
Παρουσίαση Μ.Δ.Ε: Κεϊσίδου Ροδή 
Υπεύθυνος καθηγητής: κος Βαλκάνος Ευθύμιος

Τίτλος εργασίας: Ο ρόλος του καθοδηγητή (mentoring)
κατά την ανέλιξη των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις 

σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 



Οφέλη καθοδηγητή 

 Συμμετέχει στην επιτυχία του καθοδηγούμενου

 Αποκτά εμπειρίες 

 Επωφελείται από τις νέες δεξιότητες 

 Αποκτά δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικότητας 



Οφέλη καθοδηγούμενου

 Αισθάνεται ασφάλεια

 Ενισχύεται η αυτοπεποίθησή του

 Δεν περιορίζεται η κριτική του ικανότητα 

 Προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες 



Στοιχεία που πρέπει να διαθέτει ένας 
διευθυντής 

 Αυτογνωσία 

 Αυτοπειθαρχία 

 Κίνητρο 

 Ενσυναίσθηση

 Κοινωνικές δεξιότητες 

(Goleman,1998)



Προσκόμματα κατά την ανέλιξη των 
γυναικών

 Ύπαρξη ανισοτήτων 

 Ταύτιση όρων: γυναίκα – συναίσθημα 

 Φυσική κλίση προς την μητρότητα

 Απουσία ενθάρρυνσης

 Απαιτητικά ωράρια 



Γυναίκα- Διευθύντρια και 
Καθοδήγηση 

 Αποκτά μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση

 Ξεπερνούν τα εμπόδια 

 Η πλειψηφία των γυναικών έχει ανάγκη από έναν 
καθοδηγητή (Cullen – Luna, 1993)

 Διάσταση απόψεων ως προς το φύλο του 
καθοδηγητή.

Άνδρας ή γυναίκα μέντορας; 



Σκοπός παρούσας εργασίας 

 Η ανάγκη ύπαρξης ενός καθοδηγητή

 Η  ύπαρξη ή όχι ανισοτήτων στην ηγεσία της 
εκπαίδευσης 

 Υπήρξε καταλυτικός ο ρόλος ενός καθοδηγητή 
στην επαγγελματική ζωή των γυναικών 



Μεθοδολογία Έρευνας και 
Ερευνητικά Εργαλεία  

 Ποιοτική έρευνα 

 άμεση επαφή με τα πρόσωπα της έρευνας

 Ημι-δομημένες συνεντεύξεις

 περισσότερο ευέλικτες 

 προσαρμόζονται στην προσωπικότητα των συνεντευκτριών



Πληθυσμός του δείγματος 

 Επιλέχθηκαν 9 γυναίκες – διευθύντριες 

 Διευθυντική θέση : 2 – 15 έτη 

 Γενικότερη εργασιακή εμπειρία: έως 36 έτη 

 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γυμνασίων και 
Λυκείων Δυτικής και Κέντρικής Θεσσαλονίκης 



1η κατηγορία ερωτήματων 

 Γνώση επι του θέματος – χαρακτηριστικά 

 Έτη στην εκπαίδευση

 Αναζήτηση καθοδήγησης στο παρελθόν



Συμπεράσματα 

 Όλες γνώριζαν τον 
θεσμό του Μέντορα

 Χαρακτηριστικά: 
άνθρωπος με
γνώση,εμπειρία,μεταδο
τικότητα,καθοδήγηση

 Όλες αναζήτησαν 
καθοδήγηση από 
παλαιότερους 

 Μία διευθύντρια δεν 
είχε την καθοδήγηση 
που ήθελε 

 Μία διευθύντρια σε 
πρωτοϊδρυόμενο 
σχολείο δεν είχε την 
δυνατότητα 
καθοδήγησης

 Αν και άτυπος, ο 
μέντορας χρειάζεται 
στην αρχή της πορείας 
και όχι τόσο μετά



2η κατηγορία ερωτημάτων 

 Ύπαρξη ή όχι ανισοτήτων

 Υπάρχει η ανάγκη καθοδήγησης 

 Καθοριστικός ο ρόλος του μέντορα 



Συμπεράσματα

 Η πλειψηφία θεωρεί πως δεν υπάρχουν ανισότητες μέχρι 
το διευθυντικό μέρος

 Όμως οι θέσεις των προϊσταμένων είναι 
ανδροκρατούμενες – μεγαλύτερος ανταγωνισμός

 Οι γυναίκες –διεθύντριες κρίνονται αυστηρότερα από 
τους άντρες προϊσταμένους – υπαινικτικά σχόλια

 Οι γυναίκες-διεθύντριες κρίνονται αυστηρότερα από τις 
γυναίκες συναδέλφους – περισσότερο ειλικρινείς οι 
άντρες

 Απαραίτητος ο μέντορας ανεξαρτήτου φύλου



3η κατηγορία ερωτημάτων 

 Υπολογίζονται ως ανώτατα στελέχη

 Δισταγμός σε συμβουλές 

 Εκπαιδευτική πολιτική για  επιμόρφωση



Συμπεράσματα 

 Υπολογίζονται ως ανώτατα στελέχη 

 απαντήσεις συνοδευόμενες από γέλια

 Υπήρχε δισταγμός στην 1η ερώτηση 

 Ο σεβασμός είναι θέμα χαρακτήρα όχι φύλου

 Ο σεβασμός είναι θέμα παιδείας και νοοτροπίας 

 Ο άνδρας λόγω εμφάνισης, χαρακτήρα,φωνής είναι πιο 
υπολογίσιμος από μία γυναίκα

 Εάν μία εκπαιδευτικός γίνει διευθύντρια σε σχολείο που ήταν 
ήδη διορισμένη, είναι πιο δύσκολο να επιβληθεί

 Υπήρχε μερική απαξίωση όταν ανέλαβαν τα διευθυντικά 
καθήκοντα



Συμπεράσματα 

 Οι γυναίκες είναι περισσότερο ανταγωνιστικές  στην 
ανέλιξη μίας άλλης γυναίκας στην ιεραρχία της 
εκπαίδευσης

 Όσον αφορά την εκπαιδευτική πολιτική η πλειψηφία 
τόνισε πως επιβάλλεται η γενικότερη επιμόρφωση τόσο 
των γυναικών  όσο και των ανδρών στην δημόσια 
εκπαίδευση



Προτάσεις για μελλοντικούς 
ερευνητές 

 Διερεύνηση απόψεων για τις ανισότητες και την ύπαρξη 
καθοδήγησης από γυναίκες σε ανώτερη θέση της 
διευθυντικής 

 Διερεύνηση απόψεων των ανδρών – δευθυντών για την 
καθοδήγηση τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες 

 Διεξαγωγή έρευνας σε κλάδους που εφαρμόζεται τυπικά 
ο θεσμός του mentoring(ιδιωτικός τομέας, εκπαίδευση 
ενηλίκων)

 Διερεύνηση για την ύπαρξη ενός καθοδηγητή και στους 
μαθητές εκτός από τους εκπαιδευτικούς
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!


