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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Πολύς λόγος γίνεται τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα για την ενδοσχολική 

επιμόρφωση όπως αυτή εφαρμόζεται στα ελληνικά σχολεία αλλά και για την καθοδήγηση, το 

mentoring όπως τείνει να καθιερωθεί ο όρος. Σκοπός της ανά χείρας ερευνητικής μελέτης είναι 

να ερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας 

Κρήτης σχετικά με τις πρακτικές ενδοσχολικής επιμόρφωσης και καθοδήγησης και τις 

πρακτικές της ομότιμης μάθησης (peer learning) και της αλληλεπίδρασης με σκοπό την 

συντήρηση και διαδοχή της σχολικής ηγεσίας. 

Η έρευνα διεξήχθη το σχολικό έτος 2018-2019 με κατ΄ ιδίαν επίσκεψη σε σχολεία και 

στους 4 Νομούς της Περιφέρειας Κρήτης και πήραν μέρος σε αυτήν 50 εκπαιδευτικοί όλων 

των ειδικοτήτων, από Γυμνάσια και Λύκεια της Κρήτης οι οποίοι δέχθηκαν να απαντήσουν 

στις ερωτήσεις του πρωτοκόλλου συνέντευξης. Το πρωτόκολλο αυτό περιείχε τρείς χωριστούς 

θεματικούς άξονες, τρείς ενότητες. Ο πρώτος αναφερόταν στον διευθυντή της σχολικής 

μονάδας και τον ρόλο του, ο δεύτερος στην μέθοδο του peer learning και ο τρίτος στον μέντορα 

στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια οι απαντήσεις αναλύθηκαν ανά θεματικό άξονα σύμφωνα με 

την τεχνική της θεματικής ανάλυσης όπως περιγράφεται από τον Τσιώλη (2017) και 

καταγράφηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας.  

Τα αποτελέσματα, αφού καταγράφηκαν συσχετίστηκαν με το θεωρητικό πλαίσιο το 

οποίο προηγήθηκε του ερευνητικού μέρους της ανά χείρας μελέτης και που εξέτασε σε 

χωριστά κεφάλαια το ρόλο του διευθυντή της σχολικής μονάδας, την επιμόρφωση σαν κομμάτι 

της επαγγελματικής ζωής των εκπαιδευτικών, την ομότιμη μάθηση (peer learning) και την 

καθοδήγηση (mentoring). Η καταγραφή των αποτελεσμάτων έδειξε ότι υπάρχει ανάγκη στα 

ελληνικά σχολεία για συστηματική επιμόρφωση και καθοδήγηση. Είναι μια διαδικασία, η 

οποία γίνεται άτυπα από τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες και 

που μια πιο επίσημη μορφή θα την επικυρώσει προσφέροντας περισσότερα οφέλη στους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι δεκτικοί και ανοιχτοί σε συνεργασίες με ομότιμους ή 

ανώτερους συναδέλφους, αρκεί η συνεργασία αυτή να γίνει σε πλαίσια αλληλοσεβασμού, 

εμπιστοσύνης και κατανόησης και να μην έχει αξιολογικό ή τιμωρητικό χαρακτήρα.  

 

 

Λέξεις κλειδιά: ομότιμη μάθηση, καθοδήγηση, ενδοσχολική επιμόρφωση 

 



6 
 

ABSTRACT 

 

 

There has been a debate in Greece, during the last decades, about intra-school training, 

teacher guidance and mentoring in schools, as these terms are still in question. Aim of this 

study is to do a research in the views of secondary education teachers in the Region of Crete, 

regarding the practices of intra-school training, guidance, peer learning, and interaction in the 

process of maintenance and succession of school leadership. 

The research was conducted during the 2018-2019 school year, with the use of the 

interview method in the 4 Prefectures of the Crete island Region. Fifty Secondary and High 

School teachers, teaching diverse subjects, who took part, consented to answer the questions 

based on the interview protocol. The same protocol was divided into three distinct thematic 

axes. The first axe refers to the school principal and their role. The second to peer learning 

method, while the third axe to the use of mentoring in educator’s training. The answers were, 

then, analyzed into their thematic area, according to the techniques of thematic analysis 

described by Professor Dr Tsiolis (2017). The recorded results were noted and correlated to the 

theoretic part of our study. In that part we have examined the role of school principal, training 

as part of teachers’ professional life, peer learning, and mentoring. 

The conclusions of this study may indicate the need for systematic training and 

guidance in Greek schools. It might be true that there is, indeed, an unofficial training that takes 

place in schools between principals and teachers. However, an official one will be offering 

many more benefits to teachers, especially to those who are open to collaboration with peer or 

senior colleagues. As long as this training will be taking place in a context of mutual respect, 

trust, and understanding, yet not in an evaluative or a punitive one.  

 

 

 

Keywords: peer learning, mentoring, intra-school training 
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EΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στην σημερινή εποχή, όπου τα κράτη λειτουργούν κάτω από το πρίσμα της 

παγκοσμιοποίησης και η εξέλιξης της ανθρωπότητας καλπάζει σε όλους τους τομείς, είναι 

κοινά αποδεκτός τόπος, ότι η παγκόσμια οικονομία άλλαξε μορφή μέσα από τους κοινωνικούς 

μετασχηματισμούς και πια είναι βασισμένη στην γνώση. Παγκοσμίως παρατηρείται η τάση να 

κυριαρχεί η οικονομία της γνώσης και ενώ η κοινωνία εξελίσσεται μέσω αυτής, να 

επιταχύνεται η καινοτομία γεγονός που αυξάνει τη ζήτηση εργαζομένων με περισσότερες 

γνώσεις και πτυχία. Καθώς η νέα μορφή της οικονομίας βασίζεται στον ανταγωνισμό γνώσεων 

και δεξιοτήτων, οι μεγάλοι επαγγελματικοί κολοσσοί επενδύουν στην μόρφωση και στη 

γνωστική ανάπτυξη των εργαζομένων τους. Αυτό το μοντέλο ακολουθείται και στην 

εκπαίδευση πια από τα κράτη που στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής τους πολιτικής ποντάρουν 

στη γνώση, καθώς τη θεωρούν σημαντικό κεφάλαιο στην ολόπλευρη οικονομική ανάπτυξη 

(Brown, Lauder, Ashton, Yingje, & Vincent-Lancrin, 2008: 131-144)  

Ήδη από τη δεκαετία του 1980 τα κράτη στη χάραξη της εκπαιδευτικής τους πολιτικής 

ενέταξαν προγράμματα επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς, ενώ τα προγράμματα 

καθοδήγησης αυξήθηκαν στα σχολεία, ως τρόπος υποστήριξης αρχάριων εκπαιδευτικών 

(Huling, Resta, Virginia, 2001: 1-6) αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την σημασία και την 

αξία των άρτια καταρτισμένων εκπαιδευτικών στην λειτουργία του σχολείου. Προγράμματα 

επιμόρφωσης στους εκπαιδευτικούς ενός σχολείου μπορεί να γίνουν σε διαφορετικές χρονικές 

στιγμές. Πριν το διορισμό και την παροχή υπηρεσιών στην εκπαίδευση ( pre-service), μετά 

από το διορισμό ( post-service) ή και διαχρονικά σε όλη την επαγγελματική του πορεία (in-

service). Τα προγράμματα αυτά ειδικότερα στην αρχική τους μορφή λειτουργούν ως ¨γέφυρα¨ 

ανάμεσα στο ρόλο που παίζει ο εκπαιδευτικός ως φοιτητής – σπουδαστής όπου διδάσκεται ο 

ίδιος, και στο ρόλο που καλείται να παίξει ως εκπαιδευτικός της τάξης πια που θα διδάξει 

άλλους (Smith, & Ingersol, 2004:682-683). 

Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα σήμερα, οι συνθήκες επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών ποικίλλουν. Ελλείψει κεντρικού και ολοκληρωμένου σχεδιασμού 

επιμορφωτικών προγραμμάτων, οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται διαρκώς σε μια διαδικασία δια 

βίου μάθησης προσπαθώντας οι ίδιοι να βρουν τρόπους να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες 

που έχουν. Μετά και την κατάργηση τον διδασκαλείων μετεκπαίδευσης για την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση το 2012, αλλά και προγενέστερα το 2010 , με την απόρροια της γενικότερης 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, που οδήγησε σε παύση των μόνιμων διορισμών 
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εκπαιδευτικών και κατά συνέπεια στην διακοπή λειτουργίας των Περιφερειακών 

Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) η επιμόρφωση η οποία λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί εκτός 

υπηρεσίας περιορίζεται σε μεταπτυχιακά προγράμματα και μοριοδοτούμενα σεμινάρια από 

ιδιωτικούς ή και δημόσιους φορείς, ενώ γίνεται με ατομική πρωτοβουλία του κάθε 

εκπαιδευτικού. Ενδοϋπηρεσιακά τυπικά το ρόλο των επιμορφωτών έχουν αναλάβει οι 

σύμβουλοι εκπαίδευσης ή συντονιστές, όπως μετονομάστηκαν, οι οποίοι διοργανώνουν 

επιμορφωτικά σεμινάρια καθ΄ όλη την διάρκεια της σχολική χρονιάς. 

 Σε αυτό το πλαίσιο η ανά χείρας ερευνητική μελέτη εξετάζει συγκεκριμένα τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών της Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, σχετικά με την εφαρμογή της επιμόρφωσης, της 

καθοδήγησης ,τις αντιλήψεις και τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τον ρόλο του μέντορα, 

αλλά και τις γνώσεις τους για νέες τεχνικές διδασκαλίας, όπως είναι το peer learning και τις 

στάσεις τους απέναντι σε αυτές, θεωρώντας ότι αυτό το ιδιαίτερο πληθυσμιακά και 

γεωγραφικά μέρος της ελληνικής εκπαίδευσης, δεν έχει ιχνηλατηθεί επαρκώς ως προς τις 

απόψεις και τις ανάγκες του. Και αυτό το κενό καλείται να προσπαθήσει η ανά χείρας μελέτη 

να καλύψει.  
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Κεφάλαιο 1
ο
 : Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας 

1.1 Ο διοικητικός και οργανωτικός ρόλος του διευθυντή στην σχολική μονάδα  

Ιεραρχικά, το υψηλότερο στοιχείο της δομής κάθε οργανισμού είναι ο διευθυντής – 

προϊστάμενός του. Το μέλος του, δηλαδή, που βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας του 

ανθρώπινου δυναμικού της δομής. Όπως συμβαίνει σε κάθε οργανισμό έτσι και στην ελληνική 

σχολική μονάδα ο διευθυντής είναι ο επικεφαλής του σχολείου και αυτός που καλείται να 

χειριστεί όλες τις πτυχές της οργανωτικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας που λαμβάνει χώρα 

στο σχολείο του. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα, έργο του 

διευθυντή/τριας-προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας είναι να προΐσταται του 

εκπαιδευτικού προσωπικού, να καθοδηγεί την σχολική κοινότητά, να διοικεί το σχολείο σε 

όλους τους τομείς της καθημερινής λειτουργίας του. Είναι κυρίως υπεύθυνος για τον 

συντονισμό και την οργάνωση του σχολείου και την τήρηση των νόμων και των εγκυκλίων, 

όπως αυτά σχεδιάζονται από την κεντρική εξουσία, καθώς στα γενικά του καθήκοντα είναι να 

¨εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις κανονιστικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους 

και τις υπηρεσιακές εντολές των Στελεχών Διοίκησης, είναι υπεύθυνος για την τήρηση τους και 

υλοποιεί τις αποφάσεις του Συλλόγου διδασκόντων¨ σύμφωνα με το άρθρο 28 της Υ.Α. 

Φ.353.1./324/105657/Δ1 όπως δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.1340/τ.Β΄/16-10-2002. 

Με βάση τις διοικητικές και τυπικές διαδικασίες στην ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα, διευθυντής στα πολυδύναμα σχολεία ορίζεται ο εκπαιδευτικός εκείνος που 

τοποθετείται στην σχολική μονάδα μετά από αξιολογική κρίση από το αντίστοιχο 

Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) της 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει το σχολείο, η οποία έγινε 

σύμφωνα με τον Ν.4473/τ.78/30-05-2017, και με βάση μοριοδότηση που βασίστηκε σε τυπικά 

και μετρήσιμα προσόντα. Στα πιο μικρά ο προϊστάμενος/η του σχολείου ορίζεται πάλι από το 

Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( Π.Υ.Σ.Π.Ε.) σύμφωνα 

με τις οδηγίες της κεντρικής διοίκησης την κάθε χρονική στιγμή καθώς σε πολλά μικρά 

σχολεία το ρόλο αυτό καλούνται να παίξουν αναπληρωτές με αποτέλεσμα ο προϊστάμενος-η 

του σχολείου να αλλάζει κάθε σχολικό έτος.  

Συνοψίζοντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο παρατηρούμε ότι, ¨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, οι 
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οποίες συμβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση ελεύθερων, υπεύθυνων, δημοκρατικών και 

ευαισθητοποιημένων πολιτών, και εκπροσωπεί το σχολείο σε όλες τις σχέσεις του με τους 

τρίτους.¨ ( ΥΑ Φ.353.1/324/Δ1/16.10.2002/ΦΕΚ 1340Β). 

Είναι ξεκάθαρο επομένως ότι ο διευθυντής ενός σχολείου παίζει σημαντικό ρόλο σε 

όλες τις εκφάνσεις της σχολικής ζωής. Για να χαρακτηριστεί όμως ένας διευθυντής 

επιτυχημένος, πρέπει να υπάρξει σύνδεση και συντονισμός πολλών χαρακτηριστικών. Ο 

αντίκτυπος στην πολιτική του σχολείου, οι συνθήκες εργασίας, τα αποτελέσματα των 

,μαθητών, το εργασιακό περιβάλλον, η κατάρτιση , οι σπουδές, η εμπειρία είναι μερικά από τα 

χαρακτηριστικά του διευθυντή, τα οποία παίζουν ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου 

(Bohlmark, Gronqvist & Vlachos, 2016:914-915). Επίσης, η επαγγελματική ταυτότητα του 

εκπαιδευτικού (σπουδές, κατάρτιση, υπηρεσιακή εμπειρία, προηγούμενες επιμορφώσεις κλπ.) 

είναι σε συνεχή και σύνθετη αλληλεπίδραση με τις απαιτήσεις της διοίκησης του σχολείου. 

Η ομάδα, την οποία ο κάθε διευθυντής/τρια-προϊστάμενος/η καλείται να διαχειριστεί, 

δηλαδή οι εκπαιδευτικοί του σχολείου του, χρειάζονται ενθάρρυνση προς όλους τους τομείς 

της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, ώστε να πετύχουν και την δική τους αυτό-ανάπτυξη. Και 

αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα μέσα από μια συνετή και οργανωμένη διοίκηση της σχολικής 

μονάδας και συνεπώς έναν διευθυντή/τρια-προϊστάμενο/η που έχει λάβει την αντίστοιχη 

επιμόρφωση (Buchanan, 2015:700-715). Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου είναι το 

ανώτερο συλλογικό όργανο του σχολείου με αυξημένες δραστηριότητες που σαν γενικό σκοπό 

έχει την χάραξη κατευθύνσεων για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την τήρηση 

κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου (Σαϊτης, 2008:68). Και ένα όργανο με τόσες 

και τόσο σημαντικές αρμοδιότητες σίγουρα έχει ανάγκη από έναν επικεφαλής που θα μπορεί 

με επιτυχία να ασκήσει τα καθήκοντα του ως ρυθμιστής για την ομαλή λειτουργία της ομάδας. 

Ακόμα μια άλλη παράμετρος, η εξέλιξη της οποίας επηρεάζεται από τον διευθυντή του 

σχολείου, είναι η αυτό – αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. Στην αυτό- 

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών παίζουν ρόλο το φύλο, η εμπειρία αλλά και η ενδο-

υπηρεσιακή τους κατάρτιση ενώ παρατηρείται θετική και σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στον 

τρόπο διοίκησης του σχολείου και στην ανάπτυξη της αυτό-αποτελεσματικότητας του 

διδακτικού προσωπικού (Bellibas & Liu, 2017:49-65). 

Κύρια ευθύνη επίσης των διευθυντών είναι η συνεχής ενημέρωση σχετικά με την 

νομοθεσία. Έρευνες έδειξαν ότι οι διευθυντές των σχολείων αυξάνουν την ευαισθητοποίηση 

τους και το επίπεδο γνώσης τους σχετικά με την νομοθεσία με τα χρόνια, ενώ υποστηρίζουν 

ότι η ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση βοηθάει τους εκπαιδευτικούς ανεξαρτήτως θέσης στο 

σχολείο. Τονίζεται επίσης ότι ακόμα και η ανταλλαγή εμπειριών, η συνεργασία μεταξύ των 
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συναδέλφων και η αύξηση της απόδοσης τους, όλα εξαρτώνται από την συνεχή τους κατάρτιση 

( Güngör & Yildirim, 2016:516-523) 

Σημαντικό στοιχείο για αυτή την αποτελεσματικότητα ενός διευθυντή μιας μονάδας ή ενός 

οργανισμού, όπως αναφέρεται παραπάνω, είναι η αποτελεσματικότητα του έργου που παράγει 

η μονάδα. Για να μπορέσει αυτό να επιτευχτεί χρειάζεται ο άνθρωπος που θα αναλάβει αυτόν 

τον ρόλο να διαθέτει προσόντα, ικανότητες και δεξιότητες σε πολλούς τομείς της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, τα οποία και θα καλλιεργήσει και θα αναπτύξει μέσα από την 

επιμόρφωση. Δεν αρκεί όμως μόνο η προσωπική του προσπάθεια για επιμόρφωση, αλλά 

απαιτείται και η επιμόρφωση των μελών του οργανισμού και συγκεκριμένα στην περίπτωση 

μιας σχολικής μονάδας των εκπαιδευτικών οι οποίοι την στελεχώνουν. Και για να γίνει σωστά 

αυτή η επιμόρφωση πρέπει να ξεκινήσει από την διερεύνηση των αναγκών τους. (Starrat, 2017: 

45-53) 

1.2. Ο διευθυντής ως ηγέτης της σχολικής μονάδας 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του επικεφαλής μιας σχολικής μονάδας, και κυρίως 

στην βάση του ότι οι υφιστάμενοί του, εκτός από τους ενήλικους εκπαιδευτικούς, είναι και 

ανήλικοι στην πλειοψηφία τους μαθητές με όλες τις ευαισθησίες που συνοδεύουν αυτές τις 

ηλικίες, είναι να είναι ευγενικός, προσαρμοστικός, και να οικοδομεί καλή σχέση ανάμεσα 

στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς τους αρχικά και να συνεργάζεται μαζί 

τους μέσα σε ένα πλαίσιο δημοκρατικό στην επίλυση των προβλημάτων του σχολείου και στην 

λήψη αποφάσεων που το αφορούν. (Lockman et. al., 2017). Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά 

συνθέτουν εκτός των άλλων, την εικόνα του ηγέτη της σχολικής μονάδας. Ο διευθυντής του 

σχολείου καλείται να ανταποκριθεί στον ηγετικό του ρόλο, αφού ορίζεται ως επικεφαλής μιας 

ομάδας και αναλαμβάνει το ¨τιμόνι¨ της στην ηγεσία σε όλες τις παραμέτρους της σχολικής 

ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συμπεριφορά του διευθυντή, ο οποίος ως επικεφαλής 

της σχολικής μονάδας δίνει το στίγμα του τύπου λειτουργίας της. Κάθε διευθυντής λειτουργεί 

και ως ηγέτης στην ομάδα του σχολείου και μπορεί να επιλέξει ένα στυλ ηγεσίας, με το οποίο 

θεωρεί ότι θα λειτουργήσει καλύτερα η σχολική μονάδα, της οποίας ηγείται. 

 Στο σημείο αυτό, όμως, θεωρούμε σκόπιμο να αποσαφηνιστεί αρχικά η έννοια του όρου 

ηγεσία. Με τον όρο ηγεσία λοιπόν περιγράφεται η ανάληψη καθοδηγητικού ρόλου από ένα 

άτομο στο πλαίσιο ενός συνόλου, μέσω της άσκησης εξουσίας από την ιεραρχική θέση που το 

άτομο αυτό κατέχει στο σύνολο (Αργυροπούλου, 2007:119-120). Πρόκειται για σημαντική 

παράμετρο της διοικητικής εργασίας, η οποία έχει ως σκοπό έχει τη ρύθμιση της νοοτροπίας 

και της συμπεριφοράς των μελών της ομάδας, στο πλαίσιο που ορίζουν οι συνθήκες του 
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εκάστοτε περιβάλλοντος της ομάδας, με αποτέλεσμα την επίτευξη του μέγιστου δυνατού 

προσδοκώμενου αποτελέσματος. Στα σχολικά περιβάλλοντα ο διευθυντής – ηγέτης έχει με το 

έργο και την ηγεσία του, σημαντική συνεισφορά στην βελτίωση της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου αλλά και στην αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων και των σκοπών 

της σχολικής μονάδας (Ανδρής, 2015:4) 

 Ακολούθως θεωρούμε χρήσιμο να γίνει αναφορά στα βασικά πρότυπα – κατηγορίες 

ηγεσίας, ώστε να αποσαφηνιστεί καλύτερα ο ρόλος του ηγέτη. Έτσι στη βιβλιογραφία γίνεται 

λόγος για τρία στυλ ηγεσίας ξεκινώντας από την αυταρχική ηγεσία, που βασίζεται στην 

ενίσχυση του δίπολου προϊστάμενος – υφιστάμενος και στην αυστηρή ιεράρχηση των σχέσεων 

μεταξύ τους (Ανδρής, 2015:4-6). Ακολουθεί η χαλαρή ηγεσία (laissez-fair πρότυπο), η οποία 

βασίζεται στην ισάξια θέση προϊστάμενου – υφιστάμενου, όπου ο προϊστάμενος καταργεί την 

ιεραρχική δομή του συστήματος και απλά παρέχει συμβουλές και πληροφορίες στους 

υφισταμένους στηριζόμενος στις αξίες και τα συναισθήματα τους για να φέρουν σε πέρας το 

έργο που πρέπει να επιτελέσουν (Κατσαρός, 2008:100). Και τέλος συναντάται η δημοκρατική 

ηγεσία, που βασίζεται στην αλληλεπίδραση την αλληλεξάρτηση και την ομαλή συνύπαρξη 

των μελών μιας ομάδας. Η λήψη αποφάσεων γίνεται από συλλογικά όργανα, ενώ κατά την 

υλοποίηση τους ο δημοκρατικός ηγέτης διακριτικά επιβλέπει το έργο των υφισταμένων, 

δίνοντας οδηγίες και κατευθύνσεις όπου χρειάζονται (Ανδρής, 2015:4-6). 

Έχει αποδειχθεί ότι το στυλ ηγεσίας, την οποία επιλέγει ο διευθυντής της σχολικής 

μονάδας, επηρεάζει και το αποτέλεσμα των εργασιών του έμψυχου δυναμικού, αφού οι 

εκπαιδευτικοί όταν ανήκουν σε μια κοινότητα – ομάδα που οι σχέσεις βασίζονται στην 

εμπιστοσύνη και τον αλληλοσεβασμό, έχουν καλύτερη όρεξη για δουλειά. Άλλωστε μια από 

τις βασικές αρμοδιότητες ενός διευθυντή μιας σχολικής μονάδας είναι να κινητοποιεί τα μέλη 

της ομάδας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο σχολείο του, να συνεργάζεται με αυτά σε 

μια βάση δικαιοσύνης, αμοιβαιότητας και σεβασμού και να εργάζεται μαζί τους με στόχο την 

απόκτηση όλων αυτών από το σύλλογο διδασκόντων αλλά και από τον κάθε εκπαιδευτικό 

ξεχωριστά.( Γιαννίκας, 2014: 145) 

Ο Fullah σε μελέτη του το 2003 ( όπως δημοσιεύτηκε στο Wong, 2004:52) τόνισε ότι σε 

μια σχολική μονάδα βοηθάει να λειτουργεί το μοντέλο κατανεμημένης ηγεσίας, με βάση το 

οποίο τα μέλη της ομάδας των διδασκόντων μαθαίνουν να λειτουργούν ως ισότιμα μέλη μιας 

ομάδας, στην οποία κυριαρχούν η εμπιστοσύνη και η ισορροπία στην κατανομή των 

αρμοδιοτήτων, απαλλαγμένα από ιεραρχίες, καθώς μέσα από αυτές τις ομάδες αναπτύσσουν 

καλύτερα και την κριτική τους σκέψη, αλλά τονίζεται και η διάθεση για συνεργασία.  
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1.3. Ο επιμορφωτικός ρόλος του διευθυντή στην σχολική μονάδα  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο ίδιος ο διευθυντής είναι ένας από τους 

σημαντικότερους παράγοντες της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας. Μια από τις 

παραμέτρους που καθορίζει την αποτελεσματικότητα του σχολείου ως πολυσύνθετος 

οργανισμός που είναι, είναι και η ποιότητα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι υπηρετούν σε αυτή. 

Για να γίνει αυτό κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει ευκαιρίες μέσα από τα κατάλληλα 

εκπαιδευτικά προγράμματα, ώστε να βελτιώνεται στην άσκηση του επαγγέλματος του. 

(Αργυρίου, 2017:29). Παρόλα αυτά όμως η ενδοσχολική επιμόρφωση από τους διευθυντές των 

σχολικών μονάδων προς τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σ΄ αυτή χωλαίνει καθώς είτε οι 

διευθυντές δεν έχουν χρόνο μέσα από τον βαρύ φόρτο εργασίας τους να ασχοληθούν με αυτό 

το κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είτε επειδή και οι ίδιοι δεν έχουν επιμορφωθεί για 

αυτό, είτε και επειδή δεν είναι θεσμοθετημένος ακόμα ο επιμορφωτικός ρόλος του διευθυντή 

και σε μια τέτοια περίπτωση που θα ήθελε να τον εξασκήσει θα έπρεπε ο ίδιος να αναλάβει 

την πρωτοβουλία για την οργάνωση , τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης.( 

Αργυροπούλου, 2010: 559) 

Έχει ερευνητικά αποδειχθεί ότι οι διευθυντές των σχολικών μονάδων διασφαλίζουν 

υψηλότερα επιτεύγματα στην πρόοδο και την εξέλιξη των μαθητών των σχολείων τους, όταν 

δημιουργούν τις προϋποθέσεις στην σχολική τους μονάδα, ώστε να βελτιώνεται συνεχώς η 

εκπαιδευτική και διδακτική ποιότητα των δασκάλων, αλλά και της διδασκαλίας που παρέχουν, 

καθώς αυτοί είναι οι πιο ισχυροί παράγοντες πρόβλεψης της επιτυχίας των μαθητών. Για να 

επιτευχθεί ο στόχος αυτός ο διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας χρειάζεται να φροντίζει, ώστε 

κυρίως οι νεοπροσληφθέντες εκπαιδευτικοί της σχολικής του μονάδας ,αλλά και όποιοι άλλοι 

εκπαιδευτικοί το έχουν ανάγκη, να έχουν στη διάθεση τους προγράμματα επιμόρφωσης που 

θα τους βοηθήσουν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη (Wong, 2004: 45) 

Αντίστοιχα είναι και τα συμπεράσματα της Χατζηπαναγιώτου (2008:9-12), η οποία 

αναφέρεται στον σημαντικό ρόλο της διοίκησης, στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, όπως και στην πραγματοποίηση των σκοπών και στόχων, που θέτει το 

εκπαιδευτικό σύστημα. Για την επίτευξη τους, χρειάζεται να υπάρχουν κατάλληλα 

ενημερωμένα στελέχη, στην άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης των σχολείων. 

Σημειώνοντας, ότι στην χώρα μας επικρατεί η άποψη αναποτελεσματικότητας στην δημόσια 

εκπαίδευση, λόγω της απουσίας σωστά ενημερωμένων στελεχών στην διοίκηση, αφού όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω στο νομικό πλαίσιο που διέπει τον ορισμό και την τοποθέτηση των 
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εκπαιδευτικών στις θέσεις στελεχών δεν προβλέπεται κάποιας μορφής επιμόρφωση ως 

προαπαιτούμενο για να αναλάβουν την θέση.( Αργυροπούλου, 2018:66) 

 

 1.4. Ο διευθυντής ως μέντορας – καθοδηγητής 

Ο διευθυντής μια σχολικής μονάδας συν τοις άλλης καλείται αρκετές φορές να παίξει και 

τον ρόλο του μέντορα- καθοδηγητή των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν. Καλείται 

δηλαδή να καθοδηγήσει, να βοηθήσει και να στηρίξει όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου 

του στο έργο τους, δίνοντας όμως έμφαση σε αυτούς που είναι είτε νεοπροσλαμβανόμενοι, 

είτε έρχονται για πρώτη φορά στην συγκεκριμένη σχολική μονάδα.( Σαγρή & Βουρνούκα, 

2015:1180-1181) Από το μετερίζι αυτό προσφέρει στους εκπαιδευτικούς της τάξης και κυρίως 

στους νέους εκπαιδευτικούς, ευκαιρίες να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και να 

προβληματιστούν εποικοδομητικά πάνω στις πρακτικές που χρησιμοποιούν στην διδασκαλία 

τους, να τις εξελίξουν και να τις βελτιώσουν. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί της τάξης συνήθως 

έχουν λιγότερη εμπειρία, γεγονός που τους εμποδίζει στο να βοηθήσουν οι ίδιοι 

αποτελεσματικά τους νεότερους συναδέλφους τους. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο αντιλαμβάνεται 

κανείς ότι ο διευθυντής είναι αυτός που θα πρέπει να παρέχει στους εκπαιδευτικούς της 

σχολικής του μονάδας, ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και πρέπει εκτός 

από τις γνώσεις να έχει και την ικανότητα να το εφαρμόσει. Ο διευθυντής- καθοδηγητής, εκτός 

των άλλων που προαναφέρθηκαν, χρειάζεται να έχει δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας 

να υπολογίζει και να εκτιμάει το μέγεθος των προβλημάτων τα οποία προκύπτουν και μέσω 

της σωστής λήψης αποφάσεων να οδηγεί τους εκπαιδευτικούς στην λύση τυχόν προβλημάτων. 

(Ambbrosetti, 2014:32)  

Έρευνες έχουν αποδείξει ότι τα κύρια χαρακτηριστικά, τα οποία ολοκληρώνουν τους 

εκπαιδευτικούς σε ένα νέο σχολείο, είναι το πλαίσιο της καθοδήγησης που θα δεχθούν, η 

συνεργασία με τους άλλους εκπαιδευτικούς, τα επιμορφωτικά σεμινάρια, στα οποία θα 

κληθούν να συμμετάσχουν , η ισότιμη συμμετοχή στον σύλλογο των εκπαιδευτικών και η 

δίκαιη κατανομή αρμοδιοτήτων για την οργάνωση δραστηριοτήτων από κοινού με τους 

συναδέλφους, αλλά και η επικοινωνία με την διοίκηση. Με αυτόν τον τρόπο νιώθουν πιο 

ασφαλείς και μπορούν απερίσπαστα να ασκήσουν τα διδακτικά και εκπαιδευτικά τους 

καθήκοντα. (Smith & Ingersoll, 2004:706) 

Οι ηγέτες που δίνουν έμφαση στο να ενισχύσουν την επαγγελματική συμπεριφορά των 

συναδέλφων κρίνονται πιο επιτυχημένοι από αυτούς που έχουν έντονο γραφειοκρατικό 

προσανατολισμό. Ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και εμπιστοσύνη στον τρόπο διαχείρισης 
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των εκπαιδευτικών εγγυώνται σε μεγαλύτερο βαθμό τον σεβασμό των εκπαιδευτικών προς το 

διευθυντή και την ανάπτυξη της συναισθηματικής δυναμικής στην μεταξύ τους σχέση και άρα 

και στην ανάπτυξη της οργανωτικής μάθησης (Louis & Murphy, 2017). Η εμπιστοσύνη των 

εκπαιδευτικών στο διευθυντή , η επάρκεια και διαφάνεια της επικοινωνίας, η συμμετοχή τους 

στη λήψη των αποφάσεων μειώνουν την ψυχολογική απόσταση μεταξύ τους. Η συμμετοχή 

των εκπαιδευτικών στην λήψη των αποφάσεων είναι μια στρατηγική που χρησιμοποιεί ο 

διευθυντής για να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του σχολείου. Για αυτήν την 

αποτελεσματικότητα βοηθάει η ανοιχτή προς τα κάτω επικοινωνία του σχολείου. Επίσης 

σημαντικό κομμάτι της διαχείρισης χαρακτηρίζεται η διαφάνεια. Διαφάνεια στη διαχείριση 

σημαίνει ότι οι πληροφορίες παρέχονται αβίαστα στους εκπαιδευτικούς, χωρίς να τις 

ζητήσουν. Όχι όμως όλες ανεξέλεγκτα, αλλά, μόνο όσες θεωρούνται και κρίνονται χρήσιμες. 

Η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων είναι ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μόνο εκεί που 

έχουν οι εκπαιδευτικοί γνώσεις και μπορούν να τις αξιοποιήσουν. Με αυτό τον τρόπο 

αυξάνεται το αίσθημα της ευθύνης τους, βοηθούνται να κάνουν αυτό το παραπάνω βήμα για 

τους στόχους που έχουν τεθεί από τον ηγέτη. (Thomsen, Karsten & Oort, 2016). 

Επιπλέον και ως προς την κοινωνική παράμετρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αξίζει να 

σημειωθεί ότι όπως αναφέρει και ο Σαϊτης (2005:118), οι εκπαιδευτικοί μια σχολικής μονάδας 

κατανοούν καλύτερα τις παιδαγωγικές και κοινωνικές συνθήκες του σχολείου στο οποίο 

υπηρετούν όταν υπάρχει σημαντική συμβολή του διευθυντή στο έργο τους μέσα από σωστή 

καθοδήγηση και υποστήριξη. 

  

Κεφάλαιο 2
ο
 : Επιμόρφωση 

2.1 Εννοιολογική προσέγγιση 

Στην βιβλιογραφία θα συναντήσουμε μια πλειάδα ορισμών και εννοιολογικών 

προσεγγίσεων που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει για να συλλάβει νοητικά, να κατανοήσει 

τον πολύπλευρο και πολυπαραγοντικό τομέα της επιμόρφωσης.  

Σταχυολογώντας τους ορισμούς ξεκινάμε από τον Μαυρογιώργο (Δουλκερίδου, 

2015:83-85) που θεωρεί την επιμόρφωση, ως μέρος της διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης 

του εκπαιδευτικού, που θα πρέπει να προσφέρεται με σκοπό τον επαναπροσδιορισμό της 

σχέσης του εκπαιδευτικού με την εργασία του, την προσωπική και επαγγελματική του 

ανάπτυξη και εξέλιξη και την ορίζει ως: ¨ Το σύνολο των δραστηριοτήτων και διαδικασιών που 

συνδέονται με την σύλληψη, το σχεδιασμό και την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων, που έχουν 

ως πρωταρχικό σκοπό τη βελτίωση, την αναβάθμιση και την περαιτέρω ανάπτυξη των 
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ακαδημαϊκών – θεωρητικών ή πρακτικών, επαγγελματικών και προσωπικών ενδιαφερόντων, 

ικανοτήτων γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, κατά τη διάρκεια της θητείας τους¨ .  

Από την ίδια πηγή και σύμφωνα με τον Κωτσίκη η επιμορφωτική διαδικασία 

αναφέρεται στην ¨εξωσχολική η μετασχολική επιμόρφωση ενηλίκων για να συμπληρώσουν τα 

κενά της εκπαίδευσης τους σε νέες εξελίξεις και τάσεις της ανθρώπινης δημιουργίας, με σκοπό 

τη βελτίωση της ατομικής οικογενειακής και κοινωνικής διαβίωσης και συμπεριφοράς, καθώς 

και της επαγγελματικής τους απασχόλησης και καλύπτει ατομικές, ομαδικές, τοπικές και εθνικές 

ανάγκες¨ , ενώ κατά τον Ανδρέου ¨ Η επιμόρφωση στοχεύει στην διαρκή ενημέρωση και 

υποστήριξη της επαγγελματικής και ατομικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού προσωπικού 

προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες που σχετίζονται με τη βελτίωση του επιπέδου της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης και την αύξηση της αποτελεσματικότητας του σχολικού συστήματος¨( 

Δουλκερίδου, 2015:83-85) 

Από τα παραπάνω συμπερασματικά μπορεί κανείς να κατανοήσει την έννοια της 

επιμόρφωσης ως μια συνεχή και αδιάκοπτη διαδικασία, στην οποία θα πρέπει να μπαίνουν οι 

εκπαιδευτικοί σε όλη την διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας για να βελτιώσουν τις 

ήδη υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες τους, ώστε με αυτόν τον τρόπο να εξελίξουν την 

ποιότητα του έργου, την οποία παρέχουν με τελικό αποδέκτη το μαθητικό δυναμικό του 

σχολείου τους αλλά και την ευρύτερη αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τους έργου και 

των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν. 

 Παρόλα αυτά όμως, και παρά τις προσταγές της παγκόσμιας οικονομίας, που 

καθορίζει την αγορά με βάση τους όρους της προσφοράς και της ζήτησης και στην οποία 

εντάσσεται πια και η εκπαίδευση σαν κομμάτι του κρατικού σχεδιασμού, σύμφωνα με τις 

οποίες η εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού θα έπρεπε να βασίζεται στο μοντέλο της δια 

βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης (Αργυροπούλου, 2015:38-40) στην Ελλάδα ακόμα δεν έχει 

αναπτυχθεί ένα μοντέλο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με χαρακτηριστικά συνέχειας και 

διαχρονικότητας. 

 

2.2 Σκοπός και στόχοι της επιμόρφωσης 

Ο νόμος πλαίσιο που διέπει την ελληνική εκπαίδευση ακόμα και σήμερα (Ν.1566/85 

¨Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 

διατάξεις¨) στο άρθρο 28 ορίζει αρχικά το βασικό σκοπό της επιμόρφωσης συνοπτικά ως την 

ενημέρωση των νεοδιόριστων, αλλά και των παλαιότερων εκπαιδευτικών σε σημαντικά 

εκπαιδευτικά θέματα με νέα αντικείμενα, σε μαθήματα, μέτρα και θεσμούς, καθώς και την 
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προετοιμασία τους για άσκηση νέων καθηκόντων, όταν πρόκειται συγκεκριμένα για νέους 

εκπαιδευτικούς, που εισέρχονται για πρώτη φορά στην εκπαίδευση. Ελάχιστες τροποποιήσεις 

στους ειδικότερους σκοπούς των μορφών επιμόρφωσης έγιναν με τον Ν.1824/88 και από τότε 

μέχρι σήμερα γίνονται συστηματικές προσπάθειες δημιουργίας επιμορφωτικών 

προγραμμάτων από την κεντρική εξουσία, οι οποίες όμως γίνονται πια τμηματικά και 

εξειδικευμένα ανά διδακτικό αντικείμενο και βέβαια εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις της 

κοινωνίας των πληροφοριών που πια επιτάσσει την χρήση του Η/Υ και την εξοικείωση των 

εκπαιδευτικών με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σύγχρονη ή και ασύγχρονη.  

 Από τα νομοθετήματα σχετικά με την επιμόρφωση και από τον τρόπο εφαρμογής τους 

πια φαίνεται ότι οι σκοποί της επιμόρφωσης αναφέρονται αφενός σε μια εφαρμοστική – 

στατική αντίληψη της λειτουργίας επιμόρφωσης, δηλαδή σε απόκτηση γνώσεων, οι οποίες θα 

βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό στην σχολική πρακτική και αφετέρου στην κριτική της διάσταση, 

καθώς, ιδιαίτερα σήμερα με την εξ αποστάσεως επιμόρφωση, ο εκπαιδευτικός συμμετέχει 

ενεργά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων στην τάξη του, αφού μπορεί να 

αυτενεργήσει και να εκμεταλλευτεί προς όφελος των μαθητών του όλες τις πτυχές και τους 

τρόπους εφαρμογής όσων ο ίδιος μαθαίνει  

Ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ηλικιακής και υπηρεσιακής κατηγορίας 

εκπαιδευτικών διαμορφώνεται και ο τρόπος επιμόρφωσης που ζητούν και που λαμβάνουν από 

τις διάφορες επιμορφωτικές δομές της κεντρικής εξουσίας. Για τους νεοδιοριζόμενους 

εκπαιδευτικούς η επιμόρφωση εξειδικεύεται περισσότερο στην ενημέρωση σχετικά με την 

εκπαιδευτική διαδικασία στην πράξη, την προσαρμογή στους εκπαιδευτικούς κανόνες και την 

σχολική ζωή, ενώ οι ήδη υπηρετούντες στην εκπαίδευση προσεγγίζουν περισσότερο τη 

διάστασή της επαύξησης της επαγγελματικής, γνωστικής και προσωπικής τους επάρκειας με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η επιμόρφωση είναι μια διαδικασία πρόκλησης, 

ενίσχυσης, υποστήριξης και προσφοράς ευκαιριών στους εκπαιδευτικούς για επαγγελματική 

ανάπτυξη και εξέλιξη. Η συνεχής επιμόρφωση όμως των εκπαιδευτικών συμβάλλει και στη 

βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων. Γι’ αυτό 

προϋποθέτει το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη και την καθιέρωση φορέων 

και πλέγματος πολλαπλών επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, ώστε να είναι δυνατή η κάλυψη 

των αναγκών αυτών, που ανάγονται τόσο στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού όσο και στην αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων και κατ΄ επέκταση 

όλου του εκπαιδευτικού συστήματος.( Κατσαρού και Δεδούλη, 2008: 13-25) 
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Πολύ σημαντικό βέβαια είναι πέρα από την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών 

ή την θεραπεία των ελλείψεων τους, η επιμόρφωση να στοχεύει σε έναν σχεδιασμό που να 

λαμβάνει υπόψη και τις εκφρασμένες ή άρρητες επιθυμίες για προσωπική και επαγγελματική 

ανάπτυξη ( Κατσαρού και Δεδούλη, 2008: 53).Ο εκπαιδευτικός δεν θα πρέπει να αποδέχεται 

άκριτα την επίσημη επιμορφωτική πολιτική, αλλά να συμμετέχει στο σχεδιασμό της. Η 

επιμόρφωση είναι και δραστηριότητα προσωπικής – ατομικής επιλογής. Ως προσωπική 

υπόθεση είναι άτυπη, συντελείται κάτω από συνθήκες και προϋποθέσεις ελεύθερης επιλογής 

και συνδέεται με τη μελέτη επιστημονικών βιβλίων ή άρθρων, την παρακολούθηση διαλέξεων 

και εκδηλώσεων. Είναι διαρκής και συνεχής και μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο μιας 

αντίληψης για τη δια βίου εκπαίδευση, η οποία επεκτείνεται και μετά την αποχώρηση του 

εκπαιδευτικού από την εργασία.  

2.3 Σχολικό κλίμα και ενδοσχολική επιμόρφωση 

Όμως για να έχει θέση και λόγο ύπαρξης η οργανωμένη ενδοσχολική επιμόρφωση μέσα 

στην σχολική μονάδα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το συγκείμενο, εάν υπάρχουν δηλαδή οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις, που θα βοηθήσουν να αναπτυχθούν πρακτικές επιμόρφωσης. Μια 

από αυτές τις προϋποθέσεις που είναι μάλιστα και βαρύνουσας σημασίας, είναι οι σχέσεις που 

έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς του συλλόγου διδασκόντων, ο τρόπος 

οργάνωσης της σχολικής μονάδας, το στυλ ηγεσίας που έχει επιλέξει ο διευθυντής για να 

ηγηθεί της σχολικής μονάδας που προΐσταται, αυτό δηλαδή που σε γενικές γραμμές 

ονομάζεται σχολικό κλίμα. 

 Μέσα στο γενικότερο κλίμα του σχολείου αναπτύσσονται και αναγνωρίζονται τρία 

μοντέλα συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών ως προς τις μεταξύ τους σχέσεις, τα οποία και 

επηρεάζουν τη λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων με αφετηρία τη συναδελφική 

συμπεριφορά, όπου οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται αρμονικά, αλληλεπιδρούν και 

αλληλοϋποστηρίζονται, ενώ επικρατεί ένα ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και αλληλοβοήθειας. 

Ακολουθεί η συμπεριφορά οικειότητας. Η συμπεριφορά αυτή υποδηλώνει και την κοινωνική 

διάσταση στην σχέση και συνεργασία των εκπαιδευτικών, αφού αναπτύσσονται κοινωνικές 

σχέσεις, όχι μόνο μέσα αλλά και έξω από τα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος, ενώ τέλος 

παρατηρείται και η αποσυνδεδεμένη συμπεριφορά. Αυτό το τελευταίο μοντέλο, χαρακτηρίζεται 

από έντονες διαφωνίες μέσα στο σχολικό περιβάλλον, κάθε εκπαιδευτικός δρα και 

συμπεριφέρεται μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους, ενώ διακρίνεται έλλειψη 

κοινού προσανατολισμού στην επαγγελματική δραστηριότητα των εκπαιδευτικών 

(Μιχόπουλος, 1998:167-180). Είναι αυτονόητο βέβαια, ότι μεγάλο ρόλο στην εφαρμογή αυτών 
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των μοντέλων παίζει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας αφού αυτός παρουσιάζεται μέσα στο 

σύλλογο διδασκόντων σαν ο «μαέστρος», που καλείται να συγχρονίσει την «ορχήστρα» των 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι υπηρετούν στο σχολείο του 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και ανάλογα με τον τρόπο που είναι οργανωμένη η σχολική 

μονάδα μπορεί να κινηθεί και η επιμορφωτική διαδικασία σε ένα σχολείο. Είναι προφανές ότι 

η βοήθεια ανάμεσα σε συναδέλφους ευνοείται από το κλίμα που έχει καλλιεργηθεί στην 

σχολική μονάδα. Γιατί πιο εύκολα θα υπάρξει η βοήθεια μεταξύ συναδέλφων όταν η 

λειτουργία της σχολικής μονάδας διέπεται από συναδελφικότητα, αλληλεγγύη και 

εμπιστοσύνη (συναδελφική συμπεριφορά και συμπεριφορά οικειότητας) παρά από μια σχολική 

μονάδα που ανάμεσα στις σχέσεις των μελών της κυριαρχεί η καχυποψία και ο φόβος και μια 

γενικότερη τυπική και άκαμπτη λειτουργία (αποσυνδεδεμένη συμπεριφορά). Και βέβαια 

σημαντικό ρόλο και σε αυτό το σημείο παίζει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας. Όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την λειτουργία της κάθε ομάδας 

είναι ο άνθρωπος που ηγείται αυτής. Ερευνητικά έχει αποδειχθεί ότι απαιτείται ο ηγέτης να 

είναι σαφής , να αναθέτει με ακρίβεια αρμοδιότητες στους υφισταμένους με καλές προθέσεις, 

σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και δίνοντας ευκαιρίες και προοπτικές μέσα από τον πολίτικό 

σχεδιασμό για την συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των υφισταμένων αλλά και για την 

ανάληψη επαγγελματικής ευθύνης (Sugrue & Mertkan, 2017:185-187). 

Συγκεκριμένα σε μια σχολική μονάδα και οι διευθυντές ακόμα στα πρώτα χρόνια της 

υπηρεσίας τους ή της πρώτης ανάληψης της θέσης τους βιώνουν απομόνωση που τονίζεται πιο 

πολύ από το αυταρχικό στυλ ηγεσίας, που πολλές φορές επιλέγουν να ακολουθούν και που 

αντικατοπτρίζεται στον σύλλογο διδασκόντων και δεν προωθεί μια υγιή, και ανοικτή σχέση 

μεταξύ των εκπαιδευτικών. Αντίστοιχα και οι εκπαιδευτικοί στα πρώτα χρόνια της 

επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας έχουν ανάγκη από έναν διευθυντή που να είναι αρχικά 

και πάνω από όλα δίκαιος και έπειτα ευγενικός, προσαρμοστικός, και να οικοδομεί καλή σχέση 

ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Επίσης να συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς στην επίλυση 

προβλημάτων και στην λήψη αποφάσεων (Lockman et al. 2017:168-170 ). Οπότε γίνεται 

εύκολα αντιληπτό ότι για να μπορέσει να αναπτυχθεί οποιουδήποτε είδους επιμορφωτικό 

πρόγραμμα στο σχολείο χρειάζονται αφενός ένας διευθυντής που να είναι ανοικτός και 

υποστηρικτικός στους εκπαιδευτικούς του αλλά και σχέσεις στον σύλλογο διδασκόντων 

ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που να χαρακτηρίζονται από αλληλοσεβασμό, εμπιστοσύνη 

και όρεξη και διάθεση για συνεργασία . 
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Κεφάλαιο 3: Ομότιμη μάθηση- Peer learning 

3.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός 

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω στο σημείο αυτό της μελέτης θα γίνει ξεχωριστή 

μνεία σε μια ιδιαίτερη πρακτική ενδοσχολικής επιμόρφωσης, την ομότιμη μάθηση. Με τον όρο 

ομότιμη μάθηση (peer learning) νοείται ¨η οικοδόμηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων που μοιράζονται παρόμοια χαρακτηριστικά ή θέση, ενώ κανείς 

δεν λειτουργεί ως επαγγελματίας δάσκαλος των άλλων¨ (Miquel & Duran, 2017). Τις τελευταίες 

δεκαετίες το peer learning έχει εξελιχθεί σε μια αποτελεσματική πρακτική διδασκαλίας και 

μάθησης, καθώς η μάθηση από ομότιμους συσχετίστηκε με υψηλότερα επιτεύγματα γνωστικής 

ικανότητας. (Ζha Estes & Xu, 2019) 

Στην βιβλιογραφία αναφέρονται ως μέθοδοι εφαρμογής της πρακτικής της ομότιμης 

μάθησης (peer learning), η συνεργατική μάθηση (cooperative learning) και η καθοδήγηση από 

ομότιμους (Peer tutoring). Η συνεργατική μάθηση αναφέρεται στην αμοιβαία αλληλεπίδραση 

ανάμεσα σε ομότιμα μέλη σε μια ομάδα, ενώ η καθοδήγηση από ομότιμους συνιστά μια 

δομημένη διαδικασία κατευθυντικής αλληλεπίδρασης μεταξύ ομότιμων, όπου δηλαδή 

ανάμεσα στα ομότιμα μέλη της ομάδας, υπάρχει ένας επικεφαλής, ένας καθοδηγητής που 

κατευθύνει τον τρόπο λειτουργίας της. Και ενώ στην αμοιβαία ομότιμη αλληλεπίδραση ο 

στόχος είναι κοινός, η δουλειά γίνεται ομαδικά, και υπάρχουν αμοιβαίες σχέσεις ίσων 

ευθυνών, στην κατευθυντική αλληλεπίδραση από ομότιμους ένα μέλος της ομάδας που έχει 

τον ρόλο του καθοδηγητή – δασκάλου έχει την ευθύνη να βοηθήσει τους καθοδηγούμενους – 

μαθητές σε ένα πλαίσιο αναμενόμενης ανισότητας στην ομάδα (Topping, Buchs, Duran & Van 

Keer, 2017:2). 

 

3.2 Σύνδεση με κοινωνικές θεωρίες  

Σε αυτό το σημείο θα είναι χρήσιμο να δούμε από θεωρητικής πλευράς πως 

στοιχειοθετείται η εφαρμογής της παραπάνω πρακτικής με βάση τα κοινωνικά ρεύματα που 

καταγράφονται από την επιστήμη της κοινωνιολογίας, ανεξάρτητα από την μέθοδο που θα 

επιλεγεί για την εφαρμογή της πρακτικής, καθώς αναφέρεται σε ομαδική λειτουργία και κάθε 

ομάδα σχηματίζεται, ενεργοποιείται και δρα μέσα σε ένα ευρύτερο σύστημα κοινωνικών 

δομών και κανόνων. 

 Έτσι λοιπόν σύμφωνα με την σχολή των λειτουργιστών ή φονξιοναλιστών η κοινωνία 

είναι ένα σύστημα, ένα σύνολο από ¨κομμάτια¨ που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους . Ο κάθε ένας 

θεσμός στο κοινωνικό σύστημα, στο οποίο γεννιόμαστε και μεγαλώνουμε, επιτελεί τη δική 
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του λειτουργία από την οποία απορρέουν αντιστοίχως τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

(https://el.wikipedia.org/wiki/Λειτουργισμός_κοινωνιολογία). Μέσα από τις λειτουργίες της 

ομάδας κάθε μέλος, θα παραλληλίσει την δράση την οποία βιώνει, με τον αντίστοιχο ρόλο του 

στο κοινωνικό σύνολο και θα καταλάβει ότι το καθένα από τα μέλη αυτού του συνόλου 

βοηθάει με τις ενέργειες του στην επίτευξη του κοινού στόχου που στην περίπτωση του peer 

learning είναι η μάθηση. 

Αντίστοιχα με την μάκρο- κοινωνιολογική θέση των λειτουργιστών που είδαμε 

παραπάνω και σε ένα πλαίσιο μίκρο- κοινωνιολογικής προσέγγισης πια, η σχολή κοινωνικής 

– συμβολικής διαντίδρασης πρεσβεύει ότι σε κάθε ομάδα μικρή ή μεγαλύτερη, τα άτομα που 

συμμετέχουν σε αυτήν έχουν κοινούς στόχους και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για την 

επίτευξη αυτών. Η κοινωνική διαντίδραση, όπως ονομάζεται η επικοινωνία μεταξύ των μελών 

ενός συνόλου που έχει συγκεκριμένη στοχοθεσία, αναφέρεται σε μια κοινωνία η οποία 

δημιουργείται μέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση. Τα μέλη των ομάδων δημιουργούν 

διαλεκτικές σχέσεις με τον μικρόκοσμο που τα περιβάλλει ή ακόμα και με ολόκληρο το 

κοινωνικό σύνολο (Ελευθεράκης, 2017:σημειώσεις μαθήματος). Ένας από τους κύριους 

εκφραστές της θεωρίας αυτής ο G.Mead αναφέρει ότι ο άνθρωπος από τα πρώτα χρόνια της 

ζωής του που κινείται στο κοινωνικό πλαίσιο της οικογένειας θεωρεί ως « σημαντικούς άλλους 

»,ως πρόσωπα- καθοδηγητές και παραδείγματα προς μίμηση τους γονείς, τους παππούδες, τα 

μεγαλύτερα αδέρφια κ.λ.π. , οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του 

χαρακτήρα του και στην διαδικασία της κοινωνικοποίησης του. Περνώντας στην σχολική ζωή 

ο κοινωνικός περίγυρος του παιδιού διευρύνεται μέσω του σχολείου, των δασκάλων, των 

συνομηλίκων κ.λ.π. και ετοιμάζεται να δεχθεί την επίδραση των ¨γενικών άλλων¨ όπως 

χαρακτηρίζει ο Mead το ευρύτερο σύστημα αξιών, κανόνων και ρυθμίσεων που διέπουν την 

κοινωνική ζωή. Μαθαίνει ότι είναι μέλος ενός ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και ότι 

υπάρχουν κανόνες που ελέγχουν τόσο την δική του συμπεριφορά όσο και αυτή των άλλων.( 

Οικονομίδης, 1992:126-128)  

Αλλά ακόμα και οι θεωρητικοί της παιδαγωγικής Piaget και Vygotsky θεωρούν τους 

ομότιμους ακόμα και από μικρή ηλικία ως διαμεσολαβητές της μάθησης (Topping et al., 2017: 

185). Σύμφωνα με τον Piaget στην θεωρία της κοινωνικής μάθησης (social learning theory) ο 

μαθητής μαθαίνει καλύτερα από τους ομότιμους μέσω της αλληλεπίδρασης, η οποία μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία γνωστικών συγκρούσεων που ακολούθως θα 

βοηθήσουν τους μαθητές να ανακατασκευάσουν και να αναπτύξουν κοινωνική και πνευματική 

ικανότητα (Zha et al, 2019:5-8) και τόνισε την συνεταιριστική κοινωνική ανταλλαγή μεταξύ 

ίσων εταίρων ως σημαντική διαδικασία στην αλληλεπίδραση με ομότιμους και στην 
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διαδικασία της ομότιμης μάθησης. Ο Vigotsky από την άλλη εστιάζει στην σημασία των 

συνομηλίκων που έχουν περισσότερη ικανότητα σε κάποιο θέμα έναντι των ¨μαθητευόμενων¨ 

υπόλοιπων μελών της ομάδας (Topping et al., 2017:185) και αυτή η αλληλοσυμπλήρωση των 

ικανοτήτων προάγει την μαθησιακή διαδικασία στην ομάδα.  

Oι Schmidt και Moust επεκτείνοντας την εφαρμογή της θεωρίας του Piaget σε 

μεγαλύτερες ηλικίες και λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα την θεωρία της κοινωνικής 

συνάφειας (social congruence theory) σημειώνουν τη γνωστική και κοινωνική συνάφεια 

ανάμεσα σε μέλη της ομάδας που έχουν τις ίδιες γνώσεις και μέσω της αλληλεπίδρασης τους 

τα θετικά αποτελέσματα στην διαδικασία της μάθησης, ενώ τέλος οι Tajfel και Turner με βάση 

την θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας (social identity theory) υποστηρίζουν ότι η αυτό- 

εικόνα του κάθε μέλους μιας ομάδας επηρεάζεται από την ομάδα της οποίας είναι μέλος. Αν 

ένα άτομο ανήκει σε μια ομάδα στην οποία έχει αναπτυχθεί η θετική ένωση μεταξύ των μελών 

της θα αναπτύξει και το ίδιο καλύτερη αυτό-εικόνα και αυτοπεποίθηση. (Zha et al, 2019:5-8) 

Από όποια οπτική από τις παραπάνω και να δει κάποιος, ο κοινός παρονομαστής είναι 

ότι η συμμετοχή σε ομάδες βοηθάει σε ψυχολογικό, γνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο 

τους συμμετέχοντες, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να γίνει εφικτή και μια 

επιτυχημένη διαδικασία μάθησης όπως αυτή στην οποία στοχεύει η πρακτική του peer 

learning. 

 

3.3 Χαρακτηριστικά του peer learning 

Η ομότιμη μάθηση (peer learning), όπως σημειώθηκε και παραπάνω στον ορισμό, 

αναφέρεται σε μια διαδικασία μάθησης που λαμβάνει χώρα μέσα σε ομάδα και βασίζεται στην 

αλληλεπίδραση των μελών της μεταξύ τους. Περιλαμβάνει τόσο επίσημες όσο και άτυπες 

πρακτικές της παιδαγωγικής με δραστηριότητες μεταξύ ομότιμων που εξελίσσονται σε πολλά 

πεδία χωρίς την άμεση επίβλεψη ενός καθοδηγητή (Boud & Lee , 2005:501-504). 

Σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία όπου η ροή της μάθησης είναι από το 

δάσκαλο στο μαθητή, στην πρακτική της ομότιμης μάθησης η γνώση χαρακτηρίζεται από μια 

διαδικασία απόκτησης δεξιοτήτων και κινήτρων μέσα από την ατομική προσπάθεια του κάθε 

συμμετέχοντα και την αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους στην ομάδα. (Topping, et al., 

2017:185) με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το ότι η μάθηση είναι αμοιβαία και οι ομότιμοι 

συμμετέχοντες στην ομάδα μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο μέσω μιας σχέσης που μπορεί να 

χαρακτηριστεί συμβιωτική και παραγωγική και μπορεί να οικοδομηθεί σε επίπεδο 

συνομηλίκων (Boud & Lee, 2005:501-504). 
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Πρόκειται δηλαδή για μια μορφή συνεργατικής μάθησης, στην οποία η αλληλεξάρτηση 

των μελών της ομάδας μεταξύ τους προωθεί θετικές αλληλεπιδράσεις και επομένως 

βελτιωμένα αποτελέσματα, καθώς τα αποτελέσματα που θα φέρει η ομαδική εργασία σε κάθε 

περίπτωση επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων της ομάδας, η οποία με 

την σειρά της βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένη και στο βαθμό που οι 

στόχοι της ομάδας είναι ξεκάθαροι και σωστά δομημένοι (Cockerill, Craig & Thurston, 

2018:10) . 

Σ΄ αυτό το σημείο σημαντικό είναι να δούμε ειδικότερα την εφαρμογή της πρακτικής 

της ομότιμης μάθησης σε ομάδα ενηλίκων και συγκεκριμένα στους εκπαιδευτικούς που 

εμπλέκονται στην μαθησιακή διαδικασία, αφού αυτοί είναι και ο κύριος πληθυσμός-στόχος 

της ανά χείρας ερευνητικής μελέτης . 

Σύμφωνα λοιπόν με τους Miquel και Duran (2017:2), η αλληλεπίδραση των καθηγητών 

μέσω της συνεργασίας τους, βοηθάει τους καθηγητές μεμονωμένα στην λήψη των αποφάσεων 

για την περαιτέρω δράση και πορεία της διδασκαλίας τους, αφού στην ομάδα έχουν συζητήσει 

για την εφαρμογή τους και τις τυχόν δυσκολίες οι οποίες μπορεί να προκύψουν, αφού σύμφωνα 

με τους Cockerill et al (2018:23) η επικοινωνία μεταξύ των διδασκόντων που βασίζεται στην 

αμοιβαία εμπιστοσύνη και υποστήριξη, βοηθούν να χτιστούν θετικές σχέσεις μεταξύ τους και 

όπως έχει ήδη αναφερθεί αυτό να έχει θετικό αντίκτυπο στην προώθηση των στόχων της 

ομάδας, αφού η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων είναι ένα βασικό στοιχείο που κρίνει 

την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας. 

 

3.4 Το σχολικό κλίμα και η επίδρασή του στην εφαρμογή του peer learning 

Για να εφαρμοστεί όμως μιας τέτοιας πρακτική σε μια σχολική μονάδα από τους 

διδάσκοντες, (στοιχείο που μας αφορά στην παρούσα μελέτη όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω), μεγάλης σημασίας είναι το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στο σχολείο. Όπως 

συμβαίνει σε κάθε κοινωνική ομάδα έτσι και στο σχολείο υπάρχουν κανόνες σχετικά με το 

πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται συγκεκριμένοι άνθρωποι σε συγκεκριμένες θέσεις. Οι 

κανόνες αυτοί, είναι μέρος ενός συνόλου εσωτερικών χαρακτηριστικών που περιγράφουν την 

κάθε ομάδα και μαζί με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της ομάδας συντελούν στη δημιουργία 

αυτού που λέμε ατμόσφαιρα ή κλίμα της ομάδας. Ειδικότερα σε μια σχολική μονάδα το κλίμα 

αυτό επηρεάζεται και διαμορφώνεται από την τυπική σχολική δομή, τις προσωπικότητες των 

εκπαιδευτικών και το στυλ διοίκησης του σχολείου. Με βάση αυτές τις μεταβλητές το κλίμα 
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του σχολείου μπορεί να χαρακτηριστεί ανοικτό ή κλειστό. Στον διαχωρισμό αυτό βαραίνει 

περισσότερο το στυλ διοίκησης, που ο κάθε διευθυντής έχει επιλέξει να εφαρμόσει. 

Στο ανοικτό σχολικό κλίμα ο διευθυντής και το εκπαιδευτικό προσωπικό της μονάδας 

συνεργάζονται στη βάση της ειλικρίνειας, και της εμπιστοσύνης. Ο διευθυντής λειτουργεί ως 

καθοδηγητής, ενώ φροντίζει να διατηρεί τις ισορροπίες ανάμεσα στην προσπάθεια για 

επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων και την ικανοποίηση κοινωνικών και ατομικών αναγκών 

του εκπαιδευτικού προσωπικού. Στο κλειστό σχολικό κλίμα επικρατούν οι ψυχρές- τυπικές 

σχέσεις. Δίνεται έμφαση στην παραγωγική διαδικασία και στην επίτευξη των στόχων ενώ οι 

κοινωνικές και προσωπικές ανάγκες των εκπαιδευτικών περνούν σε δεύτερη μοίρα. Ο 

διευθυντής βρίσκεται σε μια απόσταση από τους εκπαιδευτικούς, ενώ κυριαρχούν τυπικές και 

απρόσωπες διαδικασίες (Μιχόπουλος, 1998:169-170) 

Αποτελέσματα ερευνών δείχνουν σχέση μεταξύ του σχολικού κλίματος και της ηγεσίας 

του σχολείου. Το σχολικό κλίμα αποτελεί σημαντικό παράγοντα πρόγνωσης της σχολικής 

ηγεσίας .Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε περιοριστικά σχολικά κλίματα είναι λιγότερο 

πιθανό να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους και πρωτοβουλία να παρέχουν βοήθεια στον 

συνάδελφο, ο οποίος την χρειάζεται. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχολικό κλίμα εξαρτάται από 

την ποιότητα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, μπορούμε 

εύκολα να αντιληφθούμε ότι είναι σε άμεση σχέση και συνάρτηση με τον τρόπο ηγεσίας του 

σχολείου (Kilinc, 2014:1729-1742). Για να εκτιμηθεί το σχολικό κλίμα μελετώνται οι εξής 

παράμετροι: Σταθερότητα, καινοτομία, σεβασμός για τους ανθρώπους, προσανατολισμός 

στους στόχους. Οι απόψεις των διευθυντών για τη ζωή αντανακλώνται στην συνολική 

ατμόσφαιρα του σχολείου, ενώ οι διευθυντές με βάση τις απόψεις τους διαμορφώνουν τη 

σχέση με τους συναδέλφους τους και αυτοί με τη σειρά τους μεταφέρουν στους μαθητές αυτά 

τα στοιχεία. Επομένως το σχολικό κλίμα έχει και διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα σε όλους 

τους φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας ( Berson, & Oreg, 2016:1539-1541). 

 

3.5 Πλεονεκτήματα της εφαρμογής του peer learning στην σχολική τάξη 

Σε σχέση με την σχολική τάξη και την εφαρμογή του μοντέλου της ομότιμης μάθησης 

υπάρχουν έρευνες που αποδεικνύουν τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής της πρακτικής τόσο 

για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. Αρχικά οι θεωρίες που αναλύθηκαν 

παραπάνω συγκλίνουν σε σημεία τους στο ότι το να μαθαίνει κάποιος μέσα από την 

αλληλεξάρτηση από ομότιμους προσφέρει σημαντικά οφέλη στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Υποστηρίζουν ότι το peer learning, αν τοποθετηθεί κατάλληλα μέσα στο πλαίσιο της 
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εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι ένα παραγωγικό μέσο διδασκαλίας. Ο Pearson συγκεκριμένα 

σημείωσε την υπεροχή της εφαρμογής της πρακτικής και τα αποτελέσματά της και σε ανώτερα 

επίπεδα, όπως είναι η πολιτική ή η ακαδημαϊκή έρευνα και πρότεινε ένα περιβάλλον έρευνας 

και εκπαίδευσης που να εφαρμόζει την πρακτική της ομότιμης μάθησης και περιλαμβάνει 

ευελιξία στον τρόπο της μάθησης και της ερευνητικής διαδικασίας, προσήλωση στους 

εκπαιδευτικούς στόχους και καλύτερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας (Boud & Lee 2005:501-503).  

Οι Miquel & Duran (2017:1-3) σημειώνουν ότι η αλληλεπίδραση με ομότιμους, όταν 

είναι σωστά δομημένη, είναι ένα σημαντικό εργαλείο που οδηγεί στην μάθηση 

χρησιμοποιώντας την ανταλλαγή των απόψεων και των εμπειριών των συμμετεχόντων 

καταλήγοντας σε εναλλακτικές μεθόδους λύσης προβλημάτων. Η συνεργασία θεωρείται το 

κλειδί για την μάθηση και επιπροσθέτως οι συμμετέχοντες μέσω αυτής αναβαθμίζουν τις 

γνώσεις που ήδη έχουν. 

Ειδικότερα σε ότι αφορά στο διδακτικό προσωπικό μιας μονάδας και τη χρήση της 

μεθόδου της ομότιμης μάθησης από αυτούς είναι σημαντικό να γίνεται, καθώς πέρα από τα 

αποδεδειγμένα οφέλη για τους ίδιους ως μέλη της ομάδας, το peer learning θεωρείται μοντέλο 

επαγγελματικής ανάπτυξης, αλλά είναι σημαντικό και για τους μαθητές τους να βλέπουν τους 

καθηγητές τους να συνεργάζονται και παραδειγματίζονται από αυτό. (Miquel & Duran 2017:1-

5).  

Επιπλέον η εφαρμογή αυτής της πρακτικής μετατρέπει τις αδυναμίες των 

συμμετεχόντων σε ευκαιρίες μάθησης (Topping et al., 2017:2-4), αφού επεκτείνει την 

φαντασία και την ανάπτυξη της ερευνητικής σκέψης, ενώ σχετίζεται με υψηλότερα 

επιτεύγματα γνωστικής ικανότητας και αποτελεσματικότητας και αποδεικνύεται ότι ακόμα και 

οι απόφοιτοι πανεπιστημίου που είχαν εργαστεί πάνω σε αυτή την πρακτική, ανέπτυξαν 

σημαντικότερες δεξιότητες συνεργασίας στον εργασιακό τους χώρο, (δεξιότητα που 

αξιολογείται και από τους εργοδότες) έναντι αυτών που δεν είχαν επαφή με την πρακτική της 

ομότιμης μάθησης και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της ομάδας (Boud & Lee 

2005:509-514) 

Τις τελευταίες δεκαετίες τέλος το peer learning εξελίσσεται συνεχώς ως μια 

αποτελεσματική πρακτική, που όμως παρά τα αποδεδειγμένα οφέλη της, δεν έχει παγιωθεί, 

καθώς οι προσπάθειες παγίωσής της βρίσκουν αντιστάσεις από αυτούς που επιμένουν στην 

εφαρμογή πιο παραδοσιακών πρακτικών. (Miquel & Duran 2017:10).  

Εύκολα λοιπόν μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι όπως και να έχει το ζήτημα, πέρα από 

όλα τα οφέλη που μπορεί κάποιος να αποκομίσει από την συμμετοχή του και μόνο σε μια 

ομάδα και τη συνεργασία και αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους, η εφαρμογή μιας νέας 
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πρακτικής που μπορεί να συνδυάσει την ομαδικότητα με την μάθηση, μπορεί να προσφέρει 

πολλά οφέλη σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της μαθησιακής διαδικασίας 

 

Κεφάλαιο 4: O μέντορας στο σχολείο 

 

4.1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 

Αρχικά για να υπάρχει μια σαφήνεια ως προς την χρήση που γίνεται στις έννοιες τις 

καθοδήγησης (mentoring), του καθοδηγητή (mentor) και του καθοδηγούμενου (mentee) στην 

συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου, θα πρέπει να γίνει στο σημείο αυτό μια εννοιολογική 

προσέγγιση.  

Ως μέντορας, λοιπόν, αρχικά μπορεί να θεωρείται ένας έμπιστος σύμβουλος ή ένας 

οδηγός καθοδηγητής. Ετυμολογικά η λέξη προέρχεται από τον Όμηρο ο οποίος στο έπος του 

¨Οδύσσεια¨ αναφέρει τον Μέντορα ως τον έμπιστο φίλο του Οδυσσέα, ο οποίος τον 

υποστήριζε, τον καθοδηγούσε και τον συμβούλευε, ενώ σε αυτόν εμπιστεύτηκε και την 

καθοδήγηση του Τηλέμαχου, όσο απουσίαζε. Μάλιστα σε κάποια σημεία της αφήγησης του 

Ομήρου και η θεά Αθηνά (κατά την προσφιλή τακτική των θεών στα ομηρικά έπη) έμπαινε 

κάποιες φορές τον ρόλο του Μέντορα, όταν ήταν να βοηθήσει και να διαφωτίσει τον Τηλέμαχο 

σε κρίσιμες στιγμές που καλούνταν να πάρει αποφάσεις. Ο μέντορας μέσα από την προσέγγιση 

της Οδύσσειας προκύπτει ως μια πατρική η μητρική φιγούρα που καθοδηγεί τους νεότερους, 

ενώ αργότερα συναντάται ως όρος και στα έργα των Σωκράτη, Αριστοτέλη και Πλάτωνα ( 

Duse, Duse.& Karkowska, 2017:1-2).  

Ακολούθως, σύμφωνα με τους Wai-Packard, η καθοδήγηση (mentoring) είναι ένας 

γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την σχέση μεταξύ ενός περισσότερου 

έμπειρου ατόμου που ονομάζεται καθοδηγητής (mentor) και ενός λιγότερο έμπειρου ατόμου 

που ονομάζεται καθοδηγούμενος (mentee) και αναφέρεται κυρίως σε μια επαγγελματική 

σχέση, στην οποία ένα περισσότερο έμπειρο άτομο ( καθοδηγητής-mentor) βοηθάει και 

υποστηρίζει ένα μικρότερης εμπειρίας άτομο ( καθοδηγούμενος- mentee) με στόχο την 

ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων και γνώσεων που έχουν σκοπό να ενισχύσουν την 

επαγγελματική και προσωπική του ανάπτυξη ( Duse, et al. 2017:2-3). Η καθοδήγηση στην 

διδασκαλία συγκεκριμένα είναι μια διαδικασία που αναφέρεται σε έναν έμπειρο δάσκαλο που 

νουθετεί και συμβουλεύει έναν νεότερο στην υπηρεσία πάνω στην διδακτική πρακτική. Είναι 

δηλαδή η παροχή προσωπικής βοήθειας συνήθως από έναν βετεράνο εκπαιδευτικό σε 
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εκπαιδευτικούς που αρχίζουν τώρα την πορεία τους στο σχολείο (Abrosetti, Dekkers, & 

Khight, 2017:42-44)  

Σύμφωνα με έναν άλλο ορισμό ο όρος περιγράφει μια διεπαγγελματική σχέση που 

αποτελείται από μια σειρά σκόπιμων κοινωνικών αλληλεπιδράσεων (Abrosseti, 2014:31), ενώ 

συναντάται σε πολλά επιστημονικά πεδία όπως η ιατρική, η διοίκηση επιχειρήσεων, η 

μηχανική, η εκπαίδευση κ.α. με κοινό κύριο στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

που εμπλέκεται στα παραπάνω πεδία.(Ghosh, 2012, 1-2) 

 

4.2 Χαρακτηριστικά καθοδήγησης 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η καθοδήγηση είναι μια διαπροσωπική διαδικασία, στην 

οποία οι προσωπικές στάσεις και πεποιθήσεις επηρεάζουν την ανάπτυξη των σχέσεων που 

δημιουργούνται κάτω από το πρίσμα αυτής της σχέσης, (Abrosetti, et. al.2017:43-44) 

αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι πολύ σημαντικό στοιχείο στην διαδικασία του mentoring 

είναι η σχέση καθοδηγητή – καθοδηγούμενου, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζεται από αμοιβαία 

κατανόηση, αποδοχή, αλληλεπίδραση και επιβεβαίωση και από τα δύο μέρη της σχέσης ( Duse, 

et. al 2017:5) 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία κάθε μοντέλο καθοδήγησης χαρακτηρίζεται από 3 επίπεδα. 

Το σχεσιακό που αναφέρεται στην σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ καθοδηγητή- 

καθοδηγούμενου, το αναπτυξιακό που έχει να κάνει σχετικά με το αποτέλεσμα της διαδικασίας 

και το πώς βοηθάει τον καθοδηγούμενο να αναπτυχθεί σε όλους τους τομείς και το δομικό που 

περιγράφει τον τρόπο που είναι δομημένο το καθοδηγητικό μοντέλο που εφαρμόζεται. 

Σχηματικά σε μια γραμμική πορεία των τριών προαναφερθέντων επιπέδων καθοδήγηση 

ξεκινάει από την σχέση του καθοδηγητή με τον καθοδηγούμενο που μέσω του προγράμματος 

σπουδών, αλλά και τον σχεδιασμό της πρακτικής θα οδηγήσει στην αναπτυξιακή πρόοδο του 

καθοδηγούμενου. (Abrosetti, et al., 2017:44) 

Ενώ βέβαια δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε να αναφέρουμε στο σημείο αυτό, ότι η 

καθοδήγηση στο σχολείο θεωρείται αναπτυξιακή πρωτοβουλία και σαν τέτοια πρέπει να 

προσαρμόζεται και να μορφοποιείται ανάλογα με τις ανάγκες που καθορίζονται από το 

λειτουργικό πλαίσιο της εκάστοτε σχολικής μονάδας. (Ghosh, 2012, 1-2) 

 

4.3 Χαρακτηριστικά μέντορα 

Ο ρόλος του μέντορα είναι να καθοδηγεί τον εκπαιδευτικό στο να αναπτύξει νέες και 

βελτιωμένες πρακτικές. Για να γίνει όμως αυτό δεν αρκεί να είναι ένας εκπαιδευτικός που είναι 
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απλά έμπειρος στην σχολική διοίκηση ή και να έχει ηγετικές ικανότητες, αλλά χρειάζεται να 

μπορεί να μπει στη θέση του καθοδηγούμενου, να καταλάβει τις ανάγκες του και τον τρόπο 

που λειτουργεί και μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών και της λειτουργίας της 

σχολικής μονάδας να λαμβάνουν από κοινού αποφάσεις για την αντιμετώπιση των πάσης 

φύσεως θεμάτων που θα προκύψουν. Η επιτυχία της σχέσης ανάμεσα σε καθοδηγητή και 

καθοδηγούμενο και κατ΄ επέκταση και η επιτυχία όλης της πρακτικής έγκειται στις γνώσεις 

και τις δεξιότητες του μέντορα και η σχέση αυτή είναι πιο αποτελεσματική, όταν ο μέντορας 

έχει εκπαιδευθεί για αυτόν τον ρόλο (Beutel, & Spooner –Lane, 2008: 3-5) 

Στο πλαίσιο αυτό ισχύει το δεδομένο ότι κάποιος εκπαιδευτικός, που μπορεί να είναι 

αποτελεσματικός ως δάσκαλος, δεν σημαίνει ex oficcio ότι θα είναι και ένας αποτελεσματικός 

καθοδηγητής. Η καθοδήγηση δεν είναι μόνο μια φυσική ικανότητα του ατόμου, αλλά ένα 

σύνολο δεξιοτήτων που μαθαίνονται και χρειάζεται να εξελίσσονται συνέχεια. Ένας 

αποτελεσματικός μέντορας είναι αυτός που αντιλαμβάνεται τους συγκεκριμένους στόχους της 

καθοδήγησης στο πλαίσιο στο οποίο εργάζονται με τον καθοδηγούμενο του (Abrosseti, 2014: 

32-33) 

Για το λόγο αυτό ο καθοδηγητής χρειάζεται να είναι συνεργάσιμος και υποστηρικτικός. 

Όταν ο καθοδηγητής παρουσιάζεται ως κάποιος ανώτερος που ήρθε στην ζωή του 

καθοδηγούμενου για να του επιβάλλει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τον τρόπο διδασκαλίας 

που ο ίδιος γνωρίζει και έχει υιοθετήσει, τότε η σχέση μπορεί να γίνει καταπιεστική και ο 

καθοδηγητής να εμφανιστεί σαν κάποιον που ήρθε για να καταδυναστεύσει τον 

καθοδηγούμενο και να του επιβάλλει με το ζόρι τις τεχνικές του. Γι αυτόν τον λόγο σημαντικό 

είναι να θέλει και ο καθοδηγούμενος και να συναινεί σε αυτήν την πρακτική. Άλλωστε ο 

σκοπός των καθοδηγητών δεν είναι να δημιουργούν κλώνους, αλλά να προσπαθούν να 

βοηθούν τους καθοδηγούμενούς τους να αποκτήσουν και να αναπτύξουν το δικό τους στυλ 

διδασκαλίας και εκπαίδευσης και για να γίνει αυτό η καθοδήγηση πρέπει να γίνεται διαχρονικά 

και σε βάθος χρόνου αφού πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία (Beutel, & Spooner –Lane, 

2008: 9-11) 

 

4.4 Μοντέλα καθοδήγησης 

Στην βιβλιογραφία αναφέρονται 2 βασικά μοντέλα, 2 τρόποι που μπορεί να εφαρμοστεί η 

καθοδήγηση σε μια σχολική μονάδα. Ξεκινώντας από το παραδοσιακό μοντέλο παρατηρείται 

ότι στο μοντέλο αυτό καθοδήγησης περιλαμβάνεται ένας καθοδηγητής και ένας 

καθοδηγούμενος και βασίζεται στο μοντέλο του δασκάλου που οδηγεί και συνήθως ηγείται 
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και ιεραρχικά. Ο καθοδηγητής είναι ένας πιο παλιός εκπαιδευτικός που βοηθάει, καθοδηγεί 

και συμβουλεύει έναν νεότερο συνάδελφο, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό και να αποκλείει 

και μία καθοδηγητική σχέση ανάμεσα σε άτομα ίδιας ηλικίας, θέσης ή ειδικότητας αλλά σε 

μια τέτοια περίπτωση μπορεί να μιλάμε για την διαδικασία της ομότιμης μάθησης (peer 

learning), όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα της ανά χείρας ερευνητικής μελέτης. 

Στην περίπτωση αυτή των ομότιμων μελών της ομάδας μπορεί να αναπτυχθεί και πιο στενή 

σχέση ανάμεσα τους, απαλλαγμένη από ιεραρχικές διαφορές, καθώς έχουν σχεδόν την ίδια 

ηλικία ή και θέση, αλλά και τις ίδιες διδακτικές εμπειρίες. Ακολουθεί το group mentoring: 

Εδώ η διαδικασία της καθοδήγησης πραγματοποιείται μέσα σε ομάδες ατόμων που έχουν 

κοινούς στόχους και δεξιότητες. Συνήθως, πρόκειται για μικρές ομάδες 3-4 μελών που 

σχηματίζονται με βάση έναν κοινό σκοπό, έχουν άτυπα ως επικεφαλής καθοδηγητή ένα μέλος 

της ομάδας που βοηθάει τα άλλα άτομα, ενώ οι ρόλοι του καθοδηγητή και του 

καθοδηγούμενου εναλλάσσονται μέσα στην ομάδα. Η τεχνική αυτή καθοδήγησης που επίσης 

που επίσης θα μπορούσε να προσομοιαστεί με την τεχνική του peer learning (αν και εκεί δεν 

υπάρχει διακριτός ρόλος καθοδηγητή – καθοδηγούμενου), κερδίζει έδαφος έναντι του 

παραδοσιακού μοντέλου καθώς οι συμμετέχοντες αποκομίζουν οφέλη μέσα από την 

εμπιστοσύνη και την υποστήριξη από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας στα οποία παρέχεται σε 

μεγαλύτερο βαθμό, λόγω και του μεγαλύτερου αριθμού των εμπλεκομένων. (Abrosetti et al., 

2017:46-47) 

Στο σημείο αυτό θεωρούμε αναγκαίο να γίνει και μια διευκρίνιση σχετικά με τις έννοιες 

των όρων επίβλεψη (supervision) και καθοδήγηση (metoring), που συχνά συγχέονται και 

χρησιμοποιούνται σαν ταυτόσημες.  

Γενικότερα λοιπόν η καθοδήγηση καλό θα ήταν να μην συγχέεται με την επίβλεψη.H 

επίβλεψη σαν διαδικασία περιλαμβάνει μια σειρά πρακτικών διαδικασιών, οι οποίες έχουν ως 

στόχο, την αξιολόγηση της απόδοσης του ατόμου που επιβλέπεται, ενώ η καθοδήγηση 

αναφέρεται στην βαθύτερη μετάδοση γνώσεων και την παροχή συμβουλών ακόμα και στις 

περιπτώσεις εκείνες που ο καθοδηγητής καλείται να εντάξει την διαδικασία της καθοδήγησης 

σε δομημένα εκπαιδευτικά προγράμματα με ανάλογες απαιτήσεις. Επιπλέον ένα στοιχείο που 

διαφοροποιεί τις δύο πρακτικές είναι ότι στην διαδικασία της καθοδήγησης μια παράμετρος 

είναι και οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ καθοδηγητή και καθοδηγούμενου, ενώ στην 

επίβλεψη μια πιο προσωπική σχέση μεταξύ των δύο μελών δεν είναι απαραίτητη. (Abrosetti et 

al., 2017:43). Επιπλέον, να σημειωθεί ότι ο καθοδηγητής (mentor) βασίζεται περισσότερο στην 

σχέση μεταξύ των ατόμων, ενώ ο επιβλέπων (supervisor) στην γενικότερη επίβλεψη για την 

επίτευξη ενός στόχου (Abrosseti, 2014: 31) 
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4.5 Οφέλη και πλεονεκτήματα της καθοδήγησης 

Η εφαρμογή της πρακτικής της καθοδήγησης στο σχολείο παρουσιάζει μια πλειάδα από 

οφέλη και πλεονεκτήματα αρχικά για τον δεχόμενο την καθοδήγηση εκπαιδευτικό, τον 

καθοδηγούμενο ( mentee). 

Ξεκινώντας από τα οφέλη που αποκομίζουν οι καθοδηγούμενοι (mentees) παρατηρείται 

ότι σε πολλές χώρες η εκπαιδευτική καθοδήγηση έχει υιοθετηθεί από τα σχολεία σαν 

μηχανισμός για την συνεχή μάθηση των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα των νέων βοηθώντας τους 

στην υλοποίηση νέων πρωτοβουλιών, αλλά και στο να κατανοήσουν και να προσαρμοστούν 

στα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών πολιτικών. ( Laura 

et al., 2017: 3-4). Για την σημασία της καθοδήγησης μίλησε ο Taylor στο ¨Principles of 

Scientific Management¨ δίνοντας έμφαση στην συνειδητοποίηση από το κάθε άτομο, ότι δεν 

είναι μόνο χρέος του αλλά και μεγάλη ευκαιρία να εκπαιδευθεί μέσα από την συστηματική 

συνεργασία , από ένα ικανό άτομο που μπορεί να του προσφέρει εκπαίδευση και κατάρτιση, 

με σκοπό την προσωπική του βελτίωση και ανάπτυξη ( Duse et. al 2017:2), αφού με την 

καθοδήγηση καλύπτονται οι ανάγκες του εκπαιδευτικού που έχει μικρή εμπειρία και οι 

ευκαιρίες που έχει για μάθηση διευρύνονται. (Abrosetti et al., 2017:43).  

Οι εκπαιδευτικοί που δέχτηκαν καθοδήγηση στην αρχή της καριέρας τους παρουσίασαν 

μεγαλύτερα ποσοστά επαγγελματικής ικανοποίησης. Σε αυτή την χρονική στιγμή της 

επαγγελματικής τους πορείας οι εκπαιδευτικοί καλούνται να τα βγάλουν μόνοι τους πέρα στην 

τάξη και την εκπαιδευτική διαδικασία και αυτό πολλές φορές τους αγχώνει και τους 

απογοητεύει με αποτέλεσμα να θέλουν να τα παρατήσουν ( Smith, & Ingersoll, 2004: 682). Οι 

νεοδιόριστοι δάσκαλοι χρειάζονται βοήθεια για να περάσουν από το στάδιο που μαθητεύουν 

οι ίδιοι στο στάδιο του να έχουν μαθητές. Η βοήθεια και η καθοδήγηση που θα πάρουν σε αυτό 

το χρονικό σημείο είναι κρίσιμη για την ποιότητα των εμπειριών που θα αποκομίσουν από το 

επάγγελμα τους και κατά συνέπεια για την γενικότερη επαγγελματική τους ανάπτυξη. Έχει 

παρατηρηθεί ότι οι εκπαιδευτικοί που στα πρώτα τους χρόνια είχαν καθοδήγηση βοηθήθηκαν 

στο να εξελιχθούν περισσότερο και να έχουν μια επιτυχή πορεία στον επαγγελματικό τους 

στίβο, από αυτούς που δεν δέχθηκαν ανάλογη βοήθεια σε αυτή την φάση της επαγγελματικής 

τους ζωής ( Beutel, Denise et al, 2008: 1).  

Η εκμάθηση στον χώρο της εργασίας από τους καθοδηγητές είναι δυνητικά μια ισχυρή 

πηγή μάθησης για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Τους βοηθάει να παίρνουν 

πληροφορίες και να ανταλλάσουν εμπειρίες με τους συναδέλφους μέσα σε ένα ασφαλές 
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σχολικό περιβάλλον μάθησης. Αποκομίζουν θετικά οφέλη στο να αναπτυχθούν επαγγελματικά 

και να ενδυναμωθούν για να βρίσκουν μόνοι τους λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν. ( 

Beutel, Denise, et al, 2008: 1-2). 

Αντίστοιχα είναι και τα πλεονεκτήματα που η ίδια η πρακτική προσφέρει γενικότερα, αφού 

αντικατοπτρίζει θεμελιώδης ιδέες για το τι χρειάζεται για να γίνει η εκμάθηση των ίδιων των 

εκπαιδευτικών πιο αποτελεσματική και βοηθάει τους εκπαιδευτικούς που την δέχονται να 

ανταποκρίνονται στις συνεχόμενες απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος με τέτοιο τρόπο 

ώστε να υπάρχει συνέπεια ανάμεσα στις απόψεις τους και στις προσδοκίες του εκπαιδευτικού 

συστήματος. (Desimone & Pak, 2017: 8) Έχει εξελιχθεί σε αναπτυξιακό εργαλείο που μπορεί 

να συμβάλλει στην καριέρα και στην οργανωτική ανάπτυξη του ατόμου που την δέχεται καθώς 

η υποστήριξη κάνει τον καθοδηγούμενο να νιώθει ότι κάποιος τον φροντίζει και τον προκαλεί 

σε ενέργειες που θα διεγείρουν την γνωστική του ανάπτυξη (Ghosh, 2012: 4) 

Με την καθοδήγηση επίσης μπαίνουν τα θεμέλια για την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών 

οπότε οι εκπαιδευτικοί βοηθούνται στο να εξελίξουν τις ικανότητες τους ( Beutel, Denise, et 

al, 2008: 3). 

Έχει αποδειχθεί ότι οι επιτυχημένοι δάσκαλοι είχαν κάποια στιγμή στην ζωή τους ισχυρούς 

καθοδηγητές (Wong, 2004: 55), αλλά και στον αντίποδα μέσα από την διαδικασία της 

καθοδήγησης και οι ίδιοι οι καθοδηγητές – μέντορες έχουν μια πλειάδα από οφέλη αφού 

παρουσιάζουν και οι ίδιοι θετική επαγγελματική ανάπτυξη, αναπτύσσουν την επαγγελματική 

τους ικανότητα, ανανεώνονται, παίρνουν ψυχολογικά οφέλη, γίνονται καλύτεροι στη 

συνεργασία και εξελίσσονται στην ιεραρχία της ηγεσίας μαθαίνοντας πράγματα που θα τους 

κάνουν καλύτερους στην επαγγελματική τους ανάπτυξη ( Huling et al, 2001: 2-3) 

 

4.6 Εκπαιδευτική καθοδήγηση και επαγγελματική ανάπτυξη 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω ένα από τα οφέλη της καθοδήγησης ως εκπαιδευτική 

διαδικασία είναι και η επαγγελματική ανάπτυξη, την οποία έχουν οι εκπαιδευτικοί που 

συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα.  

Οι καθοδηγητές θεωρούνται μοχλοί επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και 

πάνω σε αυτό έχει στηριχθεί και η χάραξη εκπαιδευτικών πολιτικών στις οποίες η εκπαιδευτική 

καθοδήγηση είναι υψηλής προτεραιότητας επιλογή. Έχει αποδειχθεί ότι για να μπορέσει να 

οδηγηθεί ο εκπαιδευτικός στην επαγγελματική ανάπτυξη μέσω του τρόπου διδασκαλίας του 

θα πρέπει να δίνει έμφαση σε τέσσερα σημεία. Στην εστίαση στο περιεχόμενο, στην 

διαδραστική μάθηση, στην συνεχή διάρκεια και στην συλλογική συμμετοχή. Η εκπαιδευτική 
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καθοδήγηση βοηθάει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη, των δυνατοτήτων των δασκάλων αφού 

αντικατοπτρίζει αυτά τα 5 χαρακτηριστικά επαγγελματικής ανάπτυξης καθώς οι καθοδηγητές 

εκπαιδευτικοί βοηθούν τους καθοδηγούμενους τους, στον σχεδιασμό του μαθήματος και 

παρέχουν συνεχή ανατροφοδότηση στην διδασκαλία τους, μέσω της αλληλεπίδρασης από την 

συλλογική συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία (Desimone et al., 2017:3- 4). Επιπλέον 

με την συνεχή καθοδήγηση και υποστήριξη, βελτιώνεται η αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών 

σε σχέση με την διδασκαλία τους και αυτό τους ωθεί στο να είναι πιο ανοικτοί στην χρήση 

νέων πρακτικών που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις διδακτικές τους ικανότητες και να 

εξελιχθούν επαγγελματικά.(Allan 2007:2) 

Ως μορφή επαγγελματικής ανάπτυξης η καθοδήγηση ωφελεί τόσο τους νέους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ανοίγουν νέους ορίζοντες γνώσης, όσο και τους πιο έμπειρους που 

έχουν τον ρόλο του μέντορα καθώς παραμένουν παραγωγικοί και εξελίσσονται συνεχώς ( Duse 

et. al , 2017:6-7), αφού τα σωστά δομημένα και εφαρμοσμένα προγράμματα καθοδήγησης 

προάγουν την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, την αποτελεσματικότητα τους 

και κατ΄ επέκταση την όρεξη τους να εργάζονται και να αναπτύσσουν τις επαγγελματικές τους 

δεξιότητες στο έπακρο (Smith & Ingersoll, 2004: 684). 

 

ΜΕΡΟΣ Β: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 : Η ταυτότητα της έρευνας  

 

5.1. Σκοπός και στόχος της έρευνας  

Σκοπός της ανά χείρας ερευνητικής μελέτης είναι να ερευνήσει τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπαίδευσης της περιφέρειας Κρήτης σχετικά με τις πρακτικές 

ενδοσχολικής επιμόρφωσης και καθοδήγησης, και τις πρακτικές της ομότιμης μάθησης και της 

αλληλεπίδρασης με σκοπό την συντήρηση και διαδοχή της σχολικής ηγεσίας, ενώ στόχος της 

έρευνας είναι να διερευνήσει πως οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας Εκπαίδευσης της περιφέρειας 

Κρήτης αντιλαμβάνονται τον επιμορφωτικό και καθοδηγητικό τους ρόλο και με ποιο τρόπο 

θεωρούν ότι μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στους συγκεκριμένους ρόλος. 

5.2. Το επιστημολογικό παράδειγμα και ο ρόλος του ερευνητή στην παρούσα έρευνα. 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε η ποιοτική προσέγγιση στα γενικότερα 

πλαίσια του ανθρωπιστικού επιστημολογικού παραδείγματος, ώστε να υπάρξει εμβάθυνση 
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στην ερμηνεία των απόψεων και των βιωμάτων των εκπαιδευτικών πάνω στα θέματα της 

έρευνας, καθώς σύμφωνα με τους Ίσαρη & Πουρκό (2015), «οι ποιοτικές μέθοδοι εστιάζουν 

κυρίως στην περιγραφή και κατανόηση της μοναδικότητας της βιωματικής πραγματικότητας των 

υποκειμένων και στην ιδιαιτερότητα των βιωμάτων τους». Η συλλογή των δεδομένων έγινε με 

ημιδομημένη συνέντευξη βασιζόμενη σε ερωτηματολόγιο ατομικής συνέντευξης, ανοιχτού 

τύπου. Υπήρξε προσπάθεια οι ερωτήσεις να είναι σαφώς διατυπωμένες με λογική σειρά, να 

καλύπτουν πλήρως το θέμα ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις της έρευνας και να μην 

περιορίζουν ή να κατευθύνουν προς κάποιες απαντήσεις τους συνεντευξιαζόμενους. Αρχικά 

χρησιμοποιήθηκε πιλοτικά ένα πρωτόκολλο συνέντευξης σε κάποιες πρώτες συνεντεύξεις ,το 

οποίο ανάλογα με τα ευρήματα τροποποιήθηκε ως προς τις ερωτήσεις και την διατύπωσή τους 

κυρίως και οδήγησε στο τελικό πρωτόκολλο συνέντευξης που δίνονταν τελικά στους 

συμμετέχοντες στην ερευνητική διαδικασία (Πίνακας 1- παράρτημα). Οι ερωτήσεις 

ηχογραφούνταν σε μαγνητόφωνο ή/και στο κινητό τηλέφωνο της ερευνήτριας. Μετά την 

ηχογράφηση ακολούθησε η απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων και η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων ανά θεματικό άξονα. 

Επειδή ο πληθυσμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία Β/θμιας 

Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κρήτης είναι εξ ορισμού πολύ μεγάλος, το δείγμα της έρευνας 

επιλέχθηκε με ¨σκόπιμη¨ δειγματοληψία, για να μελετηθεί το φαινόμενο σε βάθος και ιδιαίτερα 

με τα χαρακτηριστικά της μέγιστης διακύμανσης ( maximal variation sampling) παίρνοντας 

δείγμα από σχολεία και των δύο τύπων ( Γυμνάσιο – Λύκειο), από όλους τους νομούς της 

Κρήτης και από όσο το δυνατό περισσότερες ειδικότητες καθηγητών από αυτές, που μπορεί 

να συναντήσει κανείς σε ένα ελληνικό σχολείο Β/θμιας Εκπαίδευσης ( Creswell, 2011). 

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης, στα σχολεία σε όλη την Κρήτη που 

υπηρετούσαν κατά το σχολικό έτος 2018-2019 οι καθηγητές/τριες του δείγματος, στα 

διαλείμματα και στα κενά του διδακτικού τους ωραρίου , ώστε να μην παραβιαστεί το 

πρόγραμμα του σχολείου, αλλά και για να υπάρξει η όσο το δυνατόν πιο άμεση επικοινωνία 

μεταξύ της ερευνήτριας και των συνεντευξιαζόμενων, αφού πρώτα καταστάθηκε σαφές ότι θα 

διασφαλιστεί η ανωνυμία των προσωπικών τους στοιχείων. Σε κανένα σημείο της ερευνητικής 

διαδικασίας δεν υπήρξε επικοινωνία με μαθητές των σχολείων ή είσοδος της ερευνήτριας στην 

τάξη ή σε ώρα μαθήματος. Επίσης να σημειώσουμε ότι προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία, 

αλλά και επικοινωνία με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τους διευθυντές/ τριες των 

σχολικών μονάδων, όπου τους ζητούνταν η άδεια εισόδου στο σχολείο τους και η 

προγενέστερη της επίσκεψης ενημέρωση των συναδέλφων σχετικά με την ερευνητική 
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διαδικασία. Αυτονόητο είναι ότι οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν οικειοθελώς και προαιρετικά 

στην έρευνα. 

5.3. Ερευνητικοί άξονες 

 Η παρούσα μελέτη κινήθηκε σε τρείς (3) ερευνητικούς άξονες ως εξής: 

o Ενδοσχολική Επιμόρφωση 

o Ομότιμη μάθηση- Peer learning 

o Ο μέντορας στο σχολείο 

5.4. Ερευνητικά ερωτήματα  

 Τα ερευνητικά ερωτήματα όπως προκύπτουν από την διατύπωση των θεματικών 

αξόνων που αναφέρθηκαν διαμορφώνονται ανά άξονα ως εξής: 

o Με ποιο τρόπο ασκείται και εφαρμόζεται ήδη η ενδοσχολική επιμόρφωση και 

καθοδήγηση στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ποιός ο ρόλος 

του διευθυντή σε αυτή την διαδικασία; 

o Ποιες οι απόψεις τους σχετικά με την ομότιμη μάθηση και την συνεργασία στην 

σχολική μονάδα; 

o Πως αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας Εκπαίδευσης της 

περιφέρειας Κρήτης τον ρόλο του μέντορα στο σχολείο και ποια η στάση τους στην 

καθιέρωση της πρακτικής; 

 

5.5 Το δείγμα της έρευνας 

Το δείγμα της συγκεκριμένης ερευνητικής προσέγγισης είναι πενήντα (50) καθηγητές 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Περιφέρεια Κρήτης. Από αυτούς οι είκοσι δύο (22 

-ποσοστό 44%) είναι από τον Νομό Ηρακλείου, οι οκτώ ( 8 -ποσοστό 16%) από τον Νομό 

Ρεθύμνου, οι οκτώ ( 8 - ποσοστό 16%) από τον Νομό Λασιθίου και οι δώδεκα (12- ποσοστό 

24%) από τον Νομό Χανίων. Διαχωρίζοντας τους ανά φύλο, οι τριάντα έξι (36) είναι γυναίκες 

και οι δεκατέσσερις (14) άνδρες ,ενώ ανά ειδικότητα χωρίζονται ως εξής: Δύο (2) 

καθηγητές/τριες μουσικής, μια (1) καθηγήτρια κοινωνιολογίας, δεκατέσσερις (14) 

καθηγητές/τριες φιλολογίας, τρείς (3) καθηγητές/τριες θεολογίας, τέσσερις (4) 

καθηγητές/τριες φυσικής, δύο (2) καθηγητές/τριες χημικοί, τέσσερις (4) καθηγητές/τριες 

αγγλικής γλώσσας, επτά (7) καθηγητές/τριες μαθηματικών, μια (1) καθηγήτρια γερμανικής 

γλώσσας, μια (1) καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας τρείς (3) καθηγητές/τριες πληροφορικής, δύο 
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(2) καθηγητές/τριες βιολογίας, ένας ( 1) τεχνολόγος – γεωπόνος, δύο (2) καθηγητές/τριες 

φυσικής αγωγής καθώς και τρείς (3) καθηγητές/τριες φιλόλογοι ειδικής αγωγής. 

Από αυτούς οι δεκατέσσερις (14) είναι αναπληρωτές και οι τριάντα έξι (36) μόνιμοι. 

Όλοι διαθέτουν βασικό πτυχίο ως προσόν διορισμού, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κατέχουν 

οι δώδεκα ( 12) ενώ κανένας δεν κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών . Δύο ( 2) από αυτούς 

έχουν δεύτερο πτυχίο ενώ στην πλειοψηφία τους διαθέτουν διάφορα σεμινάρια και 

επιμορφώσεις σε διάφορα αντικείμενα όπως ξένες γλώσσες, χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 

κλπ. Ο χρόνος προϋπηρεσίας τους ποικίλλει και κυμαίνεται από ένα έως και 32 ( 1- 32 ) έτη. 

Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς έχουν περάσει τον 

περισσότερο χρόνο της μέχρι τώρα καριέρα τους στο ίδιο σχολείο ( 23 από τους 50), ενώ οι 

υπόλοιποι έχουν στο ενεργητικό τους θητεία σε διάφορα σχολεία. (Πίνακας 2- παράρτημα ). 

5.6 Η ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων 

Αφού συγκεντρώθηκαν με την διαδικασία των συνεντεύξεων τα δεδομένα, η 

επεξεργασία και η ανάλυση τους έγινε με την μέθοδο της θεματικής ανάλυσης. Ο 

συγκεκριμένος τρόπος ανάλυσης επιλέχθηκε, καθώς αντιπροσωπεύει μια ευέλικτη μέθοδο που 

μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλούς τρόπους από ερευνητές που ξεκινούν από διαφορετικές 

θεωρητικές αφετηρίες, η οποία εστιάζει στο να μπορέσει ο ερευνητής να αναγνωρίσει, να 

οργανώσει και να κατανοήσει επαναλαμβανόμενα μοτίβα νοήματος στα δεδομένα που έχει 

συλλέξει, κυρίως με βάση αυτά που σχετίζονται με το θέμα που μελετά και που απαντούν στα 

ερευνητικά του ερωτήματα, τα οποία λειτουργούν ως οδηγός σε όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας της θεματικής ανάλυσης (Τσιώλης, 2017).  

Για την ανάλυση των δεδομένων υιοθετήθηκε η ανάλυση που προτείνεται, όπως 

αναφέρεται παραπάνω, από τον Τσιώλη, (2017) και χωρίζεται σε 5 στάδια: 

1. Μετεγγραφή (« απομαγνητοφώνηση») 

2. Προσεκτική ανάγνωση των κειμένων. Εντοπισμός & συγκέντρωση των 

αποσπασμάτων που αντιστοιχούν σε κάθε ερευνητικό ερώτημα και υποερώτημα 

3. Κωδικοποίηση 

4. Η μετάβαση από τους κωδικούς στα θέματα 

5. Έκθεση των ευρημάτων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : Ανάλυση δεδομένων 

6.1 Μετεγγραφή («απομαγνητοφώνηση») 

Στο πρώτο στάδιο ανάλυσης των δεδομένων έγινε η απομαγνητοφώνηση των 

συνεντεύξεων , η μετατροπή δηλαδή των ηχογραφημένων κειμένων σε γραπτό λόγο. Για 

λόγους οικονομίας χώρου δεν παρατίθενται στο μέρος αυτό της εργασίας τα κείμενα, καθώς 

και τα σύμβολα που χρησιμοποιήθηκαν στην διαδικασία, τα οποία ενδεικτικά βρίσκονται στο 

παράρτημα της παρούσης μελέτης. (Πίνακας 3- παράρτημα) 

6.2 Προσεκτική ανάγνωση των κειμένων. Εντοπισμός & συγκέντρωση των αποσπασμάτων που 

αντιστοιχούν σε κάθε ερευνητικό ερώτημα και υποερώτημα 

Αφού μελετήθηκε προσεκτικά το γραπτό κείμενο που προέκυψε από το πρώτο στάδιο 

της ανάλυσης ανά ερώτηση του πρωτοκόλλου της συνέντευξης, έγινε ένας συγκεντρωτικός 

πίνακας με την διαδικασία της αντιγραφής – επικόλλησης με όλες τις απαντήσεις των 

ερωτωμένων. Και αυτό το μέρος της εργασίας για οικονομία χώρου δεν παρατίθεται σε αυτό 

το σημείο, αλλά ενδεικτικό μέρος του παρατίθεται στο παράρτημα ( Πίνακας 4- παράρτημα) 

6.3 Κωδικοποίηση 

Στη συνέχεια στους παραπάνω πίνακες έγινε ο χρωματικός διαχωρισμός των 

δεδομένων ανά εννοιολογικό προσδιορισμό με βάση τις κατηγορίες απαντήσεων που 

προέκυψαν ανά ερώτηση, από τις αναφορές των ερωτώμενων. Επίσης για οικονομία χώρου, 

και αυτό το μέρος της εργασίας δεν παρατίθεται σε αυτό το σημείο, αλλά ενδεικτικό μέρος του 

παρατίθεται στο παράρτημα ( Πίνακας 5- παράρτημα) 

6.4 Μετάβαση από τους κωδικούς στα θέματα 

Στο στάδιο της ανάλυσης που ακολουθεί, παρατίθενται τα θέματα όπως προέκυψαν 

από τους κωδικούς που σημειώθηκαν στο παραπάνω βήμα και αναλύονται συνοπτικά ανά 

ερευνητικό άξονα και ερώτηση του πρωτοκόλλου της συνέντευξης καθώς και ανά υποκείμενο 

του δείγματος που σημειώνεται στους πίνακες ως (Σ..). Ακολουθεί πίνακας με τις 

συγκεντρωτικές κατηγορίες απαντήσεων ανά ερώτηση, καθώς και σχηματική απεικόνιση των 

απαντήσεων επίσης ανά ερώτηση. Η ανάλυση ανά θεματικό άξονα και ερώτηση έχει ως εξής:  

ΑΞΟΝΑΣ 1: Ενδοσχολική επιμόρφωση 

o Ανίχνευση πρότερων εμπειριών σχετικά με την επιμόρφωση στο σχολείο 

Στην ενότητα αυτή διερευνήθηκε το κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί που αποτελούν το 

δείγμα της ανά χείρας ερευνητικής προσέγγισης, δέχθηκαν κάποιου είδους επιμόρφωση ή/και 
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βοήθεια, όταν προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο σχολείο, από ποιους, με ποιόν τρόπο και σε 

ποια θέματα .  

Από την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτώμενων προέκυψε ότι η πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών δέχτηκε βοήθεια στα σχολεία που έχει υπηρετήσει μέχρι σήμερα σε 

γνωστικό επίπεδο, στον τρόπο δηλαδή που θα μπορούσαν να μπουν στην τάξη να κάνουν 

μάθημα, στην ανταλλαγή απόψεων ή σημειώσεων αλλά και στη διαχείριση και οργάνωση της 

ύλης. Επίσης από τις απαντήσεις τους προκύπτει ότι χρειάστηκαν βοήθεια στην διαχείριση της 

συμπεριφοράς των μαθητών, αλλά και στο να εγκλιματιστούν στην σχολική μονάδα. Στον 

παιδαγωγικό τομέα με συμβουλές που βασίζονται στην εμπειρία των συναδέλφων, αλλά και 

σε γραφειοκρατικά και θέματα διοίκησης γίνεται αναφορά σε αρκετές απαντήσεις, ενώ τέλος 

και η ψυχολογική τόνωση, αλλά και η βοήθεια για προσαρμογή και ένταξη στην τοπική 

κοινωνία παρουσιάζονται ως θεματικές των απαντήσεων των ερωτώμενων. Συγκεντρωτικά τα 

θέματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των ερωτώμενων έχουν ως εξής: 

 

Πίνακας .Ανίχνευση πρότερων εμπειριών σχετικά με την παροχή βοήθειας: 

 

Α/α Τομέας Βοήθειας Αριθμός Αναφορών Συμμετέχοντες 

1 Οργάνωση της ύλης 9 Σ.2, Σ.12, Σ.13, Σ.14, Σ.20, Σ.22, 

Σ.27, Σ.30, Σ.41 

2 Διαχείριση μαθητών 11 Σ.2, Σ.5, Σ.8, Σ.10, Σ.15, Σ.21, Σ.25, 

Σ.30, Σ.31, Σ.41, Σ.49 

3 Τρόπος λειτουργίας σχολείου 10 Σ.4, Σ.10, Σ.18, Σ.22, Σ.28, Σ.31, 

Σ.39, Σ.42, Σ.43, Σ.50 

4 Συμβουλευτικά 6 Σ.11, Σ.17, Σ.28, Σ.32, Σ.37, Σ.48 

5 Ψυχολογικά και κοινωνικά 4 Σ.10, Σ.34, Σ.35, Σ.43 

6 Διοίκηση 9 Σ.1, Σ.20, Σ.23, Σ.31, Σ.40, Σ.41, 

Σ.44, Σ.46, Σ.49 

7 Γνωστικά  11 Σ.1, Σ.5, Σ.8, Σ.15, Σ.21, Σ.33, Σ.34, 

Σ.35, Σ.36, Σ.43, Σ.47 
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8 Παιδαγωγικά 4 Σ.36, Σ.38, Σ.39, Σ.47 

9 Δεν δέχτηκαν βοήθεια 3 Σ.3, Σ.19, Σ.45 

 

Η σχηματική απεικόνιση των ανωτέρω θεμάτων έχει ως εξής: 

 

 

o Εξέταση τρόπου και μέσου παροχής βοήθειας σε νεοπροσλαμβανόμενους 

συναδέλφους. Ηλικιακή ή ιεραρχική κατάσταση 

Σε συνέχεια της παραπάνω ερώτησης και στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι απάντησαν 

θετικά, ότι δέχθηκαν βοήθεια όταν βρίσκονταν για πρώτη φορά σε μια σχολική μονάδα, 

ακολούθησε η ερώτηση, αν η βοήθεια αυτή προήλθε από εκπαιδευτικούς ιεραρχικά και 

ηλικιακά ανώτερους. 

Από την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτώμενων προέκυψε ότι η πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών δέχτηκε βοήθεια στα σχολεία που έχει υπηρετήσει μέχρι σήμερα από 

εκπαιδευτικούς ιεραρχικά και ηλικιακά ανώτερους στην σχολική μονάδα, με κάποια από τα 

Ανίχνευση πρότερων εμπειριών 
σχετικά με την παροχή βοήθειας
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στοιχεία του δείγματος να διαχωρίζουν το ηλικιακό κριτήριο ή το κριτήριο της θέσης ως προς 

τα άτομα από τα οποία δέχθηκαν την βοήθεια. Υπήρξαν βέβαια και αυτοί που δεν ανέφεραν 

ηλικιακή ή ιεραρχική διαφορά με τους εκπαιδευτικούς που τους βοήθησαν στις απαντήσεις 

τους. Συγκεντρωτικά τα θέματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των ερωτώμενων έχουν 

ως εξής: 

Πίνακας : Ηλικιακή ή ιεραρχική διαφορά 

A/α Διαφορά σε ηλικία ή θέση Αριθμός Αναφορών Συμμετέχοντες 

1 ΝΑΙ 17 Σ.1, Σ.5, Σ.7, Σ.14, Σ.16, Σ.17, Σ.21, Σ.24, 

Σ.25, Σ.28, Σ.29, Σ.30, Σ.31, Σ.32, Σ.37, 

Σ.44, Σ. 48 

2 Ηλικιακά 10 Σ.2, Σ.9, Σ.10, Σ.11, Σ.12, Σ.13, Σ.20, Σ.22, 

Σ.40, Σ.47 

3 Ιεραρχικά 7 Σ.8, Σ.15, Σ.23, Σ.38, Σ.42, Σ.43, Σ.49 

4 Και τα δύο 10 Σ.18, Σ.34, Σ.35, Σ.36, Σ.41, Σ.46, Σ.50 

5 ΟΧΙ 4 Σ.4, Σ.26, Σ.27, Σ.33, Σ.39 

 

Η σχηματική απεικόνιση των ανωτέρω θεμάτων έχει ως εξής: 

 

 

Ηλικιακή ή 
ιεραρχική 

διαφορoποίηση

Ναι

Ηλικιακά Ιεραρχικά Και τα δύο

Όχι
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o Διαφορά ως προς το εργασιακό καθεστώς 

Ακολουθεί η ανίχνευση της σημασίας του παράγοντα της εργασιακής σχέσης των 

εκπαιδευτικών που αλληλοβοηθιούνται σε μια σχολική μονάδα. Σε μια σχολική μονάδα 

σήμερα θα συναντήσει κανείς δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών. Μόνιμους και αναπληρωτές. 

Έτσι ακολούθησε η ερώτηση αν η βοήθεια αυτή προήλθε από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν 

στο σχολείο με το ίδιο εργασιακό καθεστώς με τους ερωτώμενους  

Από την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτώμενων προέκυψε ότι οι 

εκπαιδευτικοί δέχτηκαν βοήθεια στα σχολεία που έχουν υπηρετήσει μέχρι σήμερα από 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ανήκαν και στα δύο εργασιακά καθεστώτα που υπάρχουν σε μια 

σχολική μονάδα τη συγκεκριμένη σχολική στιγμή (μόνιμοι και αναπληρωτές). Κάποιοι 

ανέφεραν ότι βοηθήθηκαν μόνο από εκπαιδευτικούς που ανήκαν στο ίδιο εργασιακό καθεστώς 

με αυτούς. Ήταν δηλαδή ή και οι δύο (βοηθούμενος και βοηθός) αναπληρωτές ή και οι δύο 

μόνιμοι, ενώ κάποιοι άλλοι ανέφεραν ότι βοηθήθηκαν μόνο από εκπαιδευτικούς, που 

εργάζονταν με διαφορετικό καθεστώς στο σχολείο. Τέλος υπήρξαν και εκείνοι που δεν 

μπορούν να διαχωρίσουν τους εκπαιδευτικούς που τους βοήθησαν με βάση το εργασιακό τους 

καθεστώς στο σχολείο καθώς βοηθήθηκαν τόσο από μόνιμους όσο και από αναπληρωτές 

συναδέλφους και οι οποίοι αποτελούν και την πλειοψηφική μερίδα στις απαντήσεις του 

δείγματος. Συγκεντρωτικά τα θέματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των ερωτώμενων 

έχουν ως εξής: 

 

Πίνακας: Παροχή βοήθειας ανάλογα με το εργασιακό καθεστώς 

Α/α Πηγή Βοήθειας Αριθμός Αναφορών Συμμετέχοντες 

1 Μόνο με το ίδιο εργασιακό 

καθεστώς 

15 Σ.5, Σ.11, Σ.13, Σ.14, Σ.17, Σ.18, Σ.20, 

Σ.26, Σ.27, Σ.31, Σ.32, Σ.38, Σ.40, Σ.48, 

Σ.49 

2 Μόνο με διαφορετικό εργασιακό 

καθεστώς 

15 Σ.2, Σ.9, Σ.16, Σ.21, Σ.22, Σ.23, Σ.28, Σ.29, 

Σ.30, Σ.35, Σ.36, Σ.37, Σ.42, Σ.43, Σ.47 

3 Και τα δύο 16 Σ.1, Σ.4, Σ.7, Σ.8, Σ.10, Σ.12, Σ.15, Σ.19, 

Σ.24, Σ.25, Σ.33, Σ.34, Σ.39, Σ.41, Σ.44, 

Σ.50 
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Η σχηματική απεικόνιση των ανωτέρω θεμάτων έχει ως εξής: 

 

o Πρωτοβουλία δράσης 

Η τελευταία επεξηγηματική υποερώτηση της πρώτης ερώτησης, αφορά στον τρόπο με 

τον οποίο δόθηκε η βοήθεια στους εκπαιδευτικούς και ειδικότερα στο: αν την ζήτησαν ή αν οι 

συνάδελφοι πήραν την πρωτοβουλία από μόνοι τους και την πρόσφεραν.  

Και σε αυτή την περίπτωση από την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτώμενων 

προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί δέχτηκαν βοήθεια στα σχολεία, στα οποία έχουν υπηρετήσει 

μέχρι σήμερα από τους άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου που υπηρετούσαν με ένα μεικτό 

σύστημα. Δηλαδή, κάποιοι ανέφεραν ότι βοηθήθηκαν μόνο από εκπαιδευτικούς που τους 

ζήτησαν οι ίδιοι βοήθεια, κάποιοι ότι οι εκπαιδευτικοί που τους βοήθησαν πήραν από μόνοι 

τους την πρωτοβουλία, ενώ υπήρξαν και απαντήσεις εκπαιδευτικών που ανέφεραν ότι 

συνάντησαν και τα δύο. Οι εκπαιδευτικοί δηλαδή που τους βοήθησαν είτε πήραν μόνοι τους 

την πρωτοβουλία, είτε οι ίδιοι τους το ζήτησαν. Συγκεντρωτικά τα θέματα που προέκυψαν από 

τις απαντήσεις των ερωτώμενων έχουν ως εξής: 

 

Πίνακας: Τρόπος παροχή βοήθειας 

Α/α Τρόπος Αριθμός Αναφορών Συμμετέχοντες 

1 Ζήτησαν οι ίδιοι 9 Σ.8, Σ.9, Σ.13, Σ.17, Σ.20, Σ.25, Σ.26, Σ.40, 

Σ.42 

Διαφοροποίηση ως 
προς το εργασιακό 

καθεστώς

Μόνο με το ίδιο
Μόνο με 

διαφορετικό
Και με τα δύο
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2 Πήραν πρωτοβουλία οι 

συνάδελφοι τους 

11 Σ.1, Σ.14, Σ.21, Σ.23, Σ.24, Σ.31, Σ.39, 

Σ.43, Σ.44. Σ.46, Σ.47 

3 Και τα δύο 26 Σ.2, Σ.4, Σ.5, Σ.7, Σ.10, Σ.11, Σ.12, Σ.15, 

Σ.16, Σ.18, Σ.27, Σ.28, Σ.29, Σ.30, Σ.32, 

Σ.33, Σ.34, Σ.35, Σ.36, Σ.37, Σ.38, Σ.39, 

Σ.41, Σ.48, Σ.49, Σ.50 

 

Η σχηματική απεικόνιση των ανωτέρω θεμάτων έχει ως εξής: 

 

o Ο Διευθυντής του σχολείου και ο ρόλος του 

Στην επόμενη ερώτηση οι εκπαιδευτικοί καλούνταν να απαντήσουν με ποιόν τρόπο και 

σε ποιους τομείς θεωρούν ότι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας μπορεί να βοηθήσει τους 

εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε αυτή.  

Από την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτώμενων προέκυψε ότι οι 

εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται με πολλούς τρόπους τον βοηθητικό ρόλο που μπορεί να έχει ο 

διευθυντής σε μια σχολική μονάδα. Αρχικά αναφέρονται στον τρόπο που ο διευθυντής βοηθάει 

τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σε ό,τι αφορά στην διαχείριση της τάξης, αλλά και στην 

διαχείριση του μαθητικού δυναμικού. Επίσης, βοηθητικός παρουσιάζεται ο ρόλος του σε 

σχέση με την διαχείριση των εκπαιδευτικών του σχολείου του και κυρίως σε σχέση με το κλίμα 

που αναπτύσσεται στη σχολική μονάδα, ενώ στις απαντήσεις των ερωτώμενων, τονίζεται και 

ο διαμεσολαβητικός του ρόλος. Η βοήθεια που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για την γνωριμία 

Τρόπος παροχής 
βοήθειας

Ζήτησαν οι ίδιοι
Πήραν 

πρωτοβουλία οι 
συνάδελφοι τους
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με το χώρο του σχολείου αλλά και η γενικότερη οργάνωση και λειτουργία της σχολικής 

μονάδας, χρεώνονται στον ρόλο του διευθυντή σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτώμενων 

όπως και τα θέματα που έχουν να κάνουν με την διοίκηση της μονάδας αλλά και την 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τις επιμορφώσεις και τα σεμινάρια που τους 

αφορούν. Επίσης τα διδακτικά αντικείμενα και η διδασκαλία τους, αλλά ακόμα και τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του διευθυντή και η γενικότερη ψυχολογική υποστήριξη, 

τα οποία μπορεί να παρέχει στους εκπαιδευτικούς, θεωρούνται ότι ανήκουν στο βοηθητικό 

ρόλο του διευθυντή της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τις 

απαντήσεις του δείγματος. Και φυσικά στις απαντήσεις συναντώνται τα κατεξοχήν διοικητικά 

και γραφειοκρατικά του καθήκοντα. 

Συγκεντρωτικά τα θέματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των ερωτώμενων έχουν 

ως εξής: 

 

Πίνακας : Ο βοηθητικός ρόλος του Διευθυντή: 

Α/α Τομέας Βοήθειας Αριθμός Αναφορών Συμμετέχοντες 

1 Διαχείριση τάξης 5 Σ.1, Σ.5, Σ.6, Σ.27, Σ.45 

2 Διαχείριση μαθητών 10 Σ.2, Σ.5, Σ.6, Σ.12, Σ.22, Σ.28, Σ.29, 

Σ.30, Σ.45, Σ.47 

3 Δημιουργία κλίματος 6 Σ.9, Σ.25, Σ.28, Σ.33, Σ.34, Σ.46 

4 Διαμεσολάβηση 6 Σ.31, Σ.32, Σ.39, Σ.41, Σ. 44, Σ.47 

5 Με την προσωπικότητα του 3 Σ.11, Σ.22, Σ.33 

6 Γενική οργάνωση του σχολείου 12 Σ.6, Σ.12, Σ.19, Σ.20, Σ.27, Σ.28, 

Σ.31, Σ.32, Σ.37, Σ.38, Σ.44, Σ.49  

7 Διοικητικά- Γραφειοκρατικά 14 Σ.3, Σ.12, Σ.13, Σ.26, Σ.32, Σ.33, 

Σ.35, Σ.37, Σ.42, Σ.43, Σ.45, Σ.46, 

Σ.47, Σ.48,  

8 Ενημέρωση για σεμινάρια 5 Σ.6, Σ.7, Σ.17, Σ.30, Σ.36,  

9 Παιδαγωγικά – Διδασκαλία 7 Σ.2, Σ.5, Σ.15, Σ.42, Σ.43, Σ.47, Σ.49 
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10 Ψυχολογική Υποστήριξη 13 Σ.4, Σ.7 Σ.8, Σ.11, Σ.14, Σ.15, Σ.24, 

Σ.29, Σ.31, Σ.35, Σ.41, Σ.43, Σ.47 

Η σχηματική απεικόνιση των ανωτέρω θεμάτων έχει ως εξής: 

 

 

o Ο Διευθυντής ως καθοδηγητής 

Στην επόμενη ερώτηση, οι ερωτώμενοι καλούνται να καταθέσουν την άποψη τους 

σχετικά με το αν πιστεύουν ότι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας πρέπει να λειτουργεί ως 

καθοδηγητής των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο σχολείο του και αν ναι με ποιόν τρόπο.  

Από την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτώμενων προέκυψε ότι κάποιοι 

εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται με πολλούς τρόπους τον καθοδηγητικό ρόλο, που μπορεί να 

έχει ο διευθυντής σε ένα σχολείο. Είναι οι εκπαιδευτικό εκείνοι, οι οποίοι απάντησαν θετικά 

στο αν θεωρούν ότι πρέπει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας να λειτουργεί ως καθοδηγητής. 

Αρχικά αναφέρονται στον τρόπο που ο διευθυντής καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου σε ό,τι αφορά στην διαχείριση της τάξης, αλλά και στην διαχείριση του μαθητικού 

δυναμικού. Επίσης, καθοδηγητικός παρουσιάζεται ο ρόλος του σε σχέση με θέματα 

γραφειοκρατίας και διοίκησης που προκύπτουν στο σχολείο, καθώς και η γενικότερη 

οργάνωση και λειτουργία της σχολικής μονάδας. Ακόμα τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του διευθυντή και το παράδειγμά του, αλλά και οι πρωτοβουλίες που παίρνει 

στην καθημερινότητα του σχολείου για την γενικότερη εύρυθμη λειτουργία του, θεωρούνται 

σαν χαρακτηριστικά που ανήκουν στον καθοδηγητικό ρόλο του διευθυντή της σχολικής 

μονάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τις απαντήσεις του δείγματος. 

Β
ο

η
θ

η
τι

κό
ς 

ρ
ό

λο
ς 

το
υ

 
δ

ιε
υ

θ
υ

ντ
ή

Διαχείριση τάξης

Διαχείριση Μαθητών

Σχολικό Κλίμα

Διαμεσολάβηση

Προσωπικότητα

Λειτουργία Σχολείου

Διοίκηση

Σεμινάρια - Επιμορφώσεις

Δισασκαλία

Ψυχολογικά



45 
 

Στον αντίποδα καταγράφηκαν και οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών εκείνων που δεν 

αναγνωρίζουν καθοδηγητικό ρόλο στον διευθυντή της σχολικής μονάδας. 

Συγκεντρωτικά τα θέματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των ερωτώμενων έχουν 

ως εξής: 

Πίνακας : Ο Διευθυντής ως καθοδηγητής: 

Α/α Τομέας Καθοδήγησης Αριθμός Αναφορών Συμμετέχοντες 

1 ΝΑΙ 9 Σ.3, Σ.5, Σ.10, Σ.14, Σ.23, Σ.24, Σ.26, Σ.35, 

Σ.36 

2 Με συμβουλές και οδηγίες 7 Σ.1, Σ.9, Σ.13, Σ.19, Σ.22, Σ.45, Σ.46 

3 Στην διαχείριση τάξης και 

μαθητών 

4 Σ.2, Σ.6, Σ.7, Σ.21 

4 Με την προσωπικότητα του 10 Σ.11, Σ.18, Σ.28, Σ.29, Σ.31, Σ.32, Σ.34, 

Σ.38, Σ.48, Σ.49 

5 Σε διοικητικά- γραφειοκρατικά- 

διαδικαστικά 

3 Σ.33, Σ.47, Σ.48 

6 Σε εκπαιδευτικά και σε θέματα 

διαχείρισης 

3 Σ.12, Σ.16, Σ.20  

7 ΟΧΙ 10 Σ.4, Σ.8, Σ.15, Σ.17, Σ.24, Σ.25, Σ.30, Σ.40, 

Σ.43, Σ.50 

 

Η σχηματική απεικόνιση των ανωτέρω θεμάτων έχει ως εξής: 
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o Γνώση της νομοθεσίας από τους εκπαιδευτικούς 

 Η επόμενη ερώτηση που κλήθηκαν να απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί με βάση το 

πρωτόκολλο της συνέντευξης που ακολουθήθηκε, ήταν αν θεωρούν ότι πρέπει να είναι μέσα 

στα καθήκοντα τους να είναι γνώστες των αρμοδιοτήτων του διευθυντή και της νομοθεσίας 

που διέπει την λειτουργία του σχολείου και αν η απάντηση τους είναι θετική αν θεωρούν ότι 

είναι μέσα στις αρμοδιότητες του διευθυντή να τους ενημερώνει για αυτά τα θέματα.  

Από την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτώμενων προέκυψε ότι υπήρξαν 

εκπαιδευτικοί που θεωρούν ότι θα πρέπει και οι ίδιοι να έχουν γνώση των γραφειοκρατικών 

διαδικασιών του σχολείου και της νομοθεσίας που διέπει την εκπαίδευση εν γένει. Η πηγή 

αυτή της γνώσης τους, όπως κατατίθεται στις απαντήσεις τους θα μπορούσε να είναι ο 

διευθυντής του σχολείου, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, κάποια σεμινάρια, επιμορφώσεις ή 

ημερίδες που μπορεί να διοργανωθούν από διάφορους φορείς ή γενικά από διάφορες πηγές 

που δεν εξειδικεύουν. 

Στον αντίποδα καταγράφηκαν και οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών εκείνων που 

θεωρούν ότι δεν πρέπει να είναι στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες τους να έχουν γνώση των 

Ο Διευθυντής ως καθοδηγητής

Ναι

Με 
συμβουλές 
και οδηγίες

Στην 
διαχείριση 
της τάξης 
και των 

μαθητών

Με το 
παράδειγμα 

και τον 
χαρακτήρα 

του

Στην διοικηση 
και την 

λειτουργία του 
σχολείου

Σε 
εκπαιδευτικά 

θέματα

Όχι
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διοικητικών και γραφειοκρατικών θεμάτων του σχολείου αλλά και γενικά της νομοθεσίας που 

διέπει την ελληνική εκπαίδευση. 

Συγκεντρωτικά τα θέματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των ερωτώμενων έχουν 

ως εξής: 

 

 Πίνακας : Γνώση της νομοθεσίας 

Α/α Γνώση –Πηγή γνώσης Αριθμός Αναφορών Συμμετέχοντες 

1 ΝΑΙ 3 Σ.11, Σ.12, Σ.40 

2 Από τον ίδιο το διευθυντή 14 Σ.1, Σ.3, Σ.5, Σ.16, Σ.18, Σ.20, Σ.26, Σ.38, 

Σ.39, Σ.41, Σ.43, Σ.46, Σ.47, Σ.48 

3 Από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό 15 Σ.3, Σ.4, Σ.9, Σ.14, Σ.15, Σ.24, Σ.27, Σ.28, 

Σ.43, Σ.44, Σ.45, Σ.46, Σ.47, Σ.49, Σ.50 

4 Από σεμινάρια – ημερίδες- 

γραφείο εκπαίδευσης 

14 Σ.2, Σ.7, Σ.8, Σ.9, Σ.13, Σ.14, Σ.21, Σ.28, 

Σ.29, Σ.32, Σ.34, Σ.36, Σ.38, Σ.47 

5 Γενικά από αλλού 4 Σ.18, Σ.19, Σ.26, Σ.33 

6 ΟΧΙ 10 Σ.6, Σ.10, Σ.14, Σ.15, Σ.22, Σ.23, Σ.25, 

Σ.30, Σ.31, Σ.34, Σ.35, Σ.42, Σ.48 

Η σχηματική απεικόνιση των ανωτέρω θεμάτων έχει ως εξής: 
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o Τύποι Διευθυντών 

 Στην τελευταία ερώτηση της πρώτης ενότητας της ανα χείρας ερευνητικής διαδικασίας, 

οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να καταθέσουν την άποψη τους στο αν συνάντησαν διευθυντές που 

ήταν περιχαρακωμένοι στα διοικητικά τους καθήκοντα ή αν ήταν ανοιχτοί στο σύλλογο 

διδασκόντων.  

Από την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτώμενων προέκυψε ότι υπήρξαν 

εκπαιδευτικοί που στην επαγγελματική τους πορεία μέχρι στιγμής συνάντησαν διευθυντές που 

ήταν ανοιχτοί στους εκπαιδευτικούς. Άλλοι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν σε διευθυντές 

κλειστούς και περιχαρακωμένους στα διοικητικά τους καθήκοντα ενώ υπήρξαν και οι 

απαντήσεις εκείνων που έχουν συναντήσει στα σχολεία που υπηρέτησαν και τους δυο τύπους 

διευθυντών που προαναφέρθηκαν. 

Συγκεντρωτικά τα θέματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των ερωτώμενων έχουν 

ως εξής: 

 

 

 

Γνώση της νομοθεσίας από τους 
εκπαιδευτικούς

Ναι

Από τον 
Διευθυντή

Από τους 
ίδιους τους 

εκπαιδευτικο
ύς

Από σεμινάρια 
- ημερίδες-

Γραφείο 
Εκπαίδευσης

Γενικά από 
άλλες πηγές

Όχι
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Πίνακας: Τύποι διευθυντών 

Α/α Τύπος Αριθμός Αναφορών Συμμετέχοντες 

1 Βοηθητικοί –Ανοικτοί 27 Σ.1, Σ.2, Σ.3, Σ.5, Σ.12, Σ.13, Σ.16, Σ.17, 

Σ.20, Σ.21, Σ.22, Σ.23, Σ.24, Σ.25, Σ.26, 

Σ.27, Σ.28, Σ.31, Σ.32, Σ.33, Σ.34, Σ.36, 

Σ.37, Σ.40, Σ.44, Σ.46 

2 Κλειστοί – περιχαρακωμένοι 6 Σ.6, Σ.8, Σ.10, Σ.18, Σ.19,Σ.38 

3 Και τα δύο 26 Σ.9, Σ.11, Σ.14, Σ.15, Σ.28, Σ.29, Σ.35, 

Σ.39, Σ.41, Σ.42, Σ.43, Σ.45, Σ.47, Σ.48, 

Σ.49, Σ.50 

 

Η σχηματική απεικόνιση των ανωτέρω θεμάτων έχει ως εξής: 

 

ΑΞΟΝΑΣ 2: Peer learning – Ομότιμη μάθηση 

Στην ενότητα αυτή οι ερωτήσεις είχαν να κάνουν με την διαδικασία της ομότιμης 

μάθησης. Δόθηκε στους ερωτώμενους vignette πάνω στην οποία, αφού τη διαβάσουν καλά, θα 

έπρεπε να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήσεις  

o Γενικός σχολιασμός  

 Στην πρώτη ερώτηση, που τέθηκε με βάση το κείμενο που τους δόθηκε σε 

vignette, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν γενικά την πρακτική που διάβασαν.  

Τύποι 
Διευθυντών

Βοηθητικοί -
Ανοικτοί

Περιχαρακωμένοι Και τα δύο
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Από την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτώμενων προέκυψε ότι υπήρξαν 

εκπαιδευτικοί που εκφράστηκαν θετικά, όταν διάβασαν την συγκεκριμένη πρακτική και την 

σχολίασαν ανάλογα και κάποιοι που εκφράστηκαν αμέσως αρνητικά. Επιπλέον, όμως, 

υπήρξαν και αυτοί φάνηκαν διστακτικοί και δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να είναι θετικοί αλλά 

υπό προϋποθέσεις. Συγκεντρωτικά τα θέματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των 

ερωτώμενων έχουν ως εξής: 

Πίνακας: Αντίδραση σε vignette 

Α/α Τύπος Αριθμός Αναφορών Συμμετέχοντες 

1 Θετικά 33 Σ.2, Σ.3, Σ.5, Σ.7, Σ.8, Σ.9, Σ.10, Σ.12, Σ.14, 

Σ.16, Σ.17, Σ.18, Σ.20, Σ.21, Σ.23, Σ.24, 

Σ.25, Σ.30, Σ.31, Σ.33, Σ.34, Σ.35, Σ.36, 

Σ.37, Σ.40, Σ.42, Σ.43, Σ.44, Σ.45, Σ.46, 

Σ.47, Σ.48, Σ.49 

2 Διστακτικά – υπό προϋποθέσεις 11 Σ.4, Σ.6, Σ.8, Σ.12, Σ.13, Σ.26, Σ.27, Σ.28, 

Σ.29, Σ.32, Σ.39 

3 Αρνητικά 6 Σ.1, Σ.15, Σ.22, Σ.28, Σ.32, Σ.41,  

 

Η σχηματική απεικόνιση των ανωτέρω θεμάτων έχει ως εξής:

 

 

Αντίδραση σε 
vignette

Θετικά Αρνητικά
Διστακτικά- Υπό 
προυποθέσεις
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o Πρωτύτερες εμπειρίες σχετικά με την πρακτική 

Στην επόμενη ερώτηση οι εκπαιδευτικοί που ερωτήθηκαν κλήθηκαν να απαντήσουν 

στο αν έχουν συναντήσει την συγκεκριμένη πρακτική στα σχολεία που εργάστηκαν μέχρι 

σήμερα. 

Από την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτώμενων προέκυψε ότι υπήρξαν 

κάποιοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι απάντησαν θετικά ότι δηλαδή έχουν συναντήσει την πρακτική 

αυτή στα σχολεία όπου έχουν εργαστεί μέχρι σήμερα, η πλειοψηφία όμως των εκπαιδευτικών 

απάντησαν αρνητικά σε σχέση με την πρότερη εμπειρία στην συγκεκριμένη πρακτική 

Συγκεντρωτικά οι απαντήσεις των ερωτώμενων έχουν ως εξής: 

 

Πίνακας: Πρότερη επαφή με την πρακτική 

Α/α Τύπος Αριθμός Αναφορών Συμμετέχοντες 

1 Θετικά 10 Σ.1, Σ.11, Σ.12, Σ.13, Σ.19, Σ.31, Σ.37, 

Σ.42, Σ.47, Σ.49 

2 Αρνητικά 41 Σ.2, Σ.3, Σ.4, Σ.5, Σ.6, Σ.7, Σ.8, Σ.9, Σ.10, 

Σ.14, Σ.15, Σ.16, Σ.17, Σ.18, Σ.20, Σ.21, 

Σ.22, Σ.24, Σ.26, Σ.27, Σ.28, Σ.29, Σ.30, 

Σ.31, Σ.32, Σ.33, Σ.34, Σ.35, Σ.36, Σ.38, 

Σ.39, Σ.40, Σ.41, Σ.42, Σ.43, Σ.44, Σ.45, 

Σ.46., Σ.47, Σ.48, Σ.50 

Η σχηματική απεικόνιση των ανωτέρω απαντήσεων έχει ως εξής:

 

 

 

Πρότερη επαφή 
με την πρακτική

Ναι Όχι
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o Αντίδραση στην θεσμοθέτηση της πρακτικής 

Ακολουθεί ερώτηση, η οποία καλείται να ανιχνεύσει την στάση των εκπαιδευτικών στο 

να θεσμοθετηθεί η συγκεκριμένη πρακτική.  

Από την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτώμενων προέκυψε ότι υπήρξαν 

κάποιοι εκπαιδευτικοί που απάντησαν θετικά, ότι δηλαδή συμφωνούν στο να θεσμοθετηθεί η 

υπό συζήτηση πρακτική και κάποιοι που ήταν αρνητικοί. Υπήρξαν βέβαια και αυτοί που 

μίλησαν για προϋποθέσεις και εμφανίστηκαν διστακτικοί σχετικά με τη θεσμοθέτηση μιας 

τέτοιας πρακτικής. Συγκεντρωτικά οι απαντήσεις των ερωτώμενων έχουν ως εξής: 

Πίνακας: Αντίδραση στην θεσμοθέτηση της πρακτικής 

Α/α Τύπος Αριθμός Αναφορών Συμμετέχοντες 

1 Θετικά 23 Σ.2, Σ.3, Σ.5, Σ.8, Σ.10, Σ.13, Σ.14, Σ.16, 

Σ.21, Σ.23, Σ.24, Σ.25, Σ.27, Σ.29, Σ.30, 

Σ.32, Σ.34, Σ.38, Σ.42, Σ.44, Σ.45, Σ.47, 

Σ.49 

2 Διστακτικά – υπό προϋποθέσεις 13 Σ.1, Σ.6, Σ.9, Σ.18, Σ.26, Σ.28, Σ.31, Σ.33, 

Σ.35, Σ.36, Σ.43, Σ.48, Σ.50 

3 Αρνητικά 11 Σ.4, Σ.7, Σ.11, Σ.12, Σ.15, Σ.17, Σ.19, Σ.22, 

Σ.40, Σ.41, Σ.46 

 

Η σχηματική απεικόνιση των ανωτέρω θεμάτων έχει ως εξής:

 

o Επαγγελματική εξέλιξη και εφαρμογή της πρακτικής 

Στην επόμενη ερώτηση οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν, αν θεωρούν ότι η εφαρμογή 

αυτής της πρακτικής θα βοηθούσε την επαγγελματική τους εξέλιξη .  

Αντίδραση στην 
θεσμοθέτηση 
της πρακτικής

Θετικά Αρνητικά
Διστακτικά- Υπό 
προυποθέσεις
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Από την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτώμενων προέκυψε ότι υπήρξαν 

κάποιοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι απάντησαν θετικά, ότι δηλαδή θεωρούν ότι η εφαρμογή της 

συγκεκριμένης πρακτικής από αυτούς θα βοηθούσε την επαγγελματική τους εξέλιξη και 

κάποιοι που ήταν αρνητικοί. Υπήρξαν βέβαια και αυτοί που μίλησαν για προϋποθέσεις και 

εμφανίστηκαν διστακτικοί, σχετικά με την βοήθεια που θα μπορούσε η εφαρμογή μιας τέτοιας 

πρακτικής να προσφέρει στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Συγκεντρωτικά οι απαντήσεις των 

ερωτώμενων έχουν ως εξής: 

Πίνακας: Βοήθεια στην επαγγελματική εξέλιξη 

Α/α Γνώμη Αριθμός Αναφορών Συμμετέχοντες 

1 Θετικά 27 Σ.1, Σ.2, Σ.5, Σ.10, Σ.12, Σ.13, Σ.14, Σ.18, 

Σ.21, Σ.23, Σ.24, Σ.25, Σ.26, Σ.29, Σ.30, 

Σ.31, Σ.33, Σ.34, Σ.35, Σ.37, Σ.38, Σ.42, 

Σ.43, Σ.45, Σ.47,Σ.48, Σ.49 

2 Διστακτικά – υπό προϋποθέσεις 10 Σ.3, Σ.6, Σ.7, Σ.8, Σ.9, Σ.16, Σ.27, Σ.32, 

Σ.36, Σ.39 

3 Αρνητικά 11 Σ.4, Σ.11, Σ.15, Σ.17, Σ.19, Σ.22, Σ.28, 

Σ.40, Σ.41, Σ.44, Σ.46,  

 

Η σχηματική απεικόνιση των ανωτέρω θεμάτων έχει ως εξής:

 

Βοήθεια στην 
επαγγελματική 

εξέλιξη

Θετικά Αρνητικά
Διστακτικά- Υπό 
προυποθέσεις
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o Peer learning και κοινωνικές σχέσεις 

Στην τελευταία ερώτηση της ενότητας οι εκπαιδευτικοί καλούνται να απαντήσουν στο 

κατά πόσο θεωρούν ότι οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των συναδέλφων σε μια σχολική 

μονάδα, θα ευνοούσαν την ανάπτυξη της συγκεκριμένης πρακτικής  

Από την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτώμενων προέκυψε ότι υπήρξαν 

κάποιοι εκπαιδευτικοί που απάντησαν θετικά, ότι δηλαδή θεωρούν ότι η εφαρμογή της 

συγκεκριμένης πρακτικής σε μια σχολική μονάδα ευνοείται από τις σχέσεις που 

αναπτύσσονται μεταξύ των εκπαιδευτικών της μονάδας και κάποιοι που ήταν αρνητικοί. 

Υπήρξαν βέβαια και αυτοί που εμφανίστηκαν διστακτικοί ή που θεωρούν ότι υπό 

προϋποθέσεις θα μπορούσε να ευνοείται η συγκεκριμένη πρακτική από τις σχέσεις των 

συναδέλφων μεταξύ τους. Συγκεντρωτικά οι απαντήσεις των ερωτώμενων έχουν ως εξής: 

 

Πίνακας: Βοήθεια στην επαγγελματική εξέλιξη 

Α/α Γνώμη Αριθμός Αναφορών Συμμετέχοντες 

1 Θετικά 19 Σ.2, Σ.4, Σ.8, Σ.14, Σ.16, Σ.17, Σ.18, Σ.20, 

Σ.21, Σ.24, Σ.30, Σ.32, Σ.33, Σ.34, Σ.37, 

Σ.42, Σ.47, Σ.48, Σ.50  

2 Διστακτικά – υπό προϋποθέσεις 12 Σ.3, Σ.5, Σ.6, Σ.9, Σ.23, Σ.25, Σ.31, Σ.39, 

Σ.40, Σ.43, Σ.45, Σ.46 

3 Αρνητικά 20 Σ.1, Σ.7, Σ.10, Σ.11, Σ.12, Σ.13, Σ.14, Σ.15, 

Σ.19, Σ.22, Σ.26, Σ.27, Σ.28, Σ.29, Σ.35, 

Σ.36, Σ.38, Σ.41, Σ.44, Σ.49 

Η σχηματική απεικόνιση των ανωτέρω θεμάτων έχει ως εξής:
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ΑΞΟΝΑΣ 3: Ο μέντορας στο σχολείο 

o Ανίχνευση πρότερων εμπειριών σχετικά με την ύπαρξη εκπαιδευτικών στα 

σχολεία που βοηθούν τους νεότερους 

Στην τελευταία ενότητα της ανά χείρας μελέτης ερευνήθηκε το θέμα του μέντορα και 

ξεκινώντας από την πρώτη υποενότητά της οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμμετείχαν 

ερωτήθηκαν, αν γνωρίζουν να υπάρχουν στα σχολεία εκπαιδευτικοί που βοηθούν τους 

νεότερους συναδέλφους τους σε κάποια θέματα και αν ναι σε ποια θέματα και με ποιόν τρόπο.  

Από την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτώμενων προέκυψε ότι υπήρξαν 

εκπαιδευτικοί που έχουν συναντήσει στα σχολεία που εργάστηκαν εκπαιδευτικούς που 

βοηθούν τους νεότερους συναδέλφους στο σχολείο. Σε σχέση με τους τομείς που μπορεί να 

παρέχεται αυτή η βοήθεια, αρχικά αναφέρονται ότι πολλές φορές γίνεται άτυπα και το 

εξειδικεύουν σε γραφειοκρατικά θέματα, σε θέματα διαχείρισης κρίσεων, στην γενικότερη 

λειτουργία της σχολικής μονάδας, στο διδακτικό τομέα και τη διαχείριση της ύλης, ακόμα και 

στην ένταξη στο κοινωνικό σύνολο για τους εκπαιδευτικούς εκείνους που έρχονται για πρώτη 

φορά στο συγκεκριμένο μέρος να διδάξουν. Στον αντίποδα βέβαια καταγράφηκαν και οι 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι απάντησαν ότι δε γνωρίζουν να υπάρχουν στο 

σχολείο εκπαιδευτικοί που να βοηθούν τους νεότερους συναδέλφους.  

Συγκεντρωτικά τα θέματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των ερωτώμενων έχουν 

ως εξής: 

Πίνακας. Ανίχνευση πρότερων εμπειριών σχετικά με την ύπαρξη εκπαιδευτικών στα 

σχολεία που βοηθούν τους νεότερους 

Α/α Τομέας Βοήθειας Αριθμός 

Αναφορών 

Συμμετέχοντες 

1 ΝΑΙ 31 Σ.1, Σ.2, Σ.3, Σ.5, Σ.7, Σ.8, Σ.9, Σ.10, Σ.11, Σ.16, Σ.17, 

Σ.18, Σ.19, Σ.23, Σ.25, Σ.27, Σ.28, Σ.30, Σ.32, Σ.34, 

Σ.35, Σ.36, Σ.37, Σ.38, Σ.42, Σ.43, Σ.44, Σ.46, Σ.47, 

Σ.48, Σ.49 

2 Άτυπα 5 Σ.13, Σ.33, Σ.39, Σ.40, Σ.41 

3 Γραφειοκρατία – Διοίκηση 4 Σ.3, Σ.15, Σ.47, Σ.48 

4 Διαχείριση κρίσεων 8 Σ.5, Σ.7, Σ.8, Σ.9, Σ.12, Σ.21, Σ.27, Σ.48 
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5 Γενική λειτουργία σχολείου 6 Σ.15, Σ.18, Σ.32, Σ.33, Σ.42, Σ.46 

6 Διδακτικά – διαχείριση ύλης 13 Σ.3, Σ.5, Σ.7, Σ.9, Σ.12, Σ.14, Σ.19, Σ.21, Σ.43, Σ.36, 

Σ.44, Σ.46, Σ.48 

7 Κοινωνικά- ένταξη στην 

κοινωνία 

2 Σ.34, Σ.44 

8 ΟΧΙ 8 Σ.6, Σ.20, Σ.24, Σ.26, Σ.29, Σ.31, Σ.43, Σ.45 

Η σχηματική απεικόνιση των ανωτέρω θεμάτων έχει ως εξής:

 

 

o Ο επιμορφωτικός ρόλος του εκπαιδευτικού απέναντι στους συναδέλφους του 

Στην επόμενη ερώτηση οι εκπαιδευτικοί του δείγματος κλήθηκαν να απαντήσουν στο πως 

αντιλαμβάνονται τον επιμορφωτικό τους ρόλο απέναντι στους άλλους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου. Αν μπορούν δηλαδή να επιμορφώσουν με κάποιον τρόπο τους συναδέλφους τους ή 

να επιμορφωθούν από αυτούς.  

Ανίχνευση πρότερων εμπειριών σχετικά 
με την ύπαρξη εκπαιδευτικών στα 

σχολεία που βοηθούν τους νεότερους

Ναι

Άτυπα

Γραφειοκ
ρατία –

Διοίκηση

Διαχείριση 
κρίσεων

Γενική 
λειτουργία 
σχολείου

Διδακτικά 
–

διαχείριση 
ύλης

Κοινωνικ
ά-

ένταξη 
στην 

κοινωνία

Όχι
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Από την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτώμενων προέκυψε αρχικά ότι υπήρξαν 

εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν επιμορφωτικό ρόλο απέναντι στους συναδέλφους 

τους και ειδικότερα σε θέματα όπως τα πρακτικά και διαδικαστικά θέματα της λειτουργίας του 

σχολείου ή και σε γραφειοκρατικά θέματα και θέματα νομοθεσίας. Επίσης, στην βοήθεια και 

την καθοδήγηση που χρειάζεται ο εκπαιδευτικός στο σχολείο, στην ανταλλαγή απόψεων με 

συμβουλές, στην διαχείριση μαθητών ή ακόμα και στην διαχείριση των μαθημάτων και της 

ύλης.  

 Στον αντίποδα, βέβαια, καταγράφηκαν και οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι 

απάντησαν, ότι δεν θεωρούν ότι έχουν επιμορφωτικό ρόλο απέναντι στους νεότερους 

συναδέλφους.  

Συγκεντρωτικά τα θέματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των ερωτώμενων έχουν 

ως εξής: 

 

Πίνακας : O επιμορφωτικός ρόλος του εκπαιδευτικού απέναντι στους συναδέλφους 

του 

Α/α Τομείς επιμορφωτικού ρόλου Αριθμός 

Αναφορών 

Συμμετέχοντες 

1 Πρακτικά – διαδικαστικά 

σχολείου 

5 Σ.1, Σ.10, Σ.16, Σ.45, Σ.50 

2 Βοήθεια και καθοδήγηση 6 Σ.7, Σ.12, Σ.13, Σ.37, Σ.43, Σ.48 

3 Ανταλλαγή απόψεων- 

συμβουλές 

9 Σ.3, Σ.4, Σ.14, Σ.23, Σ.33, Σ.35, Σ.37, Σ.38, Σ.44 

4 Διαχείριση ύλης- Μαθημάτων 14 Σ.2, Σ.9, Σ.10, Σ.14, Σ.20, Σ.21, Σ.22, Σ.26, Σ.27, Σ.28, 

Σ.30, Σ.38, Σ.41, Σ.44 

5 Διαχείριση μαθητών 10 Σ.2, Σ.6, Σ.9, Σ.21, Σ.23, Σ.26, Σ.27, Σ.28, Σ.29, Σ.30 

6 ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΕΤΟΙΟ ΡΟΛΟ 15 Σ.1, Σ.11, Σ.15, Σ.22, Σ.25, Σ.31, Σ.34, Σ.35, Σ.36, 

Σ.40, Σ.41, Σ.42, Σ.46, Σ.48, Σ.49 
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Η σχηματική απεικόνιση των ανωτέρω θεμάτων έχει ως εξής:

 

 

o Ανίχνευση ενδιαφέροντος για τον θεσμό του μέντορα 

Στην ερώτηση που ακολουθεί οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να καταθέσουν την άποψη τους 

σχετικά με το πώς θα τους φαινόταν να υπήρχε σε κάθε σχολείο ένας εκπαιδευτικός ανά 

ειδικότητα με υποχρεωτική παρουσία στο σχολείο που θα βοηθούσε με θεσμικό ρόλο τους 

άλλους. 

Από την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτώμενων προέκυψε ότι υπήρξαν 

κάποιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι απάντησαν θετικά, ότι δηλαδή θα ήθελαν να υπήρχε σε κάθε 

σχολείο ένας εκπαιδευτικός ανά ειδικότητα με υποχρεωτική παρουσία στο σχολείο που θα 

βοηθούσε με θεσμικό ρόλο τους άλλους, ενώ άλλοι ήταν θετικοί αλλά έθεσαν προϋποθέσεις. 

Υπήρξαν βέβαια και αυτοί που εμφανίστηκαν διστακτικοί, επιφυλακτικοί ή ακόμα και 

αρνητικοί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Συγκεντρωτικά οι απαντήσεις των ερωτώμενων έχουν ως 

εξής: 

Πίνακας: Ανίχνευση ενδιαφέροντος για τον θεσμό του μέντορα 

Α/α Τύπος Αριθμός Αναφορών Συμμετέχοντες 

1 Θετικοί 13 Σ.1, Σ.2, Σ.5, Σ.6, Σ.8, Σ.10, Σ.14, Σ.18, 

Σ.26, Σ.27, Σ.45, Σ.47, Σ.50 

2 Θετικοί υπό προϋποθέσεις 14 Σ.3, Σ.13, Σ.19, Σ.22, Σ.27, Σ.28, Σ.31, 

Σ.32, Σ.34, Σ.35, Σ.36, Σ.40, Σ.42, Σ.48 

3 Διστακτικοί - Επιφυλακτικοί 11 Σ.7, Σ.9, Σ.11, Σ.12, Σ.20, Σ.22, Σ.29, Σ.30, 

Σ.33, Σ.44, Σ.49,  

O επιμορφωτικός ρόλος του 
εκπαιδευτικού απέναντι στους 

συναδέλφους του

Πρακτικά –
διαδικαστικ
ά σχολείου

Βοήθεια και 
καθοδήγησ

η

Ανταλλαγή 
απόψεων-
συμβουλές

Διαχείριση 
ύλης-

Μαθημάτω
ν

Διαχείριση 
μαθητών

ΔΕΝ ΕΧΩ 
ΤΕΤΟΙΟ 
ΡΟΛΟ
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4 Αρνητικοί 12 Σ.4, Σ.15, Σ.16, Σ.17, Σ.23, Σ.24, Σ.25, 

Σ.37, Σ.38, Σ.41, Σ.43, Σ.46 

Η σχηματική απεικόνιση των ανωτέρω θεμάτων έχει ως εξής:

 

o Ανίχνευση γνώσεων για τον θεσμό του μέντορα 

Στην επόμενη ερώτηση οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν, αν γνωρίζουν τι είναι ο 

μέντορας, αν έχουν ακούσει ποτέ κάτι για αυτόν.  

Από την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτώμενων προέκυψε ότι υπήρξαν 

κάποιοι εκπαιδευτικοί που απάντησαν θετικά ότι δηλαδή γνωρίζουν τι είναι ο μέντορας και 

κάποιοι που ήταν αρνητικοί. Υπήρξαν βέβαια και αυτοί που εμφανίστηκαν πιο επιφυλακτικοί 

στο να απαντήσουν, καθώς είχαν μια πιο γενική εικόνα ή μια πιο συγκεχυμένη άποψη για το 

συγκεκριμένο θεσμό. Συγκεντρωτικά οι απαντήσεις των ερωτώμενων έχουν ως εξής: 

 

Πίνακας: Ανίχνευση γνώσεων για τον θεσμό του μέντορα 

Α/α Πρότερη Γνώση Αριθμός Αναφορών Συμμετέχοντες 

1 Ξέρω 34 Σ.3, Σ.5, Σ.6, Σ.7, Σ.8, Σ.9, Σ.11, Σ.15, Σ.16, 

Σ.17, Σ.18, Σ.19, Σ.20, Σ.22, Σ.24, Σ.25, 

Σ.28, Σ.32, Σ.33, Σ.34, Σ.36, Σ.38, Σ.39, 

Σ.40, Σ.41, Σ.42, Σ.43, Σ.44, Σ.45, Σ.46, 

Σ.47, Σ.48, Σ.49, Σ.50  

2 Κάτι έχω ακούσει γενικά 9 Σ.1, Σ.4, Σ.10, Σ.12, Σ.14, Σ.32, Σ.35, Σ.43, 

Σ.44 

Ανίχνευση ενδιαφέροντος για τον 
θεσμό του μέντορα

Θετικοί Αρνητικοί
Διστακτικοί-

Επιφυλακτικοί
Θετικοί υπό 

προυποθέσεις
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3 Δεν ξέρω 8 Σ.2, Σ.13, Σ.21, Σ.26, Σ.27, Σ.29, Σ.30, Σ.37 

Η σχηματική απεικόνιση των ανωτέρω θεμάτων έχει ως εξής:

 

o Αντιλήψεις για τον θεσμό του μέντορα 

Στην ερώτηση αυτή οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν στο πώς αντιλαμβάνονται 

τον ρόλο του μέντορα.  

Από την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτώμενων προέκυψε ότι υπήρξαν 

κάποιοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τον μέντορα ως καθοδηγητή. Άλλοι τον 

έχουν συνδέσει με έναν πιο πρακτικά βοηθητικό- επικουρικό ρόλο στη σχολική μονάδα, ενώ 

κάποιοι άλλοι του χρεώνουν και τον ρόλο του αξιολογητή. Συγκεντρωτικά οι απαντήσεις των 

ερωτώμενων έχουν ως εξής: 

Πίνακας: Αντιλήψεις για τον θεσμό του μέντορα 

Α/α Τύπος Αριθμός Αναφορών Συμμετέχοντες 

1 Καθοδηγητής 21 Σ.2, Σ.5, Σ.8, Σ.19, Σ.22, Σ.23, Σ.24, 

Σ.25, Σ.26, Σ.31, Σ.32, Σ.34, Σ.35, 

Σ.36, Σ.37, Σ.40, Σ.42, Σ.44, Σ.48, 

Σ.49, Σ.50  

2 Επικουρικός - Βοηθητικός 27 Σ.6, Σ.7, Σ.8, Σ.9, Σ.10, Σ.12, Σ.14, 

Σ.15, Σ.16, Σ.18, Σ.19, Σ.20, Σ.21, 

Σ.24, Σ.26, Σ.27, Σ.31, Σ.32, Σ.33, 

Ανίχνευση γνώσεων για 
τον θεσμό του μέντορα

Ξέρω Κάτι έχω ακούσει γενικά Δεν ξέρω
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Σ.34, Σ.37, Σ.38, Σ.43, Σ.44, Σ.45, 

Σ.47, Σ.48 

3 Αξιολογητής 9 Σ,1, Σ.4, Σ.7, Σ.11, Σ.20, Σ.33, Σ.36, 

Σ.39, Σ.46 

Η σχηματική απεικόνιση των ανωτέρω θεμάτων έχει ως εξής:

 

o Κριτήρια που πρέπει να πληροί ο μέντορας 

Στην επόμενη ερώτηση οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση τι 

προσόντα και τι γνώσεις θεωρούν ότι πρέπει να έχει ο εκπαιδευτικός που θα οριστεί στη θέση 

του μέντορα σε μια σχολική μονάδα  

Από την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτώμενων προέκυψε ότι οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ως προϋποθέσεις, για να μπορεί να χαρακτηριστεί κάποιος μέντορας 

σε μια σχολική μονάδα, είναι το χαρακτήρα και την προσωπικότητά του, τις γνώσεις και τα 

τυπικά του προσόντα, αλλά και την εμπειρία και κυρίως τη διδακτική μέσα στην τάξη. 

Συγκεντρωτικά οι απαντήσεις των ερωτώμενων έχουν ως εξής: 

Πίνακας: Κριτήρια που πρέπει να πληροί ο μέντορας 

Α/α Κριτήρια Αριθμός Αναφορών Συμμετέχοντες 

1 Χαρακτήρας και προσωπικότητα 25 Σ.1, Σ.3, Σ.8, Σ.10, Σ.11, Σ.16, Σ.17, Σ.18, 

Σ.19, Σ.22, Σ.23, Σ.24, Σ.30, Σ.31, Σ.33, 

Σ.35, Σ.36, Σ.38, Σ.40, Σ.41, Σ.42, Σ.45, 

Σ.47, Σ.48, Σ.49 

Αντιλήψεις για τον 
θεσμό του μέντορα

Καθοδηγητής
Βοηθητικός -
Επικουρικός

Αξιολογητής
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2 Τυπικά προσόντα 30 Σ.2, Σ.3, Σ.7, Σ.8, Σ.9, Σ.11, Σ.12, Σ.13, 

Σ.14, Σ.17, Σ.20, Σ.22, Σ.24, Σ.26, Σ.27, 

Σ.29, Σ.32, Σ.33, Σ.34, Σ.35, Σ.36, Σ.37, 

Σ.38, Σ.40, Σ.41, Σ.42, Σ.43, Σ.46, Σ.47, 

Σ.48 

3 Διδακτική εμπειρία 32 Σ.3, Σ.4, Σ.5, Σ.6, Σ.7, Σ.9, Σ.11, Σ.12, Σ.13, 

Σ.14, Σ.16, Σ.18, Σ.19, Σ.20, Σ.21, Σ.22, 

Σ.23, Σ.24, Σ.25, Σ.26, Σ.27, Σ.29, Σ.32, 

Σ.34, Σ.36, Σ.37, Σ.38, Σ.39, Σ.43, Σ.44, 

Σ.48, Σ.50 

Η σχηματική απεικόνιση των ανωτέρω θεμάτων έχει ως εξής:

 

o Προσομοίωση του ρόλου του μέντορα από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς 

Στην επόμενη ερώτηση οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια υποθετική 

ερώτηση. Στο ποιον θα επέλεγαν από ένα σύλλογο διδασκόντων να επιμορφώσουν, αν οι ίδιοι 

ήταν μέντορες 

Από την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτώμενων προέκυψε ότι οι 

εκπαιδευτικοί, αν είχαν τον ρόλο του μέντορα σε μια σχολική μονάδα, θα επέλεγαν να 

επιμορφώσουν αρχικά τον πιο νέο, τον πιο άπειρο συνάδελφο τους. Επίσης, αυτόν που θα 

έκριναν ως τον πιο αδύναμο ή τον συνάδελφο αυτό που τα ίδια τα παιδιά θα υποδείκνυαν μέσα 

από τα καθημερινά σχόλια και παρατηρήσεις τους. Όμως και ο παλιότερος και πιο έμπειρος 

συνάδελφος συναντώνται στις απαντήσεις των ερωτώμενων. Κάποιοι εκπαιδευτικοί 

απάντησαν ότι δεν θα διαχώριζαν τους συναδέλφους, αλλά θα προσέφεραν επιμόρφωση σε 

Κριτήρια που πρέπει να 
πληροί ο μέντορας

Χαρακτήρας και 
προσωπικότητα

Τυπικά ποροσόντα Διδακτική εμπειρία
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όλους, ενώ κάποιοι το διευκρίνισαν πολύ συγκεκριμένα σε συναδέλφους της ειδικότητας τους. 

Υπήρξαν, βέβαια, και οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών που δεν θα ήθελαν να έχουν τέτοιο 

ρόλο, ενώ απαντήσεις άλλων που έθεσαν ως προϋπόθεση την αμοιβαία συναίνεση για να γίνει 

αυτό. Να επιλέξουν δηλαδή οι ίδιοι από ποιόν θα επιμορφωθούν και όχι να τους το επιβάλει 

κάποιος.  

Συγκεντρωτικά τα θέματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των ερωτώμενων έχουν 

ως εξής: 

 

Πίνακας : Ποιόν θα επέλεγαν να επιμορφώσουν 

Α/α Τύπος συναδέλφου Αριθμός 

Αναφορών 

Συμμετέχοντες 

1 Τον πιο νέο – άπειρο 14 Σ.2, Σ.5,Σ.6, Σ.10, Σ.13, Σ.14, Σ.19, Σ.21, Σ.26, 

Σ.31, Σ.36, Σ.38, Σ.40, Σ.43 

2 Τον πιο παλιό – έμπειρο 5 Σ.1,Σ.4, Σ.13, Σ.24, Σ.43 

3 Όλους 10 Σ.1, Σ.4, Σ.6, Σ.13, Σ.20, Σ.23, Σ.30, Σ.32, Σ.33, 

Σ.35 

4 Μόνο της ίδιας ειδικότητας 4 Σ.2, Σ.14, Σ.21, Σ.23 

5 Τον πιο αδύναμο 9 Σ.18, Σ.19, Σ.25, Σ.27, Σ.39, Σ.41, Σ.42, Σ.48, 

Σ.49 

6 Μόνο αυτούς που θέλουν 18 Σ.5, Σ.7, Σ.8, Σ.11, Σ.15, Σ.19, Σ.20, Σ.26, Σ.29, 

Σ.30, Σ.34, Σ.36, Σ.37, Σ.41, Σ.43, Σ.44, Σ.47, 

Σ.50 

7 ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΧΩ 

ΤΕΤΟΙΟ ΡΟΛΟ 

5 Σ.12, Σ.17, Σ.22, Σ.43, Σ.46 
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Η σχηματική απεικόνιση των ανωτέρω θεμάτων έχει ως εξής:

 

 

o Απόψεις σχετικά με την εφαρμογή του θεσμού 

Στην τελευταία ερώτηση του πρωτοκόλλου της συνέντευξης οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν 

να απαντήσουν στο ερώτημα: αν θεωρούν ότι θα είχε εφαρμογή στο σχολείο ο θεσμός του 

μέντορα. 

Από την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτώμενων προέκυψε ότι υπήρξαν κάποιοι 

εκπαιδευτικοί που απάντησαν θετικά, ότι δηλαδή θεωρούν ότι η εφαρμογή του συγκεκριμένου 

θεσμού στο σχολείο θα είχε εφαρμογή και κάποιοι που ήταν αρνητικοί. Υπήρξαν βέβαια και 

αυτοί που εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί ή που θεωρούν ότι υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να 

θεσμοθετηθεί ο συγκεκριμένος ρόλος στο σχολείο.  

Συγκεντρωτικά οι απαντήσεις των ερωτώμενων έχουν ως εξής: 

 

Πίνακας: Θεσμοθέτηση του μέντορα στο σχολείο 

Α/α Τύπος απάντησης Αριθμός Αναφορών Συμμετέχοντες 

1 Θετικά 22 Σ.2, Σ.8, Σ.9, Σ.10, Σ.12, Σ.13, Σ.18, Σ.20, 

Σ.21, Σ.24, Σ.25, Σ.26, Σ.27, Σ.28, Σ.32, 

Σ.34, Σ.35, Σ.37, Σ.38, Σ.41, Σ.42, Σ.47 

Π
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ν Τον νέο- άπειρο

Τον παλιό - έμπειρο

Όλους

Μόνο της ίδιας ειδικότητας

Τον πιο αδύναμο

Μόνο αυτούς που θέλουν

ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΧΩ ΤΕΤΟΙΟ ΡΟΛΟ
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2 Επιφυλακτικά ή υπό 

προϋποθέσεις 

24 Σ.1, Σ.3, Σ.4, Σ.5, Σ.6, Σ.7, Σ.11, Σ.12, Σ.13, 

Σ.14, Σ.16, Σ.17, Σ.19, Σ.22, Σ.23, Σ.29, 

Σ.31, Σ.33, Σ.36, Σ.40, Σ.43, Σ.45, Σ.46, 

Σ.48 

3 Αρνητικά 5 Σ.4, Σ.15, Σ.44, Σ.49, Σ.50 

Η σχηματική απεικόνιση των ανωτέρω θεμάτων έχει ως εξής:

 

 

6.5 Έκθεση των ευρημάτων  

  Στο τελευταίο στάδιο της ανάλυσης των δεδομένων της ανά χείρας ερευνητικής 

πρότασης και αφού έγινε η κωδικοποίηση και ο ανά θέμα διαχωρισμός μετά την μελέτη των 

απαντήσεων στα προηγούμενα στάδια, προκύπτουν ανά ερευνητικό άξονα τα ευρήματα, τα 

οποία, για την οικονομία του χώρου αλλά και την πιο ευανάγνωστη μορφής της εργασίας 

παρατίθενται αποσπασματικά, με βάση τις πιο αντιπροσωπευτικές απαντήσεις ως εξής:  

ΑΞΟΝΑΣ 1: Ενδοσχολική επιμόρφωση 

Σε ότι αφορά στον πρώτο θεματικό άξονα που αναφέρεται στην ενδοσχολική 

επιμόρφωση, από τις απαντήσεις των ερωτώμενων στην πρώτη ερώτηση του πρωτοκόλλου 

της συνέντευξης, η οποία αναφέρεται στο αν στα σχολεία που έχουν υπηρετήσει τα 

προηγούμενα χρόνια οι εκπαιδευτικοί που ερωτήθηκαν, υπήρξαν άνθρωποι, οι οποίοι τους 

βοήθησαν, σε ποιο θέμα και με ποιο τρόπο έγινε αυτό, προκύπτει ότι οι περισσότεροι δέχτηκαν 

βοήθεια όταν ήταν νεοπροσλαμβανόμενοι σε μια σχολική μονάδα.  

Οι περισσότερες απαντήσεις που καταγράφηκαν είναι θετικές ενώ πιο συγκεκριμένα 

ένα θέμα το οποίο από την πλειοψηφία των απαντήσεων τους δείχνει ότι απασχολεί τους νέο-

Θεσμοθέτηση 
του μέντορα στο 

σχολείο

Θετικοί Αρνητικοί
Επιφυλακτικοί-

Υπό 
προυποθέσεις
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προσλαμβανόμενους εκπαιδευτικούς και πάνω σ΄ αυτό ζήτησαν ή δέχτηκαν βοήθεια είναι το 

γνωστικό κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας. Ο τρόπος δηλαδή που θα κάνουν το μάθημα 

που τους έχει ανατεθεί, τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν κλπ. Χαρακτηριστικά αναφέρουν: 

¨εεε.. Και στο γνωστικό επίπεδο.. (Σ.1¨Ναι. Στο γνωστικό κυρίως. Τα πρώτα χρόνια μεγαλύτεροι 

συνάδελφοι σε ηλικία και πιο έμπειροι…(Σ.8) ¨ ¨Βεβαίως. Και στο γνωστικό κομμάτι…. στο να 

σε βοηθούν άμα είσαι καινούριος αλλά και στο γνωστικό να κάνουμε διάφορες δράσεις μαζί¨ ( 

Σ.47) 

Ένα άλλο θέμα που από τις απαντήσεις των ερωτώμενων φαίνεται ισομερώς να 

απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής τους καριέρας, είναι 

η συμπεριφορά των μαθητών και η διαχείριση του μαθητικού δυναμικού ως προς αυτή. ¨..με 

καθοδηγούν ως προς το γνωστικό επίπεδο των παιδιών, να ξέρω με τι μαθητές έχω να κάνω, το 

επίπεδο της τάξης και με τη διαχείριση. Δηλαδή μου λένε παιδιά με ιδιαιτερότητες, παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες κλπ¨ ( Σ.2), σε δυσκολίες, σε συμπεριφορές παιδιών, με αυτόν τον τρόπο¨ 

(Σ.15)  

Ακολουθεί ένα επιπλέον σημείο, το οποίο τονίζουν οι εκπαιδευτικοί που ερωτήθηκαν 

σχετικά με το τι θα ήθελαν να μάθουν στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής τους πορείας, 

στην πρώτη τους επαφή με την σχολική μονάδα και είναι το κλίμα που επικρατεί σε αυτήν. Ο 

τρόπος δηλαδή με τον οποίο είναι οργανωμένη η δομή του σχολείου, ο τρόπος λειτουργίας του 

και οι σχέσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό σε όλες τις εκφάνσεις των παραγόντων που το 

απαρτίζουν (σχέσεις με συναδέλφους, γονείς, μαθητές κλπ). Έτσι οι απαντήσεις που 

συναντώνται αποτυπώνονται ως εξής: ¨..κυρίως λειτουργικά θα έλεγα εγώ, το κλίμα του 

σχολείου, το πνεύμα, περισσότερο αυτό το κομμάτι¨ ( Σ.4), ¨Ναι. Να εξοικειωθώ με το σχολείο, 

με τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε σχολείου, (Σ.10) ¨ναι βεβαίως. Κυρίως επειδή είναι δύσκολο 

σχολείο, άλλη δομή , όταν πρωτοήρθα μου δείξανε πως πηγαίνει αυτό το σχολείο.(Σ.50) 

Μία ενότητα που από τις απαντήσεις τους φαίνεται επίσης να παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για τους νεοπροσλαμβανόμενους εκπαιδευτικούς η διοικητική οργάνωση του 

σχολείου και τα γραφειοκρατικά θέματα που καθημερινά προκύπτουν στην λειτουργία του. Οι 

αναφορές που σημειώνονται έχουν ως εξής: ¨εεε.. Και στο γνωστικό επίπεδο και στο 

οργανωτικό- διοικητικό, δηλαδή στα καθήκοντα μου, στις αρμοδιότητες μου ως προς το άλλο, 

όχι το καθαρά μαθησιακό προς τα παιδιά¨ (Σ.1), ¨Ναι. Με βοήθησε ο Διευθυντής σε υπηρεσιακά 

θέματα, (Σ.20), να με κατατοπίσουν πόσα είναι ακριβώς τα τμήματα του σχολείου, δηλαδή 

θέματα τρέχοντα, πιο πολύ διοικητικά. (Σ.23), ¨Ναι. Διοικητικά περισσότερο (Σ.44,)  

Μια άλλη παράμετρος, στην οποία αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί, όταν στοχάζονται 

που βοηθήθηκαν οι εκπαιδευτικοί τα πρώτα χρόνια της καριέρας τους, είναι η οργάνωση της 
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ύλης. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί εκείνοι, που δεν είχαν μπει σε τάξη, ξανά παρουσίασαν 

συχνότερα την ανάγκη αυτή στις απαντήσεις τους. Την ανάγκη δηλαδή να βρουν υλικό για τα 

μαθήματα που έχουν να διδάξουν και να το οργανώσουν. Ενδεικτικά αναφέρεται: ¨Ναι. Με 

βοήθησαν συνήθως πιο παλιοί πως να οργανώσω την ύλη μου, γιατί συνήθως με καλούν αργά 

οπότε τα μαθήματα τα έχει διδάξει κάποιος άλλος (Σ.2), ¨Ναι . Σχετικά με την ύλη, σχετικά με 

τον τρόπο διδασκαλίας, που δίνουμε βάρος κλπ¨ (Σ.27) ¨…σε θέματα διδασκαλίας μαθημάτων 

που ήταν δεύτερη μου ανάθεση και δεν ήμουν εξοικειωμένη¨(Σ.41)  

Σε παρόμοιο πλαίσιο κινείται και η ανάγκη για μεταλαμπάδευση της εμπειρίας των 

παλαιότερων στους νεότερους και η χορήγηση γενικότερων συμβουλών σε όλα τα θέματα που 

θα μπορούσαν να προκύψουν. ̈ Ναι. Είτε με συμβουλές, είτε με την ευελιξία τους, να δουλέψουμε 

μαζί, να κάνουμε κάποια πράγματα μαζί, να αλλάξουμε το πρόγραμμα. Με την εμπειρία τους¨ 

(Σ.11) ¨και με βοήθησαν από τα πολύ- πολύ απλά από το πώς θα μπορέσω να προσαρμοστώ σε 

ένα καινούριο περιβάλλον, πως μπορώ να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις των μαθητών, των 

γονέων , του διευθυντή ή της διευθύντριας, μια μικρή έτσι γενική καθοδήγηση στην καινούρια¨ 

(Σ.28) ¨Ναι. Όλοι. Δηλαδή στην αρχή ξέρεις οι παλιοί, αυτοί που είχαν υπηρετήσει περισσότερα 

χρόνια σε καθοδηγούνε, είχαν βέβαια τη διάθεση και σε όλα ρε παιδί μου βοηθούσαν¨ (Σ.32),  

Σε μικρό ποσοστό συναντάται η ψυχολογική διάσταση της πρώτης παρουσίας του 

εκπαιδευτικού σε ένα σχολικό χώρο για να εργαστεί.: ¨να μου δώσουν κάποιες συμβουλές, 

ψυχολογικά πιο πολύ (Σ.10), ¨Ναι και ψυχολογικά, με πολλούς τρόπους (Σ.35), καθώς και η 

βοήθεια για ένταξη στην τοπική κοινωνία σε ανθρώπους που έρχονται από μακριά για να 

εργαστούν ¨μέχρι το να μπορέσω να ενταχθώ στην κοινωνία εδώ, να βρω σπίτι, γιατί είμαι από 

το Ηράκλειο, αλλά έχω δουλέψει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας¨ (Σ.34) ¨να με βοηθήσουν 

και σε πιο προσωπικό επίπεδο¨ ( Σ.43)  

Μια τελευταία διάσταση που δεν αναφέρθηκε ακόμα στην ανά χείρας μελέτη, αλλά 

είναι παρούσα στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, αν και σε γενικές αναφορές είναι η 

παιδαγωγική διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Η βοήθεια δηλαδή που χρειάζονται οι 

νέοι εκπαιδευτικοί σε παιδαγωγικά θέματα , σε θέματα δεξιοτήτων των ίδιων. ¨Ναι. Και στο 

κομμάτι το παιδαγωγικό με βοήθησαν παλιοί συνάδελφοι και ο πρώτος Διευθυντής που είχα εδώ¨ 

( Σ.38), ¨Ναι. Και στα παιδαγωγικά ζητήματα ας πούμε ( Σ.39), ¨Βεβαίως. Και…. στο 

παιδαγωγικό κομμάτι εεε.. στο να σε βοηθούν άμα είσαι καινούριος¨ ( Σ.47) 

Υπήρξαν όμως και αυτοί που απάντησαν αρνητικά και η απάντηση τους πρέπει να 

σημειωθεί στα ευρήματα της ανά χείρας μελέτης ¨Δεν θα το λεγα. Όχι. Όχι δεν με βοήθησαν 

και το χω παράπονο αυτό .Θα ήθελα να υπήρχαν κάποιοι στους οποίους να….¨ ( Σ.3) ¨Ελάχιστα. 

Εγώ βοήθησα.(Σ.19) ¨όχι ιδιαίτερα¨ ( Σ.45). 
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Σε ότι αφορά στο από ποιους δέχτηκαν την παραπάνω βοήθεια στην πλειοψηφία τους 

οι εκπαιδευτικοί που απάντησαν ότι δέχτηκαν βοήθεια ανέφεραν ότι όσοι τους βοήθησαν ήταν 

ανώτεροι σε ηλικία και θέση :¨Ναι, ναι οι περισσότεροι (Σ.1), ¨Ναι. Νομίζω πως ναι. Στις αρχές 

δηλαδή αυτό συνέβαινε¨ ( Σ.7), ¨ ¨Ήταν μόνιμοι.. Ναι¨(Σ.29), ¨Ναι ανώτεροι¨ (Σ.32),  

Διαχωρίζοντας τα ανά ηλικία και θέση, σε ότι αφορά στην ηλικιακή υπεροχή αυτών 

από τους οποίους δέχτηκαν βοήθεια αναφέρονται τα εξής: ¨Ναι ηλικιακά. Ιεραρχικά με 

διευθυντή όχι δεν έχω…¨ (Σ.2), ¨Λίγο πιο παλιοί σίγουρα. Παλιότεροι ναι¨(Σ.9), ¨Είχαν 

περισσότερα χρόνια προϋπηρεσία, άρα και ηλικιακά. Είχαν περισσότερα χρόνια προϋπηρεσία. 

Και δεν μιλάμε για διεύθυνση- υποδιεύθυνση. Μιλάμε τώρα για συναδέλφους¨(Σ.22),  

Σε ιεραρχική διαφορά παρατηρούνται αναφορές ως εξής: ¨Ήταν ανώτεροι ναι¨ 

(Σ.8),¨Ήταν πιο παλιοί από μένα ναι¨ (Σ.15) ¨Ναι συνήθως ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής 

μου έκαναν μια ξενάγηση στο χώρο και στα προγράμματα¨ (Σ.42) ¨Ναι συνήθως οι ανώτεροι 

γιατί ήμουνα καινούριος¨ (Σ.49). 

Σημειώνονται και αναφορές, οι οποίες έχουν να κάνουν και με τον συνδυασμό των δύο, 

αφού πως λένε οι εκπαιδευτικοί: ¨Άλλοι μεγαλύτεροι, άλλοι μικρότεροι ¨ (Σ.18), ¨Ναι και τα 

δύο¨ (Σ.34), ¨μμ.. Και ναι και όχι. Βασικά ήταν και μικρότεροι και μεγαλύτεροι, και ίσοι με μένα, 

από όλα¨ (Σ.35),  

Τέλος σημειώνονται και οι αναφορές που ήταν απλά αρνητικές τόσο σε ιεραρχικό όσο 

και σε ηλιακό διαχωρισμό των εκπαιδευτικών που βοήθησαν. Σχετικά αναφέρονται: ¨Όχι 

απαραίτητα¨ (Σ.4), ¨Όχι, όχι συνομήλικοι ήμασταν¨ (Σ.26) 

Στην επόμενη ερώτηση του πρωτοκόλλου της συνέντευξης, η οποία αναφέρεται στον 

ερευνητικό άξονα της ενδοσχολικής επιμόρφωσης ακολουθεί η ανίχνευση της σημασίας του 

παράγοντα της εργασιακής σχέσης των εκπαιδευτικών, που αλληλοβοηθιούνται, σε μια 

σχολική μονάδα. Σε μια σχολική μονάδα σήμερα (σχολικό έτος 2018- 2019) θα συναντήσει 

κανείς δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών. Μόνιμους και αναπληρωτές. Στην ερώτηση, λοιπόν, αν 

η βοήθεια που δέχτηκαν οι εκπαιδευτικοί σε μια σχολική μονάδα προήλθε από εκπαιδευτικούς 

που υπηρετούσαν στο σχολείο με το ίδιο εργασιακό καθεστώς με τους ερωτώμενους μια 

μερίδα των ερωτώμενων ανέφερε ότι βοήθεια δέχτηκε μόνο από εκπαιδευτικούς που 

εργαζόταν με το ίδιο καθεστώς στη σχολική μονάδα. ¨Ναι με το ίδιο καθεστώς¨ (Σ.13), ¨Το 

ίδιο.. Το ίδιο¨ (Σ.20) Ναι και αυτοί μόνιμοι¨ (Σ.26), ¨Ναι ναι¨ (Σ.27), ¨Συνήθως ήταν και αυτοί 

μόνιμοι ναι. Δεν υπήρξα ποτέ αναπληρώτρια, ήμουν ευθύς εξαρχής μόνιμη¨(Σ.31), ¨Ναι ¨ (Σ.49), 

ενώ σε ίσο ποσοστό συναντούμε και τους εκπαιδευτικούς εκείνους που ανέφεραν ότι η βοήθεια 

που δέχθηκαν προήλθε από συναδέλφους που εργαζόταν με διαφορετικό εργασιακό καθεστώς 

στην σχολική μονάδα. Έτσι αναφέρεται: ¨Εγώ είμαι αναπληρώτρια άρα όχι¨ (Σ.2), ¨Υπήρξαν 
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και κάποιοι αναπληρωτές με περισσότερη προϋπηρεσία από μένα που μου έδειξαν¨ (Σ.9) ¨εε… 

Συνήθως οι μόνιμοι βοηθούσαν. Και γω όταν ήμουνα αναπληρώτρια, γιατί υπήρξα 

αναπληρώτρια οι μόνιμοι βοηθούσαν εμάς τους μικρότερους¨ (Σ.16), ¨Όχι. Όχι γιατί ξεκίνησα.. 

Άλλες φορές ήμουν αναπληρώτρια, άλλες ήμουν ωρομίσθια δεν ήμουν δηλαδή από την αρχή 

μόνιμη¨ (Σ.28),  

Τέλος καταγράφονται και απαντήσεις εκπαιδευτικών που αναφέρουν ότι δέχτηκαν 

βοήθεια και από τις δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών ως εξής: ¨Και αναπληρωτές που πήγαμε 

μαζί την πρώτη χρονιά και συνεργαστήκαμε και με βοήθησε που ήταν πιο έμπειρος και επίσης 

και κάποιοι μόνιμοι συνάδελφοι αλλά κυρίως..( παύση) ..όχι όχι και αναπληρωτές και μόνιμοι 

δεν μπορώ να τα διαχωρίσω¨ (Σ.1), ¨εεε…( παύση) ..Ντάξει και τα δύο¨ (Σ.4) , ¨Ανάμεικτα. Ήταν 

και μόνιμοι και αναπληρωτές¨ (Σ.7), ¨Και τα δυο¨ (Σ.41),  

Η επόμενη ερώτηση του πρωτοκόλλου της συνέντευξης καλείται να απαντήσει στον τρόπο 

με τον οποίο δόθηκε η βοήθεια που προαναφέρθηκε στους εκπαιδευτικούς και συγκεκριμένα 

στο αν οι εκπαιδευτικοί αυτοί ζήτησαν βοήθεια ή αν οι συνάδελφοι τους πήραν μια τέτοια 

πρωτοβουλία 

Η πλειοψηφία των απαντήσεων που καταγράφηκαν ανέφερε ένα μεικτό σύστημα 

τρόπων με τους οποίους δόθηκε η βοήθεια που αναφέρεται στην ερώτηση 1 του πρωτοκόλλου 

της συνέντευξης, καθώς συμπεριελάμβαναν και τις δύο παραπάνω κατηγορίες. Έτσι 

καταγράφεται: ¨Και τα δύο. Και σε κάποιους ζήτησα και κάποιοι την πήραν μόνοι τους¨ (Σ.2) 

¨εεε…( παύση) ..Ντάξει και τα δύο¨ (Σ.4), ̈ ε.. εντάξει.. Σε άλλες περιπτώσεις μόνοι τους, σε άλλες 

ζήτησα και ΄γω βοήθεια¨ (Σ.5), ¨Άλλοτε εγώ , άλλοτε αυτοί¨ (Σ.18), ¨εεε.. Όι συνάδελφοι μέσα 

από τις σχέσεις μας. Αντιλαμβάνονται ότι θες να ρωτήσεις κάτι ή να σε βοηθήσουν κάπου. Ε 

τώρα ο Διευθυντής δεν θα σε πλησιάσει όχι επειδή δεν έχει τη διάθεση αλλά επειδή δεν έχει ίσως 

το χρόνο. Άμα εσύ απευθυνθείς, σε βοηθάει¨ (Σ.32),  

Κάποιοι άλλοι απάντησαν, ότι οι συνάδελφοι τους στα σχολεία που έχουν υπηρετήσει., 

τους βοήθησαν με δική τους πρωτοβουλία: ¨Και μόνοι τους ήρθαν¨ (Σ.14), ¨Κάποιοι πήραν την 

πρωτοβουλία, κάποιες φορές ζήτησα εγώ. Συνήθως μπορώ να πω πήραν από μόνοι τους την 

πρωτοβουλία¨ (Σ.39) ¨Νομίζω ότι συνήθως πέρνανε μόνοι τους την πρωτοβουλία. Βλέπανε ότι 

ήμουνα καινούρια και θέλανε να βοηθήσουνε¨(Σ.47), ενώ τέλος κάποιοι εκπαιδευτικοί 

αναφέρουν ότι μόνοι τους ζητούσαν βοήθεια: ¨Νομίζω εγώ το ζήτησα έμμεσα¨ (Σ.13), ¨Εγώ 

ζητούσα άμα είχα κάποια απορία, πως θα κάνουμε αυτό, που φτάνετε εδώ στην ύλη κλπ πάντα 

υπήρξε βοήθεια¨ (Σ.17), ¨Περισσότερο κουβέντα. Δηλαδή μάλλον ζητούσα βοήθεια 

παρά..¨(Σ.20), ¨Ζήτησα εγώ ¨ (Σ.25),  
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Στην επόμενη ερώτηση οι εκπαιδευτικοί καλούνται να απαντήσουν με ποιόν τρόπο και 

σε ποιους τομείς θεωρούν ότι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας μπορεί να βοηθήσει τους 

εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε αυτή. Ξεκινώντας τη μελέτη των απαντήσεων του δείγματος 

παρατηρούμε ότι ένα θέμα που αναφέρεται κατά πλειοψηφία στις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών, σχετικά με την βοήθεια που χρειάζονται από τον διευθυντή, είναι ότι έχει να 

κάνει με την διοίκηση της σχολικής μονάδας και τα γραφειοκρατικά θέματα: ¨ ¨Πιο πολύ στο 

διοικητικό κομμάτι, να τους μιλάει να τους ενημερώνει τι γίνεται στο σχολείο.(Σ.26), ¨Γενικά σε 

όλους τους τομείς άμα έχει σωστά οργανωμένο το σχολείο. Βασικά να ξέρει ο ίδιος τους νόμους 

(Σ.32), ¨Με ποιους τρόπους.. (σκέφτεται). Να τους καθοδηγήσει σε θέματα νομοθεσίας… να τους 

καθοδηγήσει προς τα πού θα αναζητήσουν ας πούμε κάποια θέματα που μπορεί να τους 

χρειαστούν.(Σ.43), ¨Κατ΄ αρχάς, επειδή ο εκπαιδευτικός δεν έχει απόλυτη εικόνα των νόμων και 

της νομοθεσίας θα πρέπει αυτά τα πράγματα να γίνονται πάρα πολύ σαφή ιδιαίτερα όταν κάποιος 

είναι νεοδιόριστος. Έτσι σ΄ αυτό το κομμάτι.(Σ.48), καθώς επίσης και σε ότι αφορά στην 

ενημέρωση για σεμινάρια και επιμορφώσεις: ¨….Δεύτερον να ενημερωνόμαστε για τα 

σεμινάρια που υπάρχουν, τις επιμορφώσεις γιατί κάποιες φορές δεν τα μαθαίνουμε ποτέ και δεν 

πάμε.. (Σ.6), ¨Ουσιαστικά να προσπαθήσει ώστε θεσμικά να γίνεται η επιμόρφωση. Δεν μπορεί 

να αναγκάσει κάποιον συνάδελφο να… πώς να το πω.. να βοηθήσει κάποιον άλλον. Αυτό όχι με 

μας.. (Σ.7), ¨…αν μπορεί να κάνει κάποιες ενημερώσεις να έρχονται κάποιοι ειδικοί, να μας 

επιμορφώνουν να μας δίνουν, ας πούμε, ένα πρότυπο διδασκαλίας ή και κάποια e mail του 

σχολείου να μας τα στέλνει¨(Σ.30)  

Σημαντική θέση στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών φάνηκε να κατέχει η ακρόαση και 

επίλυση προβλημάτων τους, καθώς και η υλική και ψυχολογική υποστήριξη, που μπορεί να 

τους παρέχει ο διευθυντής: ¨Κατ΄ αρχήν να είναι πρόθυμος να ακούει τα προβλήματα των 

εκπαιδευτικών, εε…. Να… αν ακούει το πρόβλημα να το διερευνά, να το ψάχνει, να κάνει 

συλλόγους, να μένουμε μετά το τέλος της ημέρας και να συζητάμε τα προβλήματα και ο ίδιος 

πρακτικά φαντάζομαι από τη θέση που είναι ο διευθυντής είναι σε θέση να λύσει αρκετά 

προβλήματα αρκεί να έχει καλή θέληση¨ (Σ.8) …..Από την άλλη κάποιος ο οποίος δεν κατανοεί 

τις ανάγκες του προσωπικού του , τα προβλήματα τα έκτακτα που συμβαίνουν και να δημιουργεί 

ακαμψία τελικά δημιουργεί από την άλλη άγχος. Να δίνει ιδέες και να προσπαθεί να 

δημιουργήσει συνθήκες ώστε να πραγματοποιηθούν οι ιδέες αυτές είτε είναι σε προγράμματα είτε 

είναι σε μαθήματα¨ (Σ.11), ¨..στην υποστήριξη και στο ψυχολογικό, στο να του δίνει χώρο και 

χρόνο να κάνει τα πράγματα που θέλει, να τον καθοδηγεί όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, εεε.. 

να τον συμβουλεύει, σε περίπτωση που υπάρχει ένα θέμα.. (Σ.47). 
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Συχνά επίσης στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών αναφέρεται η διαχείριση των 

μαθητών του σχολείου ως τομέας που χρειάζονται βοήθεια από τον διευθυντή της σχολικής 

μονάδας.: ¨γενικά για την συμπεριφορά που έχουν οι μαθητές, γιατί δεν γνωρίζουμε, κάποιοι 

έχουν παραβατική συμπεριφορά πρέπει να την ξέρουμε, ποιοι έχουν δημιουργήσει πρόβλημα, 

ποιοι έχουν μαθησιακές δυσκολίες, ποιοι είναι με χαρτί επίσημα από ΚΕ.ΣΥ. ή ποιοι είναι 

..έχουμε εντοπίσει εμείς, έχουν εντοπίσει οι ίδιοι χωρίς να χουν βέβαια επίσημα χαρτί και τυχόν 

ψυχολογικά προβλήματα διάφορα νομίζω θα ΄πρεπε να τα ξέρει κάποιος πριν μπει (Σ.2), ¨Κατ΄ 

αρχήν αν αποτελεί πρότυπο ο ίδιος με τον τρόπο που διαχειρίζεται τους μαθητές..(Σ.28), ¨Εγώ 

θα ήθελα περισσότερο στην κατανόηση όταν υπάρχουν προβλήματα συμπεριφοράς…(Σ.29), 

¨εεε.. να τον συμβουλεύει, σε περίπτωση που υπάρχει ένα θέμα με τα παιδιά (Σ.47), καθώς επίσης 

και η διαχείριση της τάξης: ¨..Καλά στο θέμα της τάξης, μέσα στη σχολική τάξη δηλαδή πιστεύω 

ότι βοηθάει, πρέπει να βοηθάει, κυρίως εκεί ..Σε διάφορα θέματα διαχείρισης ας πούμε της τάξης 

περισσότερο…(Σ.1), ¨Ε όταν έρχεσαι καινούριος στο σχολείο θεωρώ ότι θα πρέπει να σε 

βοηθήσει κατ΄ αρχήν στο πως θα λειτουργήσει η τάξη σου…(Σ.45)  

Ένας άλλος τομέας που αναφέρεται από τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την βοήθεια 

που χρειάζονται από τους διευθυντές τους είναι η διαχείριση των εκπαιδευτικών του σχολείου 

και κυρίως σε σχέση με το κλίμα που αναπτύσσεται στη σχολική μονάδα και τις μεταξύ τους 

σχέσεις:¨ Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα καλό κλίμα μέσα στο σύλλογο. Είναι 

σημαντικό κεφάλαιο ο Διευθυντής (Σ.9), ¨Να συντονίζει την ομάδα ώστε να υπάρχει ηρεμία 

μεταξύ των μελών για να μπορούν να κάνουν οτιδήποτε χρειαστεί¨ (Σ.34), ¨Κυρίως να 

διασφαλίζει στο σχολείο ένα κλίμα ισορροπίας..(Σ.46), ενώ σε παρόμοιο πλαίσιο κινούνται και 

οι απαντήσεις σχετικά με τον διαμεσολαβητικό του ρόλο στη σχολική κοινότητα, απέναντι σε 

γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς: ¨..όσον αφορά στις σχέσεις με τους γονείς των μαθητών, 

ενδεχομένως να έρθουμε κάποια στιγμή σε αντιπαράθεση..¨ (Σ.31), …οι διαπροσωπικές σχέσεις 

με τα παιδιά και τους γονείς, είναι το κλειδί σε όλα αυτά¨ (Σ.32), ¨Ο Διευθυντής ουσιαστικά.. 

επειδή ο ρόλος του είναι ανάμεσα στα παιδιά , στους γονείς και το σύλλογο, νομίζω ότι μπορεί 

να ρυθμίζει καλά αυτή τη σχέση. Δηλαδή η συνεννόηση μεταξύ αυτών των τριών πραγμάτων, του 

συλλόγου που είναι το κυρίαρχο όργανο του σχολείου, του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και 

της μαθητικής κοινότητας¨ (Σ.39),  

Επιπλέον αναφέρεται ότι ο διευθυντής μπορεί να βοηθήσει μια σχολική μονάδα, 

εφόσον είναι ευέλικτος, δίκαιος, αυστηρός και με ξεκάθαρους στόχους για την σχολική 

μονάδα: ¨Κατ΄ αρχήν με το να γνωρίζει πολύ καλά τι θέλει να πετύχει. Δεύτερον να έχει μια 

ευελιξία ώστε να μην προκαλεί περισσότερο άγχος στους υφισταμένους του απ΄ ότι έχουν αλλά 

να είναι και δίκαιος και να μην φέρει κάποια στιγμή τους εκπαιδευτικούς σε μια θέση που θα 
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είναι δύσκολο να υπερασπιστούν. Κάποιος που είναι πολύ χαλαρός, άνετος όταν συμβεί η 

¨στραβή¨ έχει αφήσει τους υφισταμένους του έκθετους. Από την άλλη κάποιος ο οποίος δεν 

κατανοεί τις ανάγκες του προσωπικού του , τα προβλήματα τα έκτακτα που συμβαίνουν και να 

δημιουργεί ακαμψία τελικά δημιουργεί από την άλλη άγχος. Να δίνει ιδέες και να προσπαθεί να 

δημιουργήσει συνθήκες ώστε να πραγματοποιηθούν οι ιδέες αυτές είτε είναι σε προγράμματα είτε 

είναι σε μαθήματα¨ (Σ.11), Με το να είναι δίπλα τους σε διεκπεραιωτικά θέματα, να τους 

κατευθύνει σωστά στα διοικητικά που ενδεχομένως εκείνοι να μην γνωρίζουν, αλλά και να είναι 

δίκαιος και να επεμβαίνει εκεί που πρέπει ώστε να μην δημιουργούνται προστριβές ανάμεσα 

στους συναδέλφους, δηλαδή να είναι κάπως σαν απορροφητήρας κραδασμών γιατί αλλιώς είναι 

δύσκολο¨(Σ.33) 

Τα διδακτικά αντικείμενα και η διδασκαλία τους καθώς και το παιδαγωγικό κομμάτι 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι τομείς που επίσης αναφέρονται στις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών: ¨...θα ΄πρεπε να τα ξέρει κάποιος πριν μπει και νομίζω μπορεί να βοηθήσει 

σχετικά με τις νέες οδηγίες που έρχονται γιατί συνεχώς αλλάζουν. Αλλάζει ο τρόπος διδασκαλίας, 

αλλάζει η ύλη, να βοηθάει και σ΄ αυτό¨ (Σ.2), ¨ααα.. Σε ποιους τομείς.. Εντάξει εμένα με βοήθησε 

ο διευθυντής του σχολείου αυτή είναι η αλήθεια, δηλαδή το βασικό πρόσωπο που με βοήθησε 

ήταν ο διευθυντής του σχολείου, είχε σχέση το γεγονός ότι είμαστε συναφές αντικείμενο οπότε με 

βοήθησε στο αντικείμενο μου κατ΄ αρχήν ….¨ (Σ.5) ¨Κατ΄ αρχάς επιβάλλεται να τους 

καλωσορίσει, να δει το επίπεδο γνώσης όχι τόσο των εκπαιδευτικών όσο της λειτουργίας του 

σχολείου, δηλαδή αν γνωρίζει τι σημαίνει να κάνω μάθημα σε σχολείο δημόσιο …. (Σ.49) 

Τελευταία, αλλά χωρίς να σημαίνει ότι δεν αναφέρεται εξίσου συχνά στις απαντήσεις 

των ερωτώμενων, παρατίθεται η γνωριμία με τον χώρο του σχολείου καθώς και η γενικότερη 

οργάνωση και λειτουργία της σχολικής μονάδας, ως τομείς που θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι 

μπορεί να βοηθήσει ο διευθυντής: :¨… να βοηθήσει σε διάφορα πράγματα που θα χρειαστούμε 

μες την τάξη¨ (Σ.6), ..Να σε εξοικειώσουν με το χώρο…(Σ.12), ¨Ε θεωρώ οργανωτικά ότι μπορεί 

να τους βοηθήσει να οργανώσουν τη δουλειά τους καλύτερα το ωράριο τους, στο πρόγραμμα και 

εφόσον υπάρχουν προστριβές μεταξύ συναδέλφων¨(Σ.44),  

Στην επόμενη ερώτηση οι εκπαιδευτικοί που ερωτήθηκαν κλήθηκαν να απαντήσουν στο 

αν θεωρούν ότι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας πρέπει να λειτουργεί ως καθοδηγητής των 

εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο σχολείο του και αν ναι με ποιόν τρόπο. Στις αναφορές τους, 

ανιχνεύθηκε η θετική απάντηση γενικά ως εξής: ¨Ως ένα σημείο και ως καθοδηγητής λόγω της 

εμπειρίας που έχει, φυσικά αν είναι και στο ίδιο αντικείμενο ακόμα περισσότερο μπορεί να 

βοηθήσει¨ (Σ.3), Βεβαίως. Γιατί από το Διευθυντή ξεκινάνε όλα και από τον τρόπο που 

συμπεριφέρεται στους συναδέλφους¨ (Σ.23), ¨ 
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Πιο αναλυτικά και κατηγοριοποιημένα αρχικά αντιλαμβάνονται τον καθοδηγητικό του 

ρόλο στο να δίνει γενικά συμβουλές και οδηγίες στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην 

σχολική μονάδα: ¨….Με το να συστήσει στους καθηγητές να προσέχουν να μην είναι πολύ 

ελαστικοί, να είναι όσο μπορούν πιο αντικειμενικοί και σοβαροί μέσα στην τάξη…¨ (Σ.1), ¨ 

¨Δύναται , αρκεί να ξέρει. Γιατί, αν είναι άσχετος και το παίξει καθοδηγητής δημιουργεί 

πρόβλημα. Θα μπορούσε να πει μια πρόταση, να πει μια ιδέα από το πώς θα γίνει μια εκδρομή 

μέχρι πως θα γίνει μια εκδήλωση. Όχι να υπεισέρχεται στα μαθήματα. Δεν εννοώ αυτό¨(Σ.19), 

¨εννοείται. Αυτός είναι ο ρόλος του. Ό,τι απορίες έχεις θα πρέπει να απευθύνεσαι σ΄ αυτόν, ώστε 

οι απαντήσεις που θα παίρνεις να είναι έγκυρες και τεκμηριωμένες¨¨(Σ.45),  

Ακόμα η καθοδήγηση που θεωρούν ότι χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί από τον 

Διευθυντή για την διαχείριση της τάξης συναντάται στις απαντήσεις των ερωτώμενων ως εξής: 

¨Πιστεύω λόγω εμπειρίας μπορεί να βοηθήσει, επειδή έχει δουλέψει φαντάζομαι περισσότερα 

χρόνια από άλλους, από μένα σίγουρα, εεεε… έχει εμπειρία για τα μαθήματα, για τη διαχείριση 

της τάξης πιο πολύ, για πράγματα- προβλήματα που ίσως έχει αντιμετωπίσει και ο ίδιος ή η ίδια 

πριν οπότε μπορεί να βοηθήσει σε τέτοια θέματα¨(Σ.6), ¨Σε κάποιες περιπτώσεις ναι…….. Αλλά 

μπορεί να επέμβει αν δει, αν εντοπίσει δυσλειτουργίες σε μια τάξη, σε ένα τμήμα, εκεί μπορεί να 

επέμβει και να.. κατ΄ αρχήν ανιχνευτικά…¨(Σ.7), καθώς και η διαχείριση του μαθητικού 

δυναμικού: ¨Ναι κοιτάξτε.. Εγώ βλέπω ότι το έργο τους είναι επιφορτισμένο και με άλλα πολλά 

γραφειοκρατικά, αλλά νομίζω ότι πρέπει. Ας πούμε έχεις ένα δύσκολο τμήμα. Μιλάω τώρα εδώ 

συγκεκριμένα. Έχουμε ένα δύσκολο τμήμα μπορεί να μας βοηθήσει , να ξέρει πιο καλά τα παιδιά, 

μπορεί να μας πει παλαιότερα πως συμπεριφέρονταν εεε…( Σ.2), ¨Ναι αμέ. Κυρίως για θέματα 

αντιμετώπισης συμπεριφοράς παιδιών¨ (Σ.21) 

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως καθοδηγητής 

των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην σχολική μονάδα σε μια πλειάδα θεμάτων, με το 

παράδειγμα, τον χαρακτήρα του και τις πρωτοβουλίες που παίρνει, όπως αποτυπώνεται στις 

απαντήσεις των ερωτώμενων: ¨…μπορεί να οργανώσει κάποιο σεμινάριο αν βλέπουμε ότι δεν 

μπορούμε να διαχειριστούμε την τάξη, αν υπάρχει πρόβλημα¨(Σ.2). ¨Ναι . Και με την 

προσωπικότητα του και με την πυγμή του και με πολλά¨ (Σ.18), ¨Μα αυτός θα είναι και ο ρόλος 

του τις περισσότερες φορές. Είναι. Και θα πρέπει να είναι. Να αναλαμβάνει ευθύνες και να 

λειτουργεί δημοκρατικά να ζητάει τη γνώμη του συλλόγου, τον καθηγητών γενικότερα κάποιες 

φορές να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες¨(Σ.28), ¨Βέβαια εννοείται. Βέβαια. Θέτοντας 

συγκεκριμένα όρια¨ (Σ.31), ¨Ναι ( διστακτικά) .. Μμμμ (Σκέφτεται) . Αν γίνει παράδειγμα προς 

μίμηση για αυτούς. Δηλαδή να δίνει το καλό παράδειγμα που λέμε από τη συνέπεια του στο να 

κάνει μάθημα και στις δουλειές που γίνονται στο σχολείο μέχρι και το να βρίσκεται στη θέση του 
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τις ώρες που πρέπει , μέχρι το να βοηθάει όπου μπορεί. Δηλαδή να είναι παράδειγμα προς 

μίμηση¨ (Σ.34), ̈ Ναι ναι. Το βασικότερο πρέπει, να ναι αντικειμενικός, αμερόληπτος και δίκαιος. 

Αυτά τα 3 χαρακτηριστικά. Αν διαθέτει ένας διευθυντής αυτά τα 3 χαρακτηριστικά μετά είναι 

πάρα πολύ εύκολο να κερδίσει την εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών.¨(Σ.38) 

Επιπλέον τα θέματα γραφειοκρατίας και διοίκησης και γενικότερα τα διαδικαστικά της 

λειτουργίας του σχολείου, συναντώνται ως τομείς καθοδήγησης από τον διευθυντή μιας 

σχολικής μονάδας ως εξής: ¨Όχι πάντοτε αλλά σε κάποιες περιπτώσεις ναι. Όταν χρειάζομαι 

εγώ ένα νόμο μπορώ να απευθυνθώ σε κείνον και εκείνος ίσως είναι πιο εύκολο να το βρει από 

ότι εγώ ή όταν θέλω να κάνω μια δράση μπορεί εκείνος να μου δώσει μια κατευθυντήρια γραμμή, 

ότι μπορείς να κάνεις αυτό με τη δευτεροβάθμια π.χ.¨(Σ.47) ¨ε βέβαια ναι. Εντάξει. Σας είπα. 

Με την γνώση της νομοθεσίας, με τη σωστή κατανομή των αρμοδιοτήτων, με την ενημέρωση για 

διάφορα θέματα τα οποία φτάνουν στο γραφείο αλλά μερικές φορές δεν φτάνουν σε μας. Δηλαδή 

φτάνουν στην αλληλογραφία του Διευθυντή αλλά όχι σε μας. Και φυσικά με την ενίσχυση της 

επιμόρφωσης. Να είναι ευέλικτος. Να προτρέπει τους εκπαιδευτικούς να κάνουν επιμορφώσεις 

¨(Σ.48) 

Επιπροσθέτως σε εκπαιδευτικά θέματα αλλά και σε γενικά θέματα διαχείρισης 

παρατηρείται ότι δίνεται έμφαση από τους εκπαιδευτικούς που ερωτήθηκαν: ¨ εεε.. πιο πολύ 

στο διαδικαστικό κομμάτι. Στα υπόλοιπα δηλαδή στο θέμα το μαθησιακό κομμάτι όχι τόσο πολύ 

γιατί είναι άλλες ειδικότητες, αλλά στη διαδικασία, στον τρόπο λειτουργίας του σχολείου, ναι¨ 

(Σ.16), ¨Ως καθοδηγητής σε εκπαιδευτικά θέματα, όχι σε θέματα της ειδικότητας, μπορεί να 

βοηθήσει¨ (Σ.20) 

Τέλος, καταγράφεται και η άποψη ότι ο διευθυντής δεν μπορεί να λειτουργήσει ως 

καθοδηγητής στην σχολική μονάδα: ¨Όχι. Όχι με την έννοια του.. όσον αφορά τώρα το 

διδακτικό λέμε ε; Όχι¨ (Σ.4),¨Όχι πάντα. Εξαρτάται από το χαρακτήρα και την προσωπικότητα 

του διευθυντή¨ (Σ.8), ̈ Όχι δεν το βλέπω έτσι¨ (Σ.15), ̈ Καθοδηγητής όσο αφορά στο εκπαιδευτικό 

κομμάτι αν δεν είναι της ίδιας ειδικότητας θεωρώ όχι. Διοικητικά όχι¨ (Σ.43),¨Σε λίγα θέματα 

για μένα. Υπάρχει η ατομική ευθύνη και από τη στιγμή που είσαι δημόσιος υπάλληλος διαβάζεις 

και μαθαίνεις¨(Σ.50) 

Η επόμενη ερώτηση στην οποία κλήθηκαν να απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί με βάση 

το πρωτόκολλο της συνέντευξης, η οποία ακολουθήθηκε, ήταν αν θεωρούν ότι πρέπει να είναι 

μέσα στα καθήκοντα τους να είναι γνώστες των αρμοδιοτήτων του διευθυντή και της 

νομοθεσίας που διέπει την λειτουργία του σχολείου και αν η απάντηση τους είναι θετική αν 

θεωρούν ότι είναι μέσα στις αρμοδιότητες του διευθυντή να τους ενημερώνει για αυτά τα 

θέματα 
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 Γενικά, θετικά στην ερώτηση απάντησαν ως εξής: ¨Είναι καλό σίγουρα, Ότι 

περισσότερο ξέρει κανείς καλό είναι. Τώρα αν πρέπει να τα ξέρει ο εκπαιδευτικός απαραίτητα 

γιατί. Για να δει αν τα κάνει ας πούμε καλά ο Διευθυντής; Ντάξει γενικά δεν είναι κακό.¨ (Σ.12) 

, ¨(παύση. Σκέφτεται).. Καλό είναι να γνωρίζουμε. Καλό θα ήταν να έχουμε μια επιμόρφωση για 

αυτά¨ (Σ.40) , ενώ πιο συγκεκριμένα και σχετικά με την ¨πηγή ¨της ενημέρωσης, ο ίδιος ο 

εκπαιδευτικός παρουσιάζεται κατά πλειοψηφία να οφείλει να αναζητήσει την γνώση για την 

διοίκηση και την νομοθεσία όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των ερωτώμενων: ¨Πιστεύω 

ότι ναι. Θα πρέπει να γνωρίζω τις αρμοδιότητες του για να ξέρω και τα δικαιώματα μου λογικά… 

όταν περνούν τα χρόνια και αποκτάς εμπειρία σίγουρα είναι δική σου ευθύνη το να ενημερωθείς.¨ 

(Σ.3), ¨ ¨Αν όχι όλα, τα περισσότερα ναι….. και από ατομική πρωτοβουλία¨(Σ.9), ¨….. Θα πρεπε 

.Μόνος σου πρέπει να τα μάθεις αυτά. Να ενδιαφερθείς, να ψαχτείς …(Σ.14), ¨…Τους νόμους 

είναι υποχρέωση μου να τους ξέρω εγώ ….¨ (Σ.15),  

Στη συνέχεια ο διευθυντής ως πηγή ενημέρωσης για το συγκεκριμένο θέμα, συναντάται 

σε αναφορές όπως: ¨…..Βεβαίως, να ενημερώνει ο διευθυντής για αυτά που πρέπει να 

ενημερώνει. Δεν είναι ανάγκη ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει την κάθε λεπτομέρεια, αλλά κάποια 

πράγματα νομίζω ότι πρέπει να ενημερώνει, και μου έχουν τύχει εμπειρίες διευθυντών που μας 

ενημερώνουν σε γενικές γραμμές¨ (Σ.1) ¨..Ο Διευθυντής πρέπει να μας ενημερώνει αλλά να χει 

συναινέσει σε αυτό ο σύλλογος δηλαδή αν δεν θέλει να μην το κάνει και… αυτό¨ (Σ.39 ¨εντάξει 

μέχρι ένα σημείο. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Επειδή οι νόμοι αλλάζουν συνέχεια θα 

έπρεπε να μας το λέει ο διευθυντής.¨ (Σ.48) 

 Επίσης αρκετά συχνά συναντώνται στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών τα σεμινάρια 

και οι επιμορφωτικές ημερίδες αλλά και η ενδοσχολική επιμόρφωση που μπορεί να 

διοργανώσει κάποιος επίσημος φορέας για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα 

γραφειοκρατίας και διοίκησης: ¨ ¨Φυσικά ναι αλλά να είναι επίσημο. Κάποιος φορέας ας πούμε¨ 

(Σ.13), ¨ ¨Αυτά που αφορούν εμάς όμως θα πρέπει να τα ξέρουμε. Και σεμινάρια θα μπορούσαμε 

να κάνουμε αν και εγώ πιστεύω ότι έτσι όπως είναι η τεχνολογία μπαίνει μόνος του και 

μαθαίνει¨(Σ.34), ¨..Κανονικά θα ΄πρεπε να χουμε μια επιμόρφωση άνωθεν και δεν εννοώ το 

διευθυντή αλλά στην ουσία ο ένας βοηθήσει τον άλλο ας πούμε τώρα θα πάρω εγώ το 

πρωτόκολλο θα με βοηθήσει αυτός που το είχε πριν¨ (Σ.47) ή ακόμα πιο συγκεκριμένα και από 

το γραφείο της Β/θμιας Εκπαίδευσης: ¨Ναι λίγο νομίζω ότι είναι καλό να γνωρίζουμε. Τώρα με 

λεπτομέρειες δεν γνωρίζουμε αλλά συνήθως έχουμε και ενημέρωση πολύ καλή από τα γραφεία ( 

ενν. Β/θμια Εκπ/ση). Σε μένα έχει τύχει και ήτανε πολύ τυπικοί 2 διευθυντές και είχαμε απίστευτη 

ενημέρωση¨ (Σ.21) 



76 
 

Τέλος αναφέρονται πηγές γενικά από αλλού χωρίς να εξειδικεύεται το από πού ή και 

ακόμα εμπειρικά μέσα από τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών: ¨Θα τανε σωστό. Δεν 

ξέρω, αν είχα χρόνο να το κάνω αλλά θα ήταν σωστό να ξέρω. Θα μπορούσε και ο διευθυντής 

να με ενημερώσει, αν είχε το χρόνο αλλά και από κάπου αλλού¨ (Σ.26) 

Στον αντίποδα βέβαια υπάρχουν και οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών που θεωρούν ότι 

δεν υπάρχει λόγος να γνωρίζουν από διοίκηση, νομοθεσία και γραφειοκρατικές διαδικασίες: 

¨Νομίζω πως όχι. Αυτά θα έπρεπε να αφορούν το διευθυντή και τον υποδιευθυντή.¨ (Σ.6), ,¨Όχι. 

Δεν θα μπορούσα, διότι οι νόμοι είναι πάρα πολλοί, υπάρχουνε λεπτομέρειες και συχνά γίνονται 

αλλαγές τις οποίες εγώ πραγματικά δεν μπορώ να τις παρακολουθήσω¨(Σ.23¨Αυτά που αφορούν 

το διευθυντή και τα διοικητικά όχι. ¨ (Σ.34) ¨ ¨Όχι τι δουλειά έχω εγώ. Εγώ έχω άλλη δουλειά 

να κάνω. Αν ήμουν διευθυντής θα τα ξερα¨ (Σ.42),  

Στην τελευταία ερώτηση της πρώτης ενότητας της ανά χείρας ερευνητικής διαδικασίας, 

οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να καταθέσουν την άποψη τους στο αν συνάντησαν διευθυντές που 

ήταν περιχαρακωμένοι στα διοικητικά τους καθήκοντα ή αν ήταν ανοιχτοί στο σύλλογο 

διδασκόντων  

Βοηθητικοί και ανοιχτοί διευθυντές αναφέρονται να συναντήθηκαν από 

εκπαιδευτικούς, στις περισσότερες περιπτώσεις: ¨Ευτυχώς εγώ όχι. Δεν βρήκα διευθυντές να 

περιορίζονται στα διοικητικά τους καθήκοντα¨ (Σ.1), ¨Βοήθησαν. Συνήθως η πλειοψηφία έχει 

βοηθήσει ναι.¨(Σ.2), ¨ ¨Όχι. Ισα- ισα το αντίθετο. Οι διευθυντές μπερδεύουν αυτό το πράγμα και 

θέλουν να είναι μέσα σε όλα γιατί νομίζουν ότι κάτι θα χάσουν από την εξουσία τους που έχουν 

μες το σύλλογο αν αφήσουν τα θέματα να τα χειριστούν οι συνάδελφοι¨ (Σ.25), ¨Όχι οι διευθυντές 

που συνάντησα εγώ ήταν πάντα ανοικτοί¨, ¨Όχι, όχι υπάρχουν πολύ καλοί¨ (Σ.33),  

Στον αντίποδα συναντώνται διευθυντές περιχαρακωμένοι στα διοικητικά τους 

καθήκοντα: ¨Συνήθως έχουν τόση πολύ δουλειά στο γραφείο που δεν.. Εκτός αν πας εσύ να 

ζητήσεις κάτι πολύ συγκεκριμένο, αυτό έχει συμβεί ας πούμε να ζητήσω εγώ κάτι πολύ 

συγκεκριμένο, ναι να με βοηθήσουν αλλά κατά τα άλλα δεν έχουν και το χρόνο¨(Σ.6), 

¨Περιχαρακωμένοι. Ακριβώς. Μόνο το διοικητικό κομμάτι και τίποτε άλλο, ακόμα και αν ζήτησα 

βοήθεια¨ (Σ.8), ¨Ναι είδα και περιχαρακωμένους¨(Σ.19),¨ ενώ υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που 

απάντησαν ότι συνάντησαν και τις δύο κατηγορίες διευθυντών στην μέχρι τώρα 

επαγγελματική τους ζωή και οι απαντήσεις τους υπερέχουν αριθμητικά: ¨Απ΄ όλα. ‘Έχω 

περάσει αρκετά σχολεία και έχω συναντήσει και τις δυο περιπτώσεις¨ (Σ.11), ¨Άλλοι κι άλλοι. 

Υπήρξαν διάφοροι. Γενικά δεν νομίζω ότι κλείνονται στα διοικητικά καθήκοντα και τέλος. 

Νομίζω ότι θέλοντας και μη ανακατεύονται και στην εκπαιδευτική διαδικασία¨(Σ.15), ¨Ανοιχτοί 

δεν ήταν όλοι σίγουρα. Υπάρχουν και αυτοί που θεωρούν ότι κάνουν κουμάντο στο σχολείο, ότι 
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αυτοί έχουν τον τελικό λόγο. Υπήρχαν όμως και αυτοί που βοηθάνε¨ (Σ.35), ¨Και το ένα και το 

άλλο. Συνήθως βέβαια δεν είναι το πρόβλημα.. Και αυτό και το άλλο ....¨(Σ.39), ¨Βρήκα και τα 

δύο¨ (Σ.41), ¨¨Τα χω δει όλα. Και τα άκρα και τα μέσα και όλα¨ (Σ.42),  

ΑΞΟΝΑΣ 2: Peer learning- Ομότιμη μάθηση 

Σχετικά με το δεύτερο ερευνητικό άξονα της ανά χείρας μελέτης οι ερωτήσεις που 

τέθηκαν στους εκπαιδευτικούς είχαν να κάνουν με την διαδικασία της ομότιμης μάθησης (peer 

learning). Στην ενότητα αυτή δόθηκε στους εκπαιδευτικούς σε ένα χωριστό κομμάτι χαρτί μια 

υπόθεση εργασίας (vignette), την οποία κλήθηκαν να σχολιάσουν με τις ερωτήσεις που 

ακολούθησαν. Στον γενικότερο σχολιασμό της πρακτικής που αναγράφονταν Θετικοί ή θετικά 

διακείμενοι προς την πρακτική υπήρξαν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί και δήλωσαν: ¨εεε… 

Νομίζω ότι είναι καλό, γιατί βοηθάει ίσως σε κάποια θέματα που εμείς δεν έχουμε ας πούμε.. 

μας ξεφεύγουν μέσα στην τάξη και είναι καλό νομίζω να υπάρχει πολυφωνία.¨ (Σ.2), ¨…Εντάξει 

δεν θα τανε κακό¨(Σ.43) ¨Το βρίσκω πολύ ωραίο. Συμφωνώ. Ένας συνάδελφος που μπορεί να 

τα κάνει καλά αυτά μπορεί να μεταδώσει τη γνώση¨(Σ.48), ¨  

Στη συνέχεια διστακτικοί ή επιφυλακτικοί φάνηκαν κάποιοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 

δήλωσαν ότι είναι θετικοί αλλά με προϋποθέσεις ή άλλοι ότι την θεωρούν, προβληματική για 

κάποιους λόγους ή και όχι αντιπροσωπευτική., Εεε..( διστάζει) .Δεν ξέρω πως θα το δεχτεί 

εκείνη τη στιγμή ο εκπαιδευτικός που θα βρίσκεται στην τάξη και θα κάνει μάθημα…..(Σ.6), , 

¨Σε θεωρητικό επίπεδο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σε πρακτικό επίπεδο εεε… θα μπορούσε να 

γίνει. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί εε... Δηλαδή με κάποια επιφύλαξη, γιατί μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και εναντίον κάποιου¨(Σ.13), ¨Θεωρώ ότι για το συνάδελφο θα ήταν πολύ 

αγχογόνο να έχει από κάτω τους υπόλοιπους. Θεωρώ ότι είναι πολύ άβολο για αυτόν που κάνει 

μάθημα. Από την άλλη είναι πολύ χρήσιμο, γιατί θεωρώ οι συνάδελφοι έχουν την ικανότητα να 

κρίνουν γιατί έχουν την εμπειρία μέσα από την τάξη και τα βιώματα, αλλά μου φαίνεται λίγο 

ουτοπικό¨ (Σ.27) ¨Ναι.. εδώ είναι ένα κρίσιμο ζήτημα σε σχέση με το αν.. Τι μπορούμε να 

κάνουμε σε σχέση μ΄ αυτά. Εγώ είμαι δεκτικός αρκεί αυτό να μην πάρει μια μόνιμη μορφή. Αυτό 

να γίνεται στα πλαίσια όπου το κυρίαρχο όργανο να είναι ο σύλλογος, όχι αυτό το πράγμα να 

μπαίνει σε μια τυπική εκδοχή πρακτικού και το να αποστέλλεται στο υπουργείο ¨(Σ.39). 

Υπήρχαν βέβαια και οι απόψεις των εκπαιδευτικών που δήλωσαν αρνητική στάση 

απέναντι σε αυτό που διάβασαν ¨ ¨Εγώ δεν θα το θελα. Ούτε να μια παρατηρητής, ούτε να μαι 

την ώρα του μαθήματος¨ (Σ.15), ¨Δε μ΄ αρέσει. Δεν είναι ωραίο¨ (Σ.22 ¨ε το σχόλιο είναι ότι εγώ 

δεν συμφωνώ με την πρακτική αυτή γιατί νομίζω ότι.. εεε… απέναντι στους συναδέλφους να 

παρακολουθούν την συμπεριφορά σου είσαι εντελώς διαφορετικός στην τάξη. Δεύτερον είναι 
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ακόμα χειρότερο ότι είναι συνάδελφοι του ίδιου σχολείου οπότε είσαι σε καθημερινή τριβή. Αν 

ήταν συνάδελφοι που να μην είχες καθημερινή επαφή ίσως να ταν πιο αποτελεσματικό¨ (Σ.41). 

Στην επόμενη ερώτηση οι εκπαιδευτικοί που ερωτήθηκαν κλήθηκαν να απαντήσουν 

στο αν έχουν συναντήσει τη συγκεκριμένη πρακτική στα σχολεία που εργάστηκαν μέχρι 

σήμερα. 

 Πέρα από κάποιους που απάντησαν θετικά, ότι το έχουν συναντήσει σε ΠΕΚ, ως 

διδασκαλία από τους Συμβούλους, σε ιδιωτικό σχολείο ή σαν δειγματικές διδασκαλίες: 

¨Βεβαίως ήταν για να επιμορφωθούνε άτομα που ήταν στα ΠΕΚ και είχα παρακολουθήσει και 

γω και μου ‘ κανε πάρα πολύ καλό¨,(Σ.1), ¨ ¨….Σε περιπτώσεις που ερχόταν ίσως κάποιοι 

σύμβουλοι, που θέλαν να μας κάνουν μια υποδειγματική διδασκαλία κλπ σαν επιμόρφωση, ναι 

(Σ.31, ¨….Το χω συναντήσει μόνο στα ωδεία¨(Σ.42)¨…..Μόνο ως φοιτήτρια και στο ΙΕΚ ως 

εκπαιδεύτρια¨ (Σ.47), καταγράφηκαν κυρίως αρνητικές απαντήσεις ως εξής: ¨Όχι. Ποτέ.¨(Σ.2), 

¨Όχι, όχι¨(Σ.3), ¨ ¨Όχι. Το χω ζήσει μόνο σε βιωματικό σεμινάριο μόνο που είχα πάει μια 

φορά¨(Σ.6), ¨ ¨΄Όχι, όχι πουθενά, πουθενά¨ (Σ.34), ¨ ¨Όχι δεν το χω συναντήσει¨ (Σ.45). 

Ακολουθεί ερώτηση, η οποία καλείται να ανιχνεύσει τη στάση των εκπαιδευτικών 

απέναντι στο να θεσμοθετηθεί η συγκεκριμένη πρακτική. 

Αρκετά θετικές εκφράζονται απόψεις της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών ως εξής: 

¨Θα συμφωνούσα ναι. Νομίζω ότι βοηθάει¨(Σ.2), ¨ ¨Θα συμφωνούσα¨ (Σ.24), ¨Ναι εγώ ναι. Θα 

ήθελα πολύ να γίνεται αυτό¨(Σ.25), ¨ε δεν είμαι αντίθετος¨ (Σ.44), ¨Εγώ αν ήτανε θα συμμετείχα. 

Δεν ξέρω αν θα το πρότεινα αλλά αν θα ίσχυε θα συμμετείχα¨ (Σ.45), ενώ υπό προϋποθέσεις και 

διστακτικά ίσως το δέχονταν κάποιοι εκπαιδευτικοί:¨ ¨εεε δίκοπο μαχαίρι λίγο. Δίκοπο μαχαίρι 

γιατί δεν ξέρω κατά πόσο θα μετρήσει στην αξιολόγηση αυτό, αυτό είναι που με προβληματίζει. 

Αυτό. Ότι είναι χρήσιμο είναι. Δεν το κρύβω.¨(Σ.1), ¨ ¨Μμ.. Να θεσμοθετηθεί... Ναι καλό θα 

ήταν. Βέβαια να το δούμε λίγο και σε πειραματικό στάδιο, να το βιώσω λιγάκι, γιατί πάντα παίζει 

ρόλο με τι σκεπτικό. Αν το συνδέσουν αυτό π.χ. με την αξιολόγηση και μπορεί να λειτουργήσει 

σε αυτό το πλαίσιο, μπαίνουν διάφορα πραγματάκια που μπορεί να θεωρηθεί ότι τα συζητάμε. 

Οπότε πρέπει να το δούμε λιγάκι¨(Σ.33), ¨Καλό αν τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις ναι¨ (Σ.35). 

Τέλος καταγράφονται και οι απόψεις αυτών που είναι αρνητικοί στο να θεσμοθετηθεί 

η συγκεκριμένη πρακτική: ¨εεεε..( Παύση) .εεε.. Δεν νομίζω ότι θα΄ταν μια καλή 

διαδικασία¨(Σ.4), ¨Είμαι επιφυλακτική¨(Σ.7), ¨Όχι. Είμαι αρνητικός στο να γίνει κανόνας, στο 

να γίνει υποχρέωση, είναι αποδοτικό μόνο όταν γίνεται με επιθυμία, με προαίρεση γιατί τότε 

είναι και οι εκπαιδευτικοί σε ετοιμότητα μάθησης. Άμα τους πούνε θα κάνεις αυτό, ανεξάρτητα 

από τις άλλες συνθήκες, το πρόγραμμα, την υλη τους και την επιθυμία να συμμετέχει για τους 
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προσωπικούς τους λόγους θα αποτύχει¨ (Σ.11), ¨Αρνητική¨ (Σ.41), ¨Δεν θεωρώ ότι θα απέδιδε¨ 

(Σ.46) 

Στην επόμενη ερώτηση οι εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν αν θεωρούν ότι η εφαρμογή 

αυτής της πρακτικής θα βοηθούσε την επαγγελματική τους εξέλιξη. Στην ερώτηση αυτή 

θετικές απόψεις υπερτέρησαν των υπολοίπων και αποτυπώθηκαν στις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών ως εξής: ¨Θα βοηθούσε πιστεύω, ναι¨(Σ.2), ¨Ναι, ναι¨(Σ.5¨Ναι ναι ναι. Και σε 

μένα πιστεύω και σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Γιατί επειδή είναι καθαρά προσωπική υπόθεση 

του καθενός η τάξη είναι ωραίο να βλέπεις τις διαφορετικές προσεγγίσεις, γιατί ποτέ δεν έχεις 

μπει σε άλλη τάξη. Να κλέψεις και κάτι να εμπλουτίσεις και το δικό σου ας 

πούμε¨(Σ.34),¨Θεωρητικά ναι.. Πρακτικά εξαρτάται αλλά.. Δηλαδή και εκεί που το κάνουνε 

υπάρχουν τα αρνητικά . Ας πούμε δεν ήταν απαραίτητο να το θέλει ο εκπαιδευτικός¨ (Σ.35) 

Αρνητικά ως προς την σύνδεση της εφαρμογής αυτής της πρακτικής και της 

επαγγελματικής τους εξέλιξης, εκφράστηκε μια μερίδα εκπαιδευτικών: ¨Είναι χρήσιμο, αλλά 

ότι ανοίγει προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης όχι. Ε όχι δεν βοηθάει. Είναι πολύ χρήσιμο και 

για αυτόν που παρουσιάζει και για αυτόν που παρακολουθεί αλλά δεν θα χρησιμοποιούσα καν 

τη λέξη εξέλιξη¨(Σ.11), ¨Όχι, όχι¨ (Σ.15), ¨ εεε.. όχι δεν θα βοηθούσε¨ ¨ εεε.. όχι δεν θα 

βοηθούσε¨(Σ.40), ενώ θετικοί αλλά υπό προϋποθέσεις εμφανίστηκαν άλλοι: ¨Πιθανόν αλλά 

χρειάζονται πολλά πράγματα σαν προϋποθέσεις για να μπορεί αυτό να λειτουργήσει και 

βοηθητικά¨(Σ.7) ¨Κοίταξε να δεις.. Προφανώς θα μου έδινε σίγουρα κάτι παραπάνω. Όταν 

παρακολουθείς οποιονδήποτε άλλο συνάδελφο να κάνει μάθημα, κάτι θα κερδίσεις σίγουρα. Κάτι 

το οποίο εσύ δεν το έχεις σκεφτεί. Δεν υπάρχει θέμα. Απλά επιμένω να είναι σε πραγματική 

συνθήκη. Ούτε ιδιαίτερη προετοιμασία ούτε τίποτα. Όπως κάνεις το μάθημα έτσι¨ (Σ.9), ¨Ναι αν 

ξεπεράσουμε το κομμάτι του πόσο δύσκολο είναι να σε κρίνουν οι συνάδελφοι σου να κάνεις 

μάθημα, μπροστά τους, αυτό, θα βοηθούσε ναι¨(Σ.27), 

Στην τελευταία ερώτηση της ενότητας οι εκπαιδευτικοί καλούνται να απαντήσουν στο 

κατά πόσο θεωρούν ότι οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των συναδέλφων σε μια σχολική 

μονάδα, θα ευνοούσαν την ανάπτυξη της συγκεκριμένης πρακτικής. Θετικά απάντησε μια 

μερίδα εκπαιδευτικών ως εξής: ¨Ε σίγουρα. Σίγουρα¨ (Σ.20), ¨Ναι δεν έχουμε νομίζω θέμα. Δεν 

υπάρχει θέμα¨(Σ.21), ¨Ναι νομίζω πως ναι¨ (Σ.24), ¨Όχι σίγουρα θα το βοηθούσε γιατί θα 

έρχονταν και οι συνάδελφοι πιο κοντά ,ανταλλάσσοντας απόψεις για τα παιδιά , τους μαθητές 

και θα βοηθούσαν ο ένας τον άλλο¨(Σ.30), ¨Ναι δηλαδή είναι το κλειδί. Άμα ας πούμε οι σχέσεις 

είναι ανοιχτές είναι καλό αυτό να γίνεται γιατί μαθαίνεις και παίρνεις και δίνεις. Όταν υπάρχει 

θέμα δεν μπορεί να γίνει αυτό¨(Σ.32), ¨Σίγουρα. Αν τον έχεις εμπιστευτεί από πριν θα σου είναι 

πολύ εύκολο να εκτεθείς στον άλλο. Να έχεις όμως καλές σχέσεις από πριν¨ (Σ.47), ¨Πάρα πολύ. 
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Μόνο με σωστές σχέσεις γίνεται. Δηλαδή είναι προϋπόθεση¨(Σ.50), ενώ παρατηρούνται και 

κάποιοι διστακτικοί ή που θεωρούν ότι υπό προθέσεις θα μπορούσε να ευνοείται η 

συγκεκριμένη πρακτική από τις σχέσεις των συναδέλφων μεταξύ τους: ¨Νομίζω, ότι εντάξει, 

.εξαρτάται. Γιατί υπάρχουνε σύλλογοι, στους οποίους οι συνάδελφοι κοιτάει να βγάλει ο ένας το 

μάτι του αλλουνού, οπότε δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό. Υπάρχουν όμως σύλλογοι που 

είναι δεμένοι και όχι μόνο της ίδιας ειδικότητας, αλλά και διαφορετικών ειδικοτήτων συνάδελφοι 

μπορούν να συνεργαστούν για να δώσουν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Θα μπορούσε φυσικά ναι 

αν η περιρρέουσα ατμόσφαιρα το επιτρέπει, θα μπορούσε να λειτουργήσει¨(Σ.3), ¨Κοίταξε να 

δεις. Εγώ θεωρώ ότι θα αισθάνομαι πολύ πιο άνετα να έρθει συνάδελφος, με τον οποίο έχω μια 

σχέση καλή και να παρακολουθήσει παρά να ΄ρθει κάποιος που δεν τον ξέρω. Νομίζω ότι 

ευνοείται αλλά βέβαια και εφόσον έχεις και καλές σχέσεις με τον συνάδελφο¨(Σ.31), ¨Και πάλι 

εξαρτάται. Χωρίς καλή σχέση μεταξύ των συναδέλφων δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει¨(Σ.43)  

Τέλος καταγράφονται με πλειοψηφία οι αρνητικές απαντήσεις ως εξής: ¨ ¨Νομίζω ότι 

είναι περίεργες οι ισορροπίες. Δηλαδή στην πράξη.. Ενώ σαν ιδέα με βρίσκει πολύ σύμφωνη και 

θεωρώ ότι θα μας βοηθούσε να βελτιωθούμε, προϋποθέτει και μια ανεξαρτησία, μια 

αντικειμενικότητα από μέρους μας που δεν ξέρω αν είμαστε αρκετά ώριμοι να την έχουμε¨(Σ.13) 

¨Ναι, ναι. Κοίταξε να δεις. Δεν θα μου καλοφανεί φαντάζομαι ξαφνικά, αν εμένα μου ρθουνε 5-

6 να μου πούνε να μπούμε αλλά είναι η πρώτη κρυάδα…¨(Σ.14) ¨ ¨Θα την μπλόκαρε. 

Περισσότερο θα μπορούσε να το δει ανταγωνιστικά και ως αφορμή για να ασκήσεις κριτική. 

Αμφισβήτηση¨(Σ.38), ¨Όχι εννοείται¨ (Σ.41),  

ΑΞΟΝΑΣ 3: Ο μέντορας στο σχολείο 

Στην τελευταία ενότητα της ανά χείρας μελέτης ερευνήθηκε το θέμα του μέντορα στο 

σχολείο και ξεκινώντας από την πρώτη ερώτηση της, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 

ερωτήθηκαν, αν γνωρίζουν να υπάρχουν στα σχολεία εκπαιδευτικοί που βοηθούν τους 

νεότερους συναδέλφους τους σε κάποια θέματα και αν ναι σε ποια και με ποιόν τρόπο 

Θετικές απαντήσεις καταγράφηκαν ως εξής: ¨… ναι υπάρχουν άνθρωποι να σε βοηθήσουν 

να σε κατευθύνουν στην δουλειά σου και με πολύ διακριτικό τρόπο. ‘Έχω συναντήσει αρκετούς 

τέτοιους ανθρώπους. Ναι.¨(Σ.11) ,¨Βεβαίως ναι¨ (Σ.17), ¨Ναι σε όλα τα σχολεία νομίζω ότι 

μπορεί να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.(Σ.32), ¨Ναι υπάρχουν…(Σ.36), ¨Ναι όλοι οι 

συνάδελφοι… βοηθούν¨ (Σ.37), ¨Νομίζω ότι είναι μια πάγια τακτική όλοι το κάνουμε…..(Σ.48), 

ενώ κάποιοι στις απαντήσεις τους εστιάζουν την άτυπη μορφή αυτής της βοήθειας : ¨Υπάρχουν 

άτυπα. Πάντα δηλαδή οι μεν βοηθούν τους δε.. (Σ.13), ¨..Μόνο ανεπίσημα οι παλαιότεροι 

συνάδελφοι του αντίστοιχου κλάδου¨ (Σ.41),. 
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Αναλυτικότερα οι θετικές απαντήσεις που καταγράφονται αφορούν αρχικά θέματα 

σχετικά με την ύλη, το διδακτικό αντικείμενο, και σε θέματα ειδικότητας, που παρατηρείται 

πλειοψηφικά από τις απαντήσεις των ερωτώμενων, ότι δίδεται βοήθεια από τους συναδέλφους: 

¨…για το πώς θα κάνουν τα διαγωνίσματα, για την ύλη κλπ¨ (Σ.12),¨…μπαίνουμε μαζί στο 

εργαστήριο ας πούμε. Το χω κάνει μια φορά, το χω κάνει και παλιότερα και θα το ξανακάνω. 

Και παλιά ήταν μια συνάδελφος που δεν είχε κάνει ποτέ φυσική και έπρεπε να κάνει φυσική. Και 

έμπαινα κάθε ώρα μαζί της..¨(Σ.14), ¨.. Με σημειώσεις, ανταλλαγή απόψεων¨ (Σ.19),¨.. Στην 

ύλη..¨(Σ.48) 

Επίσης θέματα διοίκησης, γραφειοκρατίας και νομοθεσίας παρουσιάζονται ως τομείς που 

οι νεότεροι εκπαιδευτικοί δέχονται βοήθεια από τους πιο έμπειρους: ¨Κατ΄ αρχήν ξεκινάμε 

πρώτα από τα διοικητικά, που οι νεότεροι συνάδελφοι δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν,(Σ.3). 

¨….Και στη γραφειοκρατική διαδικασία…(Σ.15),¨…Σε γνώσεις στα γραφειοκρατικά…¨ (Σ.47), 

¨..στη νομοθεσία..¨(Σ.48). 

Έπειτα η διαχείριση των κρίσεων και της συμπεριφοράς μαθητών και των σχέσεων με 

τους γονείς είναι οι τομείς που αναφέρονται σαν σημεία όπου οι νεοδιόριστοι λαμβάνουν 

βοήθεια από τους πιο έμπειρους: ¨..κυρίως σε θέματα συμπεριφοράς και διαχείρισης 

γονέων..¨(Σ.5), ¨..στη συμπεριφορά των παιδιών γιατί κάθε περιοχή έχει και τις ιδιαιτερότητες 

της..¨(Σ.21), ¨…πως μπορούν να διαχειριστούν καταστάσεις, γίνεται μια ενημέρωση για τα 

περιστατικά της τάξης τους δύσκολους μαθητές, τις δύσκολες περιπτώσεις πως μπορούμε να τους 

διαχειριστούμε, για το τι έχει ο καθένας από πίσω του..¨(Σ.27), ¨..στο επίπεδο της τάξης.. σε 

επαφές με γονείς κλπ..¨(Σ.48) 

Γενικά σε ό,τι αφορά στην λειτουργία του σχολείου και στον τρόπο που ήδη δουλεύει η 

σχολική μονάδα και αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί στις απαντήσεις τους για την βοήθεια που 

παρέχεται στους νεότερους συναδέλφους: ¨…Σε πολλά θέματα. Και στο πως λειτουργούσε η 

συγκεκριμένη σχολική μονάδα, σε πολλά¨(Σ.18) ¨…εμείς δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο αν 

θέλεις βοήθεια ας πούμε κάποια στιγμή κλπ και κάποιοι τους απευθύνονται¨(Σ.33),¨..Σε 

πρακτικά ζητήματα. Αιθουσών, μαθητών κλπ..¨(Σ.42) 

Σε σχέση με την προσαρμογή στην τοπική κοινωνία και την ομαλή ένταξη στο κοινωνικό 

σύνολο των συναδέλφων που έρχονται για πρώτη φορά στο σχολείο παρατηρούνται αναφορές 

στις απαντήσεις των ερωτώμενων ως εξής: ¨.. επειδή είμαι αναπληρώτρια, θα σταθώ σ΄ αυτό 

ότι υπάρχει πάρα πολύ βοήθεια από ανθρώπους για να βρεις σπίτι, να ενταχθείς ομαλά στο 

κοινωνικό σύνολο αλλά και στο παρεάκι να σε καλέσουν , να σε φροντίσουνε..¨(Σ.34),¨…και 

πρακτικά συναδέλφων που έρχονται από άλλα μέρη της Ελλάδας και θέλουνε πληροφορίες και 

θέλουνε κάποια καθοδήγηση για το πώς θα κινηθούνε¨ (Σ.44) 
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Τέλος καταγράφηκαν και οι αρνητικές απόψεις των εκπαιδευτικών που δεν θεωρούν ότι 

υπάρχουν εκπαιδευτικοί στο σχολείο που βοηθούν τους νεότερους συναδέλφους: ¨Εγώ δεν έχω 

συναντήσει μέχρι τώρα κανέναν.¨(Σ.6), ¨Δεν υπάρχουν και μόνο, αν ζητήσει κανείς. Αν έχει 

δηλαδή το θάρρος, την άνεση να ζητήσει από κάποιον βοήθεια. Ειδάλλως δεν 

υπάρχουν¨(Σ.20),¨..κάποιοι ενδεχομένως δεν μπαίνουν στη διαδικασία¨(Σ.43), ¨εγώ προσπαθώ 

να το κάνω παρόλο που δεν το χω συναντήσει στην πορεία μου¨(Σ.45).  

Στην επόμενη ερώτηση οι εκπαιδευτικοί του δείγματος κλήθηκαν να απαντήσουν στο πως 

αντιλαμβάνονται τον επιμορφωτικό τους ρόλο απέναντι στους άλλους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου. Αν μπορούν δηλαδή να επιμορφώσουν με κάποιο τρόπο τους συναδέλφους τους ή 

να επιμορφωθούν από αυτούς 

Με πλειοψηφία καταγράφονται οι απαντήσεις των ερωτώμενων που θεωρούν ότι δεν 

έχουν επιμορφωτικό ρόλο ή ότι έχουν αλλά υπό προϋποθέσεις: ¨Δεν υπάρχει. Και από τη στιγμή 

που είναι θέση ομότιμη η έννοια της επιμόρφωσης από τον ομότιμο χρήζει 

διασάφησης..¨(Σ.11),¨Τι επιμορφωτικό ρόλο να χω.. Δεν είναι επιμορφωτικός ρόλος... 

«Συνάδελφε πες μου τι θες να σε βοηθήσω». Όχι εγώ είμαι παλιός να σου πω τι θα κάνεις. Δεν 

θεωρώ ούτε επιμορφωτικό ρόλο ότι έχω, ούτε και θέλω να χω τέτοιο ρόλο¨(Σ.15), ¨Δεν θεωρώ 

ότι έχω επιμορφωτικό ρόλο απέναντι στους συναδέλφους μου. Εντάξει μπορώ να πω δυο 

πράγματα… αλλά μόνο επικουρικά και μόνο αν μου ζητηθεί ουσιαστικά. Δεν θα επέμβω, αν δεν 

μου ζητηθεί ¨(Σ.22),¨.. πρέπει να είναι δεκτικός και ο άλλος¨(Σ.25), ¨επιμορφωτικό; Είναι πολύ 

λεπτές αυτές οι ισορροπίες. Κοίτα μπορεί κάποιος για το καλό των παιδιών να πει κάτι και ο 

συνάδελφος να το εκλάβει στραβά. Άρα για ποιόν λόγο να γίνει όλη αυτή η διαδικασία;¨(Σ.40), 

¨δεν έχω τέτοιο ρόλο.¨(Σ.41), ¨Είναι δύσκολο σαν θέμα γιατί μπαίνουν μέσα οι προσωπικές 

σχέσεις ενώ δεν θα ‘ πρεπε και η επιμόρφωση έχει πάντα και μια υποβόσκουσα σημασία του 

ποιος θα είναι επιμορφωτής και ποιος αναμορφούμενος και κει πάνω μπαίνει το προσωπικό 

στοιχείο και κει πάνω νομίζω ότι χαλάει η ουσία. Σε μια σχολική μονάδα που όλοι γνωρίζονται 

μεταξύ τους και έχουν οι αντιπάθειες και οι συμπάθειες εδραιωθεί ανεξάρτητα του αντικειμένου, 

νομίζω ότι δεν προχωράμε παρακάτω¨( Σ.49). 

Στην συνέχεια και σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς που θεωρούν ότι μπορούν να έχουν 

κάποιου είδους επιμορφωτικό ρόλο στη σχολική μονάδα υπήρξε αναφορά σε πρακτικά και 

διαδικαστικά θέματα της λειτουργίας του σχολείου ή και σε γραφειοκρατικά θέματα και 

θέματα νομοθεσίας ως τομείς στους οποίους μπορούν να επιμορφώσουν ή να επιμορφωθούν: 

¨Στο ύφος, στη λειτουργία του σχολείου στο.. Γιατί το κάθε σχολειό είναι μια μονάδα ξεχωριστή 

έχει ιδιαιτερότητες…¨(Σ.16),¨…απλά θα αφορά περισσότερο θέματα που αφορούν στη λειτουργία 

του σχολείου..¨(Σ.45), ¨Όσο μπορώ κυρίως στους νέους προσπαθώ.. ή με το τι δικαιούνται. Για 
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τις υποχρεώσεις είναι δουλειά του διευθυντή¨ (Σ.50), καθώς και σε βοήθεια και καθοδήγηση 

από τους πιο παλιούς στους νεότερους: εεε.. λειτουργείς βοηθητικά όπου το χρειάζεται… όπου 

χρειάζεται βοήθεια, μια καθοδήγηση..¨(Σ.7),¨..Να δώσω κάποιες κατευθύνσεις πάνω σε αυτά 

που κάνω εγώ ναι…¨(Σ.12), ¨..Καθοδηγώ αν χρειαστεί ..¨(Σ.13), ¨Με μια καθοδήγηση..¨ 

(Σ.37),¨…Πιστεύω, αν ερχόταν ένας συνάδελφος της ίδιας ειδικότητας θα χρειαζόταν μια αρχική 

καθοδήγηση, θα έπρεπε θεωρώ θα ΄τανε χρέος μου να βοηθήσω¨ (Σ.43), ενώ στο ίδιο πλαίσιο 

κινείται και η ανταλλαγή απόψεων καθώς και οι συμβουλές που προσφέρουν οι πιο έμπειροι 

στους νεότερους: ¨εεε. Κυρίως μέσα από τις εμπειρίες του και την ανταλλαγή απόψεων 

νομίζω…¨(Σ.33),¨..Συζητάμε με συναδέλφους, δίνω , μου δίνουν, συζητάμε πάρα πολύ¨ (Σ.35),¨.. 

μια να καλύψω ερωτήσεις που θα έχει ο συνάδελφος..¨(Σ.37),¨…Για ανταλλαγή απόψεων¨ 

(Σ.38), ¨Δεν το χω σκεφτεί αυτό.. Μόνο με την εμπειρία μέσα από ..¨(Σ.44). 

Έπειτα η διδακτική διαδικασία και η διαχείριση της ύλης των μαθημάτων συναντώνται 

στις απαντήσεις των ερωτώμενων ως επιμορφωτικοί τομείς ως εξής: ¨… και σε θέματα 

διδακτικά βοηθάω και όσο μπορώ το κάνω¨ (Σ.9),¨… αλλά όσο αφορά και στα ίδια τα μαθήματα, 

τον τρόπο διδασκαλίας οπότε οι παλαιότεροι μπορούν και πρέπει να έχουν και τον τρόπο και τη 

διάθεση να βοηθάνε¨(Σ.10),¨… και από κει και πέρα συμβουλευτικά, το πώς διδάσκω εγώ ,σε τι 

εστιάζω, τι αφήνω. Σ΄ αυτό¨ (Σ.14), ¨..Να μοιράζουμε ασκήσεις ο ένας στον άλλο οι μαθηματικοί 

ή να βρούμε κάτι στο διαδίκτυο και να το δώσουμε ο ένας στον άλλο το κάνουμε..(Σ.20¨..με την 

εμπειρία μέσα από .. Τη διδακτική. Από όλα αυτά τα χρόνια που είμαι να τους επισημάνω την 

προσοχή σε ορισμένα πράγματα και σε ορισμένες ¨παγίδες¨ ας πούμε που μπορεί να πέσουνε όταν 

είναι νέοι¨ (Σ.44). 

Η διαχείριση των μαθητών και της τάξης γενικότερα συναντάται στις απαντήσεις των 

ερωτώμενων ως τομέας που θεωρούν ότι εμπίπτει στον επιμορφωτικό τους ρόλο απέναντι στο 

συνάδελφο τους: ¨..μπορεί να σου προτείνει κάποιους τρόπους για να προσεγγίσεις καλύτερα το 

μάθημα, τα παιδιά..¨(Σ.2) ¨Εννοείται θα βοηθήσω τους συναδέλφους όπου χρειάζεται με 

συμβουλές για την πειθαρχία, για την τάξη, πώς να σταθεί στην τάξη κλπ…¨(Σ.26), ¨.. σε θέματα 

πως χειριζόμαστε περιστατικά στην τάξη, ή πως διδάσκω εγώ κάτι να το κάνει ανάλογα, αν δεν 

μπορεί να περάσει κάτι σε ένα μαθητή, ε σ΄ αυτές τις περιπτώσεις…¨(Σ.27 ¨…Σε νέους που 

έρχονται μετά από μένα εγώ τους κατατοπίζω κυρίως στις συμπεριφορές των παιδιών, τι να 

προσέξουν κλπ¨(Σ.29 

Στην ερώτηση που ακολούθησε οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να καταθέσουν την άποψη τους 

σχετικά με το πώς θα τους φαινόταν να υπήρχε σε κάθε σχολείο ένας εκπαιδευτικός ανά 

ειδικότητα με υποχρεωτική παρουσία στο σχολείο που θα βοηθούσε με θεσμικό ρόλο τους 

άλλους. 
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 Με θετική πρόθεση παρουσιάστηκε μια μερίδα ερωτώμενων ως εξής: ¨Θα ήταν πολύ 

καλό. Ναι πιστεύω θα ήταν¨(Σ.1), ¨Το θεωρώ ναι πολύ χρήσιμο. Θα ήταν χρήσιμο¨ (Σ.2), ¨είναι 

εξαιρετική ιδέα. Σε ένα αξιοπρεπές ποσοστό νομίζω ότι θα βοηθούσε¨ (Σ.50), ενώ θετικοί αλλά 

υπό προϋποθέσεις εμφανίζονται οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους ως εξής: ¨Αν δεν 

έμπαινε μες την τάξη δεν ξέρει τι του γίνεται. Ξεκάθαρα. Αυτός που θα αναλάβει να βοηθήσει 

πρέπει να μπαίνει στην τάξη. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς διαφόρους συμβούλους να έρχονται 

να λένε πράγματα που είναι ανεφάρμοστα μέσα σε μια τάξη. Αν δεν μπαίνει μες την τάξη δεν 

μπορεί να βοηθήσει κανένας, κανέναν¨ (Σ.22), ¨Και δεν θα μπαίνει σε τάξη; Όχι αν δεν μπαίνει 

δεν τον θέλω¨ (Σ.34), ¨θα ήταν καλό αλλά θα μπορούσε να κάνει και κανονικά μάθημα¨ (Σ.35), 

¨Υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να ναι πολύ θετικό. Υπό προϋποθέσεις. Αυτή είναι η βασική 

επιφύλαξη¨ (Σ.36),Νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλό. Αρκεί να επιλεγεί ο κατάλληλος 

άνθρωπος¨(Σ.48). 

Επιφυλακτικοί παρουσιάστηκαν κάποιοι εκπαιδευτικοί ως εξής: ¨Επιφυλακτική. Πολύ 

επιφυλακτική. Υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας που δυστυχώς μπορεί να λειτουργήσει 

αντίθετα..¨(Σ.7), ¨ ¨Α να υπήρχε δηλαδή αυτό που λέμε μέντορας ας πούμε που να μπορείς να 

απευθύνεσαι μόνο για να ζητάς βοήθεια ή θα πρέπει να σε αξιολογεί κιόλας αυτό το πρόσωπο; 

Αν μιλάμε για βοήθεια από όπου και αν προέρχεται θεωρείται καλή. Αν όμως από πίσω 

κρύβονται και άλλοι παράμετροι..¨(Σ.12), ¨Δεν θα μπαίνει στην τάξη; Με προβληματίζει. Θα 

πρέπει όμως να μπαίνει στην τάξη. Στην τάξη θα πρέπει να γίνεται αυτό. Διότι εγώ θα μπορώ να 

του μεταφέρω, αλλά γλαφυρή εικόνα είναι αυτή που θα ζήσει, γιατί πολλές φορές τα λέμε αλλιώς 

και αλλιώς βγαίνουνε. Πάρα πολύ καλή η θεωρία αλλά δεν εφαρμόζεται. Η τάξη είναι ζωντανή. 

Έχεις ζωντανά πλάσματα. Δεν θα μου άρεσε να είναι ένας στάνταρ. Θα μου άρεσε να 

αναλαμβάνει αυτό το ρόλο εκ περιτροπής κάποιος από την ομάδα¨(Σ.33), ενώ τέλος αρνητικές 

απαντήσεις από ερωτώμενους που δεν συμφωνούν με την παρουσία ενός τέτοιου 

εκπαιδευτικού στο σχολείο καταγράφηκαν όπως παρακάτω: ¨ ¨Δεν θα μου άρεσε¨(Σ.17), ¨Το 

θεωρώ πολύ ιδεατό. Γιατί όταν δεν ενσωματωθείς και στην πράξη να το δείς στην τάξη πως 

γίνεται, πολύ ουτοπικό¨ (Σ.24), ¨Υπερβολή¨(Σ.43) 

Στην επόμενη ερώτηση οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα κλήθηκαν να 

απαντήσουν, αν γνωρίζουν τι είναι ο μέντορας και αν έχουν ποτέ κάτι ακούσει για αυτό. 

Σίγουροι ότι ξέρουν φάνηκαν στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί με απαντήσεις ως 

εξής: ¨Ναι. Είναι ο καθοδηγητής που συνήθως δεν… δεν έχει λειτουργήσει εδώ. έτσι; Νομίζω θα 

μπορούσε να λειτουργήσει εγώ τουλάχιστον θα ήθελα στα πρώτα μου βήματα να έχω κάποιον 

που να μου πει τα βασικά που να μπορώ να τον συμβουλευτώ να τον ρωτήσω και όλα αυτά τα 

σχετικά¨ (Σ.3), ¨¨Ναι. Είναι ο καθοδηγητής. Είναι αυτός, ο οποίος.. φαντάζομαι.. Εγώ πως το 
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αντιλαμβάνομαι. Είναι ένας άνθρωπος με εμπειρία., ένας άνθρωπος με κατανόηση, ‘ένας 

άνθρωπος με γνώσεις, με καλή διάθεση που θα βρίσκεται ανά πάσα ώρα και στιγμή δίπλα στον 

καθηγητή για να τον βοηθήσει πολύπλευρα στο εκπαιδευτικό του έργο σε όλους τους τομείς¨(Σ.8), 

¨Ναι, ναι¨(Σ.24), ¨Ναι ακουστά τον έχω¨ (Σ.34),¨ ¨Τι είναι ο μέντορας; Μέντορας είναι αυτός 

που σε καθοδηγεί. Ο καθοδηγητής σου κατά κάποιο τρόπο¨(Σ.40), ¨Ναι βέβαια¨(Σ.49), ¨Ναι το 

ξέρω¨(Σ.50)   

Με μια γενικότερη εικόνα και με πιο συγκεχυμένη άποψη για τον θεσμό καταγράφονται 

απαντήσεις εκπαιδευτικών ως εξής: ¨Μόνο από αυτό που έχουν κάνει κάποιες συναδέλφισσες 

που έχουν καλέσει μέσω τηλεδιάσκεψης σε κάποιον και τα παιδιά παρακολουθούν μέσω αυτού. 

Μέχρι εκεί ξέρω¨(Σ.14) ¨Νομίζω υπάρχει στο εξωτερικό¨(Σ.32), ¨Τι είναι ο μέντορας; Αυτός που 

δίνει συμβουλές; Μέχρι εκεί ξέρω. Έχει ρόλο στην εκπαίδευση;(Σ.35), ¨Το χω ακουστά σαν 

έννοια. Δεν μπορώ να πω ότι το χω ξεκαθαρισμένο¨ (Σ.43), ενώ αποτυπώνονται και οι καθαρά 

αρνητικές απαντήσεις ως εξής: ¨Όχι δεν γνωρίζω¨ (Σ.2),¨Όχι¨(Σ.13), ¨Όχι δεν έχω 

ακούσει¨(Σ.21), ¨Όχι. Πολλές πληροφορίες όχι¨(Σ.26),¨Νομίζω σε ξένα σχολεία είναι στην 

Αμερική. Για την Ελλάδα όχι¨(Σ.27),¨Όχι¨(Σ.29),¨Όχι¨(Σ.30),¨Όχι. Σαν λέξη τη γνωρίζω αλλά 

σαν θεσμός όχι¨(Σ.37). 

Σε συνέχεια της παραπάνω ερώτησης οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν πως 

αντιλαμβάνονται γενικά τον ρόλο του μέντορα. Στις περισσότερες απαντήσεις ο ρόλος του 

παρουσιάζεται από τους εκπαιδευτικούς περισσότερο ως βοηθητικός, επικουρικός στο μάθημα 

και βασισμένος στην εμπειρία του μέντορα έναντι των συναδέλφων του: ¨Ένας άνθρωπος που 

έχει δουλέψει στο αντικείμενο πολύ και μπορείς να απευθυνθείς σε κείνον όταν χρειάζεσαι κάτι 

είτε με την διδασκαλία του μαθήματος σου, είτε να διαχειριστείς την τάξη ή που μπορεί να μπει 

στην τάξη μαζί σου για να δει από κοντά πως γίνεται το μάθημα και να σε βοηθήσει σε αυτό. 

Κάτι τέτοιο φαντάζομαι¨(Σ.6),¨Να βοηθάει Θεωρώ ότι θα μπορούσα να πάρω ακόμα πράγματα 

στο θέμα της διδασκαλίας μέσα στην τάξη, να μας κάνει σχέδια μαθήματος, να μας κάνει 

πρότυπες διδασκαλίες μέσα στην τάξη, σ΄ αυτό το κομμάτι¨(Σ.12)… Ότι υπάρχει κάποιο 

πρόσωπο που μπορούμε να απευθυνθούμε να μας δώσει οδηγίες όχι μόνο σε θέματα 

διδασκαλίας, αλλά και σε θέματα συμπεριφορών και διαχείρισης της τάξης. Να αναλαμβάνει 

κάποια σχολεία π.χ. 5 σχολεία ο καθένας και ανα ειδικότητα¨(Σ.27) ¨… Βοηθητικός στο νεότερο 

καθηγητή¨(Σ.43), ¨¨ε αυτό.. είναι κάποιος που καθοδηγεί αυτόν που είναι νέος και ¨ψαρωμένος¨ 

και δεν ξέρει πως θα διαχειριστεί είτε το μάθημα είτε τις καταστάσεις μες την τάξη¨(Σ.44), ¨Πολύ 

βοηθητικό..¨ (Σ.48) 

Σαν καθοδηγητή με την γενική έννοια, σαν σύμβουλο, σαν κάποιον που τους επιμορφώνει 

, τον αντιλαμβάνεται μια μερίδα εκπαιδευτικών ως εξής: ¨Όπως ανέφερα, καθοδηγητής¨(Σ.23), 
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¨…όπως είπαμε και πριν σαν καθοδηγητή ή κάτι τέτοιο..¨(Σ.24¨Εννοείτε προφανώς κάποιον 

εκπαιδευτικό μεγαλύτερης ηλικίας που θα με καθοδηγεί εμένα τον νεότερο; Κάπως έτσι¨(Σ.37), 

¨Μέντορα μπορεί να θεωρήσει ο καθένας όποιο κατά κάποιο τρόπο τον έχει οδηγήσει. Δηλαδή 

δεν είναι απαραίτητο… Εγώ μπορεί να θεώρησα μέντορα κάποιον που δούλεψα στο ιδιωτικό 

τομέα¨(Σ.40), ¨… Συμβουλευτικό, καθοδηγητικό αρκεί βέβαια και ο ίδιος να είναι ενημερωμένος 

και να γνωρίζει τα νέα δεδομένα¨(Σ.48), ¨θα αντιλαμβανόμουνα το ρόλο του σαν έναν άνθρωπο 

ο οποίος είναι μπροστά…. σε καθοδηγεί με πολύ διακριτικό τρόπο.. ένας άνθρωπος ο οποίος 

έχει κάνει ο ίδιος κάποια πράγματα πολύ σημαντικά, να σε εμπνέει να κάνεις κάποια πράγματα 

προς τα κει..¨ (Σ.49), 

Τέλος υπήρξε και η κατηγορία των εκπαιδευτικών που είναι επιφυλακτική, για τον ρόλο 

του, καθώς έχουν στο μυαλό τους το μέντορα ως αξιολογητή : ¨ Εξαρτάται από το θεσμικό 

πλαίσιο. Να γυρίσω δηλαδή στο προηγούμενο ερώτημα. Μπορεί να είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, 

μπορεί όμως τελικά να είναι και ένα εργαλείο ελέγχου και προσπάθειας ομογενοποίησης της 

εκπαίδευσης¨(Σ.11), ¨Βοηθητικός και όχι επιθεωρητής¨(Σ.20), ¨……Η ιδέα του μέντορα θα 

κατακτηθεί στην πορεία. Όταν λέμε τιμητικά αυτός είναι ο μέντορας μου. Όχι αν σου « 

κατσικωθεί» με κάποιο τρόπο¨(Σ.33¨Δεν έχω καλή άποψη σε σχέση μ΄ αυτό. Έχω την εντύπωση 

ότι μπήκε δηλαδή θεσμοθετήθηκε στο δημόσιο σχολείο σε μια πολύ κακή εποχή όταν είχαν 

σταματήσει οι διορισμοί και ουσιαστικά οι νεοδιόριστοι οι οποίοι κατά βάση δεν έγιναν ποτέ 

νεοδιόριστοι γιατί δεν έχουν γίνει διορισμοί θα περνούσαν ένα διετές πρόγραμμα σαν υπό δοκιμή 

διορισμό να το πω έτσι και εκ των πραγμάτων θα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος θα καθοδηγούσε 

αυτή τη διαδικασία. Εκτιμώ ότι ήταν ένα αυταρχικό μέτρο¨(Σ.39),¨εντάξει έχω ακούσει ότι είναι 

άτομο που θα σε αξιολογεί, εγώ για διάφορους λόγους τον συνδέω με αξιολογητή 

προσωπικά¨(Σ.46) 

Στη συνέχεια οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν στο τι προσόντα και τι γνώσεις 

θεωρούν ότι πρέπει να έχει ο εκπαιδευτικός που θα οριστεί στη θέση του μέντορα σε μια 

σχολική μονάδα 

Πρωτίστως οι ερωτώμενοι αναφέρουν ότι ο μέντορας χρειάζεται να έχει εμπειρία στην 

εκπαίδευση αλλά και τριβή με προϋπηρεσία μέσα την σχολική τάξη: ¨Συνδυασμό τυπικά 

προσόντα και εμπειρία. Και τα δύο . Συνδυασμός. Όλα χρειάζονται¨(Σ.12), ¨… αλλά και εμπειρία 

στην πράξη και στην τάξη μέσα. Είναι πολύ σημαντικό και η εμπειρία¨(Σ.13), ¨..Ε πρέπει να ναι 

έμπειρος..¨(Σ.14), ¨Κατ΄ αρχήν θα έλεγα ότι πρέπει να χει άμεση επαφή με την τάξη πρώτα από 

όλα. Να μην είναι αποστασιοποιημένος, να μην είναι μέσα σε ένα γραφείο ας πούμε που έχει να 

μπεί στην τάξη 15 και 20 χρόνια και απλώς έχει κάποιο ρόλο θεσμικό και από κει και πέρα τίποτε 

άλλο. Θα θελα βασική προϋπόθεση να ναι αυτό. Να μπαίνει μέσα στην τάξη, να έχει επαφή με 
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την τάξη, να ξέρει τι του γίνεται, πως είναι τα βιβλία, πως λειτουργούν τα παιδιά..¨(Σ.25), 

¨…εμπειρία σίγουρα στην τάξη, να έχει πρότερη εμπειρία¨(Σ.26), ¨Εκτιμώ ότι θα πρεπε να ήταν 

ένας συνάδελφος, ο οποίος θα ήταν παλιός, να ήταν λίγο να είχε κάποια χρόνια στην υπηρεσία, 

ένα εύρος και στο κομμάτι των σχολείων που είχε δουλέψει γυμνάσιο, λύκειο και στις περιοχές 

που είχε δουλέψει. Αυτό κατά τη γνώμη μου θα ήταν ικανό. Δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποιος 

μεταπτυχιακός τίτλος ή κάτι άλλο¨(Σ.39),  

Ακολουθούν οι γνώσεις και τα τυπικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο μέντορας ως 

εξής: ¨Να είναι εξειδικευμένος λίγο πιο πολύ κάπου..¨(Σ.2), ¨… Να χει ας πούμε ένα 

μεταπτυχιακό σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα..¨(Σ.14), ¨Θα έπρεπε να είχε γνώσεις περισσότερες 

πιστεύω από όλων των υπολοίπων…¨(Σ.17), ¨Να χει περισσότερα προσόντα από μένα., να χει 

δηλαδή το θεωρητικό υπόβαθρο..¨(Σ.20), ¨ ¨.. σίγουρα κατάρτιση και θα πρεπε να χει 

παρακολουθήσει τουλάχιστον κάποια.. αν όχι κάποια μαθήματα, τουλάχιστον να γνωρίζει από 

ψυχολογία..¨(Σ.36), ¨ε σίγουρα θα πρέπει να έχει γνώσεις, κάποια επιμόρφωση σε μεγαλύτερο 

βαθμό από εμένα για να μπορεί να μου προσφέρει πράγματα..¨(Σ.37),¨….να έχει γνώσεις, να έχει 

παρακολουθήσει σεμινάρια, να γνωρίζει τεχνικές και πρακτικές..¨(Σ.38), ¨ ¨…Να είναι ο ίδιος 

μορφωμένος και καταρτισμένος..¨(Σ.48). 

Τέλος, ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα του ατόμου, που θα επιλεγεί, φαίνεται ότι 

παίζει ρόλο σύμφωνα με στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών: ¨…Δεκτικός, πρόθυμος, 

δημοκρατικός. Δεν τον βλέπω σαν έναν άνθρωπο, ο οποίος θα λειτουργεί τιμωρητικά στο σχολείο 

απέναντι σε κάποιον που βλέπει ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του αλλά θα προσπαθήσει να τον 

κάνει καλύτερο. Αυτή την εικόνα έχω εγώ, τώρα αν εφαρμοστεί και είναι κάτι διαφορετικό.. δεν 

ξέρω.¨(Σ.8), ¨..πολύ περισσότερο εμπειρία και διάθεση, επιθυμία να βοηθήσει, να προσεγγίσει 

να δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης και μέσα από αυτό γενικότερα να δώσει ότι 

μπορεί¨(Σ.10), ¨..Η προσωπικότητα. Δηλαδή να έχει υπομονή και θα πρέπει να αντιλαμβάνεται 

ότι είναι εκεί για να προσφέρει μια εκδοχή της πραγματικότητας και όχι το δρόμο που πρέπει να 

ακολουθήσουν οι άλλοι..¨(Σ.1)¨Φαντάζομαι θα είναι αρκετά επικοινωνιακός..¨(Σ.24), ¨.. Να 

είναι άνθρωπος ανοιχτός κατ΄ αρχάς στο θεωρητικό, στο καινούριο, στο να κυνηγάει τι μπορεί 

να υπάρχει, να διαισθάνεται, να έχει έντονο ένστικτο¨(Σ.35), ¨…γιατί καλείται να λειτουργήσει 

ως εμψυχωτής και παράλληλα να είναι φιλικός απέναντι στο συνάδελφο έτσι ώστε να υπάρχουν 

αποτελεσματικές σχέσεις. Ανθρώπινες σχέσεις που θα βοηθήσουν στο ρόλο του ¨ (Σ.36)¨..εκτός 

από το να ξέρει κάποια πράγματα να έχει και την ευαισθησία να τα βγάζει. Να έχει προσόντα 

ηγετικά, να μπορεί δηλαδή αν οργανώσει να είναι ηγετική φυσιογνωμία, μια πολυσχιδής μια 

πολύπλευρη προσωπικότητα να μην είναι μόνο καλός γνώστης και να λέει αυτό. Θα πρέπει να 

σου δίνει και εναλλακτικές για το επιπλέον και επίσης να σου εμπνέει την εμπιστοσύνη¨(Σ.47). 
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Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί, που ερωτήθηκαν, κλήθηκαν να απαντήσουν στην 

υποθετική ερώτηση, αν ήταν μέντορες σε ένα σχολείο, ποιους συναδέλφους από τον σύλλογο 

διδασκόντων θα επέλεγαν να επιμορφώσουν και γιατί 

Αρχικά από τις απαντήσεις τους προκύπτει ότι στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί θα 

επέλεγαν να επιμορφώσουν αυτούς που θα ήθελαν να επιμορφωθούν, θα ήταν ανοιχτοί στην 

επιμόρφωση ή και που οι ίδιοι θα επέλεγαν τους καθηγητές αυτούς ως μέντορες τους. Δεν θα 

το επέβαλλαν δηλαδή, αλλά θα έδιναν στους συναδέλφους τους την επιλογή ¨…Σκοπός είναι 

να το χει όρεξη και ο άλλος αυτό που θα κάνει¨(Σ.5), ¨Οποιονδήποτε που θα ήταν διατεθειμένος 

να έχει εμένα μέντορα..(Σ.7)¨,¨Τον πιο ανοιχτό σε ιδέες…. Θα επέλεγα έναν άνθρωπο ο οποίος 

είναι πρόθυμος να μ΄ ακούσει και να συνεργαστούμε¨(Σ.8),¨ ¨Σίγουρα αυτόν που ενδιαφερόταν. 

Τώρα δεν θα θελα να πιέσω κανέναν¨(Σ.15),¨… ή κάποιον που θα ήθελε βοήθεια..¨(Σ.19),¨ 

¨..βασικά όποιον θα ήθελε να βοηθηθεί¨(Σ.30),¨ ¨εγω να τον επιλέξω; Νομίζω ότι θα πρέπει 

αυτοί να σε επιλέξουν. Εγώ με το ζόρι δεν μπορώ να πιέσω κανένα να τον επιμορφώσω¨(Σ.44), 

¨Αυτόν που θέλει. Το μόνο κριτήριο είναι να υπάρχει ο δέκτης αν θέλω να κάνω το δότη. Δεν 

έχει νόημα να τα λέω με το ζόρι σε κάποιον και να μην ακούει τίποτα¨ (Σ.50). 

Στους πιο νέους, άπειρους και ανασφαλείς συναδέλφους τους θα έριχναν βαρύτητα 

κάποιοι ερωτώμενοι: ¨Σίγουρα αυτούς που θα έρχονταν πρώτη φορά στην εκπαίδευση, τους 

νεοδιόριστους..¨(Σ.26),¨Τον νεότερο γιατί θεωρώ ότι είναι και πιο δεκτικός να του δείξω 

πράγματα¨(Σ.31),¨…αυτοί οι οποίοι είναι νεότεροι θα μπορέσουν να ωφεληθούν περισσότερο 

από μια τέτοια τακτική, γιατί οι παγιωμένες διδακτικές εμπειρίες είναι δύσκολο να 

αλλάξουν¨(Σ.36), (Σ.43), ¨Τον πιο ανασφαλή¨ (Σ.49). 

Τους πιο παλιούς και έμπειρους συναδέλφους τους θα επέλεγαν άλλοι εκπαιδευτικοί ως 

εξής: ¨Νομίζω αυτόν ο οποίος είναι πιο παλιός γιατί δεν θα έχει επαφή με τις νέες μεθόδους, με 

τις νέες τεχνικές, με την εξέλιξη γενικότερα¨(Σ.24),¨… Αλλά και κάποιος παλιότερος συνάδελφος 

αν χρειαστεί¨(Σ.43), ή κάποιον αποκλειστικά της ειδικότητάς τους: ¨¨Μάλλον ίδιας 

ειδικότητας..(Σ.2), ¨ε συνήθως είναι όταν είναι κάποιο άτομο της ειδικότητας μου..¨ (Σ.21). 

Τους καθηγητές αυτούς, οι οποίοι φαίνονται πιο αδύναμοι ή που οι ίδιοι οι μαθητές 

κάνουν παράπονα για αυτούς ή ακόμα και αυτούς που οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί κρίνουν ότι θα 

έπρεπε να αλλάξουν, θα επέλεγαν κάποιοι εκπαιδευτικοί να επιμορφώσουν στην περίπτωση 

που ήταν μέντορες σε μια σχολική μονάδα: ¨Τους πιο αδύναμους¨(Σ.18), ¨Θα θεωρούσα 

περισσότερο συναδέλφους που δεν επικοινωνούν τόσο πολύ με τα παιδιά στην τάξη. Όχι τόσο 

μαθησιακά αλλά πράγματα πως μπορούμε να καθοδηγήσουμε και να αγαπούμε τα παιδιά¨ (Σ.25), 

¨Αυτόν που βλέπω ότι είναι ανεπαρκής . αυτόν που βλέπω ότι οι μαθητές γκρινιάζουν άτυπα ότι 

δεν κάνει καλά τη δουλειά του…¨(Σ.48) 
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Υπήρξαν και οι απόψεις αυτών που θεωρούν ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί σε μια μονάδα 

χρειάζονται κάποιου είδους επιμόρφωση και, αν ήταν οι ίδιοι μέντορες, δεν θα έκαναν κάποιον 

διαχωρισμό: ¨Πιστεύω όλους. Όλοι θα χρειάζονταν βοήθεια. Θα έπρεπε να μπω στην τάξη μαζί 

τους, να μιλήσω με τον καθέναν από αυτούς για να καταλάβω τι χρειάζεται ο καθένας. Ίσως οι 

νέοι χρειαζόντουσαν περισσότερη βοήθεια από κάποιον που έχει δουλέψει ήδη 10 χρόνια ας 

πούμε, αλλά πιστεύω με όλους¨(Σ.6),¨Όλοι κάτι θέλουν. Κάτι διαφορετικό…¨(Σ.13), ¨..Όλοι 

χρειαζόμαστε τώρα. Κακά τα ψέμματα¨(Σ.20),  

Τέλος κατατέθηκαν και οι απόψεις των εκπαιδευτικών, που δήλωσαν ότι δεν θα ήθελαν 

να έχουν τον ρόλο του μέντορα σε μια σχολική μονάδα : ¨Όχι όχι δεν μπορώ να τον αναλάβω 

αυτό το ρόλο¨(Σ.12), ¨Δεν θα το ήθελα να είμαι. Όχι(Σ.17), ¨Δε νιώθω ότι θα μπορούσα να γίνω 

μέντορας. Νιώθω ότι είμαι.. (παύση) . Δεν θα έκανα καλά αυτό το ρόλο¨(Σ.22), ¨ ¨Δεν θα θελα 

να χω αυτό το ρόλο. Δεν θα με διέφερε¨ (Σ.46) 

Στην τελευταία ερώτηση του πρωτοκόλλου της συνέντευξης οι εκπαιδευτικοί που 

ερωτήθηκαν κλήθηκαν να απαντήσουν στο, αν θεωρούν ότι θα είχε εφαρμογή στο σχολείο ο 

ρόλος του μέντορα και γιατί. 

Θετικά απάντησε μια μερίδα εκπαιδευτικών ως εξής:¨ Ναι θα δούλευε. Προκύπτουν απορίες 

πολλές φορές και σε μαθητές και σε τμήματα καλό θα ήταν να υπήρχε¨(Σ.2),¨ Ναι σίγουρα. Σε 

ένα μεγάλο σχολείο που είναι πρόσφορο για να μάθει ο νέος εκπαιδευτικός πρακτικές κλπ τα 

δύσκολα κομμάτια δηλαδή¨(Σ.25),¨Πιστεύω ναι. Υπάρχουν ελλείψεις σίγουρα. Μια βοήθεια απ΄ 

έξω πιστεύω ότι χρειάζεται. Αλλά όχι να παρεμβαίνει πολύ αυτός ο μέντορας. Να είναι εκεί και 

να βοηθάει. Ούτε να ελέγχει ,ούτε να αξιολογεί¨(Σ.26), ¨ναι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, θα είχε 

λόγο ύπαρξης. Τώρα αυτό το κομμάτι το έχουμε ταυτίσει με τις έννοιες του διευθυντή και του 

υποδιευθυντή. Αν τους έπαιρναν αυτές τις αρμοδιότητες ναι¨(Σ.41),¨Ναι θα είχε. Ειδικά σε 

μεγάλο σχολείο που είμαστε τόσοι πολλοί καθηγητές¨(Σ.42,),. 

Επιφυλακτικοί και θέτοντας πολλές προϋποθέσεις παρατηρήθηκαν κάποιο εκπαιδευτικοί 

ως εξής¨Δεν ξέρω όμως πως θα τον δεχόταν όλοι οι συνάδελφοι. Το να μπει κάποιος στην τάξη 

σου όπως είπα και πριν την ώρα που κάνεις μάθημα ας πούμε, είναι για κάποιους λίγο άβολο. 

Όταν νιώσεις.. Αν νιώθεις ότι αυτός ο άνθρωπος.. Αν ξέρω ότι είναι εκεί για να με βοηθήσει 

μόνο και όχι για να γράψει μια αναφορά για μένα που μπορεί να μου κοστίσει τη δουλειά μου 

ίσως αργότερα.. Το χω συνδέσει λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού μου με την αξιολόγηση. Εάν 

δεν τίθεται τέτοιο θέμα ναι δεν θα χα κανένα πρόβλημα, αν ήταν καθαρά για να με 

βοηθήσει¨(Σ.6), ̈ Υπό πολλές προϋποθέσεις. Υπό πάρα πολλές όμως προϋποθέσεις. Η μεγαλύτερη 

επιφυλακτικότητα μου είναι η επιλογή των ατόμων που θα κληθούν να κάνουν τον μέντορα, 

οπότε εκεί νομίζω είναι το όλο θέμα¨(Σ.7), ¨Όταν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη 
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θέση ναι. Αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνει πάντα αυτό¨ (Σ.31), ¨¨Θα είχε αλλά όχι αυτός που θα 

τον έκανε να είναι μέσα στη σχολική μονάδα¨(Σ.45), ¨ανάλογα με τους όρους που θα ήταν ο 

μέντορας. Γιατί προσωπικά θεωρώ ότι μόνο με τη μορφή του αξιολογητή θα ρχότανε και όχι του 

συμβουλευτικού ¨(Σ.46), ¨υπό προϋποθέσεις. Υπό πολλές προϋποθέσεις. Το ωράριο, η 

κουλτούρα, το σύστημα αξιολόγησης, όλα ¨(Σ.48). 

Τέλος υπήρξαν και εκείνοι που ήταν ξεκάθαρα αρνητικοί με την εφαρμογή του θεσμού.: 

¨Θα είναι προβληματικό γιατί εξαρτιόμαστε από τον συγκεκριμένο άνθρωπο¨(Σ.4), ¨Δεν θα ταν 

καλό. Όχι¨(Σ.15), ¨Όχι. Κατ΄ αρχήν για πρακτικούς λόγους γιατί υπάρχουν πολλές μικρές 

μονάδες και απομακρυσμένα συγκροτήματα. Ίσως θα δούλευε σε ομάδες σχολείων¨(Σ.44), ¨Όχι 

με τη δομή που έχει το ελληνικό σχολείο σημερα όχι¨(Σ.49),¨Όχι για μένα όχι γιατί είμαστε οι 

περισσότεροι κακοί επαγγελματίες. Είμαστε άνθρωποι που πάμε για να σχολάσουμε¨ (Σ.50) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ο
. Συμπεράσματα 

7.1 Σχολιασμός ευρημάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων  

Μετά και την ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από την ερευνητική διαδικασία 

ακολουθεί η παράθεση των συμπερασμάτων, τα οποία μπορεί να εξαχθούν από την μελέτη 

των αποτελεσμάτων. 

Σε ότι αφορά στον πρώτο ερευνητικό άξονα, που αναφέρεται στην ενδοσχολική 

επιμόρφωση και τον ρόλο του διευθυντή στην σχολική μονάδα, αυτό που αρχικά 

διαπιστώνεται είναι ότι η επιμόρφωση ανάμεσα σε συναδέλφους ασκείται άτυπα στις 

περισσότερες σχολικές μονάδες. Όταν ένας συνάδελφος έρχεται για πρώτη φορά στη σχολική 

μονάδα, αλλά ακόμα και όταν κάποιος παλιότερος σε ηλικία η θέση συνάδελφος χρειαστεί 

κάποια βοήθεια, στην πλειοψηφία τους οι υπόλοιπο εκπαιδευτικοί θα την δώσουν και η σχέση 

αυτή είναι αμφίδρομη ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Στα περισσότερα σχολεία 

λοιπόν υπάρχουν εκπαιδευτικοί που βοηθούν όποιον συνάδελφο χρειαστεί, αλλά η βοήθεια 

αυτή γίνεται χωρίς να έχει θεσμοθετηθεί με κάποιο τρόπο, ώστε να έχει τον επίσημο 

χαρακτήρα της επιμόρφωσης. 

Σε σχέση με την βοήθεια αυτή, το συμπέρασμα, που προέκυψε από την ερευνητική 

διαδικασία, είναι ότι συνήθως προέρχεται από τους αρχαιότερους σε ηλικία και θέση 

εκπαιδευτικούς. Δεν προκύπτει διαχωρισμός ως προς το εργασιακό καθεστώς, το αν είναι 

δηλαδή αποκλειστικά μόνιμοι ή αποκλειστικά αναπληρωτές, τόσο αυτοί που δέχονται, όσο και 

αυτοί που λαμβάνουν τη βοήθεια, αλλά καθοριστικό ρόλο εδώ παίζει η διάσταση της εμπειρίας 

του εκπαιδευτικού, που κατά κάποιον τρόπο ¨μεταλαμπαδεύεται ¨στον συνάδελφο του. Και η 

μετάδοση αυτή της γνώσης γίνεται είτε με πρωτοβουλία του ίδιου του εκπαιδευτικού, που 
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θέλει να βοηθήσει, όταν βλέπει ότι υπάρχει ανάγκη, είτε μετά από αίτημα του συναδέλφου του 

που την χρειάζεται. 

Οι τομείς πάνω στους οποίους φαίνεται ότι χρειάζεται αυτή η βοήθεια σε έναν 

εκπαιδευτικό που για πρώτη φορά έρχεται σε μια σχολική μονάδα διαμορφώνονται από τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων ως εξής:  

Αρχικά υπάρχει μια ανάγκη για βοήθεια στο γνωστικό κομμάτι της μαθησιακής 

διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικοί που θα αναλάβουν υπηρεσία για πρώτη φορά σε ένα σχολείο 

χρειάζονται βοήθεια, ως προς τον τρόπο που θα κάνουν το μάθημα τους, σε θέματα 

ειδικότητας, με ανταλλαγή απόψεων, με οδηγίες και συζήτηση όπως προκύπτει από τις 

απαντήσεις των ερωτώμενων. Στο ίδιο επίπεδο, κυμαίνεται και η ανάγκη τους να μάθουν 

πράγματα για τους μαθητές που πρόκειται να αναλάβουν. Για το επίπεδο και την συμπεριφορά 

των μαθητών των τμημάτων , αλλά και τις ιδιαίτερες περιπτώσεις που υπάρχουν μέσα σ΄ αυτά, 

τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και τον τρόπο που πρέπει να τους χειριστούν. 

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η ανάγκη τους να έρθουν σε επαφή με την γενικότερη 

λειτουργία του σχολείου. Να εξοικειωθούν δηλαδή οι εκπαιδευτικοί με τον τρόπο, με τον οποίο 

είναι οργανωμένη η σχολική μονάδα που τοποθετήθηκαν, τον τρόπο λειτουργίας της, το 

πρόγραμμα, το κλίμα και τις σχέσεις που επικρατούν μεταξύ των συναδέλφων, αλλά και με 

τους υπόλοιπους παράγοντες της μαθησιακής διαδικασίας, δηλαδή τον διευθυντή, τους 

μαθητές , τους γονείς και την τοπική κοινωνία γενικά. 

Ακολουθεί η βοήθεια που αποτυπώθηκε ότι χρειάζεται ένας νέος εκπαιδευτικός σε ένα 

σχολείο, σε σχέση με την οργάνωση της ύλης, ανάγκη που τονίζεται περισσότερο από 

εκπαιδευτικούς νεοπροσλαμβανόμενους που μπαίνουν πρώτη φορά να διδάξουν σε σχολική 

τάξη. Να υπάρξει δηλαδή ένας συνάδελφος, ένας προκάτοχος του, να του δώσει κατευθύνσεις 

σχετικά με το μαθήματα, που δίνεται περισσότερη σημασία, σε ποίο σημείο φτάνει η ύλη αν η 

πρόσληψη έγινε αργά ακόμα και σε υλικό, σημειώσεις φωτοτυπίες και τεστ.  

Στον ίδιο βαθμό συναντάται και το ενδιαφέρον για την διοικητική λειτουργία του σχολείου, 

την γραφειοκρατική διαδικασία και την νομοθεσία, που διέπει την λειτουργία του. Ένας 

εκπαιδευτικός που έρχεται για πρώτη φορά σε μια σχολική μονάδα θέλει να ενημερωθεί για 

τις εγκυκλίους, την νομοθεσία , τους συλλόγους διδασκόντων και τον τρόπο διοίκησης του 

σχολείου. Και ειδικότερα ένας νεοπροσλαμβανόμενος εκπαιδευτικός έχει την ανάγκη 

επιπροσθέτως να ενημερωθεί για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κυρίως στις άδειες, 

στις εφημερίες, στα καθήκοντα γενικότερα και τις αρμοδιότητες του όπως απορρέει από τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών. 
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Ένα άλλο συμπέρασμα που προκύπτει από την μελέτη των αποτελεσμάτων της 

ερευνητικής διαδικασίας είναι ότι υπάρχει στην σχολική μονάδα η ανάγκη για την μεταβίβαση 

της εμπειρίας των παλαιοτέρων στους νεότερους και η χορήγηση γενικών συμβουλών σχετικά 

με θέματα τους σχολείου. Να τους βοηθήσουν να προσαρμοστούν, να τους δείξουν τις 

διαδικασίες λειτουργίας του σχολείου, να δουλέψουν μαζί, να τους καθοδηγήσουν, και να 

μοιραστούν την εμπειρία τους. Ακόμα και στα θέματα που άπτονται αμιγώς της παιδαγωγικής 

διαδικασίας και την βελτίωση των δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού, κατατέθηκαν απόψεις ότι 

κάποιοι εκπαιδευτικοί δέχονται βοήθεια από τους συναδέλφους τους σε μια σχολική μονάδα. 

Μια τελευταία διάσταση σχετικά με την βοήθεια που δέχτηκαν στο σχολείο οι 

εκπαιδευτικοί όταν προσέρχονταν για πρώτη φορά σε μια σχολική μονάδα, που παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι και η βοήθεια σε ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο. Δέχτηκαν 

δηλαδή ψυχολογική υποστήριξη με συμβουλές αλλά και πιο πρακτικά στο να ενταχθούν στο 

κοινωνικό σύνολο, να εγκλιματιστούν στην περιοχή, να βρουν σπίτι κλπ 

Σε σχέση με τον βοηθητικό ρόλο του διευθυντή στην σχολική μονάδα, σε ποιους τομείς θα 

μπορεί να εφαρμοστεί και με ποιόν τρόπο, πρωτεύοντα ρόλο στις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών έπαιξε η βοήθεια, που μπορεί να τους προσφέρει πάνω στην διοίκηση και τα 

γραφειοκρατικά θέματα. Όταν ένας εκπαιδευτικός και δη νεοπροσλαμβανόμενος τοποθετείται 

σε μια σχολική μονάδα χρειάζεται κάποιον, να τον ενημερώσει για τις αρμοδιότητες, τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αλλά και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία 

του σχολείου και της εκπαίδευσης εν γένει.  

Ακολουθεί η ικανότητα του διευθυντή να ακροάζεται και να επιλύει τα προβλήματα των 

εκπαιδευτικών του σχολείου του, καθώς και η βοήθεια που θα μπορεί να τους προσφέρει σε 

διαδικαστικά και ψυχολογικά θέματα. Η βοήθεια αυτή κυμαίνεται από την παροχή 

υποστηρικτικού εποπτικού υλικού για την διδασκαλία, από κατευθύνσεις, καθοδήγηση, 

ενθάρρυνση στις ιδέες του εκπαιδευτικού μέχρι την ακρόαση των όποιων προβλημάτων των 

εκπαιδευτικών. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η βοήθεια που θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι 

μπορεί ο διευθυντής να τους προσφέρει σχετικά με την γνωριμία με τον χώρο του σχολείου 

αλλά και την γενικότερη οργάνωση και λειτουργία της σχολικής μονάδας.  

Η διαχείριση της τάξης γενικότερα, αλλά και του μαθητικού δυναμικού πιο συγκεκριμένα, 

αποδίδονται επίσης στον βοηθητικό ρόλο του διευθυντή όπως προκύπτει από τις απαντήσεις 

των ερωτώμενων. Ένας εκπαιδευτικός σε μια σχολική μονάδα έχει ανάγκη να λάβει βοήθεια 

υπό τη μορφή ενημέρωσης σχετικά με την λειτουργία του κάθε τμήματος, το οποίο 

αναλαμβάνει αλλά και με τους μαθητές, οι οποίοι υπάρχουν σε αυτή και ειδικότερα με τις 
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περιπτώσεις εκείνες των μαθητών που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής και μεταχείρισης ώστε να 

εξελιχθεί ομαλά η εκπαιδευτική διαδικασία.  

Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και οι αναφορές των εκπαιδευτικών σχετικά με τον βοηθητικό 

ρόλο του διευθυντή στην διαχείριση των εκπαιδευτικών της μονάδας που διευθύνει και κατ΄ 

επέκταση στο κλίμα που έχει δημιουργηθεί σ΄ αυτήν. Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις τους 

οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται την βοήθεια του διευθυντή στον συντονισμό των κινήσεων τους 

και την διαφύλαξη της ηρεμίας στο σχολείο. Ιδιαίτερα επίσης τονίζεται ο διαμεσολαβητικός 

του ρόλος ανάμεσα και στις τρείς παραμέτρους του παιδαγωγικού τριγώνου ( γονείς, μαθητές, 

εκπαιδευτικούς). Και όλα αυτά με μετριοπάθεια, ευελιξία, δικαιοσύνη, υποστηρικτικό πνεύμα, 

αλλά και αυστηρότητα όπου χρειάζεται αλλά κυρίως με ξεκάθαρους στόχους σχετικά με το τι 

θέλει να πετύχει στην σχολική μονάδα. 

Ένα τελευταίο στοιχείο που από τις απαντήσεις προσδίδεται στον βοηθητικό ρόλο του 

διευθυντή έχει να κάνει με την βοήθεια που μπορεί από την θέση του να προσφέρει στα 

διδακτικά αντικείμενα των εκπαιδευτικών, στην διδασκαλία τους, καθώς και στο παιδαγωγικό 

κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτό καταθέτουν οι εκπαιδευτικοί που ερωτήθηκαν 

ότι μπορεί να γίνει με το να τους δίνει χώρο και χρόνο να κάνουν πράγματα, να τους καταθέτει 

την παιδαγωγική του άποψη πάνω σε θέματα διδασκαλίας και να τους ενημερώνει για οδηγίες, 

αλλαγές στην ύλη, κλπ. Γύρω από αυτή την τελευταία παράμετρο κινείται και η ενημέρωση 

που πρέπει να κάνει σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, στους εκπαιδευτικούς του σχολείου 

σχετικά με την διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων πάνω σε εκπαιδευτικά θέματα και 

θέματα που άπτονται της παιδαγωγικής διαδικασίας. 

Αντίστοιχες απαντήσεις κατατέθηκαν και στην επόμενη ερώτηση που οι ερωτώμενοι 

κλήθηκαν να απαντήσουν, αν θεωρούν ότι ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας πρέπει να 

λειτουργεί ως καθοδηγητής των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο σχολείο του και αν πρέπει 

να συμβαίνει κάτι τέτοιο με ποιόν τρόπο θα μπορούσε. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων 

απάντησε θετικά σχετικά με τον καθοδηγητικό ρόλο του διευθυντή και ειδικότερα σε θέματα 

που αναλύθηκαν πιο πάνω, καθώς σε πολλές απαντήσεις παρατηρήθηκε ταύτιση του 

καθοδηγητικού με τον βοηθητικό ρόλο του διευθυντή. Πιο συγκεκριμένα σε θέματα 

γραφειοκρατίας-διοίκησης, στην διαχείριση της τάξης και των μαθητών, σε εκπαιδευτικά 

θέματα, αλλά και σε θέματα που οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται τη συμβουλή ή τις οδηγίες του 

ή ακόμα και με το παράδειγμα και την προσωπικότητα του. (ο.π.) 

Στην επόμενη ερώτηση, που αφορά στο αν θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει την 

νομοθεσία σε μια σχολική μονάδα ή αν αυτό είναι αρμοδιότητα μόνο του διευθυντή οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι θεωρούν ότι θα πρέπει να γνωρίζουν και οι ίδιοι το 
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νομικό πλαίσιο αλλά και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που διέπουν την ελληνική 

εκπαίδευση τη συγκεκριμένη σχολική στιγμή. Σχετικά με την πηγή αυτής της γνώσης η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών την αναζητά στην προσωπική προσπάθεια και θέληση. Οι ίδιοι 

δηλαδή θα πρέπει με ατομική πρωτοβουλία, να μεριμνήσουν, να ψάξουν και να μάθουν 

σχετικά με τους νόμους, ώστε να μην επαφίεται η ενημέρωση τους μόνο στο διευθυντή της 

σχολικής μονάδας, ο οποίος, όπως λένε μπορεί και λόγω φόρτου εργασίας να μην έχει το χρόνο 

να το κάνει. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που πιστεύουν ότι είναι αποκλειστικά καθήκον του 

διευθυντή να τους ενημερώσει σχετικά. Η διοργάνωση σεμιναρίων και επιμορφώσεων από το 

αρμόδιο υπουργείο, από κάποιον φορέα ή ακόμα και από το γραφείο Β/θμιας Εκπαίδευσης που 

υπάγεται η σχολική μονάδα συναντώνται στις απαντήσεις τους ως τρόποι ενημέρωσης των 

εκπαιδευτικών, ενώ υπάρχει και η μερίδα των εκπαιδευτικών που θεωρεί ότι η σχετική με το 

θέμα της νομοθεσίας γνώση κατακτιέται εμπειρικά με την πάροδο των χρόνων. 

Στην τελευταία ερώτηση του πρώτου ερευνητικού άξονα που αφορά στους τύπους 

διευθυντών που συνάντησαν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία που υπηρέτησαν, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών απάντησε ότι βρήκε διευθυντές ανοιχτούς στο σύλλογο διδασκόντων, 

πρόθυμους και βοηθητικούς απέναντι των συναδέλφων έναντι των περιχαρακωμένων και 

κλειστών στο γραφείο τους διευθυντών, ενώ υπήρξαν και οι απαντήσεις που ανέφεραν και τα 

δύο μοντέλα διοίκησης. 

Στην συνέχεια και σε ό,τι αφορά στον δεύτερο ερευνητικό άξονα, που αναφέρεται στην 

ομότιμη μάθηση – peer learning αυτό, που αρχικά διαπιστώνεται, είναι ότι η μάθηση ανάμεσα 

σε ομότιμους με την μορφή που περιγράφηκε στην vignette, η οποία δόθηκε στους 

ερωτώμενους και στην συνέχεια κλήθηκαν να σχολιάσουν, είναι μια σχετικά άγνωστη 

πρακτική για την ελληνική πραγματικότητα, αφού η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσαν 

ότι δεν έχουν συναντήσει την συγκεκριμένη πρακτική στα σχολεία, που έχουν έως τώρα 

εργαστεί, ενώ αυτοί που το έχουν συναντήσει το ταυτίζουν με την διαδικασία της 

υποδειγματικής διδασκαλίας που ως νεοδιόριστοι διδάσκονται κυρίως στα ΠΕΚ, ή σαν 

πρακτική από σχολικούς συμβούλους ή ακόμα και από σεμινάρια που έχουν παρακολουθήσει. 

Όχι, όμως, μέσα στο σχολείο και με την μορφή που περιγράφεται. 

Παρόλα αυτά όμως παρουσιάζονται θετικοί έναντι της πρακτικής στο μεγαλύτερο μέρος 

τους, καθώς θεωρούν ότι μπορεί να βοηθηθούν και οι ίδιοι χαρακτηρίζοντας την μάλιστα και 

εποικοδομητική, βοηθητική, ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Παρατηρήθηκαν βέβαια και οι 

απόψεις των εκπαιδευτικών αυτών που ήταν διστακτικοί ή είχαν ενστάσεις αλλά στην 

πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί απέδωσαν θετικό πρόσημο στην παραπάνω πρακτική. 
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Εξίσου θετικοί εμφανίστηκαν στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί και ως προς την 

θεσμοθέτηση της πρακτικής στα σχολεία, καθώς θεωρούν ότι από αυτή μπορούν να 

αποκομίσουν γνώσεις και εμπειρίες. Υπήρξαν βέβαια και εκείνοι, που ήταν διστακτικοί ή 

ακόμα και αρνητικοί στην εφαρμογή της πρακτικής, καθώς όπως δήλωσαν δεν είναι σε θέση 

να γνωρίζουν το κίνητρο θεσμοθέτησης της και ακόμα θεωρούν, ότι αν πάρει υποχρεωτικό 

χαρακτήρα, θα αποτύχει, καθώς θα τύχει πολλών αντιρρήσεων από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς. 

Αντίστοιχα στην πλειοψηφία τους θεωρούν ότι η εφαρμογή μιας τέτοιας πρακτικής θα 

ωφελήσει την επαγγελματική τους εξέλιξη γιατί με την ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών 

διδασκαλίας θα γίνουν καλύτεροι, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρξε και η 

μειοψηφία εκείνων που απάντησαν αρνητικά ή εμφανίστηκαν διστακτικοί καθώς θεωρούν ότι 

μπορεί να συνδεθεί με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ή οι πιο έμπειροι εκπαιδευτικοί ότι 

δεν θα έχουν να κερδίσουν πολλά πράγματα από μια τέτοια πρακτική και ότι απευθύνεται 

στους νεότερους ως επί το πλείστον. 

Τέλος σημαντικό ως προς την παραπάνω πρακτική είναι να σημειωθεί ότι οι ερωτώμενοι 

στην πλειοψηφία τους απάντησαν ότι οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς μιας σχολικής μονάδας δεν θα ευνοούσαν την ανάπτυξή της καθώς θα υπήρχαν 

στην εφαρμογή της εμπόδια, που θα προκύπταν από τις σχέσεις των εκπαιδευτικών μεταξύ 

τους, αφού θα μπορούσε να λειτουργήσει ανταγωνιστικά και ως αφορμή για άσκηση κριτικής 

και αμφισβήτηση γεγονός που θα προκαλούσε αντίδραση στην εφαρμογή της 

Στον τρίτο ερευνητικό άξονα που αναφέρεται γενικά στον επιμορφωτή – μέντορα στο 

σχολείο από τις απαντήσεις των ερωτώμενων προκύπτει ότι, (όπως φάνηκε και παραπάνω στον 

πρώτο ερευνητικό άξονα σχετικά με την επιμόρφωση στο σχολείο), υπάρχει μια άτυπη μορφή 

επιμορφωτικής διαδικασίας στα σχολεία, καθώς σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτώμενων 

η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών γνωρίζει να υπάρχουν στα σχολεία εκπαιδευτικοί που 

βοηθούν τους νεότερους συναδέλφους τους σε θέματα, όπως η διαχείριση της ύλης, η 

λειτουργία γενικά της σχολικής μονάδας, η διαχείριση των κρίσεων μέσα σε αυτή η ακόμα και 

σε γραφειοκρατικά θέματα.  

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που ερωτήθηκαν σχετικά 

απάντησαν ότι αντιλαμβάνονται τον επιμορφωτικό τους ρόλο τους απέναντι στους 

συναδέλφους τους, με την μορφή της παροχής βοήθειας ή και καθοδήγησης πάνω στα θέματα 

που προαναφέρθηκαν με την συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων, χωρίς βέβαια να σημαίνει 

ότι είναι αμελητέα εκείνη η μερίδα των εκπαιδευτικών που αποποιούνται έναν τέτοιο ρόλο και 
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θεωρούν ότι δεν μπορούν να λειτουργούν ως επιμορφωτές. Ωστόσο στην παρούσα ερευνητική 

διαδικασία προκύπτει ότι είναι μειοψηφία έναντι των συναδέλφων τους.  

Η διάσταση των απόψεων της προηγούμενης παραγράφου θα μπορούσε να καμφθεί στο 

επόμενο συμπέρασμα, στο οποίο καταλήγει ο ερευνητής μελετώντας την θέση των 

ερωτώμενων σχετικά με την θεσμική υποχρεωτική παρουσία ενός εκπαιδευτικού ανά 

ειδικότητα στην σχολική μονάδα, που θα έχει τον ρόλο του επιμορφωτή. Στην πλειοψηφία 

τους οι εκπαιδευτικοί που ερωτήθηκαν , τόσο οι θετικά διακείμενοι απέναντι στον 

επιμορφωτικό τους ρόλο, όσο και αυτοί που ήταν αρνητικοί, φάνηκαν διστακτικοί και 

επιφυλακτικοί απέναντι σ΄ αυτό καθώς είχαν αμφιβολίες ως προς το αν είναι εφικτό σε μια 

σχολική μονάδα της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας, ή έθεσαν προϋποθέσεις 

σχετικά με την εφαρμογή του, όπως το να έχει συμμετοχή ο άνθρωπος αυτός στην μαθησιακή 

διαδικασία μέσα στην τάξη και να μην έχει αξιολογικό ρόλο. 

Ακολούθως, προκύπτει από τις απαντήσεις τους, ότι οι περισσότεροι δήλωσαν έχουν 

κάποια γνώση σχετικά με τον μέντορα, γενικότερα σαν λέξη και σαν όρο. Η πλειοψηφία 

δήλωσε ότι τους είναι γνωστή η λέξη, κάπου το έχουν ακούσει. Τον αντιλαμβάνονται ως βοηθό 

και καθοδηγητή στο έργο του εκπαιδευτικού με μια μικρή μειοψηφία να τον χαρακτηρίζει ως 

αξιολογητή. 

Προϋπόθεση όμως για να οριστεί κάποιος σε αυτή την θέση προκύπτει ότι θεωρούν την 

εμπειρία και κυρίως την διδακτική, καθώς η τριβή μέσα στην σχολική τάξη υπερτερεί των 

τυπικών προσόντων, όπως τίτλοι, μεταπτυχιακά, διδακτορικά κ.λ.π., αλλά και του χαρακτήρα 

και της προσωπικότητας του ατόμου που θα επιλεγεί καθώς και αυτή η παράμετρος συναντάται 

στις απαντήσεις του δείγματος.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των ερωτώμενων σε μια υποθετική 

ερώτηση, που αναφέρεται στο ποιόν θα διάλεγαν οι ίδιοι να επιμορφώσουν, αν ήταν μέντορες 

σε μια σχολική μονάδα, όπου η πλειοψηφία δήλωσε ότι θα επιλέξει αυτούς, που θα έχουν την 

διάθεση να επιμορφωθούν, αυτούς που θα συναινούσαν σε αυτή την διαδικασία ή και αυτούς 

που οι ίδιοι θα επέλεγαν τον συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ως μέντορα. Υπήρξαν και οι 

απαντήσεις σχετικά με τους πιο νέους συναδέλφους, τους πιο παλιούς, αυτούς που θα είχαν 

περισσότερο ανάγκη κ.λ.π., αλλά πλειοψήφησε η άποψη για ¨κοινή συναινέσει¨ βοήθεια, 

καθοδήγηση και επιμόρφωση. 

Και αυτή είναι και μια από τις προϋποθέσεις που τέθηκαν στις απαντήσεις της τελευταίας 

ερώτησης, η οποία καλείται να ερευνήσει, αν οι εκπαιδευτικοί, που ερωτήθηκαν, θεωρούν ότι 

θα είχε εφαρμογή στο σχολείο ο ρόλος του μέντορα. Επιφυλακτικοί και με προϋποθέσεις 

παρατηρήθηκαν οι περισσότεροι ερωτώμενοι, καθώς υπάρχει ο φόβος, ότι ο μέντορας που θα 
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έρθει στο σχολείο δεν θα είναι ένας από τα σπάργανα του σχολείου, που δεν θα ξέρουν, αν θα 

έχει μπει σε τάξη στα χρόνια της επαγγελματικής του πορείας, που θα έρχεται να τους 

αξιολογήσει. Και όλα αυτά θα έχουν ως αποτέλεσμα να αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί που θα 

πρέπει να βοηθήσει . Και ως εκ τούτου θεωρούν, όπως προαναφέρθηκε ότι δεν μπορούν να 

είναι σίγουροι στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί, ότι θα έχει εφαρμογή ένας τέτοιος 

ρόλος στο σχολείο. 

7.2 Σύνδεση συμπερασμάτων με τα ερευνητικά ερωτήματα και τα ευρήματα προηγούμενων 

ερευνών 

Από τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων γίνεται 

εύκολα κατανοητό ότι οι μορφές επιμόρφωσης, που αναφέρθηκαν στην έρευνα, είναι άλλες 

λιγότερο και άλλες περισσότερο γνωστές στους εκπαιδευτικούς, που συμμετείχαν στην έρευνα 

και εφαρμόζονται άτυπα. Μπορεί να μην γνωρίζουν ακριβώς τις ορολογίες των μεθόδων αλλά, 

όπως προκύπτει σε γενικές γραμμές υπάρχει κλίμα συνεργασίας και διάθεση αυτοβελτίωσης 

στα σχολεία. Στο σημείο αυτό σταχυολογούνται ενδεικτικά κάποια ευρήματα της ανά χείρας 

ερευνητικής μελέτης και αντιπαραβάλλονται με τα αντίστοιχα τμήματα του θεωρητικού 

πλαισίου όπως καταγράφεται παραπάνω  

Αναλυτικότερα ανά ερευνητικό ερώτημα και σε σχέση με την ενδοσχολική επιμόρφωση 

και καθοδήγηση και την θέση της στο ελληνικό Γυμνάσιο και Λύκειο σήμερα, προκύπτει από 

την έρευνα, ότι οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων είναι θετικοί και ανοιχτοί σε 

οποιαδήποτε μορφή επιμόρφωσης. Ειδικότερα οι νεοπροσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί ένα 

παραπάνω, αφού αντιμετωπίζουν και την ανασφάλεια σχετικά με την αποτελεσματικότητα 

τους, που πηγάζει ως επί το πλείστον από την απειρία τους. Σε ότι αφορά τώρα στους τομείς, 

που θεωρούν ότι χρίζουν επιμόρφωσης αυτοί ποικίλουν καλύπτοντας όλο το φάσμα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα ευρήματα αυτά συντάσσονται με το θεωρητικό της έρευνας, 

αφού όπως αναφέρεται παραπάνω στο θεωρητικό κομμάτι της ανά χείρας μελέτης ακόμα και 

με βάση τους ορισμούς της επιμόρφωσης προκύπτει αυτή η ανάγκη.  

Ένα άλλο κομμάτι, το οποίο αναφέρεται στα συμπεράσματα της έρευνας και απαντά στα 

ερευνητικά ερωτήματα, που τέθηκαν στο σχεδιασμό της είναι και ο ρόλος του διευθυντή στην 

επιμορφωτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ένας διευθυντής πρέπει να είναι 

βοηθητικός, υποστηρικτικός, ανοικτός σε προτάσεις και να καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς 

του σχολείου του σε όλες τις εκφάνσεις της σχολικής ζωής. Κάτι τέτοιο προκύπτει και από το 

θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, αφού και βιβλιογραφικά ο διευθυντής έχει πλήθος 

αρμοδιοτήτων, καθώς, όπως αναφέρεται και στο Buchanan (2015) η ομάδα που ο κάθε 
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διευθυντής/τρια-προϊστάμενος/η καλείται να διαχειριστεί δηλαδή οι εκπαιδευτικοί του 

σχολείου, χρειάζονται ενθάρρυνση προς όλους τους τομείς της επαγγελματικής τους 

ανάπτυξης ώστε να πετύχουν και την δική τους αυτό-ανάπτυξη. Και αυτό επιτυγχάνεται 

καλύτερα μέσα από μια συνετή και οργανωμένη διοίκηση της σχολικής μονάδας και συνεπώς 

έναν διευθυντή/τρια-προϊστάμενο/η, που έχει λάβει και ο ίδιος την αντίστοιχη επιμόρφωση. 

Επιπλέον ένα συμπέρασμα, που απορρέει από την ερευνητική διαδικασία και επιβεβαιώνει 

τα θεωρητικά δεδομένα, είναι ότι οι εκπαιδευτικοί που περιέγραψαν παραπάνω το ρόλο του 

διευθυντή, τον εντάσσουν σε ένα ¨ανοικτό¨ σχολικό κλίμα όπως περιγράφεται στο θεωρητικό 

τμήμα της ανά χείρας μελέτης, το οποίο είναι και προϋπόθεση για να λειτουργήσουν καλύτερα 

σε όλους τους τομείς, αλλά και γενικά να είναι δεκτικοί στην οποιασδήποτε μορφής 

επιμόρφωση. Όπως αναφέρεται και στην έρευνα των Lockman, et.al (2017), ένα από τα βασικά 

χαρακτηριστικά του διευθυντή του σχολείου, είναι να είναι ευγενικός, προσαρμοστικός, και 

να οικοδομεί καλή σχέση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς τους 

αρχικά και να συνεργάζεται μαζί τους μέσα σε ένα πλαίσιο δημοκρατικό. 

Στη συνέχεια, σε απάντηση του ερευνητικού ερωτήματος, σε ότι αφορά στο ποιες είναι οι 

απόψεις των ερωτώμενων σχετικά με την ομότιμη μάθηση , τη μέθοδο του peer learning και 

τη συνεργασία στην σχολική μονάδα, προκύπτει από τα συμπεράσματα της έρευνας ότι οι 

σχέσεις, που έχουν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους σε μια σχολική μονάδα αλλά και η γενικότερη 

κουλτούρα της περιοχής, που υπηρετούν βοηθούν την συνεργασία και την αλληλοβοήθεια. 

Ένα εύρημα που συνδέεται με το θεωρητικό δεδομένο ότι το peer learning αφορά σε μια μορφή 

συνεργατικής μάθησης στην οποία η αλληλεξάρτηση των μελών της ομάδας μεταξύ τους 

προωθεί θετικές αλληλεπιδράσεις (Cockerill et.al., 2018). Επίσης προκύπτει από την έρευνα 

στα Γυμνάσια και Λύκεια της Κρήτης ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η εφαρμογή αυτής της 

πρακτικής στο σχολείο θα έχει θετικό αντίκτυπο στην επαγγελματική τους εξέλιξη, δεδομένο 

που επιβεβαιώνει και η μελέτη των Miquel & Duran (2017), η οποία αναφέρει ότι, το peer 

learning θεωρείται μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης για τα μέλη των εκπαιδευτικών 

ομάδων που επιλέγουν να το εφαρμόσουν. 

Τελειώνοντας με το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα που αναφέρεται στο πως 

αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, που συμμετείχαν στην έρευνα τον ρόλο του μέντορα 

στο σχολείο και ποια η στάση τους στην καθιέρωση της πρακτικής, αυτό που προκύπτει είναι 

ότι η καθοδήγηση από έναν πιο έμπειρο συνάδελφο (όπως ορίζεται βιβλιογραφικά ο ρόλος του 

μέντορα) είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται άτυπα στο σχολείο και απλά δεν έχει ταυτιστεί 

τυπικά με τους όρους mentoring /mentor, όπως συναντώνται στην διεθνή βιβλιογραφία. Τα 

σημεία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως ευρήματα της ανα χείρας ερευνητικής 
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μελέτης και σε αντιπαραβολή με το θεωρητικό της πλαίσιο, είναι ότι απαραίτητη προϋπόθεση 

για να αποδεχθούν και να αναγνωρίσουν ως μέντορα έναν συνάδελφο τους, είναι να έχει 

εμπειρία στην διδακτική πράξη, να έχει δηλαδή τριβή με την σχολική τάξη. Αντίστοιχα στο 

θεωρητικό πλαίσιο και σύμφωνα με τους Beutel et al., (2008) ο ρόλος του μέντορα απαιτεί 

έναν εκπαιδευτικό, που να μπορεί να μπει στη θέση του καθοδηγούμενου, να καταλάβει τις 

ανάγκες του και τον τρόπο που λειτουργεί και μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών 

και της λειτουργίας της σχολικής μονάδας να λαμβάνουν από κοινού αποφάσεις για την 

αντιμετώπιση των πάσης φύσεως θεμάτων που θα προκύψουν και όχι έναν εκπαιδευτικό με 

μόνο προσόν αδιαμφισβήτητα διαπιστευτήρια γνώσης. 

Επιπλέον ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την ανά χείρας μελέτη είναι 

ότι οι εκπαιδευτικοί θέλουν μια σχέση με τον μέντορα τους που να μην χαρακτηρίζεται από 

διάθεση επιβολής πρακτικών ή αυταρχισμό από μέρους του και έλλειψη αυτενέργειας από την 

δική τους πλευρά. Θέλουν μια σχέση εμπιστοσύνης και αλληλοβοήθειας και αυτό προκύπτει 

και από το ότι στην πλειοψηφία τους απάντησαν ότι αν ήταν οι ίδιοι μέντορες σε μια σχολική 

μονάδα θα επέλεγαν να επιμορφώσουν και να καθοδηγήσουν αυτόν που θα ήθελε να μπει σε 

αυτή την διαδικασία ή που θα επέλεγε ο ίδιος να συνεργαστεί μαζί τους. Αντίστοιχα το 

θεωρητικό υπόβαθρο στο σημείο αυτό κάνει λόγο για έναν μέντορα που χρειάζεται να είναι 

συνεργάσιμος και υποστηρικτικός και όχι ως κάποιος ανώτερος που ήρθε στην ζωή του 

καθοδηγούμενου για να του επιβάλλει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τον τρόπο διδασκαλίας 

που ο ίδιος γνωρίζει και έχει υιοθετήσει ή να καταδυναστεύσει τον καθοδηγούμενο και να του 

επιβάλλει με το ζόρι τις τεχνικές του. Γι αυτόν τον λόγο σημαντικό είναι να θέλει και ο 

καθοδηγούμενος και να συναινεί σε αυτήν την διαδικασία. (Beutel et al., 2008) 

7.3 Η προσφορά της έρευνας στο πεδίο και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

Από την ανά χείρας έρευνα, αυτό που είναι σημαντικό να σημειωθεί είναι ότι αρχικά 

υπάρχει μια συγκεντρωτική καταγραφή των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών της 

Β/θμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κρήτης. Η έρευνα αυτή προσφέρει μια συμπυκνωμένη 

ενημέρωση σχετικά με το τι γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ερωτήθηκαν για την 

επιμόρφωση και τις πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά και τι ανάγκες έχουν 

σχετικά με αυτές. Καταγράφει μια εικόνα από τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 

και ιδιαίτερα σε μια χρονική στιγμή που γίνεται μεγάλη συζήτηση για την εισαγωγή 

επιμορφωτικών δομών στα σχολεία 

Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι η έρευνα ασχολήθηκε με μεγάλες θεματικές ενότητες 

όπως είναι η επιμόρφωση, η καθοδήγηση, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας και το peer 
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learning γεγονός που προσφέρει μια πιο σφαιρική εικόνα στο θέμα καλύτερη, από το να ήταν 

εξειδικευμένη σε μια μορφή ή σε μια πρακτική και που καθιστά την έρευνα χρήσιμη σε 

πολλούς τομείς μελέτης 

Σημαντικό επίσης είναι ότι πραγματοποιήθηκε σε δείγμα εκπαιδευτικών από τα Γυμνάσια 

και τα Λύκεια της Περιφέρειας Κρήτης και συνεπώς είναι πιο εξειδικευμένη ως προς την 

πληθυσμιακή ομάδα, που καλύπτει, αλλά και το γεωγραφικό συγκείμενο της ομάδας αυτής, 

που παραδοσιακά παρουσιάζει μια πλειάδα από ιδιαιτερότητες  

Να σημειωθεί ακόμα ότι η έρευνα αυτή κατέληξε σε πολύτιμα συμπεράσματα που θα 

μπορούσαν να αξιολογηθούν και να χρησιμοποιηθούν από ερευνητές του μέλλοντος. Μια 

πρόταση θα ήταν να ερευνηθούν εκ νέου τα σημαντικά θέματα που η έρευνα 

διαπραγματεύτηκε αλλά πιο συγκεκριμένα αυτό να γίνει τμηματικά και ανά θεματική ενότητα. 

Επίσης θα μπορούσε να γίνεται διαχρονικά σε βάθος χρόνου και για να υπάρξει σύγκριση 

σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ή ιδανικά, αν και αυτό φαντάζει ανέφικτο με τα ίδια 

υποκείμενα του δείγματος για να διαπιστωθεί αν εφαρμόστηκε και πως λειτούργησε τελικά η 

επιμόρφωση στην επαγγελματική τους εξέλιξη. 

Τέλος θα μπορούσε η έρευνα αυτή πάνω στα συγκεκριμένα θέματα, να επεκταθεί σε 

μεγαλύτερες γεωγραφικές περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας (ή ακόμα και σε όλη) για να 

πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα των απόψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών. 

 

7.4. Περιορισμοί της παρούσας έρευνας 

Όπως σε κάθε ερευνητική μελέτη έτσι και εδώ υπάρχουν περιορισμοί, οι οποίοι παρεμποδίζουν 

τη γενίκευση των αποτελεσμάτων της. Αρχικά, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το δείγμα 

της έρευνας ήταν μόνο από την Περιφέρεια Κρήτης και ο αριθμός του ανέρχεται σε 50 

εκπαιδευτικούς. Παρόλο που ίσως να μπορούσε να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό δείγμα για την 

Περιφέρεια Κρήτης, το μέγεθος του δείγματος της έρευνας, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 

πήραν μέρος σ΄ αυτήν και ο γεωγραφικός περιορισμός της Περιφέρειας μόνο της Κρήτης, μας 

εμποδίζουν να θεωρήσουμε ότι  τα συμπεράσματα που προέκυψαν αντικατοπτρίζουν τις 

κυρίαρχες απόψεις του συνόλου των εκπαιδευτικών της ελληνικής επικράτειας. Σίγουρα 

περισσότερο έγκυρη και αξιόπιστη θα καθιστούσε την έρευνα η επιλογή μεγαλύτερου 

δείγματος, από πολύ περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω. 

Ένας άλλος περιορισμός, που θεωρούμε ότι πρέπει να αναφερθεί, είναι και η ποικιλία των 

θεμάτων, που η έρευνα διαπραγματεύτηκε. Είχε τρείς βασικούς άξονες με σημαντικά θέματα, 
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που εκ των πραγμάτων σε μια έρευνα, όπως αυτή με χρονικούς και γεωγραφικούς 

περιορισμούς δεν θα μπορούσαν να ερευνηθούν σε βάθος, γι΄ αυτό και στις προτάσεις 

παραπάνω προτάθηκαν τμηματικές έρευνες για τον διαχωρισμό των θεμάτων 

 Σε γενικές γραμμές όμως, παρ΄ όλους αυτούς τους προσδιορισμούς η έρευνα αυτή 

φιλοδοξεί να έβαλε ένα μικρό λιθαράκι στην μελέτη των σημαντικών θεμάτων που 

πραγματεύτηκε και την διερεύνηση των πραγματικών αναγκών του δείγματος της, για 

μελλοντική χρήση στον σχεδιασμό και την εφαρμογή επιμορφωτικών και καθοδηγητικών 

προγραμμάτων και πρακτικών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- ΠΙΝΑΚΕΣ 

Παρατίθενται ενδεικτικά πίνακες ανά ενότητα ανάλυσης 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
¨Ενδοσχολική επιμόρφωση – καθοδήγηση και ηγεσία: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών της Β/θμιας 

εκπαίδευσης της περιφέρειας Κρήτης¨ 

Ερώτηση Πιθανές απαντήσεις 
Εξωγλωσσικά 

στοιχεία/Σχόλια 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΥ 

1.1 Περιοχή Περιοχή:  

1.2 Φύλο Άνδρας: 
Γυναίκα: 

 

1.3 Ηλικία Έως 30: 

31-40: 

41-50: 
51 και άνω: 

 

1.4 Ειδικότητα   

1.5 Σχέση εργασίας  Μόνιμος: 

Αναπληρωτής: 

 

1.6 Επίπεδο σπουδών   

Κάτοχος Βασικού Πτυχίου   

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος   

Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος   

Δεύτερο Πτυχίο   

Άλλο ( πιστοποιήσεις, επιμορφώσεις κλπ)   

1.7 Συνολικός χρόνος επαγγελματικής υπηρεσίας   

1.8 Συνολικός χρόνος υπηρεσίας στην παρούσα θέση   

Β. ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

1. Στα σχολεία που έχετε υπηρετήσει, υπήρχαν άνθρωποι 

που σας βοήθησαν; Σε ποιο θέμα και με ποιόν τρόπο έγινε 

αυτό; 

  

2.Ήταν ιεραρχικά ή ηλικιακά ανώτεροι σας ;    

3.Ήσασταν με το ίδιο εργασιακό καθεστώς στο σχολείο;   

4.Τους ζητήσατε εσείς την βοήθεια τους ή πήραν από 

μόνοι τους την πρωτοβουλία; 

  

5. Ο Διευθυντής του σχολείου με ποιο τρόπο και σε ποιους 
τομείς, θεωρείτε ότι μπορεί να βοηθήσει τους 

εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας; 

  

6. Πιστεύετε ότι ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας 

πρέπει να λειτουργεί ως καθοδηγητής των εκπαιδευτικών 
που υπηρετούν στο σχολείο του; Αν ναι με ποιόν τρόπο; 

  

7. Θεωρείτε ότι πρέπει να είναι μέσα στα καθήκοντα των 

εκπαιδευτικών του σχολείου να είναι γνώστες των 
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αρμοδιοτήτων του διευθυντή και της νομοθεσίας που 
διέπει την λειτουργία του σχολείου; Αν ναι θεωρείτε ότι ο 

ίδιος ο Διευθυντής θα πρέπει να τους ενημερώνει για αυτά 

τα θέματα; 

8. Στα σχολεία που έχετε υπηρετήσει συναντήσατε 
Διευθυντές που σας βοήθησαν ως επιμορφωτές και 

καθοδηγητές στα εκπαιδευτικά και διδακτικά σας 

καθήκοντα ή ήταν περιχαρακωμένοι στον θεσμικό τους 

ρόλο και περιορίζονταν στα διοικητικά τους καθήκοντα; 

  

Γ. PEER LEARNING 

 1.Δίδεται vignette: «Στο 25ο Λύκειο , οι εκπαιδευτικοί 

ανά ειδικότητα παρακολουθούν την διδασκαλία ενός 
συναδέλφου και στην συνέχεια συζητούν ως ομάδα και την 

σχολιάζουν. Στην διαδικασία συμμετέχουν όλοι οι 

εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης ειδικότητας που υπηρετούν 

στο σχολείο ανεξαρτήτως ηλικίας και θέσεως». 
Παρακαλώ σχολιάστε την παραπάνω πρακτική 

  

2.Έχετε συναντήσει την συγκεκριμένη πρακτική στα 

σχολεία που εργαστήκατε; 

  

3. Ποια η στάση σας στο να θεσμοθετηθεί η 
συγκεκριμένη πρακτική; 

  

4.Θεωρείτε ότι η εφαρμογή αυτής της πρακτικής θα 

βοηθούσε στην επαγγελματική σας εξέλιξη; 

  

5.Πιστεύετε ότι οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ 
των συναδέλφων στο σχολείο και η κουλτούρα της 

ευρύτερης περιοχής στην οποία ανήκει η σχολική 

μονάδα, θα ευνοούσαν την ανάπτυξη της συγκεκριμένης 
πρακτικής;  

  

Δ. Ο ΜΕΝΤΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

1.Γνωρίζετε αν υπάρχουν στα σχολεία εκπαιδευτικοί που 

βοηθούν τους νεότερους συναδέλφους τους σε κάποια 
θέματα; Αν ναι σε ποια θέματα και με ποιόν τρόπο; 

  

2.Πως αντιλαμβάνεστε τον επιμορφωτικό ρόλο του 

εκπαιδευτικού σε σχέση με τους συναδέλφους του; 

  

 3.Πως θα σας φαινόταν να υπήρχε σε κάθε σχολείο ένας 
εκπαιδευτικός ανά ειδικότητα με υποχρεωτική παρουσία, 

που θα βοηθούσε με θεσμικό ρόλο τους άλλους; 

  

4.Γνωρίζετε τι είναι ο μέντορας; Έχετε ποτέ ακούσει 

κάτι για αυτόν;  

  

5.Πως αντιλαμβάνεστε τον ρόλο του μέντορα;   

6.Τι προσόντα και τι γνώσεις θεωρείτε ότι θα έπρεπε να 

έχει ο μέντορας; 

  

 7.Αν ήσασταν εσείς στην θέση του μέντορα ποιόν θα 
επιλέγατε να επιμορφώσετε και γιατί; 

  

8. Θεωρείτε ότι θα είχε εφαρμογή στο σχολείο ο θεσμός 

του μέντορα και γιατί;  

  

9.Θέλετε κάτι να προσθέσετε;   

 

Σας ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας! 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: 
Εκπαιδευτικός 1: 

 Είναι γυναίκα, 41- 50 ετών, φιλόλογος, υπηρετεί σε Γενικό Λύκειο στην περιφέρεια του Νομού Ηρακλείου Κρήτης, είναι μόνιμη 

και έχει 12 χρόνια συνολικής προϋπηρεσίας από τα οποία τα 2 στο συγκεκριμένο σχολείο. Έχει παρακολουθήσει διάφορες 

επιμορφώσεις. 

 

 Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας. Το θέμα μας έχει να κάνει με την ενδοσχολική επιμόρφωση – 

καθοδήγηση και ηγεσία και καταγράφουμε τις απόψεις των εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης. Ας 

ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις: 

1.Στα σχολεία που έχετε υπηρετήσει, υπήρχαν άνθρωποι που σας βοήθησαν; Σε ποιο θέμα και με ποιόν τρόπο έγινε αυτό; 

Περιοχή Σχολείο Φύλο Ηλικία Ειδικότητα
Σχέση 

Εργασίας

Βασικό 

Πτυχίο

Μεταπτ

υχιακό

Διδακτ

ορικό
Δεύτερο Πτυχίο Άλλο

Χρόνος 

Υπηρεσίας

Χρόνος 

υπηρεσίας 

σ΄αυτό το 

σχολείο

1 Ηράκλειο Λύκειο Γυναίκα 41-50 Φιλόλογος Μόνιμη Ναι Όχι Όχι Όχι Διάφορα 12 2

2 Ηράκλειο Λύκειο Γυναίκα 31-40 Φιλόλογος Αναπληρώτρια Ναι Ναι Όχι Όχι Η/Υ 36 μήνες 3 μήνες

3 Ηράκλειο Λύκειο Γυναίκα 31-40 Θεολόγος Μόνιμη Ναι Όχι Όχι Όχι Η/Υ 14 14

4 Ηράκλειο Λύκειο Άνδρας 31-40 Φυσικός Αναπληρωτής Ναι Ναι Όχι Όχι Όχι 13 1

5 Ηράκλειο Λύκειο Γυναίκα 41-50 Χημικός Μόνιμη Ναι Όχι Όχι Όχι Διάφορα 18 18

6 Ηράκλειο Λύκειο Γυναίκα 31-40 Αγγλικών Αναπληρώτρια Ναι Όχι Όχι Όχι Διάφορα 50 μήνες 4 μήνες

7 Ηράκλειο Λύκειο Γυναίκα 41-50 Μαθηματικός Αναπληρώτρια Ναι Όχι Όχι Όχι Η/Υ 50 μήνες 2

8 Ηράκλειο Λύκειο Γυναίκα 31-40 Φιλόλογος Αναπληρώτρια Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι 65 μήνες 5 μήνες

9 Ηράκλειο Γυμνάσιο Άνδρας 41-50 Γυμναστής Μόνιμος Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι 15 13

10 Ηράκλειο Γυμνάσιο Άνδρας 41-50 Φιλόλογος Μόνιμος Ναι Όχι Όχι Όχι Διάφορα 8 3

11 Ηράκλειο Γυμνάσιο Άνδρας 41-50 Φιλόλογος Μόνιμος Ναι Ναι Όχι Όχι Διάφορα 12 1

12 Ηράκλειο Γυμνάσιο Γυναίκα 41-50 Φιλόλογος Αναπληρώτρια Ναι Ναι Όχι Όχι Διάφορα 8,5 5

13 Ηράκλειο Γυμνάσιο Γυναίκα 41-50 Μαθηματικός Μόνιμη Ναι Όχι Όχι Όχι ΤΠΕ 15 13

14 Ηράκλειο Γυμνάσιο Άνδρας 51 και άνω Φυσικός Μόνιμος Ναι Όχι Όχι Όχι Η/Υ 18 18

15 Ηράκλειο Γυμνάσιο Γυναίκα 31-40 Καθηγήτρια Πληροφορικής Μόνιμη Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι 15 14

16 Ηράκλειο Γυμνάσιο Γυναίκα 41-50 Μαθηματικός Μόνιμη Ναι Όχι Όχι Όχι Διάφορα 12 1

17 Ηράκλειο Γυμνάσιο Γυναίκα 41-50 Φιλόλογος Μόνιμη Ναι Όχι Όχι Όχι Ξένες Γλώσσες 12 3

18 Ηράκλειο Γυμνάσιο Ανδρας 41-50 Θεολόγος Μόνιμος Ναι Όχι Όχι Γερμανικα- Μουσικη Διάφορα 13 4

19 Ηράκλειο Γυμνάσιο Γυναίκα 51 και άνω Φιλόλογος Μόνιμη Ναι Όχι Όχι Όχι Η/Υ 26 5

20 Ηράκλειο Γυμνάσιο Ανδρας 51 και άνω Μαθηματικός Μόνιμος Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι 32 12

21 Ηράκλειο Γυμνάσιο Γυναίκα 41-50 Γεωπόνος- Τεχνολόγος Μόνιμη Ναι Όχι Όχι Όχι ΣΕΛΕΤΕ 18 3

22 Ηράκλειο Γυμνάσιο Γυναίκα 41-50 Φυσικός Μόνιμη Ναι Όχι Όχι Πληροφορική Όχι 14 13

23 Ρέθυμνο Γυμνάσιο Γυναίκα 41-50 Γυμνάστρια Μόνιμη Ναι Ναι Όχι Όχι Διάφορα 21 1

24 Ρέθυμνο Γυμνάσιο Γυναίκα 31-40 Φιλόλογος Ειδικής Αναπληρώτρια Ναι Ναι Όχι Όχι Διάφορα 1 1

25 Ρέθυμνο Γυμνάσιο Γυναίκα 41-50 Θεολόγος Μόνιμη Ναι Ναι Όχι Όχι Διάφορα 16 15

26 Ρέθυμνο Γυμνάσιο Γυναίκα 41-50 Καθηγήτρια Αγγλικών Μόνιμη Ναι Ναι Όχι Όχι Διάφορα 14 2

27 Ρέθυμνο Γυμνάσιο Γυναίκα 31-40 Φιλόλογος Ειδικής Αναπληρώτρια Ναι Ναι Όχι Όχι Διάφορα 4 3

28 Ρέθυμνο Γυμνάσιο Γυναίκα 51 και άνω Φιλόλογος Μόνιμη Ναι Όχι Όχι Όχι Η/Υ 20 12

29 Ρέθυμνο Γυμνάσιο Γυναίκα 31-40 Πληροφορικής Αναπληρώτρια Ναι Όχι Όχι Όχι Παιδαγωγική επάρκεια 31 μήνες 18 μήνες

30 Ρέθυμνο Γυμνάσιο Γυναίκα Εως 30 Φιλόλογος Ειδικής Αναπληρώτρια Ναι Ναι Όχι Όχι Διάφορα 1 1

31 Λασίθι Γυμνάσιο Γυναίκα 41-50 Βιολόγος Μόνιμη Ναι Όχι Όχι Όχι Διάφορα 20 8

32 Λασίθι Γυμνάσιο Γυναίκα 41-50 Καθηγήτρια Αγγλικών Μόνιμη Ναι Όχι Όχι Όχι Διάφορα 24 19

33 Λασίθι Γυμνάσιο Γυναίκα 41-50 Καθηγήτρια Γαλλικών Μόνιμος Ναι Ναι Όχι Όχι Διάφορα 16 11

34 Λασίθι Γυμνάσιο Γυναίκα 31-40 Μαθηματικός Αναπληρώτρια Ναι Όχι Όχι Όχι Διάφορα 12 4

35 Λασίθι Γυμνάσιο Γυναίκα 41-50 Καθηγήτρια Γερμανικών Μόνιμη Ναι Όχι Όχι Όχι Διάφορα 13 4

36 Λασίθι Γυμνάσιο Ανδρας 31-40 Φιλόλογος Αναπληρωτής Ναι Ναι Όχι Όχι Διάφορα 4 έτη 74 μήνες

37 Λασίθι Γυμνάσιο Γυναίκα 41-50 Καθηγήτρια Αγγλικών Μόνιμη Ναι Όχι Όχι Όχι Διάφορα 14 8

38 Λασίθι Γυμνάσιο Ανδρας 31-40 Φιλόλογος Μόνιμος Ναι Ναι Όχι Όχι Διάφορα 20 10

39 Χανιά Γυμνάσιο - Λύκειο Ανδρας 31-40 Βιολόγος Αναπληρωτής Ναι Ναι Όχι Όχι Διάφορα 72 μήνες 10 μήνες

40 Χανιά Γυμνάσιο - Λύκειο Γυναίκα 31-40 Μαθηματικός Μόνιμη Ναι Ναι Όχι Όχι Διάφορα 12 7

41 Χανιά Γυμνάσιο - Λύκειο Γυναίκα 31-40 Κοινωνιολόγος Μόνιμη Ναι Όχι Όχι Όχι Διάφορα 12 3

42 Χανιά Γυμνάσιο - Λύκειο Άνδρας 51 και άνω Καθηγητής Μουσικής Μόνιμος Ναι Όχι Όχι Όχι Διάφορα 23 4

43 Χανιά Γυμνάσιο - Λύκειο Άνδρας 41-50 Καθηγητής Πληροφορικής Μόνιμος Ναι Ναι Όχι Όχι Διάφορα 14 6

44 Χανιά Γυμνάσιο - Λύκειο Άνδρας 41-50 Φυσικός Μόνιμος Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι 13 5

45 Χανιά Γυμνάσιο - Λύκειο Γυναίκα 41-50 Μαθηματικός Μόνιμη Ναι Ναι Όχι Όχι Διάφορα 16 10

46 Χανιά Γυμνάσιο - Λύκειο Γυναίκα 41-50 Φιλόλογος Μόνιμη Ναι Ναι Όχι Όχι Διάφορα 11 2

47 Χανιά Γυμνάσιο - Λύκειο Γυναίκα 31-40 Φιλόλογος Μόνιμη Ναι Ναι Όχι Όχι Διάφορα 13 5

48 Χανιά Γυμνάσιο - Λύκειο Γυναίκα 31-40 Φιλόλογος Μόνιμη Ναι Ναι Όχι Όχι Διάφορα 13 3

49 Χανιά Γυμνάσιο - Λύκειο Γυναίκα 41-50 Καθηγήτρια Μουσικής Αναπληρώτρια Ναι Όχι Όχι Όχι Διάφορα 14 10

50 Χανιά Γυμνάσιο - Λύκειο Άνδρας 41-50 Χημικός Μόνιμος Ναι Όχι Όχι Όχι Διάφορα 13 8
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¨εεε.. Και στο γνωστικό επίπεδο και στο οργανωτικό- διοικητικό, δηλαδή στα καθήκοντα μου, στις αρμοδιότητες μου ως προς το άλλο, 

όχι το καθαρά μαθησιακό προς τα παιδιά  ̈

2.Ήταν ιεραρχικά ή ηλικιακά ανώτεροι σας ;  

¨Ναι , ναι οι περισσότεροι.¨ 

3.Ήσασταν με το ίδιο εργασιακό καθεστώς στο σχολείο; 

¨Και αναπληρωτές που πήγαμε μαζί την πρώτη χρονιά και συνεργαστήκαμε και με βοήθησε που ήταν πιο έμπειρος και επίσης και 

κάποιοι μόνιμοι συνάδελφοι αλλά κυρίως (……..). Όχι όχι και αναπληρωτές και μόνιμοι δεν μπορώ να τα διαχωρίσω¨ 

4.Τους ζητήσατε εσείς την βοήθεια τους ή πήραν από μόνοι τους την πρωτοβουλία; 

¨Όχι. Μόνοι τους  ̈

5. Ο Διευθυντής του σχολείου με ποιο τρόπο και σε ποιους τομείς, θεωρείτε ότι μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς της 

σχολικής μονάδας; 

¨Έχει περιορισμένο χρόνο αλλά αν του ζητηθεί κάτι και την κατάλληλη στιγμή που έχει περιθώριο.. Καλά στο θέμα της τάξης, μέσα στη 

σχολική τάξη δηλαδή πιστεύω ότι βοηθάει, πρέπει να βοηθάει, κυρίως εκεί (…) Σε διάφορα θέματα διαχείρισης ας πούμε της τάξης 

περισσότερο, γιατί ο υποδιευθυντής πιστεύω περισσότερο στα οργανωτικά τα άλλα 

6. Πιστεύετε ότι ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας πρέπει να λειτουργεί ως καθοδηγητής των εκπαιδευτικών που υπηρετούν 

στο σχολείο του;  

Αν ναι με ποιόν τρόπο; 

¨Καθοδηγητής δηλαδή; (;) -Να τους βοηθήσει στον τρόπο που θα κάνουν το μαθημα τους, στον τρόπο που θα χειριστούν.. (Χ) 

Μέχρι ενός σημείου όχι πλήρως -Με ποιόν τρόπο θα μπορούσε να το κάνει αυτό; Εεε με το (..) τώρα να μιλήσω ευθέως. Με το να 

συστήσει στους καθηγητές να προσέχουν να μην είναι πολύ ελαστικοί, να είναι όσο μπορούν πιο αντικειμενικοί και σοβαροί μέσα στην 

τάξη¨ 

7. Θεωρείτε ότι πρέπει να είναι μέσα στα καθήκοντα των εκπαιδευτικών του σχολείου να είναι γνώστες των αρμοδιοτήτων 

του διευθυντή και της νομοθεσίας που διέπει την λειτουργία του σχολείου;  

Αν ναι θεωρείτε ότι ο ίδιος ο Διευθυντής θα πρέπει να τους ενημερώνει για αυτά τα θέματα; 

¨Νομίζω ότι δεν τους μένει και χρόνος. Δηλαδή δεν υπάρχει χρόνος πλέον. Βεβαίως να ενημερώνει ο διευθυντής για αυτά που πρέπει 

να ενημερώνει. Δεν είναι ανάγκη ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει την κάθε λεπτομέρεια αλλά κάποια πράγματα νομίζω ότι πρέπει να 

ενημερώνει και μου έχουν τύχει εμπειρίες διευθυντών που μας ενημερώνουν σε γενικές γραμμές¨ 

8. Στα σχολεία που έχετε υπηρετήσει συναντήσατε Διευθυντές που σας βοήθησαν ως επιμορφωτές και καθοδηγητές στα 

εκπαιδευτικά και διδακτικά σας καθήκοντα ή ήταν περιχαρακωμένοι στον θεσμικό τους ρόλο και περιορίζονταν στα 

διοικητικά τους καθήκοντα; 

¨Ευτυχώς εγώ όχι. Δεν βρήκα διευθυντές να περιορίζονται στα διοικητικά τους καθήκοντα¨ 

9.Δίδεται vignette.«Στο 25ο Λύκειο , οι εκπαιδευτικοί ανά ειδικότητα παρακολουθούν την διδασκαλία ενός συναδέλφου και στην 

συνέχεια συζητούν ως ομάδα και την σχολιάζουν. Στην διαδικασία συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης 

ειδικότητας που υπηρετούν στο σχολείο ανεξαρτήτως ηλικίας και θέσεως». Παρακαλώ σχολιάστε την παραπάνω πρακτική 

¨εεε (..) Δεν συμφωνώ. Με τη σύμφωνη γνώμη ενός συναδέλφου, εμένα θα με ενδιέφερε να παρακολουθήσει κάποιος το μάθημα μου 

και έχει γίνει και σε αυτό το σχολείο και να παρακολουθήσω και γω όπως έκανα στην Ιεράπετρα μιας συναδέλφου το μάθημα αλλά όχι 

να είναι υποχρεωτικό και όχι όλοι οι καθηγητές, όλοι οι συνάδελφοι της ίδιας ειδικότητας¨ 

10.Έχετε συναντήσει την συγκεκριμένη πρακτική στα σχολεία που εργαστήκατε; 

¨Βεβαίως ήταν για να επιμορφωθούνε άτομα που ήταν στα ΠΕΚ και είχα παρακολουθήσει και γω και μου ‘ κανε πάρα πολύ καλό¨ 

11. Ποια η στάση σας στο να θεσμοθετηθεί η συγκεκριμένη πρακτική; 
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¨εεε δίκοπο μαχαίρι λίγο. Δίκοπο μαχαίρι γιατί δεν ξέρω κατά πόσο θα μετρήσει στην αξιολόγηση αυτό, αυτό είναι που με προβληματίζει. 

Αυτό. Ότι είναι χρήσιμο είναι. Δεν το κρύβω.¨ 

12.Θεωρείτε ότι η εφαρμογή αυτής της πρακτικής θα βοηθούσε στην επαγγελματική σας εξέλιξη; 

¨Πιο πολύ στο διδακτικό κομμάτι, δηλαδή να πάρω κάποια ιδέα, να δω τρόπους προσέγγισης που ίσως εγώ δεν τους έχω και τόσο 

μελετήσει  ̈

13.Πιστεύετε ότι οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των συναδέλφων στο σχολείο και η κουλτούρα της ευρύτερης περιοχής 

στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα, θα ευνοούσαν την ανάπτυξη της συγκεκριμένης πρακτικής;  

¨Αν θεσμοθετηθεί δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει. Νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα εε (..) πλαστής συμπεριφοράς. 

Νομίζω. Μπορεί να κάνω λάθος.¨ 

14.Γνωρίζετε αν υπάρχουν στα σχολεία εκπαιδευτικοί που βοηθούν τους νεότερους συναδέλφους τους σε κάποια θέματα; Αν 

ναι σε ποια θέματα και με ποιόν τρόπο; 

¨Έχω συναντήσει. Έχω. Βεβαίως λόγω του περιορισμένου πια χρονικού διαστήματος που έχουμε τόσα πολλά, που έχουμε εξωδιδακτικά 

δεν προλαβαίνουμε ούτε καλημέρα να πούμε μεταξύ μας αλλά ναι¨ 

15.Πως αντιλαμβάνεστε τον επιμορφωτικό ρόλο του εκπαιδευτικού σε σχέση με τους συναδέλφους του; 

¨εε.(…) Επιμορφωτικός και ως προς(..) .και σε πρακτικά θέματα εε (..) σε όλους τους τομείς όχι μονάχα στο γνωστικό. Στο γνωστικό 

νομίζω οι περισσότεροι τα καταφέρνουν. Στα υπόλοιπα τα πρακτικά τα διαδικαστικά μέσα στο σχολείο χρειάζεται να βοηθάει ο ένας 

τον άλλο  ̈

16.Πως θα σας φαινόταν να υπήρχε σε κάθε σχολείο ένας εκπαιδευτικός ανά ειδικότητα με υποχρεωτική παρουσία, που θα 

βοηθούσε με θεσμικό ρόλο τους άλλους; 

¨Θα ήταν πολύ καλό. Ναι πιστεύω θα ήταν ¨ 

17.Γνωρίζετε τι είναι ο μέντορας; Έχετε ποτέ ακούσει κάτι για αυτόν;  

¨Δεν θυμάμαι τώρα και πολλά.. Κάτι έχω ακούσει αλλά άμα μου θυμίσεις λίγο…¨ 

18.Πως αντιλαμβάνεστε τον ρόλο του μέντορα; 

¨Επειδή δυστυχώς ότι παγιωθεί νομίζω ότι δεν (..) καμιά φορά δεν( ..) γίνεται κατεστημένο και υπάρχει έτσι μια φοβία στο να ανοιχτούμε 

, είμαι επιφυλακτική. Ότι χρειαζόμαστε όλοι τη στήριξη ο ένας του άλλου σε επίπεδο συναδελφικότητας και..¨ 

19.Τι προσόντα και τι γνώσεις θεωρείτε ότι θα έπρεπε να έχει ο μέντορας; 

¨Πρέπει να έχει πολλά προσόντα για μένα και πρώτα από όλα να μην θεωρεί ότι είναι ανώτερος από την άποψη να αρχίσει να ασκεί 

εξουσία. Δηλαδή πρέπει να ναι συμβουλευτικός ο ρόλος του και βοηθητικός . Εκεί είναι τώρα το δίκοπο μαχαίρι για μένα  ̈

20.Αν ήσασταν εσείς στην θέση του μέντορα ποιόν θα επιλέγατε να επιμορφώσετε και γιατί; 

¨εε..Δεν θα είχα στεγανό στο να επιμορφώσω μόνο της ειδικότητας μου , πιστεύω ότι αν είχα και περισσότερες γνώσεις για το σχολείο 

, το εκάστοτε σχολείο θα προσπαθούσα να επιμορφώσω (..) Εξαρτάται και από την ποσότητα του σχολείου, δηλαδή μπορεί να είναι 

περισσότεροι παλιοί, μπορεί να είναι περισσότεροι αναπληρωτές, ανάλογα το ποσοστό που θα ήταν. Και οι παλιοί χρειάζονται 

επιμόρφωση. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα γνωρίζουν διότι δεν έχουν δώσει ΑΣΕΠ, δεν έχουν (…) οι περισσότεροι βέβαια έχουν 

όρεξη αλλά εντάξει νομίζω ότι πάντα υπάρχει χώρος.¨ 

21. Θεωρείται ότι θα είχε εφαρμογή στο σχολείο ο θεσμός του μέντορα και γιατί; 

¨Εε αν είχε και συμβουλευτικό και ψυχολογικό τομέα- ρόλο και όχι μονάχα στο οργανωτικό φυσικά θα μπορούσε να είχε εφαρμογή για 

μένα  ̈

22.Θέλετε κάτι να προσθέσετε; 

¨Όχι. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις. Ήταν καίριες οι ερωτήσεις¨ 

Ελπίζω να μην σας καθυστέρησα. Ευχαριστώ και πάλι για την συμμετοχή σας 
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Επεξεργασία συμβόλων: 

 (…) Σημαντική παύση 

 [γέλιο] Εκτός ομιλίας πληροφορία που αναφέρεται από τον ερευνητή 

 _________ Υπογράμμιση: δηλώνει έμφαση μέσω της ανύψωσης του τόνου και της έντασης της φωνής 

( ; ) Ζητούνται επεξηγήσεις 

(Χ) Διακοπή του ερευνητή από τον ερωτώμενο, είτε για ερώτηση , είτε για παρατήρηση 

{Σ} Σκέψη πριν ξεκινήσει να απαντάει 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: 

Εκπ/κος Φύλλο Πιστεύετε ότι οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των συναδέλφων στο 

σχολείο και η κουλτούρα της ευρύτερης περιοχής στην οποία ανήκει η 

σχολική μονάδα, θα ευνοούσαν την ανάπτυξη της συγκεκριμένης πρακτικής;  

1 Γ ¨Αν θεσμοθετηθεί δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει. Νομίζω ότι μπορεί να 

δημιουργήσει προβλήματα (..) πλαστής συμπεριφοράς. Νομίζω. Μπορεί να κάνω 

λάθος.¨ 

2 Γ ¨(..) Νομίζω ότι βοηθάει εδώ στο συγκεκριμένο ναι¨ 

3 Γ ¨Νομίζω ότι εντάξει, εξαρτάται. Γιατί υπάρχουνε σύλλογοι στους οποίους οι 

συνάδελφοι κοιτάει να βγάλει ο ένας το μάτι του αλλουνού, οπότε δεν θα μπορούσε 

να λειτουργήσει αυτό. Υπάρχουν όμως σύλλογοι που είναι δεμένοι και όχι μόνο της 

ίδιας ειδικότητας αλλά και διαφορετικών ειδικοτήτων συνάδελφοι μπορούν να 

συνεργαστούν για να δώσουν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Θα μπορούσε φυσικά ναι 

αν η περιρρέουσα ατμόσφαιρα το επιτρέπει, θα μπορούσε να λειτουργήσει¨ 

4 Α ¨Ε βέβαια. Ε βέβαια. Ε ναι. Γιατί μετά πρέπει να απομονώσεις τη σχέση του καθενός 

που είναι λίγο δύσκολο αυτό, δηλαδή υπάρχουν και (..) άλλοι συμπαθιούνται 

περισσότερο, άλλοι υπάρχουν έριδες και μετά υπάρχουν και ζητήματα άποψης ξέρω 

γω (..) εγώ το κάνω έτσι, εγώ το κάνω αλλιώς, δηλαδή δύσκολο¨ 

5 Γ ¨Ε σας είπα. Δεν (..) Είναι αναλόγως τα άτομα. Εντάξει, επειδή εγώ είμαι 18 χρόνια 

σ΄ αυτό το σχολείο, έχουν υπάρξει χρονιές που συνεργάζομαι πάρα πολύ καλά και 

αυτό το κάνουμε από μόνοι μας χωρίς να είναι θεσμοθετημένο, χωρίς να μας το 

υποδείξει κάποιος και υπάρχουν χρονιές που δεν έχει επέλθει αυτή η συνεργασία¨ 
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6 Γ ¨Σε κάθε σχολείο είναι διαφορετική όμως η σχέση των εκπαιδευτικών μεταξύ τους. 

Δεν ξέρω αν έχεις καλές σχέσεις με τους συναδέλφους θα βοηθούσε. Αν δεν έχεις θα 

το κανε χειρότερο πιστεύω. Στην περιοχή τώρα, επίσης έχει να κάνει με την περιοχή, 

αν είσαι μια κλειστή κοινωνία δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθούσε, αν θα φτανε, το 

πώς κάνεις το μάθημα σου, θα το μάθαινε όλη η περιοχή και θα το σχολίαζε,(…) 

αυτό εξαρτάται που βρίσκεσαι κάθε φορά¨ 

7 Γ ¨Για το συγκεκριμένο σχολείο όχι και πολύ. Και σε πολλά δηλαδή δεν νομίζω ότι 

ξεχωρίζει αυτό το σχολείο. Νομίζω ότι στην πλειονότητα των σχολείων, δυστυχώς¨ 

8 Γ Όχι. Εδώ όχι. Επηρεάζει αυτή την πρακτική η κουλτούρα του σχολείου, οι σχέσεις 

των συναδέλφων, το κλίμα (..) Εδώ όχι. Δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί¨  

9 Α ¨Κοίταξε να δεις τώρα (..) Είναι δίκοπο μαχαίρι. Δύσκολο είναι. Δηλαδή σε κάποιες 

περιπτώσεις σίγουρα θα βοηθούσε σε κάποιες άλλες δεν θα λειτουργούσε. Θα πρέπει 

να υπάρχει καλή διάθεση από όλους ότι και θα κριτικάρουν αλλά και θα κριθούνε 

γιατί κάποιοι είναι μόνο για να κριτικάρουν και δεν δέχονται την κριτική¨ 

10 Α ¨Σίγουρα επηρεάζεται από το περιβάλλον, την κουλτούρα, τη συμπεριφορά των 

παιδιών, από όλα επηρεάζεται. Αυτό που βρίσκω αρνητικό σ΄ αυτό είναι ότι θα 

μοιάζει λίγο στημένο¨ 

11 Α ¨Οι σχέσεις των συναδέλφων ασφαλώς. Είναι καθοριστικό. Η κουλτούρα της 

περιοχής δεν θα το έλεγα γιατί δεν συμμετέχει στην διαδικασία. Είναι μόνο οι 

εκπαιδευτικοί, οπότε δεν.¨ 

12 Γ ¨Νομίζω εδώ δεν θα έβρισκε και πολύ ανταπόκριση. Η τουλάχιστον να είχε γίνει μια 

προετοιμασία για να δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα ¨ 

13 Γ ¨Νομίζω ότι είναι περίεργες οι ισορροπίες. Δηλαδή στην πράξη.. Ενώ σαν ιδέα με 

βρίσκει πολύ σύμφωνη και θεωρώ ότι θα μας βοηθούσε να βελτιωθούμε, 

προϋποθέτει και μια ανεξαρτησία, μια αντικειμενικότητα από μέρους μας που δεν 

ξέρω αν είμαστε αρκετά ώριμοι να την έχουμε¨ 

14 Α ¨Ναι, ναι. Κοίταξε να δεις. Δεν θα μου καλοφανεί φαντάζομαι ξαφνικά αν εμένα μου 

ρθουνε 5-6 να μου πούνε να μπούμε αλλά είναι η πρώτη κρυάδα. Μετά πιστεύω θα 

δουλέψει¨ 

15 Γ ¨Ε νομίζω πως όχι. Θα υπήρχαν εμπόδια από τις σχέσεις¨ 

16 Γ ¨Μπορεί να την επηρεάσει ναι. Δηλαδή εξαρτάται για ποιους ανθρώπους μιλάμε¨ 

17 Γ ¨Ε βέβαια. Τα πάντα είναι αμφίδρομα¨ 

18 Α ¨Εξαρτάται. Βεβαίως επηρεάζεται¨ 
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19 Γ ¨Όχι δεν ευνοεί¨ 

20 Α ¨Ε σίγουρα. Σίγουρα¨ 

21 Γ ¨Ναι δεν έχουμε νομίζω θέμα. Δεν υπάρχει θέμα¨ 

22 Γ ¨Νομίζω όχι¨ 

23 Γ ¨Λοιπόν. Όλα έχουνε να κάνουνε με τις σχέσεις που έχει ο σύλλογος μεταξύ τους. 

Εάν οι σχέσεις του συλλόγου μεταξύ του είναι καλές, νομίζω ότι δεν θα έχουμε 

πρόβλημα. Εάν υπάρχουν αντιπαλότητες τότε μπαίνει ένας άλλος παράγοντας ο 

οποίος θα δημιουργήσει πολλά θέματα. Επίσης εάν πιστεύει κάποιος ότι εγώ είμαι 

ανώτερος και δεν χρειάζεται να παρακολουθήσω το συνάδελφο μου γιατί δεν θα 

πάρω τίποτα τότε μπαίνουμε σε μια άλλη κατηγορία¨ 

24 Γ ¨Ναι νομίζω πως ναι¨ 

25 Γ ¨Σε κάποιες ειδικότητες σίγουρα. Σε κάποιες άλλες θα ναι πιο δύσκολο. Οι 

πολυπληθείς ειδικότητες όπως είναι ας πούμε οι φιλόλογοι που θα πρέπει να μπούνε 

μέσα σε μια τάξη 15 φιλόλογοι θα έχει μια αντικειμενική δυσκολία και δεν θα 

βοηθήσει 

26 Γ ¨Όχι πολύ. Θα το μπλόκαρε¨ 

27 Γ ¨Όχι αντίστροφα νομίζω πηγαίνει. Αφού γίνει αυτό το πράγμα θα έχουμε κάποιο 

καλό αποτέλεσμα στις σχέσεις των συναδέλφων και στην κουλτούρα του σχολείου. 

Αλλά με το κλίμα που έχουμε τώρα. Αν ήταν γενικό ναι, αλλά του σχολείου οι 

συνάδελφοι να παρακολουθούν το μάθημα σου είναι λίγο άβολο. Οι σχέσεις των 

συναδέλφων τώρα δεν ξέρω πως θα ευνοούσαν¨ 

28 Γ ¨Νομίζω πως όχι¨ 

29 Γ ¨Έτσι όπως το ΄χω ζήσει μέχρι τώρα όχι δε νομίζω¨ 

30 Γ ¨Όχι σίγουρα θα το βοηθούσε γιατί θα έρχονταν και οι συνάδελφοι πιο κοντά 

,ανταλλάσσοντας απόψεις για τα παιδιά , τους μαθητές και θα βοηθούσαν ο ένας τον 

άλλο¨ 

31 Γ ¨Κοίταξε να δεις. Εγώ θεωρώ ότι θα αισθάνομαι πολύ πιο άνετα να έρθει 

συνάδελφος με τον οποίο έχω μια σχέση καλή και να παρακολουθήσει παρά να έρθει 

κάποιος που δεν τον ξέρω. Νομίζω ότι ευνοείται αλλά βέβαια και εφόσον έχεις και 

καλές σχέσεις με τον συνάδελφο¨ 
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32 Γ ¨Ναι δηλαδή είναι το κλειδί. Άμα ας πούμε οι σχέσεις είναι ανοιχτές είναι καλό αυτό 

να γίνεται γιατί μαθαίνεις και παίρνεις και δίνεις. Όταν υπάρχει θέμα δεν μπορεί να 

γίνει αυτό¨ 

33 Γ ¨Εάν εφαρμοστεί αυτό ευνοείται να αναπτυχθεί μεταξύ των συναδέλφων μεγαλύτερη 

αλληλεγύη. Αν πραγματικά είσαι ειλικρινής και ενδιαφέρεσαι για τον άλλο, η 

ειλικρινής σχέση το κτίζει αυτό. Εξαρτάται από τη διάθεση με την οποία γίνεται. 

Δηλαδή αν έχεις πάνω από το κεφάλι σου ότι αυτός είναι εκεί για να σε αξιολογήσει, 

ή σε βλέπει ανταγωνιστικά, δεν λειτουργείς καλά και συ και δεν μπορείς να πάρεις 

πράγματα και εκείνος δεν μπορεί να σου ανοιχτεί όπως πρέπει. Άρα είναι θέμα, είναι 

ανθρώπινη η σχέση και αυτή. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε σε καλούπια¨ 

34 Γ ¨Στη συγκεκριμένη περιοχή; (;) Ναι επηρεάζεται. Εδώ θα ευνοούσε. Νομίζω θα 

πηγαίναμε καλά¨ 

35 Γ ¨Ναι θα κλωτσήσουν εδώ. Δεν θα το δεχτούν εύκολα. Αρχικά σίγουρα θα 

κλωτσήσουν. Αρχικά. Και έχει να κάνει και με το πώς σκέφτεται ο κάθε άνθρωπος 

ή κατά πόσο διατεθειμένος είναι να ακούσει και τα αρνητικά της δουλειάς του, αυτά 

που κάνει λάθος¨ 

36 Α ¨Δε νομίζω ότι ακόμα το ευνοεί γιατί πολύ απλά είμαστε σε σχέση μ΄ αυτή την 

πρακτική στα γενοφάσκια, στα σπάργανα¨  

37 Γ ¨Σίγουρα πάντα επηρεάζεται. Ίσως θα ήταν καλύτερα μεταξύ αγνώστων¨ 

38 Α ¨Θα την μπλόκαρε. Περισσότερο θα μπορούσε να το δει ανταγωνιστικά και ως 

αφορμή για να ασκήσεις κριτική. Αμφισβήτηση¨ 

39 Α ¨Εξαρτάται. Που είναι το σχολείο, ποιες είναι οι εργασιακές συνθήκες. Μπορώ να 

φανταστώ πολλά σχολεία που θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να γίνει αυτό από ότι εδώ 

και άλλα που θα γινόταν πολύ πιο εύκολα¨ 

40 Γ ¨ε κοίτα όταν πας για να πάρεις. Είναι με ποιο σκεπτικό ξεκινάς. Παίζει ρόλο. Εδώ 

συζητάμε με συμβούλους. Κάθεται και σου λέει τι και πως και ο άλλος είναι σε ένα 

ΕΠΑΛ και τραβάει τα πάνδεινα, γι΄ αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ διαφορετικό  

41 Γ ¨Όχι εννοείται¨ 

42 Α ¨Κοιτάξτε. Για το μουσικό σχολείο συγκεκριμένα είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει. 

Αρκεί να είναι υποχρεωτικό να μπαίνει ο καθένας μέσα στο μάθημα του άλλου¨  

43 Α ¨Και πάλι εξαρτάται. Χωρίς καλή σχέση μεταξύ των συναδέλφων δεν θα μπορούσε 

να λειτουργήσει¨ 

44 Α ¨¨Νομίζω πως όχι¨ 
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45 Γ ¨{Σ} Νομίζω ότι θα συναντούσε δυσκολίες αλλά δεν το θεωρώ και απίθανο να 

εφαρμοστεί¨ 

46 Γ ¨Ανάλογα τώρα με τους διδάσκοντες επειδή είναι διαφορετικοί χαρακτήρες οπότε 

δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα συνεργαστούν¨ 

47 Γ ¨Σίγουρα. Αν τον έχεις εμπιστευτεί από πριν θα σου είναι πολύ εύκολο να εκτεθείς 

στον άλλο. Να έχεις όμως καλές σχέσεις από πριν¨ 

48 Γ ¨Στο δικό μας τον κλάδο ναι¨ 

49 Γ ¨¨Όχι (..) Σίγουρα όχι.¨ 

50 Α ¨Πάρα πολύ. Μόνο με σωστές σχέσεις γίνεται. Δηλαδή είναι προϋπόθεση¨ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: 

Εκπ/κος Φύλλο 

Αν ήσασταν εσείς στην θέση του μέντορα ποιόν θα επιλέγατε να επιμορφώσετε και γιατί; 

1 Γ 

¨εε..Δεν θα είχα στεγανό στο να επιμορφώσω μόνο της ειδικότητας μου , πιστεύω ότι αν είχα και περισσότερες 

γνώσεις για το σχολείο , το εκάστοτε σχολείο θα προσπαθούσα να επιμορφώσω…. Εξαρτάται και από την ποσότητα 

του σχολείου, δηλαδή μπορεί να είναι περισσότεροι παλιοί, μπορεί να είναι περισσότεροι αναπληρωτές, ανάλογα το 

ποσοστό που θα ήταν. Και οι παλιοί χρειάζονται επιμόρφωση. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα γνωρίζουν διότι δεν 

έχουν δώσει ΑΣΕΠ, δεν έχουν…οι περισσότεροι βέβαια έχουν όρεξη αλλά εντάξει νομίζω ότι πάντα υπάρχει 

χώρος.  ̈

2 Γ 
¨Μάλλον ίδιας ειδικότητας και ηλικιακά μάλλον πιο νέους γιατί έχουν περισσότερη ανάγκη. Νομίζω ότι και οι παλιοί 

ακούνε , όχι ότι δεν ακούνε, αλλά νομίζω η εμπειρία τους κάνει να είναι λίγο πιο σίγουροι¨ 

3 Γ 0 

4 Α 

¨Σε άλλα πράγματα τον παλιό σε άλλα το νέο, δηλαδή οι παλιοί συνήθως χρειάζονται μια υποστήριξη μάλλον σε 

κομμάτια που αφορούν νέες τεχνολογίες και τέτοια πράγματα και ακόμα και νέες συμπεριφορές έτσι.. Δηλαδή 

κάποια πράγματα που ήταν αποδεκτά πριν από 20 χρόνια σε ένα σχολείο τώρα δεν είναι. Εντάξει ο νέος από την 

άλλη, έχει την απειρία του ξέρω γω, οκ ντάξει, την έχει αυτή 2-3 χρόνια, τα βρίσκει δεν είναι πρόβλημα. Δηλαδή 
συνήθως οι νέοι δεν έχουν πρόβλημα παιδαγωγικό ή τέτοιου τύπου¨ 

5 Γ 

¨Ποιόν θα επέλεγα; Κατ΄ αρχήν τους νέους συναδέλφους φαντάζομαι, Θεωρώ ότι κυρίως οι νέοι είναι αυτοί που 
ενδιαφέρονται και αυτοί θα έπρεπε να επιμορφωθούν που θα συνεχίσουν κιόλας. Κάποιος που θέλει ας πούμε 5 

χρόνια για να τελειώσει τη θητεία του, δεν νομίζω ότι και ο ίδιος θα θέλει. Σκοπός είναι να το χει όρεξη και ο άλλος 

αυτό που θα κάνει  ̈
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6 Γ 

¨Πιστεύω όλους. Όλοι θα χρειάζονταν βοήθεια. Θα έπρεπε να μπω στην τάξη μαζί τους, να μιλήσω με τον καθέναν 

από αυτούς για να καταλάβω τι χρειάζεται ο καθένας. Ίσως οι νέοι χρειαζόντουσαν περισσότερη βοήθεια από 

κάποιον που έχει δουλέψει ήδη 10 χρόνια ας πούμε, αλλά πιστεύω με όλους  ̈

7 Γ 
¨Οποιονδήποτε που θα ήταν διατεθειμένος να έχει εμένα μέντορα και φυσικά να έχω τις γνώσεις και τις ικανότητες 

να το κάνω έτσι;¨ 

8 Γ 
¨Τον πιο ανοιχτό σε ιδέες. Ούτε τον πιο παλιό , ούτε τον πιο νέο, ούτε τον αναπληρωτή, ούτε τον μόνιμο. Θα επέλεγα 

έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πρόθυμος να μ΄ ακούσει και να συνεργαστούμε  ̈

9 Α 0 

10 Α ¨Περισσότερο προς τους νέους θα λεγα  ̈

11 Α 

¨Δεν θα επέλεγα ποτέ. Δηλαδή νομίζω ότι αυτός που θα επιμορφωθεί πρέπει να επιλέξει και όχι ο μέντορας. Εγώ 

νιώθω ότι το χρειάζομαι και αφού έχεις κερδίσει την εμπιστοσύνη μου θα έρθω να ζητήσω τη γνώση που έχεις να 

μου δώσεις  ̈

12 Γ ¨Όχι όχι δεν μπορώ να τον αναλάβω αυτό το ρόλο¨ 

13 Γ 

¨Όλοι κάτι θέλουν. Κάτι διαφορετικό. Στον παλιότερο θέλεις να δείξεις ότι ανανεώνεται η μάθηση και ο τρόπος 

διδασκαλίας αλλά και οι στόχοι. Αλλάζουν οι στόχοι. Και συνήθως οι παλιοί παραμένουν κολλημένοι στους στόχους 
με αποτέλεσμα να μένουν λίγο εκτός. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Ένα κομμάτι είναι στους καινούριους πως θα τους 

βοηθήσουν να μπορέσουν να διαχειριστούν την τάξη και μετά την ύλη¨ 

14 Α ¨Τους νέους και μόνο στη φυσική βέβαια  ̈

15 Γ ¨Σίγουρα αυτόν που ενδιαφερόταν. Τώρα δεν θα θελα να πιέσω κανέναν¨ 

16 Γ 0 

17 Γ ¨Δεν θα το ήθελα να είμαι. Όχι΄ 

18 Α ¨Τους πιο αδύναμους  ̈

19 Γ ¨Ίσως κάποιον νεότερο ή κάποιον με απειρία ή κάποιον που θα ήθελε βοήθεια ή θα έβλεπα εγώ ότι χρειαζόταν΄ 

20 Α 
¨Εξαρτάται πως θα ταν το πλαίσιο τώρα. Αυτόν που θα το ζητούσε περισσότερο. Όλοι χρειαζόμαστε τώρα. Κακά τα 

ψέμματα  ̈

21 Γ ¨ε συνήθως είναι όταν είναι κάποιο άτομο της ειδικότητας μου καινούριο. Αυτό  ̈

22 Γ ¨Δε νιώθω ότι θα μπορούσα να γίνω μέντορας. Νιώθω ότι είμαι.. (παύση) . Δεν θα έκανα καλά αυτό το ρόλο¨ 

23 Γ Όλους τους γυμναστές αλλά συμβουλευτικά χωρίς να επεμβαίνω στη δουλειά τους¨ 

24 Γ 
¨Νομίζω αυτόν ο οποίος είναι πιο παλιός γιατί δεν θα έχει επαφή με τις νέες μεθόδους, με τις νέες τεχνικές, με την 

εξέλιξη γενικότερα  ̈

25 Γ 
¨Θα θεωρούσα περισσότερο συναδέλφους που δεν επικοινωνούν τόσο πολύ με τα παιδιά στην τάξη. Όχι τόσο 

μαθησιακά αλλά πράγματα πως μπορούμε να καθοδηγήσουμε και να αγαπούμε τα παιδιά¨ 

26 Γ 
¨Σίγουρα αυτούς που θα έρχονταν πρώτη φορά στην εκπαίδευση, τους νεοδιόριστους και αυτούς που θα το 

ζητούσανε  ̈

27 Γ 
¨Συναδέλφους για τους οποίους ακούμε παράπονα από μαθητές. Όταν ακούμε μαζικά παράπονα, σημαίνει ότι κάτι 

υπάρχει και θα επέλεγα να επιμορφώσω αυτόν. Και κυρίως για θέματα συμπεριφορών¨ 

28 Γ 0 

29 Γ ¨εεε..θα θελα αυτούς που θα μου ζητούσανε γιατί σημαίνει ότι το χουνε ανάγκη¨ 
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30 Γ ¨Εγώ θεωρώ όλους αλλά βασικά όποιον θα ήθελε να βοηθηθεί  ̈

31 Γ ¨Τον νεότερο γιατί θεωρώ ότι είναι και πιο δεκτικός να του δείξω πράγματα 

32 Γ ¨Θα έκανα επιμορφώσεις σε όλους αλλά με διαφορετικό τρόπο στον καθένα 

33 Γ 
«¨Είναι ένα challenge και για τα δυο μέρη. Άλλα πράγματα έχει να πάρει ο παλαιότερος, άλλα έχει να πάρει ο 

νεότερος 

34 Γ ¨Αν ήμουν εγώ στη θέση του μέντορα θα ήθελα να με επιλέξουν να τους επιμορφώσω  ̈

35 Γ 
¨Νομίζω θα παρακολουθούσα, θα προσπαθούσα να δω τι γίνεται, να έχω τα μάτια και τα αυτιά ανοιχτά και όπου 

μπορώ να βοηθάω 

36 Α 

¨Νομίζω λειτουργώντας πάλι με την δυναμική των ομάδων και με τα στάδια λειτουργίας ενός εκπαιδευτικού έχοντας 

διαβάσει και τις αντίστοιχες μελέτες ψυχολογίας, πιστεύω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο ανοιχτοί στο 

αντικείμενο και παράλληλα αυτοί οι οποίοι είναι νεότεροι θα μπορέσουν να ωφεληθούν περισσότερο από μια τέτοια 

τακτική, γιατί οι παγιωμένες διδακτικές εμπειρίες είναι δύσκολο να αλλάξουν  ̈ 

37 Γ ¨Όποιον επιθυμούσε τη βοήθεια μου. Ο ίδιος να επιθυμούσε¨ 

38 Α 

¨Ναι τους νέους περισσότερο. Κάποια πράγματα με την εμπειρία τα αποκτάς σιγά σιγά. Το μόνο που πρέπει να σε 
ταρακουνήσει και να σου γίνει συνείδηση είναι ότι πρέπει να παρακολουθείς σεμινάρια. Δηλαδή πρέπει να 

επιμορφώνεσαι συνεχώς¨ 

39 Α 

¨Εντάξει αυτό έχει να κάνει με τις προσωπικές αρχές και αξίες μου. Μάλλον τον αντισυναδελφικό, μάλλον αυτόν 

που είναι αντιπαιδαγωγικός ή θεωρώ ότι είχε κάποιες αντιπαιδαγωγικές εκφράσεις απέναντι στα παιδιά, αλλά 
νομίζω ότι αυτό αν το αφήνουμε τόσο ανοικτό έγκειται στις προσωπικές αρχές και αξίες του καθενός¨ 

40 Γ ¨Τον νέο θα ‘ήθελα που θα είχε πιο πολύ δεκτικότητα¨ 

41 Γ 

¨Δυστυχώς λόγω της ειδικότητας μου εγώ δεν μπορώ. Επειδή είμαι κοινωνιολόγος εγώ δεν μπορώ. Δηλαδή είμαι 

πάντα μόνη εγώ σρτο σχολείο. Δεν έχω, δεν είμαι φιλόλογος ας πούμε που είναι πολλοί. Αλλά περισσότερο αυτόν 

που νιώθω ότι έχει κάποια αδυναμία και είναι και δεκτικός γιατί πολλές φορές οι παλιότεροι δεν είναι δεκτικοί¨ 

42 Α 
¨εεε θα διάλεγα τον πιο αδύναμο κρίκο. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την κατάρτιση του. Μπορεί να έχει να 

κάνει με την ψυχική του ανθεκτικότητα. Θα έβλεπα και θα επέλεγα τον πιο αδύναμο¨ 

43 Α 
¨συνήθως φαντάζομαι κάποιον νεότερο συνάδελφο που έχει λιγότερη εμπειρία εφόσον το ζητήσει. Αλλά και κάποιος 

παλιότερος συνάδελφος αν χρειαστει¨ 

44 Α 
¨εγω να τον επιλέξω; Νομίζω ότι θα πρέπει αυτοί να σε επιλέξουν. Εγώ με το ζόρι δεν μπορώ να πιέσω κανένα να 

τον επιμορφώσω  ̈

45 Γ 0 

46 Γ ¨Δεν θα θελα να χω αυτό το ρόλο. Δεν θα με διέφερε¨ 

47 Γ 
¨ε νομίζω ότι εκεί θα πήγαινε σε μένα τουλάχιστον το συναισθηματικό κομμάτι. Θα επέλεγα εκείνον που θα ξερα ότι 

θα μπορώ να συνεργαστώ μαζί του και το οποίο θα το εξέλισσε στο μυαλό του  ̈

48 Γ 
¨Αυτόν που βλέπω ότι είναι ανεπαρκής . αυτόν που βλέπω ότι οι μαθητές γκρινιάζουν άτυπα ότι δεν κάνει καλά τη 

δουλειά του και γενικά όλους¨ 

49 Γ ¨Τον πιο ανασφαλή¨ 

50 Α 
¨Αυτόν που θέλει. Το μόνο κριτήριο είναι να υπάρχει ο δέκτης αν θέλω να κάνω το δότη. Δεν έχει νόημα να τα λέω 

με το ζόρι σε κάποιον και να μην ακούει τίποτα¨ 
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