερα ποσοστά τους είναι στο πολύ και το πάρα πολύ. Στην 16 

ερώτηση αν θεωρούν αναγκαία την εφαρμογή του θεσμού του mentoring, οι 

διευθυντές/ντριες φαίνεται να μην είναι απόλυτα σίγουροι και να στοχεύουν σε αυτό, 

αφού τα μεγαλύτερα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ αρκετά και πάρα πολύ και ένα πολύ 

μικρό ποσοστό μόλις 5% δηλώνει καθόλου. Αυτό δεν συμφωνεί με την βιβλιογραφική 

επισκόπηση μιας και έρευνες απέδειξαν ανά τον κόσμο, ότι μέσω του θεσμού του 

μεντορισμού, αναπτύχθηκαν και προήχθησαν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα, 

αναβαθμίζοντας σημαντικά την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης (Ragins et al, 

2000; Jessen et all, 2016; Μπαγάκης & Τσίγκου, 2017). Άλλωστε σε χώρες με πολύ 

υψηλά εκπαιδευτικά συστήματα ο μεντορικός θεσμός αποτελεί βασική λειτουργία και 

αναπόσπαστο κομμάτι των συστημάτων αυτών. 

Στις μεταβλητές που σχετίζονται με την επιμόρφωση και πιο συγκεκριμένα με 

την ερώτηση 17, που αναφέρεται στην αναγκαιότητα της επιμόρφωσης το μεγαλύτερο 

ποσοστό με 45% δηλώνει πάρα πολύ, που αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ενδιαφέρεται 
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σχετικά με την επαγγελματική του ανάπτυξη. Αυτό μπορεί να γίνει πιο φανερό στο 

συσχετισμό της μεταβλητής αυτής με την ερώτηση 22 σχετικά με το αν θεωρούν ότι 

βοηθάει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, με τα μεγαλύτερα ποσοστά να 

κυμαίνονται κατά 50% στο πολύ και 35% στο πάρα πολύ. Επίσης μπορεί να 

προσμετρηθεί και το γεγονός ότι ενώ στην ερώτηση 19 αν είναι αρκετή η επιμόρφωση 

που προσφέρεται τα μεγαλύτερα ποσοστά είναι στο λίγο και το αρκετά, με την ερώτηση 

24 αν επιμορφώνονται αυτοβούλως με το μεγαλύτερο ποσοστό 50% στο πάρα πολύ 

δείχνει να τους ενδιαφέρει να μαθαίνουν και να εξελίσσονται, ανεξάρτητα από την 

προσφερόμενη επιμόρφωση. 

Όμως ενώ οι διευθυντές/ντριες φαίνεται να γνωρίζουν αρκετά για το mentoring, 

δείχνουν να μην έχουν επιμορφωθεί σχετικά με το θεσμό. Αυτό γίνεται φανερό με την 

ερώτηση 22, που το ποσοστό του καθόλου αγγίζει το 55%. Ίσως η έλλειψη 

επιμόρφωσης στο μεντορικό θεσμό, παρά το γεγονός ότι δείχνουν να μην επαρκούν οι 

προσφερόμενες επιμορφώσεις και να καταφεύγουν οι ίδιοι με δικιά τους βούληση σε 

αυτήν, να μην πηγάζει από τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και έτσι να μην μπορούν 

να αντιληφθούν απόλυτα τα οφέλη του. Άλλωστε αυτό οφείλεται και στην ελάχιστη 

έως και καθόλου προβολή του mentoring στον νομό, αφού στο παρελθόν δεν έχουν 

γίνει σχετικές έρευνες και οργανωμένα προγράμματα, είτε από την πολιτεία είτε από 

τους διοικητικούς προϊσταμένους της εκπαίδευσης. Το θετικό όμως είναι ότι 

επιμορφώνονται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους και μάλιστα με προσωπική τους 

βούληση, αλλά και το γεγονός ότι η πλειονότητα του δείγματος στην ερώτηση 27 αν 

θέλουν να επιμορφωθούν στο μεντορικό θεσμό με ποσοστά 35% πάρα πολύ και 35% 

αντίστοιχα πολύ, δείχνουν να θέλουν. 

Οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι η επαγγελματική τους ανάπτυξη κατά το 

μεγαλύτερο ποσοστό με 35% πολύ και 45% πάρα πολύ εξαρτάται από δραστηριότητες 

αυτοεπιμόρφωσης, όπως δηλώνουν στην ερώτηση 28 του ερωτηματολογίου. 

Αντίστοιχα  στην ερώτηση 29 με το συντριπτικό ποσοστό στο πάρα πολύ με 70%, 

θεωρούν ότι η επαγγελματική τους ανάπτυξη σχετίζεται με την προσωπική τους 

ανάπτυξη. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό που εμφανίζεται μέσα στην έρευνα. 

Αυτό συμφωνεί απόλυτα με τη βιβλιογραφία αφού υποστηρίζει ότι η επαγγελματική 

ανάπτυξη συνεπάγεται και με την προσωπική (Παπαναούμ, 2005). Άρα όσο 

αναπτύσσεται κάποιος επαγγελματικά έτσι ανάλογα αναπτύσσεται και προσωπικά. 
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Επίσης, στην ερώτηση 30 που αφορά τη συσχέτιση της επαγγελματικής τους 

ανάπτυξης με τη διοίκηση το πάρα πολύ και το πολύ είναι στο 40% αντίστοιχα. 

Το δείγμα θεωρεί με ποσοστό 50% ότι η επαγγελματική ανάπτυξη σχετίζεται 

πολύ με την ανέλιξη σε διοικητικές θέσεις στην ερώτηση 32, κάτι που συμφωνεί 

απόλυτα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση του θεωρητικού πλαισίου της παρούσης 

εργασίας. Άλλωστε, συμφωνούν με αντίστοιχο ποσοστό 45% στο πολύ ότι μέσω της 

επαγγελματικής ανάπτυξης, επιτυγχάνεται και η εφαρμογή εκπαιδευτικών 

μεταρρυθμίσεων, στην ερώτηση 33 και φυσικά ευνοεί στην ανάπτυξη της 

αναμόρφωσης του οράματος του σχολείου, σύμφωνα με τις δηλώσεις των 

διευθυντών/ντριών στην ερώτηση 34. 

Όσον αφορά τις δύο τελευταίες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, στην 34 

σχετικά με το πόσο πιστεύουν ότι η επαγγελματική τους ανάπτυξη εξαρτάται από τον 

θεσμό του mentoring, η πλειοψηφία αγγίζει το ποσοστό της τάξεως του 50% στο πολύ. 

Αντίστοιχα, στην ερώτηση 35, που αφορά τη συμβολή του mentoring στην 

επαγγελματική ανάπτυξη του διευθυντή, το 50% των ερωτώμενων απάντησε πολύ. 

Αυτό ίσως δείχνει και την συνειδητοποίηση των διευθυντών απέναντι στο μεντορισμό 

και την ανάγκη τους ίσως να θέλουν να αναπτυχθούν μέσω αυτού, αφού όπως 

αναφέραμε και παραπάνω το μεγαλύτερο ποσοστό τους θέλει να επιμορφωθεί σχετικά 

με το mentoring.  

 

4.9 Περιορισμοί έρευνας και προτάσεις  

 

Στην παρούσα έρευνα δεν υπήρξαν περιορισμοί για το γεγονός ότι ο πληθυσμός 

των διευθυντών που εστίασε η έρευνα ήταν μόλις 42, με το δείγμα της έρευνας να είναι 

40. Τα εξαγόμενα συμπεράσματα δεν είναι γενικεύσιμα καθώς αφορούν μια 

συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή της χώρας μας.  Αναφορικά με τον τρόπο που 

δόθηκε το ερωτηματολόγιο μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας της GOOGLE, οι 

ερωτώμενοι ήταν σε θέση μέσα στο χρονικό περιθώριο των δέκα ημερών που τους 

δόθηκε, να το επεξεργαστούν χωρίς να υπάρχει ενδεχόμενο πίεσης, σε δικό τους χώρο 

και χρόνο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το περιθώρια παρερμηνείας ή μη κατανόησης 

κάποιας ερώτησης. 
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Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε, η σημαντικότητα 

της εφαρμογής του θεσμού του mentoring στην εκπαίδευση είναι καλά τεκμηριωμένη, 

με αποτέλεσμα να προτείνονται τα παρακάτω: 

1. Η ανάγκη επέκτασης της θεσμοθέτησης και δημιουργίας προγραμμάτων 

σχετικών με το mentoring στους διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

2. Η εισαγωγή και δημιουργία προγραμμάτων από την τοπική εκπαιδευτική 

διοίκηση σε επίπεδο νομού τουλάχιστον που εστιάζει η έρευνα, με σκοπό την 

προαγωγή και ανάδειξη του mentoring τόσο στους διευθυντές των σχολικών 

μονάδων, όσο και στους εκπαιδευτικούς. 

3. Η ανάγκη για δημιουργία ενός μητρώου μεντόρων με συνεχή κατάρτιση και 

αξιολόγησή τους και ο σχεδιασμός και λειτουργία προγραμμάτων mentoring 

στο πεδίο διευθυντών σχολικών μονάδων. 

Επίσης, για ερευνητικούς σκοπούς προτείνεται η διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας, 

εστιάζοντας σε ομάδες διευθυντών, ώστε μέσω τον ποιοτικών δεδομένων που θα 

συλλεχθούν, εστιάζοντας στις απόψεις και ερμηνεύοντας τα δεδομένα να βρεθούν 

κατάλληλες μέθοδοι ώστε να εστιάσουν οι ιθύνοντες, για την καλλιέργεια του 

mentoring και την προβολή του τουλάχιστον σε επίπεδο νομού. Ακόμα, θα είχε 

ενδιαφέρον μια μεγαλύτερη σε έκταση έρευνα, η οποία θα καλύπτει ολόκληρο το νησί 

της Κρήτης σε επίπεδο περιφερικό, ώστε να εξεταστούν οι στάσεις και οι απόψεις 

γενικότερα των διευθυντών, με σκοπό την επεξεργασία περισσότερων δεδομένων, για 

την σύγκριση και δημιουργία κατάλληλων προγραμμάτων, που θα έχουν ως σκοπό την 

κατάρτιση των διευθυντών σχολικών μονάδων. 
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Ν.4327 ΦΕΚ Α΄50/14.5.2015. «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια 

και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 

Ν.4547/2018 - ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018. «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  και άλλες διατάξεις».  
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Παράρτημα   
 

 

 

Πίνακες Συσχετίσεων  

 

Πίνακας Συσχετίσεων 1: 

Ranks 

 
Φύλο N Mean Rank Sum of Ranks 

Θεωρείτε ότι ο μεντορικός 

θεσμός βοηθά το 

νεοεισερχόμενο να 

συνειδητοποιήσει καλύτερα το 

ρόλο του ως εκπαιδευτικού; 

Άντρας 14 15,36 215,00 

Γυναίκα 26 23,27 605,00 

Total 

40   

Test Statisticsa 

 

Θεωρείτε ότι ο 

μεντορικός θεσμός 

βοηθά το 

νεοεισερχόμενο 

να 

συνειδητοποιήσει 

καλύτερα το ρόλο 

του ως 

εκπαιδευτικού; 

Mann-Whitney U 110,000 

Wilcoxon W 215,000 

Z -2,173 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,030 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,042b 

a. Grouping Variable: Φύλο 

b. Not corrected for ties. 
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Πίνακες Συσχετίσεων 2: 

Ranks 

 
Φύλο N Mean Rank Sum of Ranks 

Θεωρείτε ότι ο μεντορικός 

θεσμός συμβάλλει στη 

διαμόρφωση κουλτούρας 

συνεργασίας στη σχολική 

μονάδα; 

Άντρας 14 14,64 205,00 

Γυναίκα 26 23,65 615,00 

Total 

40   

 

 

Test Statisticsa 

 

Θεωρείτε ότι ο μεντορικός θεσμός 

συμβάλλει στη διαμόρφωση 

κουλτούρας συνεργασίας στη 

σχολική μονάδα; 

Mann-Whitney U 100,000 

Wilcoxon W 205,000 

Z -2,529 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,011 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,019b 

a. Grouping Variable: Φύλο 

b. Not corrected for ties. 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 3: 

Ranks 

 
Φύλο N Mean Rank Sum of Ranks 

Θεωρείτε ότι βοηθάει η 

επιμόρφωση στην 

επαγγελματική ανάπτυξη του 

διευθυντή; 

Άντρας 14 13,36 187,00 

Γυναίκα 26 24,35 633,00 

Total 
40   

 

 

Test Statisticsa 

 

Θεωρείτε ότι βοηθάει η επιμόρφωση 

στην επαγγελματική ανάπτυξη του 

διευθυντή; 

Mann-Whitney U 82,000 

Wilcoxon W 187,000 

Z -3,110 
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Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,004b 

a. Grouping Variable: Φύλο 

b. Not corrected for ties. 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 4: 

Ranks 

 
Φύλο N Mean Rank Sum of Ranks 

Επιμορφώνεστε με προσωπική 

σας βούληση; 

Άντρας 14 14,07 197,00 

Γυναίκα 26 23,96 623,00 

Total 40   

 

 

Test Statisticsa 

 

Επιμορφώνεστε με προσωπική σας 

βούληση; 

Mann-Whitney U 92,000 

Wilcoxon W 197,000 

Z -2,827 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,005 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,010b 

a. Grouping Variable: Φύλο 

b. Not corrected for ties. 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 5: 

Ranks 

 
Φύλο N Mean Rank Sum of Ranks 

Θεωρείτε ότι η επιμόρφωση είναι 

υποχρεωτική για τους 

διοικητικούς προϊσταμένους; 

Άντρας 14 14,50 203,00 

Γυναίκα 26 23,73 617,00 

Total 40   
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Test Statisticsa 

 

Θεωρείτε ότι η επιμόρφωση είναι 

υποχρεωτική για τους διοικητικούς 

προϊσταμένους; 

Mann-Whitney U 98,000 

Wilcoxon W 203,000 

Z -2,526 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,012 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,017b 

a. Grouping Variable: Φύλο 

b. Not corrected for ties. 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 6: 

Ranks 

 
Φύλο N Mean Rank Sum of Ranks 

Θεωρείτε απαραίτητη την 

επιμόρφωση σας στον θεσμό 

του mentoring; 

Άντρας 14 13,79 193,00 

Γυναίκα 26 24,12 627,00 

Total 40   

 

 

Test Statisticsa 

 

Θεωρείτε απαραίτητη την 

επιμόρφωση σας στον θεσμό του 

mentoring; 

Mann-Whitney U 88,000 

Wilcoxon W 193,000 

Z -2,882 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,004 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,007b 

a. Grouping Variable: Φύλο 

b. Not corrected for ties. 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 7: 

Ranks 

 
Φύλο N Mean Rank Sum of Ranks 

Θέλετε να επιμορφωθείτε στο 

θεσμό του mentoring; 

Άντρας 14 13,50 189,00 

Γυναίκα 26 24,27 631,00 

Total 40   
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Test Statisticsa 

 

Θέλετε να επιμορφωθείτε στο θεσμό 

του mentoring; 

Mann-Whitney U 84,000 

Wilcoxon W 189,000 

Z -2,920 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,004 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,005b 

a. Grouping Variable: Φύλο 

b. Not corrected for ties. 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 8: 

Ranks 

 
Φύλο N Mean Rank Sum of Ranks 

Πόσο θεωρείτε ότι η 

επαγγελματική σας ανάπτυξη 

σχετίζεται με τη βελτίωση 

άσκησης του διοικητικού έργου; 

Άντρας 14 13,50 189,00 

Γυναίκα 26 24,27 631,00 

Total 
40   

 

 

Test Statisticsa 

 

Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική 

σας ανάπτυξη σχετίζεται με τη 

βελτίωση άσκησης του διοικητικού 

έργου; 

Mann-Whitney U 84,000 

Wilcoxon W 189,000 

Z -2,981 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,003 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,005b 

a. Grouping Variable: Φύλο 

b. Not corrected for ties. 

 

 

 

 



168 
 

Πίνακες Συσχετίσεων 9: 

Ranks 

 
Φύλο N Mean Rank Sum of Ranks 

Πόσο θεωρείτε ότι η 

επαγγελματική σας ανάπτυξη 

σχετίζεται με τη βελτίωση του 

τρόπου διοίκησης; 

Άντρας 14 14,64 205,00 

Γυναίκα 26 23,65 615,00 

Total 
40   

 

 

Test Statisticsa 

 

Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική 

σας ανάπτυξη σχετίζεται με τη 

βελτίωση του τρόπου διοίκησης; 

Mann-Whitney U 100,000 

Wilcoxon W 205,000 

Z -2,529 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,011 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,019b 

a. Grouping Variable: Φύλο 

b. Not corrected for ties. 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 10: 

Ranks 

 
Φύλο N Mean Rank Sum of Ranks 

Πόσο θεωρείτε ότι η 

επαγγελματική σας ανάπτυξη 

σχετίζεται με το όραμα της 

αναμόρφωσης του σχολείου σας; 

Άντρας 14 12,79 179,00 

Γυναίκα 26 24,65 641,00 

Total 
40   

 

 

Test Statisticsa 

 

Πόσο θεωρείτε ότι η 

επαγγελματική σας ανάπτυξη 

σχετίζεται με το όραμα της 

αναμόρφωσης του σχολείου σας; 

Mann-Whitney U 74,000 

Wilcoxon W 179,000 

Z -3,333 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 
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Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,002b 

a. Grouping Variable: Φύλο 

b. Not corrected for ties. 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 11: 

Ranks 

 
Φύλο N Mean Rank Sum of Ranks 

Πόσο πιστεύετε ότι βοηθάει το 

mentoring στην επαγγελματική 

σας ανάπτυξη; 

Άντρας 14 15,36 215,00 

Γυναίκα 26 23,27 605,00 

Total 
40   

 

 

Test Statisticsa 

 

Πόσο πιστεύετε ότι βοηθάει το 

mentoring στην επαγγελματική σας 

ανάπτυξη; 

Mann-Whitney U 110,000 

Wilcoxon W 215,000 

Z -2,201 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,028 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,042b 

a. Grouping Variable: Φύλο 

b. Not corrected for ties. 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 12: 

Ranks 

 
Ηλικία N Mean Rank 

Θεωρείτε ότι γνωρίζετε το νομοθετικό 

πλαίσιο για το θεσμό του μέντορα; 

<35 4 22,50 

36-45 10 9,30 

46-55 20 25,10 

>56 6 22,50 

Total 40  
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Test Statisticsa,b 

 

Θεωρείτε ότι γνωρίζετε το νομοθετικό πλαίσιο για το 

θεσμό του μέντορα; 

Chi-Square 14,755 

df 3 

Asymp. Sig. ,002 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ηλικία 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 13: 

Ranks 

 
Ηλικία N Mean Rank 

Θεωρείτε ότι η άσκηση του ρόλου του 

μέντορα αφορά αποκλειστικά και μόνο τους 

νεοδιοριζόμενους; 

<35 4 30,00 

36-45 10 13,10 

46-55 20 20,90 

>56 6 25,17 

Total 40  

 

 

Test Statisticsa,b 

 

Θεωρείτε ότι η άσκηση του ρόλου του μέντορα 

αφορά αποκλειστικά και μόνο τους νεοδιοριζόμενους; 

Chi-Square 8,421 

df 3 

Asymp. Sig. ,038 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ηλικία 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 14: 

Ranks 

 
Ηλικία N Mean Rank 

Θεωρείτε ότι λειτουργείτε άτυπα ως 

μέντορας στους νεοεισερχόμενους 

εκπαιδευτικούς της μονάδας που ηγείστε; 

<35 4 11,00 

36-45 10 22,90 

46-55 20 23,70 

>56 6 12,17 

Total 40  
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Test Statisticsa,b 

 

Θεωρείτε ότι λειτουργείτε άτυπα ως μέντορας στους 

νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς της μονάδας που 

ηγείστε; 

Chi-Square 8,402 

df 3 

Asymp. Sig. ,038 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ηλικία 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 15: 

Ranks 

 
Ηλικία N Mean Rank 

Θεωρείτε ότι μέσω του θεσμού του 

μέντορα οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί 

αναπτύσσουν αυτοαξιολόγηση 

βελτιώνοντας το εκπαιδευτικό έργο; 

<35 4 7,50 

36-45 10 21,10 

46-55 20 23,90 

>56 6 16,83 

Total 
40  

 

 

Test Statisticsa,b 

 

Θεωρείτε ότι μέσω του θεσμού του μέντορα οι 

νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν 

αυτοαξιολόγηση βελτιώνοντας το εκπαιδευτικό έργο; 

Chi-Square 8,171 

df 3 

Asymp. Sig. ,043 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ηλικία 

Πίνακες Συσχετίσεων 16: 

Ranks 

 
Ηλικία N Mean Rank 

Θεωρείτε ως διοικητικός προϊστάμενος του 

σχολείου που ηγείστε ότι κάνετε χρήση του 

mentoring; 

<35 4 8,00 

36-45 10 26,10 

46-55 20 22,40 

>56 6 13,17 

Total 40  
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Test Statisticsa,b 

 

Θεωρείτε ως διοικητικός προϊστάμενος του σχολείου 

που ηγείστε ότι κάνετε χρήση του mentoring; 

Chi-Square 10,962 

df 3 

Asymp. Sig. ,012 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ηλικία 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 17: 

Ranks 

 
Ηλικία N Mean Rank 

Σας είναι γνωστές οι προσφερόμενες 

μορφές επιμόρφωσης που απευθύνονται 

στα διοικητικά στελέχη σχολικών μονάδων; 

<35 4 25,50 

36-45 10 17,90 

46-55 20 24,30 

>56 6 8,83 

Total 40  

 

                                                          Test Statisticsa,b 

 

Σας είναι γνωστές οι προσφερόμενες μορφές 

επιμόρφωσης που απευθύνονται στα διοικητικά 

στελέχη σχολικών μονάδων; 

Chi-Square 10,501 

df 3 

Asymp. Sig. ,015 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ηλικία 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 18: 

Ranks 

 
Ηλικία N Mean Rank 

Παρακολουθείτε επιμορφωτικά 

προγράμματα σχετικά με την διοίκηση 

εκπαιδευτικών μονάδων; 

<35 4 19,50 

36-45 10 27,10 

46-55 20 21,40 

>56 6 7,17 
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Total 40  

 

 

Test Statisticsa,b 

 

Παρακολουθείτε επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά 

με την διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων; 

Chi-Square 12,039 

df 3 

Asymp. Sig. ,007 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ηλικία 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 19: 

Ranks 

 
Ηλικία N Mean Rank 

Θεωρείτε απαραίτητη την επιμόρφωση σας 

στον θεσμό του mentoring; 

<35 4 5,00 

36-45 10 26,90 

46-55 20 22,20 

>56 6 14,50 

Total 40  

 

Test Statisticsa,b 

 

Θεωρείτε απαραίτητη την επιμόρφωση σας στον 

θεσμό του mentoring; 

Chi-Square 14,064 

df 3 

Asymp. Sig. ,003 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ηλικία 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 20: 

Ranks 

 
Ηλικία N Mean Rank 

Πόσο πιστεύετε ότι η επαγγελματική σας 

ανάπτυξη εξαρτάται από την ανάπτυξη του 

θεσμού του mentoring; 

<35 4 7,50 

36-45 10 24,30 

46-55 20 22,30 

>56 6 16,83 

Total 40  
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Test Statisticsa,b 

 

Πόσο πιστεύετε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη 

εξαρτάται από την ανάπτυξη του θεσμού του 

mentoring; 

Chi-Square 8,189 

df 3 

Asymp. Sig. ,042 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ηλικία 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 21: 

 

Ranks 

 
Ανώτερο επίπεδο σπουδών N Mean Rank 

Θεωρείτε ότι ο μεντορικός 

θεσμός βοηθά το 

νεοεισερχόμενο να 

συνειδητοποιήσει καλύτερα το 

ρόλο του ως εκπαιδευτικού; 

Προπτυχιακό 20 24,30 

Μεταπτυχιακό 20 16,70 

Total 

40  

 

 

Test Statisticsa,b 

 

Θεωρείτε ότι ο μεντορικός θεσμός βοηθά το 

νεοεισερχόμενο να συνειδητοποιήσει καλύτερα το 

ρόλο του ως εκπαιδευτικού; 

Chi-Square 4,789 

df 1 

Asymp. Sig. ,029 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ανώτερο επίπεδο σπουδών 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 22: 

Ranks 

 
Ανώτερο επίπεδο σπουδών N Mean Rank 

Σας είναι γνωστές οι 

προσφερόμενες μορφές 

Προπτυχιακό 20 16,70 

Μεταπτυχιακό 20 24,30 
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επιμόρφωσης που απευθύνονται 

στα διοικητικά στελέχη σχολικών 

μονάδων; 

Total 

40  

 

 

Test Statisticsa,b 

 

Σας είναι γνωστές οι προσφερόμενες μορφές 

επιμόρφωσης που απευθύνονται στα διοικητικά 

στελέχη σχολικών μονάδων; 

Chi-Square 4,764 

df 1 

Asymp. Sig. ,029 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ανώτερο επίπεδο σπουδών 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 23: 

Ranks 

 
Ανώτερο επίπεδο σπουδών N Mean Rank 

Θεωρείτε ότι σας είναι επαρκής η 

προσφερόμενη επιμόρφωση των 

διευθυντών; 

Προπτυχιακό 20 15,70 

Μεταπτυχιακό 20 25,30 

Total 40  

 

 

Test Statisticsa,b 

 

Θεωρείτε ότι σας είναι επαρκής η προσφερόμενη 

επιμόρφωση των διευθυντών; 

Chi-Square 7,680 

df 1 

Asymp. Sig. ,006 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ανώτερο επίπεδο σπουδών 

Πίνακες Συσχετίσεων 24: 

 

Ranks 

 
Ανώτερο επίπεδο σπουδών N Mean Rank 

Έχετε επιμορφωθεί σχετικά με το 

mentoring; 

Προπτυχιακό 20 17,20 

Μεταπτυχιακό 20 23,80 

Total 40  
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Test Statisticsa,b 

 Έχετε επιμορφωθεί σχετικά με το mentoring; 

Chi-Square 3,868 

df 1 

Asymp. Sig. ,049 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ανώτερο επίπεδο σπουδών 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 25: 

Ranks 

 
Ανώτερο επίπεδο σπουδών N Mean Rank 

Παρακολουθείτε επιμορφωτικά 

προγράμματα σχετικά με την 

διοίκηση εκπαιδευτικών 

μονάδων; 

Προπτυχιακό 20 16,90 

Μεταπτυχιακό 20 24,10 

Total 
40  

 

 

Test Statisticsa,b 

 

Παρακολουθείτε επιμορφωτικά προγράμματα 

σχετικά με την διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων; 

Chi-Square 4,099 

df 1 

Asymp. Sig. ,043 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ανώτερο επίπεδο σπουδών 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 26: 

Ranks 

 
Ανώτερο επίπεδο σπουδών N Mean Rank 

Πόσο θεωρείτε ότι η 

επαγγελματική σας ανάπτυξη 

σχετίζεται με την ανέλιξη σε 

διοικητικές θέσεις; 

Προπτυχιακό 20 17,10 

Μεταπτυχιακό 20 23,90 

Total 
40  
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Test Statisticsa,b 

 

Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη 

σχετίζεται με την ανέλιξη σε διοικητικές θέσεις; 

Chi-Square 3,937 

df 1 

Asymp. Sig. ,047 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ανώτερο επίπεδο σπουδών 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 27: 

Ranks 

 
Εμπειρία ως εκπαιδευτικός N Mean Rank 

Θεωρείτε ότι γνωρίζετε το 

νομοθετικό πλαίσιο για το 

θεσμό του μέντορα; 

6-10 4 22,50 

11-20 12 11,50 

21-30 20 23,70 

>31 4 29,50 

Total 40  

 

 

Test Statisticsa,b 

 

Θεωρείτε ότι γνωρίζετε το νομοθετικό πλαίσιο για το 

θεσμό του μέντορα; 

Chi-Square 13,030 

df 3 

Asymp. Sig. ,005 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Εμπειρία ως εκπαιδευτικός 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 28: 

Ranks 

 
Εμπειρία ως εκπαιδευτικός N Mean Rank 

Θεωρείτε ότι η άσκηση του 

mentoring αφορά τους μαθητές; 

6-10 4 29,50 

11-20 12 21,83 

21-30 20 20,70 

>31 4 6,50 

Total 40  
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Test Statisticsa,b 

 

Θεωρείτε ότι η άσκηση του mentoring αφορά τους 

μαθητές; 

Chi-Square 8,724 

df 3 

Asymp. Sig. ,033 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Εμπειρία ως εκπαιδευτικός 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 29: 

Ranks 

 
Εμπειρία ως εκπαιδευτικός N Mean Rank 

Θεωρείτε ότι είστε επαρκώς 

ενημερωμένος/η για το 

mentoring; 

6-10 4 23,50 

11-20 12 13,50 

21-30 20 24,80 

>31 4 17,00 

Total 40  

 

 

Test Statisticsa,b 

 

Θεωρείτε ότι είστε επαρκώς ενημερωμένος/η για το 

mentoring; 

Chi-Square 8,280 

df 3 

Asymp. Sig. ,041 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Εμπειρία ως εκπαιδευτικός 
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Πίνακες Συσχετίσεων 30: 

Ranks 

 
Εμπειρία ως εκπαιδευτικός N Mean Rank 

Θεωρείτε ότι μέσω του θεσμού 

του μέντορα οι νεοεισερχόμενοι 

εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν 

αυτοαξιολόγηση βελτιώνοντας το 

εκπαιδευτικό έργο; 

6-10 4 7,50 

11-20 12 23,33 

21-30 20 19,90 

>31 4 28,00 

Total 
40  

 

 

Test Statisticsa,b 

 

Θεωρείτε ότι μέσω του θεσμού του μέντορα οι 

νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν 

αυτοαξιολόγηση βελτιώνοντας το εκπαιδευτικό έργο; 

Chi-Square 8,279 

df 3 

Asymp. Sig. ,041 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Εμπειρία ως εκπαιδευτικός 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 31: 

Ranks 

 
Εμπειρία ως εκπαιδευτικός N Mean Rank 

Κρίνετε απαραίτητη και αναγκαία 

τη συμμετοχή σας σε 

επιμορφωτικά σεμινάρια; 

6-10 4 17,00 

11-20 12 24,67 

21-30 20 16,50 

>31 4 31,50 

Total 40  

 

 

Test Statisticsa,b 

 

Κρίνετε απαραίτητη και αναγκαία τη συμμετοχή σας 

σε επιμορφωτικά σεμινάρια; 

Chi-Square 8,983 

df 3 

Asymp. Sig. ,030 

a. Kruskal Wallis Test 
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b. Grouping Variable: Εμπειρία ως εκπαιδευτικός 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 32: 

Ranks 

 
Εμπειρία ως εκπαιδευτικός N Mean Rank 

Θεωρείτε ότι σας είναι επαρκής 

η προσφερόμενη επιμόρφωση 

των διευθυντών; 

6-10 4 32,50 

11-20 12 14,00 

21-30 20 23,80 

>31 4 11,50 

Total 40  

 

 

Test Statisticsa,b 

 

Θεωρείτε ότι σας είναι επαρκής η προσφερόμενη 

επιμόρφωση των διευθυντών; 

Chi-Square 13,540 

df 3 

Asymp. Sig. ,004 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Εμπειρία ως εκπαιδευτικός 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 33: 

Ranks 

 
Εμπειρία ως εκπαιδευτικός N Mean Rank 

Θεωρείτε απαραίτητη την 

επιμόρφωση σας στον θεσμό του 

mentoring; 

6-10 4 5,00 

11-20 12 25,83 

21-30 20 18,90 

>31 4 28,00 

Total 40  

 

 

Test Statisticsa,b 

 

Θεωρείτε απαραίτητη την επιμόρφωση σας στον 

θεσμό του mentoring; 

Chi-Square 13,501 

df 3 

Asymp. Sig. ,004 
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a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Εμπειρία ως εκπαιδευτικός 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 34: 

 

Ranks 

 
Χρόνια εμπειρίας ως διευθυντής N Mean Rank 

Θεωρείτε ότι η άσκηση του 

ρόλου του μέντορα αφορά 

αποκλειστικά και μόνο τους 

νεοδιοριζόμενους; 

<3 6 22,50 

4-6 6 16,83 

7-9 14 17,07 

10-12 6 34,50 

>13 8 17,25 

Total 40  

 

 

Test Statisticsa,b 

 

Θεωρείτε ότι η άσκηση του ρόλου του μέντορα 

αφορά αποκλειστικά και μόνο τους 

νεοδιοριζόμενους; 

Chi-Square 12,357 

df 4 

Asymp. Sig. ,015 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Χρόνια εμπειρίας ως διευθυντής 

Πίνακες Συσχετίσεων 35: 

 

Ranks 

 
Χρόνια εμπειρίας ως διευθυντής N Mean Rank 

Θεωρείτε ότι η άσκηση του 

mentoring αφορά τους μαθητές; 

<3 6 32,17 

4-6 6 16,83 

7-9 14 17,79 

10-12 6 14,50 

>13 8 23,75 

Total 40  
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Test Statisticsa,b 

 

Θεωρείτε ότι η άσκηση του mentoring αφορά τους 

μαθητές; 

Chi-Square 10,043 

df 4 

Asymp. Sig. ,040 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Χρόνια εμπειρίας ως διευθυντής 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 36: 

 

Ranks 

 
Χρόνια εμπειρίας ως διευθυντής N Mean Rank 

Θεωρείτε ότι η άσκηση του 

mentoring επηρεάζει απόλυτα τη 

σχολική μονάδα; 

<3 6 27,83 

4-6 6 23,17 

7-9 14 13,50 

10-12 6 23,17 

>13 8 23,25 

Total 40  

 

 

Test Statisticsa,b 

 

Θεωρείτε ότι η άσκηση του mentoring επηρεάζει 

απόλυτα τη σχολική μονάδα; 

Chi-Square 9,547 

df 4 

Asymp. Sig. ,049 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Χρόνια εμπειρίας ως διευθυντής 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 37: 

 

Ranks 

 
Χρόνια εμπειρίας ως 

διευθυντής N Mean Rank 

Θεωρείτε ότι λειτουργείτε άτυπα 

ως μέντορας στους 

νεοεισερχόμενους 

<3 6 18,50 

4-6 6 25,17 

7-9 14 16,36 
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εκπαιδευτικούς της μονάδας 

που ηγείστε; 

10-12 6 14,83 

>13 8 30,00 

Total 40  

 

 

Test Statisticsa,b 

 

Θεωρείτε ότι λειτουργείτε άτυπα ως μέντορας στους 

νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς της μονάδας που 

ηγείστε; 

Chi-Square 10,579 

df 4 

Asymp. Sig. ,032 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Χρόνια εμπειρίας ως διευθυντής 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 38: 

Ranks 

 
Χρόνια εμπειρίας ως διευθυντής N Mean Rank 

Κρίνετε απαραίτητη και αναγκαία 

τη συμμετοχή σας σε 

επιμορφωτικά σεμινάρια; 

<3 6 21,83 

4-6 6 20,83 

7-9 14 24,64 

10-12 6 8,17 

>13 8 21,25 

Total 40  

 

 

Test Statisticsa,b 

 

Κρίνετε απαραίτητη και αναγκαία τη συμμετοχή σας 

σε επιμορφωτικά σεμινάρια; 

Chi-Square 9,892 

df 4 

Asymp. Sig. ,042 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Χρόνια εμπειρίας ως διευθυντής 
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Πίνακες Συσχετίσεων 39: 

 

Ranks 

 

Χρόνια εμπειρίας ως διευθυντής N Mean Rank 

Θεωρείτε ότι σας είναι επαρκής η 

προσφερόμενη επιμόρφωση των 

διευθυντών; 

<3 6 23,50 

4-6 6 13,50 

7-9 14 24,36 

10-12 6 27,50 

>13 8 11,50 

Total 40  

 

 

Test Statisticsa,b 

 

Θεωρείτε ότι σας είναι επαρκής η προσφερόμενη 

επιμόρφωση των διευθυντών; 

Chi-Square 12,486 

df 4 

Asymp. Sig. ,014 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Χρόνια εμπειρίας ως διευθυντής 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 40: 

Ranks 

 
Χρόνια εμπειρίας ως διευθυντής N Mean Rank 

Παρακολουθείτε επιμορφωτικά 

προγράμματα σχετικά με την 

διοίκηση εκπαιδευτικών 

μονάδων; 

<3 6 24,83 

4-6 6 28,83 

7-9 14 14,07 

10-12 6 17,50 

>13 8 24,50 

Total 40  

 

Test Statisticsa,b 

 

Παρακολουθείτε επιμορφωτικά προγράμματα 

σχετικά με την διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων; 

Chi-Square 10,200 

df 4 

Asymp. Sig. ,037 

a. Kruskal Wallis Test 
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b. Grouping Variable: Χρόνια εμπειρίας ως διευθυντής 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 41: 

Ranks 

 
Χρόνια εμπειρίας ως διευθυντής N Mean Rank 

Πόσο θεωρείτε ότι η 

επαγγελματική σας ανάπτυξη 

σχετίζεται με την εκπαιδευτική 

αλλαγή και την εφαρμογή 

εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων; 

<3 6 24,50 

4-6 6 15,50 

7-9 14 21,64 

10-12 6 8,17 

>13 8 28,50 

Total 40  

 

 

Test Statisticsa,b 

 

Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη 

σχετίζεται με την εκπαιδευτική αλλαγή και την 

εφαρμογή εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων; 

Chi-Square 14,063 

df 4 

Asymp. Sig. ,007 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Χρόνια εμπειρίας ως διευθυντής 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 42: 

Ranks 

 

Χρόνια εμπειρίας ως διευθυντής N Mean Rank 

Πόσο πιστεύετε ότι η 

επαγγελματική σας ανάπτυξη 

εξαρτάται από τη συμμετοχή σε 

οργανωμένα προγράμματα 

επιμόρφωσης από την Πολιτεία; 

<3 6 21,83 

4-6 6 13,50 

7-9 14 19,79 

10-12 6 13,50 

>13 8 31,25 

Total 40  
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Test Statisticsa,b 

 

Πόσο πιστεύετε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη 

εξαρτάται από τη συμμετοχή σε οργανωμένα 

προγράμματα επιμόρφωσης από την Πολιτεία; 

Chi-Square 12,240 

df 4 

Asymp. Sig. ,016 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Χρόνια εμπειρίας ως διευθυντής 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 43: 

Ranks 

 
Έχετε υπηρετήσει σε άλλες 

διοικητικές θέσεις 

εκπαίδευσης N Mean Rank Sum of Ranks 

Σας είναι γνωστές οι 

προσφερόμενες μορφές 

επιμόρφωσης που 

απευθύνονται στα διοικητικά 

στελέχη σχολικών μονάδων; 

Ναι 6 33,50 201,00 

Όχι 34 18,21 619,00 

Total 

40   

 

 

Test Statisticsa 

 

Σας είναι γνωστές οι 

προσφερόμενες μορφές 

επιμόρφωσης που απευθύνονται 

στα διοικητικά στελέχη σχολικών 

μονάδων; 

Mann-Whitney U 24,000 

Wilcoxon W 619,000 

Z -3,137 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,002b 

a. Grouping Variable: Έχετε υπηρετήσει σε άλλες διοικητικές θέσεις εκπαίδευσης 

b. Not corrected for ties. 
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Πίνακες Συσχετίσεων 44: 

Ranks 

 
Έχετε υπηρετήσει σε άλλες 

διοικητικές θέσεις 

εκπαίδευσης N Mean Rank Sum of Ranks 

Παρακολουθείτε 

επιμορφωτικά προγράμματα 

σχετικά με την διοίκηση 

εκπαιδευτικών μονάδων; 

Ναι 6 32,17 193,00 

Όχι 34 18,44 627,00 

Total 
40   

 

 

Test Statisticsa 

 

Παρακολουθείτε επιμορφωτικά 

προγράμματα σχετικά με την διοίκηση 

εκπαιδευτικών μονάδων; 

Mann-Whitney U 32,000 

Wilcoxon W 627,000 

Z -2,756 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,006 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,006b 

a. Grouping Variable: Έχετε υπηρετήσει σε άλλες διοικητικές θέσεις εκπαίδευσης 

b. Not corrected for ties. 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 45: 

Ranks 

 
Έχετε υπηρετήσει σε άλλες 

διοικητικές θέσεις 

εκπαίδευσης N Mean Rank Sum of Ranks 

Επιμορφώνεστε με 

προσωπική σας βούληση; 

Ναι 6 29,50 177,00 

Όχι 34 18,91 643,00 

Total 40   

 

Test Statisticsa 

 

Επιμορφώνεστε με προσωπική σας 

βούληση; 

Mann-Whitney U 48,000 

Wilcoxon W 643,000 

Z -2,266 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,023 
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Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,041b 

a. Grouping Variable: Έχετε υπηρετήσει σε άλλες διοικητικές θέσεις εκπαίδευσης 

b. Not corrected for ties. 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 46: 

Ranks 

 
Έχετε υπηρετήσει σε άλλες 

διοικητικές θέσεις 

εκπαίδευσης N Mean Rank Sum of Ranks 

Θεωρείτε απαραίτητη την 

επιμόρφωση σας στον 

θεσμό του mentoring; 

Ναι 6 30,50 183,00 

Όχι 34 18,74 637,00 

Total 40   

 

 

Test Statisticsa 

 

Θεωρείτε απαραίτητη την επιμόρφωση 

σας στον θεσμό του mentoring; 

Mann-Whitney U 42,000 

Wilcoxon W 637,000 

Z -2,457 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,014 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,021b 

a. Grouping Variable: Έχετε υπηρετήσει σε άλλες διοικητικές θέσεις εκπαίδευσης 

b. Not corrected for ties. 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 47: 

 

Ranks 

 
Έχετε υπηρετήσει σε άλλες 

διοικητικές θέσεις 

εκπαίδευσης N Mean Rank Sum of Ranks 

Πόσο θεωρείτε ότι η 

επαγγελματική σας 

ανάπτυξη εξαρτάται από 

δραστηριότητες 

αυτοεπιμόρφωσης; 

Ναι 6 32,50 195,00 

Όχι 34 18,38 625,00 

Total 

40   
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Test Statisticsa 

 

Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική 

σας ανάπτυξη εξαρτάται από 

δραστηριότητες αυτοεπιμόρφωσης; 

Mann-Whitney U 30,000 

Wilcoxon W 625,000 

Z -2,898 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,004 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,004b 

a. Grouping Variable: Έχετε υπηρετήσει σε άλλες διοικητικές θέσεις εκπαίδευσης 

b. Not corrected for ties. 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 48: 

Ranks 

 
Έχετε υπηρετήσει σε άλλες 

διοικητικές θέσεις 

εκπαίδευσης N Mean Rank Sum of Ranks 

Πόσο θεωρείτε ότι η 

επαγγελματική σας 

ανάπτυξη σχετίζεται με την 

ανέλιξη σε διοικητικές θέσεις; 

Ναι 6 31,83 191,00 

Όχι 34 18,50 629,00 

Total 
40   

 

 

Test Statisticsa 

 

Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική 

σας ανάπτυξη σχετίζεται με την 

ανέλιξη σε διοικητικές θέσεις; 

Mann-Whitney U 34,000 

Wilcoxon W 629,000 

Z -2,779 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,005 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,008b 

a. Grouping Variable: Έχετε υπηρετήσει σε άλλες διοικητικές θέσεις εκπαίδευσης 

b. Not corrected for ties. 
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Πίνακες Συσχετίσεων 49: 

Ranks 

 
Χρόνια υπηρεσίας στο παρόν 

σχολείο N Mean Rank 

Θεωρείτε αναγκαία την 

εφαρμογή του θεσμού του 

mentoring; 

<5 16 19,25 

6-10 10 20,90 

11-15 2 1,50 

16-20 8 20,75 

>21 4 33,50 

Total 40  

 

 

Test Statisticsa,b 

 

Θεωρείτε αναγκαία την εφαρμογή του θεσμού του 

mentoring; 

Chi-Square 11,540 

df 4 

Asymp. Sig. ,021 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Χρόνια υπηρεσίας στο παρόν σχολείο 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 50: 

Ranks 

 
Χρόνια υπηρεσίας στο παρόν 

σχολείο N Mean Rank 

Κρίνετε απαραίτητη και αναγκαία 

τη συμμετοχή σας σε 

επιμορφωτικά σεμινάρια; 

<5 16 21,88 

6-10 10 20,10 

11-15 2 2,50 

16-20 8 17,25 

>21 4 31,50 

Total 40  

 

 

 

 

 

Test Statisticsa,b 
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Κρίνετε απαραίτητη και αναγκαία τη συμμετοχή σας σε 

επιμορφωτικά σεμινάρια; 

Chi-Square 10,565 

df 4 

Asymp. Sig. ,032 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Χρόνια υπηρεσίας στο παρόν σχολείο 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 51: 

 

Ranks 

 
Χρόνια υπηρεσίας στο παρόν 

σχολείο N Mean Rank 

Σας είναι γνωστές οι 

προσφερόμενες μορφές 

επιμόρφωσης που απευθύνονται 

στα διοικητικά στελέχη σχολικών 

μονάδων; 

<5 16 18,25 

6-10 10 27,90 

11-15 2 37,50 

16-20 8 16,00 

>21 4 11,50 

Total 40  

 

 

Test Statisticsa,b 

 

Σας είναι γνωστές οι προσφερόμενες μορφές 

επιμόρφωσης που απευθύνονται στα διοικητικά 

στελέχη σχολικών μονάδων; 

Chi-Square 13,962 

df 4 

Asymp. Sig. ,007 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Χρόνια υπηρεσίας στο παρόν σχολείο 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 52: 

Ranks 

 
Χρόνια υπηρεσίας στο παρόν 

σχολείο N Mean Rank 

Θεωρείτε ότι σας είναι επαρκής 

η προσφερόμενη επιμόρφωση 

των διευθυντών; 

<5 16 18,63 

6-10 10 29,50 

11-15 2 17,50 
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16-20 8 14,50 

>21 4 19,00 

Total 40  

 

 

Test Statisticsa,b 

 

Θεωρείτε ότι σας είναι επαρκής η προσφερόμενη 

επιμόρφωση των διευθυντών; 

Chi-Square 9,844 

df 4 

Asymp. Sig. ,043 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Χρόνια υπηρεσίας στο παρόν σχολείο 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 53: 

Ranks 

 
Χρόνια υπηρεσίας στο παρόν 

σχολείο N Mean Rank 

Έχετε επιμορφωθεί σχετικά με το 

mentoring; 

<5 16 22,50 

6-10 10 27,30 

11-15 2 11,50 

16-20 8 11,50 

>21 4 18,00 

Total 40  

 

 

Test Statisticsa,b 

 Έχετε επιμορφωθεί σχετικά με το mentoring; 

Chi-Square 12,089 

df 4 

Asymp. Sig. ,017 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Χρόνια υπηρεσίας στο παρόν σχολείο 
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Πίνακες Συσχετίσεων 54: 

Ranks 

 
Χρόνια υπηρεσίας στο παρόν 

σχολείο N Mean Rank 

Παρακολουθείτε επιμορφωτικά 

προγράμματα σχετικά με την 

διοίκηση εκπαιδευτικών 

μονάδων; 

<5 16 25,25 

6-10 10 22,70 

11-15 2 13,50 

16-20 8 16,25 

>21 4 8,00 

Total 40  

 

 

Test Statisticsa,b 

 

Παρακολουθείτε επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά 

με την διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων; 

Chi-Square 10,097 

df 4 

Asymp. Sig. ,039 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Χρόνια υπηρεσίας στο παρόν σχολείο 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 55: 

Ranks 

 
Χρόνια υπηρεσίας στο παρόν 

σχολείο N Mean Rank 

Θεωρείτε ότι η επιμόρφωση είναι 

υποχρεωτική για τους διοικητικούς 

προϊσταμένους; 

<5 16 14,88 

6-10 10 23,50 

11-15 2 17,50 

16-20 8 22,75 

>21 4 32,50 

Total 40  

 

Test Statisticsa,b 

 

Θεωρείτε ότι η επιμόρφωση είναι υποχρεωτική για τους 

διοικητικούς προϊσταμένους; 

Chi-Square 10,126 

df 4 

Asymp. Sig. ,038 
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a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Χρόνια υπηρεσίας στο παρόν σχολείο 

 

Πίνακες Συσχετίσεων 56: 

Ranks 

 
Χρόνια υπηρεσίας στο παρόν 

σχολείο N Mean Rank 

Πόσο θεωρείτε ότι η 

επαγγελματική σας ανάπτυξη 

σχετίζεται με το όραμα της 

αναμόρφωσης του σχολείου σας; 

<5 16 20,50 

6-10 10 25,70 

11-15 2 1,50 

16-20 8 17,00 

>21 4 24,00 

Total 40  

 

 

Test Statisticsa,b 

 

Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη 

σχετίζεται με το όραμα της αναμόρφωσης του σχολείου 

σας; 

Chi-Square 9,875 

df 4 

Asymp. Sig. ,043 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Χρόνια υπηρεσίας στο παρόν σχολείο 
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Ερωτηματολόγιο 

 

Ερωτηματολόγιο 

Ο θεσμός του mentoring στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. 

Λασιθίου. 

Στο πλαίσια των μεταπτυχιακών μου σπουδών στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πραγματοποιώ την παρούσα 

έρευνα για την ολοκλήρωση των σπουδών μου. Το ερωτηματολόγιο ασχολείται, με την 

αξιοποίηση του θεσμού του Μέντορα από τους διευθυντές σχολικών μονάδων του 

Νομού Λασιθίου. Το mentoring στην εκπαίδευση δεν αποτελεί μια απλή αξιοποίηση 

του στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά πρόκειται για ένα σημαντικό εκπαιδευτικό 

ζήτημα που διαμορφώνει νέα δεδομένα τόσο στους διευθυντές και τους 

καθοδηγούμενους, όσο και σε ολόκληρη την εκπαιδευτική μονάδα. Στη διερεύνηση 

της προσεγγίσεως αυτής σας καλώ να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο, το 

οποίο είναι ανώνυμο και τα εξαγόμενα πορίσματα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά 

και μόνο για επιστημονικούς σκοπούς. Η συμβολή σας στη διερευνητική αυτή μελέτη 

είναι πολύτιμη.  Ο μέσος χρόνος για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι 

λιγότερο από 10΄.  

Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας! 

Αλέξανδρος Δανδουλάκης 

 

Ενότητα 1η     Δημογραφικά στοιχεία: 

 

 

 

Φύλο:         Άνδρας   Γυναίκα  

Ηλικία:  <35  36-45  46-55  >56      

Ανώτερο επίπεδο σπουδών:   Προπτυχιακό   Μεταπτυχιακό   

Διδακτορικό           
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Εμπειρία ως εκπαιδευτικός: <5    6-10    11-20  21-30   >31  

Χρόνια εμπειρίας ως διευθυντής: <3    4-6  7-9   10-12   >13  

Έχετε υπηρετήσει σε άλλες διοικητικές θέσεις εκπαίδευσης: ΝΑΙ   ΟΧΙ   

Χρόνια υπηρεσίας στο παρόν σχολείο:<5   6-10   11-15   16-20   >21  

 

 

Ενότητα 2η      Mentoring 

 

1. Θεωρείτε ότι γνωρίζετε το νομοθετικό πλαίσιο για το θεσμό του μέντορα; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

2. Θεωρείτε ότι σας είναι σαφές το νομοθετικό πλαίσιο; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

3. Θεωρείτε ότι η άσκηση του ρόλου του μέντορα αφορά αποκλειστικά και 

μόνο τους νεοδιοριζόμενους; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

4. Θεωρείτε ότι η άσκηση του mentoring αφορά τους μαθητές; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

5. Θεωρείτε ότι η άσκηση του mentoring επηρεάζει απόλυτα τη σχολική 

μονάδα;  

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

6. Θεωρείτε ότι λειτουργείτε άτυπα ως μέντορας στους νεοεισερχόμενους 

εκπαιδευτικούς της μονάδας που ηγείστε; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

7. Θεωρείτε ότι είστε επαρκώς ενημερωμένος/η για το mentoring; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

8. Θεωρείτε ότι μέσω του θεσμού του μέντορα οι νεοεισερχόμενοι 

εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να προγραμματίζουν καλύτερα τη 

διδασκαλία τους; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  
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9. Θεωρείτε ότι μέσω του θεσμού του μέντορα οι νεοεισερχόμενοι 

εκπαιδευτικοί θα ήταν αποτελεσματικότεροι στη διαχείριση της σχολικής 

τάξης; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

10.  Θεωρείτε ότι μέσω του θεσμού του μέντορα οι νεοεισερχόμενοι 

εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν αυτοαξιολόγηση, βελτιώνοντας το 

εκπαιδευτικό έργο;  

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

11. Θεωρείτε ότι ο μεντορικός θεσμός βοηθά το νεοεισερχόμενο να 

συνειδητοποιήσει καλύτερα το ρόλο του ως εκπαιδευτικού; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

12. Θεωρείτε ότι ο μεντορικός θεσμός συμβάλλει στη διαμόρφωση κουλτούρας 

συνεργασίας στη σχολική μονάδα; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

13. Θεωρείτε ότι ο μεντορικός θεσμός ενισχύει την επαγγελματική ανάπτυξη 

του νεοδιόριστου; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

14. Θεωρείτε ότι ο μεντορικός θεσμός αξιοποιεί νέες μεθόδους και πρακτικές 

που διευκολύνουν τόσο το δικό σας έργο όσο και των νεοεισερχόμενων; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

15. Θεωρείτε ως διοικητικός προϊστάμενος του σχολείου που ηγείστε ότι 

κάνετε χρήση του mentoring; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

16. Θεωρείτε αναγκαία την εφαρμογή του θεσμού του mentoring; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

 

 

Ενότητα 3η      Επιμόρφωση 

 

17. Κρίνετε απαραίτητη και αναγκαία τη συμμετοχή σας σε επιμορφωτικά 

σεμινάρια; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  



198 
 

 

18. Σας είναι γνωστές οι προσφερόμενες μορφές επιμόρφωσης που 

απευθύνονται στα διοικητικά στελέχη σχολικών μονάδων; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

19. Θεωρείτε ότι σας είναι επαρκής η προσφερόμενη επιμόρφωση των 

διευθυντών; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

20. Έχετε επιμορφωθεί σχετικά με το mentoring; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

21. Θεωρείτε ότι οι διευθυντές αφιερώνουν χρόνο για στην επιμόρφωση; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

22. Θεωρείτε ότι βοηθάει η επιμόρφωση στην επαγγελματική ανάπτυξη του 

διευθυντή; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

23. Παρακολουθείτε επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με την διοίκηση 

εκπαιδευτικών μονάδων; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

24. Επιμορφώνεστε με προσωπική σας βούληση; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

25. Θεωρείτε ότι η επιμόρφωση είναι υποχρεωτική για τους διοικητικούς 

προϊσταμένους; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

26. Θεωρείτε απαραίτητη την επιμόρφωση σας στον θεσμό του mentoring; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

27. Θέλετε να επιμορφωθείτε στο θεσμό του mentoring; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  
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Ενότητα 4η     Επαγγελματική Ανάπτυξη 

 

28. Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη εξαρτάται από 

δραστηριότητες αυτοεπιμόρφωσης; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

29. Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με την 

προσωπική σας ανάπτυξη; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

30. Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με τη 

βελτίωση άσκησης του διοικητικού έργου; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

31. Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με τη 

βελτίωση του τρόπου διοίκησης; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

32. Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με την 

ανέλιξη σε διοικητικές θέσεις; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

33. Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με την 

εκπαιδευτική αλλαγή και την εφαρμογή εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

34. Πόσο θεωρείτε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη σχετίζεται με το όραμα 

της αναμόρφωσης του σχολείου σας; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

35. Πόσο πιστεύετε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη εξαρτάται από τη 

συμμετοχή σε οργανωμένα προγράμματα επιμόρφωσης από την Πολιτεία; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

36. Πόσο πιστεύετε ότι η επαγγελματική σας ανάπτυξη εξαρτάται από την 

ανάπτυξη του θεσμού του mentoring; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  

 

37. Πόσο πιστεύετε ότι βοηθάει το mentoring στην επαγγελματική σας 

ανάπτυξη; 

Καθόλου   Λίγο   Αρκετά    Πολύ   Πάρα πολύ  
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Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα 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: 

 

 

 

Δανδουλάκης Αλέξανδρος 


