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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, απνηειεί αληηθείκελν δηαξθνχο 

αλαδήηεζεο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Πνιπάξηζκεο έξεπλεο θαηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ εμαξηάηαη άκεζα 

απφ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην είδνο εγεζίαο ηνπ 

ζρνιείνπ. Δπνκέλσο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

εηδηθφηεξα εληφο ζρνιηθνχ πιαηζίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε νξγαληζκνχ. Έλαο απφ ηνπο πιένλ απνδνηηθνχο θαη 

ελδεδεηγκέλνπο ηξφπνπο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο, είλαη ν ζεζκφο ηεο 

θαζνδήγεζεο – ζπκβνχιεπζεο (mentoring). Ο ζεζκφο απηφο, αλ θαη έρεη 

ζπκπεξηιεθζεί ζην λνκηθφ πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο, εληνχηνηο δελ 

έρεη εθαξκνζηεί επηζήκσο. Μέζα απφ ηελ ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε, πξνσζείηαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

εληζρχεηαη ν καζεζηαθφο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ, νδεγψληαο ζηελ βειηίσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ γηα ηνπο καζεηέο. Παξάιιεια ε αλάπηπμε ησλ 

εγεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπο 

απέλαληη ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ ζρνιείνπ, εληζρχεη ηηο πηζαλφηεηεο 

καθξνρξφληαο δηαηήξεζεο απηήο ηεο βειηίσζεο, αιιά θαη δηαζπνξάο ηεο.  

Ζ παξνχζα κειέηε ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζρεηηθά κε ηελ ελδνζρνιηθή 

επηκφξθσζε θαη ηνλ ζεζκφ ηεο θαζνδήγεζεο. Υξεζηκνπνηψληαο πνηνηηθέο 

κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ φπσο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, ζπιιέρζεθαλ 

δεδνκέλα απφ 35 εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (δαζθάινπο, 

λεπηαγσγνχο θαη θαζεγεηέο εηδηθνηήησλ) απφ 14 ζρνιεία, ζηνπο ηέζζεξηο λνκνχο 

ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. Αθνινπζήζεθε ε κέζνδνο ηεο αλάιπζεο θεηκέλνπ θαη 

ηεο θαηεγνξηθήο/δηαηκεκαηηθήο θσδηθνπνίεζεο θεηκέλνπ. Σα απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο είλαη ζεηηθνί ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ ζεζκνχ ηεο θαζνδήγεζεο, ηφζν γηα ηνπο λενδηφξηζηνπο φζν θαη γηα ηνπο 

κεγαιχηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο. Θεηηθά δηάθεηληαη επίζεο ζηελ εθαξκνγή 

πξαθηηθψλ ζπλεξγαηηθήο θαζνδήγεζεο, δηαηεξψληαο εληνχηνηο θάπνηεο 

επηθπιάμεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο. 

Λέξειρ κλειδιά: θαζνδήγεζε, ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ζπλεξγαηηθή ζπκβνπιεπηηθή, 

εγεζία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, δηαλεκεηηθή εγεζία.   
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ABSTRACT 

School and education improvement is an object of continuous research in 

recent decades. Numerous surveys have concluded that improving educational 

results is closely depended on the teachers’ professional development and the 

leadership style that the school follows. Thus, the in-service teachers’ training is 

considered necessary, especially in the school environment taking into 

consideration the specific characteristics of each educational organization. One of 

the most efficient and appropriate methods used for in-teacher training is 

mentoring. Although mentoring has been a part of Greek educational legislation, 

it has not yet been officially put into practice. Through reflective activities, 

collaborative learning and opinion exchange, teacher professional development is 

promoted and the role of the school as a learning environment is enhanced, 

resulting in better educational outcomes for the students. At the same time, the 

development of teachers’ leadership skills and the change of their attitude 

concerning the way school is organized, reinforces the possibilities to maintain 

improvement, but also spread it.   

The present study deals with the examination of teachers’ perceptions and 

attitudes, as far as in-service training in the school environment and mentoring 

are concerned. Using qualitative methods of data gathering, as semi-structured 

interviews, we have collected data from 35 kindergarten and elementary school 

teachers, working in 14 schools, scattered all over the Prefecture of Crete. 

Content analysis and cross categorical text coding were used. The findings 

illustrate that the majority of teachers are positive towards the implementation of 

traditional mentoring in schools, not only for the new teachers but for the more 

experienced as well. Although they appear to be positive in the implementation of 

group collaboration and peer-group mentoring practices, they appear to have still 

a more concerned and reserved attitude.  

 

 

Key words: mentoring, peer learning, peer mentoring, teacher leadership, 

distributed leadership  
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ο ηξφπνο πνπ δηνηθείηαη κηα ζρνιηθή κνλάδα, φπνπ φινη καζαίλνπλ θαη 

είλαη ραξνχκελνη, κε απαζρφιεζε απφ ηελ αξρή ζρεδφλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνξείαο κνπ. Αλαιακβάλνληαο σο ε κφλε κφληκε λεπηαγσγφο ηνπ ζρνιείνπ κνπ 

ηελ ζέζε ηεο πξντζηακέλεο, ιίγα κφιηο ρξφληα κεηά ηνλ δηνξηζκφ κνπ, 

δηαπίζησζα πφζν δχζθνιν εγρείξεκα είλαη λα είζαη «επηθεθαιήο» ελφο ζρνιείνπ, 

θπξίσο φζν απηφ κεγαιψλεη, ηα παηδηά απμάλνληαη θαη ην ίδην θαη φινη νη 

εκπιεθφκελνη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δπηπιένλ, νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο 

αιιαγέο πνπ ζπληειέζζεθαλ θαη ζηε ρψξα καο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, αχμεζαλ 

ηηο πηέζεηο πνπ δέρεηαη ην ζρνιείν, σο αλνηρηφ θνηλσληθφ ζχζηεκα, κεηαθέξνληαο 

κέξνο ηεο πίεζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη θαινχκαζηε κε ηε ζεηξά καο λα 

πξνζαξκνζηνχκε θαη λα πξνζαξκφζνπκε ηελ εθπαηδεπηηθή καο δξάζε αλάινγα, 

πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ καζεηψλ καο. Χο εθπαηδεπηηθνί δελ κπνξνχκε λα 

κέλνπκε ζηάζηκνη, δελ ηαηξηάδεη κε ηνλ ξφιν καο. Ζ βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο 

ησλ παηδηψλ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ δηθή καο βειηίσζε θαη αλάπηπμε. 

Άιισζηε πψο είλαη δπλαηφλ λα πξνεηνηκάζνπκε ηα παηδηά γηα έλα κέιινλ γηα ην 

νπνίν δελ έρνπκε πξνεηνηκαζηεί εκείο πξψηα; 

Ζ πξνεηνηκαζία γηα απηφ ην κέιινλ, ήηαλ ν ζπνπδαηφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν δηάιεμα λα αζρνιεζψ κε απηφ ην ζέκα. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεηαδφκαζηε λα 

αλαλεσλφκαζηε θαη λα εμειηζζφκαζηε, ζηελ πνξεία κηαο δηα βίνπ επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο. Παξάιιεια, ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ζπλεξγαδφκαζηε θαζεκεξηλά ζε 

φια ηα επίπεδα πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχκε ζηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ. 

Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλεξγαζίαο, αληαιιάζνπκε ηδέεο, πξαθηηθέο, 

ζπδεηάκε, δηαθσλνχκε, πάληα φκσο θάηη θεξδίδνπκε απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία θαη 

πάληα πξνρσξάκε κπξνζηά. Δπνκέλσο, ν ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ απνηειεί έλαλ 

θαη’ εμνρήλ ρψξν επηκφξθσζεο θαη αλάπηπμεο γηα εκάο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ζέινπκε λα ζπλεξγαζηνχκε. ε απηφ ην ηειεπηαίν, ζεκαληηθφ ξφιν έρεη ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν ζα επηδηψμνπκε λα δηνηθήζνπκε ην ζρνιείν: ζπλαπνθαζίδνληαο θαη 

εληζρχνληαο ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ή σο έλαλ γξαθεηνθξαηηθά δνκεκέλν 

νξγαληζκφ; Αλαιακβάλνληαο φινη νη εθπαηδεπηηθνί έλα κεξίδην εγεζίαο, αλάινγα 

κε ηηο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληά καο, κπνξνχκε λα θάλνπκε ηα ζρνιεία καο 

θέληξα κάζεζεο, φρη κφλν γηα ηα παηδηά αιιά θαη γηα εκάο ηνπο ίδηνπο. 
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ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο κε βνήζεζαλ κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ εθπφλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο, ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ 

κνπ παξαρψξεζαλ ηηο ζπλεληεχμεηο, αθηεξψλνληαο ηνλ ρξφλν ηνπο θαη φζνπο 

κεζνιάβεζαλ γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία κε θάζε ηξφπν. Θα ήζεια 

επηπιένλ λα επραξηζηήζσ ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο: ηνπο θαζεγεηέο 

Βαζίιε Οηθνλνκίδε θαη Θεφδσξν Διεπζεξάθε γηα ηηο ππνδείμεηο, ηηο 

παξαηεξήζεηο θαη ηα ζρφιηά ηνπο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ βειηίσζε ηεο εξγαζίαο θαη 

ηδηαηηέξσο ηελ θαζεγήηξηα Διεπζεξία Αξγπξνπνχινπ, πνπ είρε θαη ηελ επνπηεία 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηεο θαη ηελ ακέξηζηε 

βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε, ηφζν θαηά ηε θάζε ηεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο φζν 

θαη γηα ην ζεσξεηηθφ κέξνο. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ ζχδπγφ κνπ, 

γηαηί ρσξίο ηελ ππνζηήξημε ηνπ, απηφ ην φκνξθν ηαμίδη γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ 

δελ ζα είρε μεθηλήζεη πνηέ.  

Να πξνζζέζσ θιείλνληαο φηη, γηα ιφγνπο επθνιίαο δηθήο κνπ ζηελ 

ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο, νηθνλνκίαο ρψξνπ θαη θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ηνπ 

αλαγλψζηε, ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ ζπγγξαθή ην αξζεληθφ γξακκαηηθφ γέλνο, 

ρσξίο λα πεξηνξίδεη ηελ εξκελεία, νχηε λα εκπεξηέρεη ή λα ππνλνεί θάπνηνπ 

είδνπο δηάθξηζε κεηαμχ ησλ θχισλ.  
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Οη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν ηα ηειεπηαία ρξφληα, επεξέαζαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα επεξεάδνπλ ηα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Ζ «Δπξψπε ηεο γλψζεο», νη δηεζλείο νξγαληζκνί θαη νη 

κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθπαίδεπζεο, ε ζπδήηεζε γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ ινγνδνζία ησλ ζρνιείσλ, θαζψο θαη γηα ηελ 

βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ, έρνπλ ζέζεη ζην θέληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Γίλεηαη πιένλ ζαθέο, φηη δελ 

κπνξνχκε λα κηιάκε γηα βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ρσξίο λα ιακβάλνπκε ππφςε 

ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα.  

Σελ ίδηα ζηηγκή, λέεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο αλαπηχζζνληαη πνπ αιιάδνπλ 

ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο καζεηέο. Οη καζεηέο δελ 

ζπζζσξεχνπλ πηα έηνηκεο γλψζεηο αιιά ππνζηεξίδνληαη ζηελ δφκεζε ηεο 

γλψζεο θαη ζηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο. Νέα αληηθείκελα δηδαζθαιίαο 

εηζάγνληαη ζηα ζρνιεία, φπσο πιεξνθνξηθή θαη μέλεο γιψζζεο. Ζ πεηζαξρία δελ 

επηηπγράλεηαη κε κεζφδνπο εμαλαγθαζκνχ θαη νη γνλείο, νινέλα θαη πην 

απαηηεηηθά, δεηνχλ λα έρνπλ ιφγν ζηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα. Οη παξαπάλσ 

αιιαγέο, επεξεάδνπλ άκεζα ην ζρνιείν σο νξγαληζκφ, αιιά θαη αλαγθάδνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα αλαδεηνχλ ζπλερψο ηξφπνπο λα επηκνξθψλνληαη θαη λα 

αλαπηχζζνληαη επαγγεικαηηθά, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηα νινέλα απμαλφκελα θαζήθνληά ηνπο. Απηφ φκσο δελ είλαη πάληα εχθνιν, 

θαζψο ρξνληθνί, ηνπηθνί θαη νηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί, ζπξξηθλψλνπλ ηηο 

επηκνξθσηηθέο επηινγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Έηζη, ζηαδηαθά ε εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα ζηξέθεηαη ζε κεζφδνπο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο, νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ειιείςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

εληζρχνπλ ην ζπιινγηθφ αίζζεκα θαη ηελ δέζκεπζε ζε έλαλ θνηλφ ζηφρν, ελψ 

ηαπηφρξνλα εμνηθνλνκνχληαη πφξνη.  

Μία απφ ηηο κεζφδνπο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο ε νπνία είλαη ηδηαίηεξα 

δηαδεδνκέλε ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, είλαη ε κέζνδνο ηεο ζπκβνχιεπζεο – 

θαζνδήγεζεο (mentoring), ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηελ έληαμε λέσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζην επάγγεικα. Πιήζνο εξεπλψλ ππνγξακκίδεη ηα πιενλεθηήκαηα 

θαη ηα νθέιε ηεο κεζφδνπ, γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Παξ’ φια απηά ζηε 

ρψξα καο, αλ θαη ζεζκνζεηήζεθε ην 2010, δελ εθαξκφζηεθε πνηέ. Ζ 
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ζπκπεξίιεςε ηεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο ζε πξφζθαην λνκνζέηεκα, 

εληζρχεη ηελ πνξεία ηεο πνιηηείαο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Σν εξψηεκα είλαη 

πψο ζα αληαπνθξηζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί. 

Αληηθείκελν απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε ηνλ ζεζκφ ηεο 

θαζνδήγεζεο. Γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα απνηππσζνχλ κε ζαθήλεηα νη 

αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ ζεζκνχ, κε ηελ αλαγθαηφηεηα ή 

κε εθαξκνγήο ηνπ, θαζψο θαη κε άιιεο ζρεηηθέο παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηε 

δηαδηθαζία ηεο θαζνδήγεζεο. Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε, ην ζεσξεηηθφ θαη 

ην εξεπλεηηθφ. 

ην πξψην θεθάιαην ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο, επηρεηξείηαη ε δηαζαθήληζε 

ησλ θπξηφηεξσλ ελλνηψλ ζηηο νπνίεο ζα αλαθεξζνχκε ζηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο: 

ε έλλνηα ηνπ κέληνξα θαη ηεο θαζνδήγεζεο, ε έλλνηα ηνπ εθπαηδεπηή θαη ηεο 

καζεηείαο, θαζψο θαη νη κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο, ε έλλνηα ηεο ζπλεξγαηηθήο-

αιιειεπηδξαζηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηέινο, ε έλλνηα ηεο εγεζίαο θαη ηνπ εγέηε. 

ην δεχηεξν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ην επηζηεκνινγηθφ πιαίζην ηεο 

εξγαζίαο, ην «παξάδεηγκα» πνπ πηνζεηήζεθε θαη ε ζεσξεηηθή κέζνδνο 

πξνζέγγηζεο ηνπ δεηήκαηνο. 

ην ηξίην θεθάιαην, ζθηαγξαθείηαη ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη νη 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμάζθεζή ηνπ, νη επηκνξθσηηθέο 

κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα, ελψ γίλεηαη εθηελέζηεξε αλαθνξά ζε 

κεζφδνπο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο, θαζψο θαη ζηηο επηκνξθσηηθέο κεζφδνπο 

πνπ εθαξκφδνληαη ζηε ρψξα καο.  

ην ηέηαξην θεθάιαην, αλαιχεηαη δηεμνδηθά ν ζεζκφο ηεο ζπκβνχιεπζεο-

θαζνδήγεζεο, κε ηελ «θιαζζηθή» ηνπ κνξθή σο θαζνδήγεζε έλαο πξνο έλαλ θαη 

κε ηελ πην εμειηγκέλε κνξθή ηεο ζπλεξγαηηθήο θαζνδήγεζεο ζε νκάδεο. 

Πξνζδηνξίδνληαη ηα νθέιε θαη γηα ηνπο δχν ζπλεξγάηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζα πξέπεη λα έρεη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ αλαιακβάλεη ξφιν κέληνξα θαη ηα πηζαλά 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ κέζα ζε απηήλ ηε ζρέζε. ηε ζπλέρεηα 

αλαιχεηαη ε ζπλεξγαηηθή θαζνδήγεζε θαη εληνπίδνληαη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο 

κεηαμχ ηεο δπαδηθήο θαη ηεο νκαδηθήο θαζνδήγεζεο.  

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη δχν κνξθέο εγεζίαο πνπ 

ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ην ζέκα καο, ε δηαλεκεηηθή θαη ε εγεζία ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ. Δληνπίδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε κηαο θαη 

θαηαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

ην έθην θεθάιαην επηρεηξείηαη ε θξηηηθή ζεψξεζε ηνπ «Κεηκέλνπ δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο» πνπ αθνξά ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ κέληνξα, 

φπσο παξνπζηάζηεθε ζην ειιεληθφ θνηλνβνχιην. Δληνπίδνληαη παξαιείςεηο θαη 

αζάθεηεο, ζχκθσλα κε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, νη νπνίεο ζπληείλνπλ ζηελ 

αδπλακία εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ.  

ην εξεπλεηηθφ κέξνο, παξαηίζεηαη ε έξεπλα ε νπνία δηεμήρζε κε ην 

κεζνδνινγηθφ ηεο πιαίζην. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην θεθάιαην ηνπ 

εξεπλεηηθνχ κέξνπο αλαθέξνληαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο έξεπλαο, ν ζθνπφο ηεο, ν 

εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο, ην κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ε δεηγκαηνιεςία, ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ θαη ν ξφινο ηνπ 

εξεπλεηή, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο, ρσξηζκέλα ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ 

αλάιπζε, ελψ ζην ηξίην αθνινπζεί ε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε 

ηα δεδνκέλα ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο θαη ζην ηέηαξην ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη πξνηάζεηο.  

ην ηέινο ηεο εξγαζίαο έρεη πξνζηεζεί ν πίλαθαο κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο 

πεγέο θαη ην παξάξηεκα, φπνπ παξαηίζεηαη ην «Κείκελν δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο» πνπ αθνξά ην ζεζκφ ηνπ κέληνξα, φπσο παξνπζηάζηεθε ζην 

ειιεληθφ θνηλνβνχιην.  
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Α. ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

1. Γηαζαθήληζε ηωλ θπξηόηεξωλ όξωλ – ελλνηνινγηθνί θαη ιεηηνπξγηθνί 

νξηζκνί 

 Ξεθηλψληαο ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο, είλαη απαξαίηεην λα 

δηαζαθεληζηνχλ νη θπξηφηεξνη φξνη ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεη αλαθνξά ζηε ζπλέρεηα, 

κε βάζε ηα δεδνκέλα ειιεληθήο θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία ελφο ζαθνχο ζεσξεηηθνχ θαη ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο. Ηδηαίηεξα ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, 

απαληψληαη φξνη νη νπνίνη θαηά ηελ κεηάθξαζε θαη απφδνζε ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε παξεξκελείεο, ειιείςεη ζαθνχο 

ελλνηνινγηθνχ πξνζδηνξηζκνχ αιιά θαη ρξήζεο αληίζηνηρσλ φξσλ ζηε γιψζζα 

καο. Γηα ην ιφγν απηφ, φπνπ ζεσξείηαη απαξαίηεην, δίπια ζηνλ ειιεληθφ φξν ζα 

παξαηίζεηαη ζε παξέλζεζε θαη ν αληίζηνηρνο δηεζλήο. ηε ζπλέρεηα ζα επηρεηξεζεί 

ε νξηνζέηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ κέληνξα θαη ηνπ πεξηερφκελνπ ηνπ ξφινπ ηνπ 

(mentoring), ηνπ εθπαηδεπηή (coacher) θαη ησλ δηαθνξψλ ηνπ κε ηνλ κέληνξα, ηεο 

ζπλεξγαηηθήο-αιιειεπηδξαζηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο (peer mentoring) θαζψο θαη 

ησλ φξσλ ηεο εγεζίαο (leadership) θαη ηνπ εγέηε (leader).  

 

1.1. Μέληνξαο (mentor): έλλνηα θαη ξόινο (mentoring) 

 Ζ ιέμε κέληνξαο, αλ θαη έγηλε επξχηεξα γλσζηή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ ζαξάληα πεξίπνπ εηψλ, επηζηξέθνληαο ζε εκάο σο αληηδάλεην απφ 

ηελ γαιιηθή γιψζζα, δελ είλαη θαηλνχξηα. Έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ Οδχζζεηα ηνπ 

Οκήξνπ, φπνπ ε Αζελά, παίξλνληαο ηελ κνξθή ηνπ θίινπ ηνπ Οδπζζέα 

Μέληνξα, αλαιακβάλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνπζίαο ηνπ λα θαζνδεγεί θαη λα 

ζπκβνπιεχεη ηνλ γηφ ηνπ Σειέκαρν, ζηελ πνξεία πξνο ηελ ελειηθίσζή ηνπ 

(Κνπγηνπηκδήο, 2015). Δηπκνινγηθά, ε ξίδα «κελ-» ηεο ιέμεο «κέληνξαο», αθνξά 

ζε πλεπκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελψ εξκελεπηηθά, ρξεζηκνπνηείηαη «…γηα 

πξφζσπν πνπ θαζνδεγεί θαη ζπκβνπιεχεη θάπνηνλ, ψζηε λα θάλεη ζσζηέο 

επηινγέο» (Μπακπηληψηεο, 2002:1072). Σα παξαπάλσ καο νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ν ξφινο ηνπ κέληνξα πεξηιακβάλεη πλεπκαηηθέο δηεξγαζίεο, είλαη 

δε θαηά βάζε θαζνδεγεηηθφο θαη ζπκβνπιεπηηθφο, κε ζθνπφ λα δηεπθνιπλζεί ε 

πνξεία ελφο λεφηεξνπ θαη ιηγφηεξνπ έκπεηξνπ αηφκνπ πξνο ηνλ επηζπκεηφ ζηφρν. 
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Ο ζηφρνο απηφο κπνξεί λα αθνξά ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ελφο αηφκνπ, ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία ή θάπνηνλ άιιν ηνκέα ελδηαθέξνληνο. Αλ θαη κία 

δηαδηθηπαθή αλαδήηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πνιιά 

θαη πνηθίια απνηειέζκαηα, απνδεηθλχνληαο φηη ε έλλνηα «κέληνξαο» κπνξεί λα 

έρεη γηα ηνπο αλζξψπνπο πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ζεκαζίεο (Haggard, Dougherty, 

Turban & Wilbanks, 2011), ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα επηθεληξσζνχκε 

ζηελ έλλνηα ηνπ φξνπ ζχκθσλα κε ηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία, εγρψξηα θαη 

δηεζλή θαη εηδηθφηεξα ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα, εμεηάδνληαο ηελ έλλνηα ηνπ 

κέληνξα-επαγγεικαηία θαη ηνλ ξφιν ηνπ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Δπίζεο, ζα 

πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ν κέληνξαο είλαη έλαο ξφινο σο πξνο θάπνην άιιν 

πξφζσπν θαη φρη απζχπαξθηνο ραξαθηεξηζκφο: ην δίπνιν κέληνξαο-

ζπκβνπιεπόκελνο/θαζνδεγνύκελνο (mentor-mentee) αλαθέξεηαη ζε έλαλ έκπεηξν 

επαγγεικαηία πνπ θαζνδεγεί θαη έρεη ηνλ ξφιν ηνπ ζπκβνχινπ θαη έλαλ 

πεξηζζφηεξν άπεηξν ζπλάδειθν πνπ ζα θαζνδεγείηαη θαη ζα έρεη ηνλ ξφιν ηνπ 

ζπκβνπιεπφκελνπ. Αλ θαη ζπλαληψληαη δηάθνξα κνληέια ζηφρεπζεο θαη 

θαζνδήγεζεο (Παππά & Ηνξδαλίδεο, 2017), νη πεξηζζφηεξνη νξηζκνί ηνπ φξνπ 

«κέληνξαο», φπσο απαληψληαη ζηελ βηβιηνγξαθία, ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά: ν κέληνξαο είλαη έλαο κεγαιύηεξνο ζε ειηθία επαγγεικαηίαο, ν 

νπνίνο (κπνξεί λα) θαηέρεη κηα αλψηεξε ηεξαξρηθά ζέζε θαη πνπ κπνξεί λα 

αζθήζεη επηξξνή κέζσ ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ θαη ησλ γλώζεώλ ηνπ, 

ιεηηνπξγψληαο σο πξόηππν θαη παξέρνληαο επαγγεικαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

ππνζηήξημε, θαζνδήγεζε, ζπκβνπιέο θαη αλαηξνθνδόηεζε ζε θάπνηνλ ιηγφηεξν 

έκπεηξν εξγαδφκελν, γηα ηνπ νπνίνπ ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε αιιά θαη ηελ 

πξνζσπηθή αλάπηπμε, ηξέθεη έλα εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ (Haggard et al.,2011). 

Δηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ν κέληνξαο βνεζάεη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ ζπκβνπιεπφκελνπ, ζηελ 

δηεπθφιπλζε ηεο εηζφδνπ ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα, αλαθνξηθά κε ην 

επάγγεικα, θαζψο θαη ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ηεο εθάζηνηε ζρνιηθήο κνλάδαο 

(Hobson, Ashby, Malderez & Tomlinson, 2009). H δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο 

παξέρεηαη ε ππνζηήξημε απφ ηνλ κέληνξα ζηνλ ζπκβνπιεπφκελν, θαιείηαη 

ζπκβνύιεπζε ή θαζνδήγεζε (mentoring) θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξεηο βαζηθνχο 

παξάγνληεο: ηελ χπαξμε κηαο ακνηβαίαο ζρέζεο κεηαμχ κέληνξα θαη 

ζπκβνπιεπφκελνπ, ηελ καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε θαη πξφνδφ ηνπ, θαζψο θαη 
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ηελ ζπρλή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο γηα έλα αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

εληφο ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ (Haggard et. al., 2011, Ambrosetti, 2014). 

Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ην «ηαίξηαζκα» δχν αλζξψπσλ θαη ηελ αλάπηπμε 

ακθίδξνκεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα βνεζεζεί ν λεφηεξνο ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία, ελψ ηαπηφρξνλα εληζρχεηαη λα αλαπηχμεη ηελ δηθή ηνπ 

επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα, αλαηξνθνδνηνχκελνο θαη ζηνραδφκελνο ζρεηηθά κε 

ηνπο ζηφρνπο θαη ηνλ ξφιν ηνπ. Παξάιιεια, ν κέληνξαο εληζρχεη ζπλαηζζεκαηηθά 

ηνλ ζπκβνπιεπφκελν ζε απηήλ ηελ πνξεία, ψζηε λα επηδεηθλχεη ζάξξνο, 

επξεκαηηθφηεηα θαη αλζεθηηθφηεηα. Ζ ζρέζε ηνπο είλαη ακθίδξνκε θαη φρη 

κνλφδξνκε: ν κέληνξαο θαηεπζχλεη ηνλ ζπκβνπιεπφκελν κε βάζε ηηο αλάγθεο, ηηο 

αλεζπρίεο θαη ηα εξσηήκαηα πνπ εθθξάδεη. Δπφκελν είλαη φηη αλ ν 

ζπκβνπιεπφκελνο δελ εθθξάδεη πξνβιεκαηηζκνχο θαη αλεζπρίεο, ν κέληνξαο δελ 

ζα κπνξεί λα ηνλ βνεζήζεη νπζηαζηηθά. Ρφινο ηνπ κέληνξα δελ είλαη λα θηηάμεη 

έλαλ εθπαηδεπηηθφ πνπ λα ηνπ κνηάδεη ή λα κνηξάδεηαη θνηλέο πεπνηζήζεηο καδί 

ηνπ, αιιά λα βνεζήζεη ηνλ λεφηεξν λα γίλεη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ ν ίδηνο 

νξακαηίδεηαη. πλήζσο ην «ηαίξηαζκα» κέληνξα – ζπκβνπιεπφκελνπ γίλεηαη εληφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ρσξίο λα είλαη απφιπην. Αλ θαη πξνζδηνξίδεηαη 

πεξηζζφηεξν σο κία θάζεηε, «top-down» δξαζηεξηφηεηα, παξά σο ηεξαξρηθή 

(Ensher, Thomas & Murphy, 2001) απφ θάπνηνλ εκπεηξφηεξν πξνο θάπνηνλ 

λεφηεξν, εληνχηνηο, ε ζρέζε ακνηβαηφηεηαο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπο 

παξέρεη νθέιε θαη ζηνπο δχν, φπσο ζα δνχκε αξγφηεξα.  

 

1.2. Δθπαηδεπηήο (coacher): έλλνηα θαη ξόινο (coaching) – Γηαθνξέο κεηαμύ 

 ζπκβνπιεπηηθήο θαη καζεηείαο (mentoring and coaching) 

Έλαο άιινο φξνο πνπ εκθαλίδεηαη ζπρλά ζηελ ππνζηήξημε 

λενεηζεξρφκελσλ ζην επάγγεικα, είλαη εθείλνο ηνπ «coacher», ν νπνίνο έρεη 

επηθξαηήζεη λα κεηαθξάδεηαη ζηα ειιεληθά σο «πξνπνλεηήο». Ζ ιέμε φκσο 

πξνπνλεηήο, φπσο θαη ε εηπκνινγία ηεο, παξαπέκπεη ζε δξαζηεξηφηεηεο 

αζιεηηθνχ ραξαθηήξα, φπσο θαη ε ιέμε «πξνγπκλαζηήο», πνπ επίζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ κεηάθξαζε ηνπ «coacher». Ηδαληθά ζα έπξεπε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο κεηάθξαζε ν αδφθηκνο φξνο «πξνεηνηκαζηήο». Γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν φξνο «εθπαηδεπηήο» σο 

αληίζηνηρν ηνπ «coacher» θαη ν φξνο «καζεηεία» σο αληίζηνηρν ηνπ φξνπ 
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«coaching», κε ηελ έλλνηα φηη έλαο «εθπαηδεπφκελνο» (coachee) δάζθαινο 

«καζεηεχεη» δίπια ζε έλαλ κεγαιχηεξν θαη εκπεηξφηεξν «εθπαηδεπηή» (coacher). 

ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλαληάηαη ζπρλά ν φξνο «εθπαηδεπηήο» 

παξάιιεια κε ηνλ φξν «κέληνξαο», ζε ζεκείν πνπ λα ζεσξνχληαη νη δχν φξνη 

ζρεδφλ ηαπηφζεκνη (Pask & Joy, 2007). χκθσλα κε έλαλ γεληθφηεξν νξηζκφ ηεο 

καζεηείαο, αθνξά «ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε έλα πξόζσπν ώζηε λα επηηύρεη ηνπο 

ζηόρνπο ηνπ ή λα βειηηώζεη ηελ επίδνζή ηνπ, κέζσ δνκεκέλσλ έλαο πξνο έλαλ 

ζπδεηήζεσλ» (van Nieuwerburgh, 2012:7). Δπνκέλσο ε καζεηεία, φπσο θαη ε 

ζπκβνχιεπζε, αλαθέξεηαη ζε κηα δηαιεθηηθή ζρέζε κεηαμχ δχν αλζξψπσλ, φπνπ 

ν εθπαηδεπηήο παξέρεη βνήζεηα ζηνλ εθπαηδεπφκελν, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη 

θάπνηνπο ζηφρνπο ή λα βειηηψζεη ηελ επίδνζή ηνπ. Δηδηθφηεξα ν εθπαηδεπηήο 

«εξγάδεηαη κε ηνπο πειάηεο ηνπ γηα λα επηηύρεη γξήγνξε, απμεκέλε θαη δηαξθή 

απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ δσή θαη ηελ θαξηέξα ηνπο, κέζσ ζηνρεπκέλεο κάζεζεο» 

(Rogers, 2008). Δίλαη θαη απηή κηα πξαθηηθή πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ ελίζρπζε θαη βειηίσζε ηεο απφδνζεο ελφο λένπ θαη άπεηξνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Δδψ φκσο ζηακαηνχλ νη νκνηφηεηεο, θαζψο ν κέληνξαο είλαη θάηη πνιχ πην επξχ 

θαη βαζχ απφ ηνλ εθπαηδεπηή. Έλαο κέληνξαο κπνξεί λα είλαη εθπαηδεπηήο, αιιά 

έλαο εθπαηδεπηήο δελ κπνξεί λα είλαη κέληνξαο. Ζ ζπκβνχιεπζε βαζίδεηαη ζηελ 

ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπ κέληνξα θαη ηνπ ζπκβνπιεπφκελνπ, ελψ ε 

καζεηεία βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ (Κνπγηνπκηδήο, 2015). Ζ καζεηεία 

βαζίδεηαη ζην καζεζηαθφ κνληέιν κεηάδνζεο ηεο γλψζεο απφ ηνλ έκπεηξν ζηνλ 

αξράξην, πνπ απνηειεί κηα ζεψξεζε ηεο γλψζεο πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθή θαη 

ηεξαξρηθή, ηελ ζηηγκή πνπ ζηελ θαζνδήγεζε ε κάζεζε δνκείηαη, κέζσ ηεο 

δηαιεθηηθήο ζπδήηεζεο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ δίπνινπ (Heikkinen, Jokinen 

& Tynjälä, 2012, Kroll, 2017). Οη δχν πξαθηηθέο δηαθνξνπνηνχληαη επίζεο σο 

πξνο ηε ρξνληθή δηάξθεηα: ε καζεηεία απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε πξαθηηθψλ 

δεμηνηήησλ ζε βξαρππξφζεζκν ζρεηηθά ρξνληθφ πιαίζην, ελψ ε ζπκβνχιεπζε, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη επηηπρήο, ρξεηάδεηαη αξθεηά κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα 

(Κνπγηνπκηδήο, 2015). ηελ πεξίπησζε ηεο καζεηείαο, απηφο πνπ παίξλεη ηηο 

απνθάζεηο γηα ηελ εθθίλεζε ηεο ζπλεξγαζίαο, γηα ηνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα 

επηηεπρζνχλ θαη ηελ κέζνδν επίηεπμεο είλαη ν εθπαηδεπηήο. ηελ ζπκβνχιεπζε, ν 

θαζνδεγνχκελνο θάλεη ην πξψην βήκα, ζέηεη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέιεη λα επηηχρεη, 
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φπσο θαη ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζεη, ηελ πνξεία ηεο νπνίαο ειέγρεη κε 

ηελ βνήζεηα ηνπ κέληνξα (Megginson & Clutterbuck, 2005). Αλ θαη νη δχν ζρέζεηο 

κπνξνχλ λα είλαη θάζεηεο, εληφο νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ, ε ζπκβνχιεπζε ζηνρεχεη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ, σο 

επαγγεικαηία θαη σο αλζξψπνπ, κέζα απφ αλαζηνραζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ 

ζηηγκή πνπ ε καζεηεία, ζηνρεχεη ζηελ δηακφξθσζε κηαο ηαπηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πνπ λα ηαηξηάδεη ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιηθφ πιαίζην, έλα 

ιεηηνπξγηθφ αληίγξαθν (Ambrosetti, 2014). Σέινο, είλαη αξθεηά ζπρλφ θαηλφκελν ν 

εθπαηδεπηήο λα παξέρεη θάπνηνπ είδνπο αμηνιφγεζε ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν θαη ηα 

επηηεχγκαηα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, ζε ζρέζε κε ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ κέληνξα, δελ ππεηζέξρεηαη – ηνπιάρηζηνλ σο εμσηεξηθφο – ν 

παξάγνληαο αμηνιφγεζε, θαζψο θάηη ηέηνην ζα δξνχζε αλαζρεηηθά ζηελ 

δεκηνπξγία κηαο εηιηθξηλνχο θαη βαζεηάο ζρέζεο κεηαμχ ηνπο (Ambrosetti, 2014). 

πλνςίδνληαο, θαη νη δχν ξφινη, κέληνξαο θαη εθπαηδεπηήο, κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ έλαλ λέν εθπαηδεπηηθφ ζηελ είζνδφ ηνπ ζην επάγγεικα. Ο 

εθπαηδεπηήο ζα αλαιάβεη ηελ πξσηνβνπιία λα ηνλ βνεζήζεη λα κάζεη λέεο 

δεμηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ηνπ, ζε ζχληνκν ζρεηηθά ρξνληθφ δηάζηεκα, κέζα ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, αμηνινγψληαο παξάιιεια ηελ πνξεία ηνπ θαη 

ηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ. Ο κέληνξαο απφ ηελ άιιε, ζα 

αλαπηχμεη κηα καθξφρξνλε ζρέζε εκπηζηνζχλεο θαη ππνζηήξημεο κε ηνλ λέν 

εθπαηδεπηηθφ, βνεζψληαο ηνλ λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ ν ίδηνο ζέηεη, ζηελ 

πνξεία δηακφξθσζεο ηεο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο, κέζσ 

ζπδεηήζεσλ θαη εξσηήζεσλ ζηνραζηηθνχ θαη κεηαζρεκαηηζηηθνχ ραξαθηήξα, 

ρσξίο λα ηνλ αμηνινγεί θαη λα ηνλ θξίλεη.  

 

1.3. Σπλεξγαηηθή-αιιειεπηδξαζηηθή θαζνδήγεζε (peer mentoring) 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, κε αθεηεξία ην θηλιαλδηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

έρεη θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο κηα άιιε κνξθή θαζνδήγεζεο, ε νπνία δελ βαζίδεηαη 

ζηε δπαδηθή ζρέζε κέληνξαο – ζπκβνπιεπφκελνο. Ζ ζπλεξγαηηθή – 

αιιειεπηδξαζηηθή θαζνδήγεζε (peer mentoring – peer group mentoring) έρεη σο 

πεδίν δξάζεο ηελ νκάδα, ζηελ νπνία θάπνηνο έρεη ηνλ ξφιν κέληνξα-ζπληνληζηή, 

εληφο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηα κεγαιχηεξνο ζε ειηθία 
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(Heikkinen et al., 2012). Ζ νκάδα απνηειείηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο δηαθφξσλ 

ειηθηψλ θαη πξνυπεξεζίαο θαη φρη κφλν λενεηζεξρφκελνπο ζην επάγγεικα θαη 

απαξηζκεί ηδαληθά πέληε έσο δέθα κέιε (Geeraerts, Tynjälä, Heikkinen, 

Markkanen, Pennanen & Gijbels, 2015). Οη ζπλαληήζεηο νξγαλψλνληαη ζε ηαθηηθή 

βάζε, ζπλήζσο αλά κήλα, ε ζπκκεηνρή είλαη εζεινληηθή, ελψ ππεχζπλε γηα ηελ 

νξγάλσζε, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη ε ίδηα ε 

νκάδα (Geeraerts, et al., 2015). Βαζηζκέλν ζε επνηθνδνκηζηηθέο ζεσξίεο 

κάζεζεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ην κνληέιν ηεο ζπλεξγαηηθήο – 

αιιειεπηδξαζηηθήο θαζνδήγεζεο, ππνζηεξίδεη φηη ε πνιπθσλία θαη ε πνηθηιία 

απφςεσλ ζηελ ζπδήηεζε δηαθφξσλ ζεκάησλ εληφο ηεο νκάδαο, νδεγεί ζε 

θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζε ζεσξεηηθφ, πξαθηηθφ, απηνξπζκηζηηθφ θαη 

θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ επίπεδν (Geeraerts, et al., 2015). Δπηπιένλ, θνζηίδεη 

ιηγφηεξν σο πξαθηηθή γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη νξγαλψλεηαη επθνιφηεξα (Heikkinen, 

et al., 2012).  

Δλψ ην θηλιαλδηθφ κνληέιν ζπκβνπιεπηηθήο, αλαπηχρζεθε εληφο ηνπ 

ηππηθνχ πιαηζίνπ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζε νκάδεο, παξάιιεια ζε άιιεο ρψξεο 

δηακνξθψζεθε ε ζπλεξγαηηθή – αιιειεπηδξαζηηθή ζπκβνπιεπηηθή κέζνδνο, 

κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ ζπλαδέιθσλ ζε άηππν πιαίζην. Δίλαη θαη απηή κηα 

κέζνδνο ζπκβνπιεπηηθήο κε ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο φπσο ηνπ θιαζζηθνχ δίπνινπ 

κέληνξαο – ζπκβνπιεπφκελνο, κε ηε δηαθνξά φηη νη ζπκκεηέρνληεο είλαη πεξίπνπ 

ζην ίδην επίπεδν φζνλ αθνξά ηελ ειηθία, ηελ εκπεηξία θαη ηελ ηεξαξρηθή ζέζε 

εληφο ηνπ νξγαληζκνχ (Angelique, Kyle & Taylor, 2002). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, 

νη ζρέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ, ρσξίο εμσηεξηθή επηβνιή, είλαη ηζφηηκεο θαη 

αιιεινεμαξηψκελεο, θαζψο ζεσξείηαη φηη ν θαζέλαο έρεη θάηη λα πξνζθέξεη απφ 

ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαη ηηο γλψζεηο ηνπ, ελψ φινη είλαη ηαπηφρξνλα κέληνξεο θαη 

θαζνδεγνχκελνη, ζηελ πξνζπάζεηα γηα κάζεζε θαη αιιεινυπνζηήξημε «κέζσ ηεο 

ελίζρπζεο ηεο νκάδαο, ηεο ζηνρνζεζίαο, ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηεο 

αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ, ηεο αμηνιόγεζεο θαη ηεο επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ» 

(Mullen, 2009:18). Ζ ζπλεξγαζία θαη ε ηζφηεηα έρνπλ ην βαζηθφ ξφιν ζε απηφ ην 

κνληέιν ζπκβνπιεπηηθήο, κέζσ ησλ νπνίσλ ππνζθειίδνληαη ζπλαηζζήκαηα 

κνλαμηάο θαη απνκφλσζεο θαη επηηπγράλεηαη ε επέθηαζε γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ, ηφζν γηα ηνλ άλζξσπν φζν θαη γηα ην πεξηβάιινλ (Driscoll, Parkes, 

Tilley-Lubbs, Brill & Pitts Bannister, 2009). Θεσξείηαη φηη αλ θαη δελ πξνζθέξεη 
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φζν ε παξαδνζηαθή ζπκβνπιεπηηθή κέζνδνο ζηελ ηαρχηεξε επαγγεικαηηθή 

εμέιημε, εληνχηνηο πξνζθέξεη κεγαιχηεξε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, ζπκβάιεη 

ζηελ αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ θαη παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε ζε ζεκαληηθφηεξν 

βαζκφ απφ φηη ην παξαδνζηαθφ ζρήκα (Angelique, et al., 2002). 

 

1.4. Ηγεζία (leadership) – εγέηεο (leader): έλλνηεο θαη πιαίζην 

Ζ έλλνηα ηεο εγεζίαο ζπγρέεηαη ζπρλά κε εθείλελ ηεο δηνίθεζεο. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί ζπλήζσο, φζνη δηνηθνχλ εκθαλίδνπλ θαη εγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Παξ’ φια απηά, νη δχν φξνη δελ είλαη ηαπηφζεκνη. Ζ εγεζία ζρεηίδεηαη κε ην φξακα 

ελφο νξγαληζκνχ, ελψ ε δηνίθεζε κε ηηο δξάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ ψζηε 

λα θηλεζεί ν νξγαληζκφο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ νξάκαηνο. Γαλεηδφκελνη ην 

παξάδεηγκα ηνπ Covey κε ηε ζθάια (φπσο αλαθέξεηαη ζηε Νηθνιαΐδνπ, 2012:19), 

επηζεκαίλνπκε ηε δηαθνξά ησλ δχν φξσλ σο εμήο: «ε δηνίθεζε αζρνιείηαη κε ην 

λα αλέβνπκε κηα ζθάια κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθό θαη απνδνηηθό ηξόπν. Ζ εγεζία 

πξνζπαζεί λα βεβαησζεί όηη ε ζθάια αθνπκπάεη ζην ζσζηό ηνίρν». Παξ’ φια 

απηά, αξθεηνί εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ηα φξηα κεηαμχ ησλ δχν φξσλ είλαη 

δπζδηάθξηηα θαη εκπιέθνληαη ζε κεγάιν βαζκφ, θαζψο φζνη δηνηθνχλ ζα πξέπεη 

λα δηαζέηνπλ εγεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη νη εγέηεο ζα πξέπεη λα μέξνπλ λα δηνηθνχλ 

(Λακπξηαλνχ, 2012).  

ηελ βηβιηνγξαθία ζπλαληψληαη αξθεηνί νξηζκνί γηα ηελ εγεζία, νη νπνίνη 

απμάλνληαη φζν απμάλνπλ θαη νη ζρεηηθέο ζεσξίεο. Άιιεο αζρνινχληαη κε ην 

πξνθίι ηνπ εγέηε, άιιεο κε ηελ νκάδα επηξξνήο θαη άιιεο κε ηηο κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο (Αξγπξνπνχινπ, 2017). Δδψ ζα παξαζέζνπκε κεξηθά βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο, αζρέησο ζεσξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπκε ην πιαίζην 

ζην νπνίν ζα εμεηαζηεί ζε απηήλ ηελ εξγαζία. χκθσλα κε ηελ Αξγπξνπνχινπ 

(2013, 2017), ε εγεζία είλαη κηα δηαδηθαζία επεξεαζκνχ, κέζσ ηεο νπνίαο νη 

νξγαληζκνί κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζέινπλ λα πάλε. Απηφ 

ζπκβαίλεη, κέζσ ηεο αιιαγήο ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ 

αλζξψπσλ πνπ απαξηίδνπλ ηνπο νξγαληζκνχο. Παξφκνην νξηζκφ αλαθέξεη θαη ν 

Κνπηνχδεο (2012:218), ν νπνίνο πξνζζέηεη φηη «ε εγεζία ζπλδέεηαη κε ηελ 

δεκηνπξγία πξννπηηθήο γηα ηνπο νξγαληζκνύο, θπξίσο όηαλ απηνί ιεηηνπξγνύλ ζε 

έλα ζρεηηθά αζηαζέο θαη ζπλερώο κεηαβαιιόκελν πεξηβάιινλ.» Θεσξνχκε 

αμησκαηηθά φηη νη νξγαληζκνί ζέινπλ λα θηλεζνχλ ζε κηα θαηεχζπλζε βειηίσζεο 
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ηεο πνξείαο ηνπο θαη φρη ρεηξνηέξεπζεο. Ζ έλλνηα ηεο εγεζίαο πεξηέρεη εζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο «αμίεο, ηδαληθά, όξακα, ζύκβνια θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληαιιαγέο» (Αξγπξνπνχινπ, 2017:23), επνκέλσο είλαη κηα δηαδηθαζία 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ βειηίσζε φρη κφλν ηνπ νξγαληζκνχ αιιά θαη φισλ φζσλ 

εκπιέθνληαη, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί νπζηψδεο ζηνηρείν ηεο χπαξμεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ νξγαληζκψλ κεηαμχ ηνπο, δηαθνξνπνηεί θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο εγεζίαο (Αξγπξνπνχινπ, 2017). Με βάζε απηήλ ηελ άπνςε, ε 

εγεζία ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, ζα έρεη έλαλ αμηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη 

φξακα δηαθνξεηηθφ ζε ζρέζε κε ηελ εγεζία κηαο πνιπεζληθήο επηρείξεζεο.  

Οη ζεσξίεο θαη νη νξηζκνί ηεο εγεζίαο, επηθεληξψλνληαη ζπρλφηεξα ζηνλ 

εγέηε, σο ην πξφζσπν πνπ απνηειεί ηελ θηλεηήξηα δχλακε ηεο αιιαγήο. Έηζη, ν 

εγέηεο νξίδεηαη σο έλα κέινο κηαο νκάδαο πνπ θαηέρεη ζπγθεθξηκέλν ξφιν, 

άιινηε σο ην άηνκν πνπ έρεη αλαιάβεη λα θαζνδεγεί θαη λα ζπληνλίδεη κηα νκάδα 

θαη άιινηε πάιη σο ην κέινο ηεο νκάδαο πνπ θαηνξζψλεη λα θάλεη ηνπο άιινπο λα 

ηνλ αθνινπζνχλ κε ηελ ζέιεζή ηνπο, κέζσ ηεο επηξξνήο ηνπ (αΐηεο, 2007). Απφ 

ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη έλαο εγέηεο ρξεηάδεηαη νκάδα ή θάπνηνπο λα 

ηνλ αθνινπζνχλ, γηα λα είλαη εγέηεο. Γελ κπνξεί λα είλαη θάπνηνο εγέηεο κφλνο 

ηνπ. Άιισζηε θαη ην ξήκα «εγνχκαη» εξκελεχεηαη σο «ηίζεκαη επηθεθαιήο» 

(Μπακπηληψηεο, 2002:721). Δπηπιένλ, νη παξαπάλσ νξηζκνί θαζηζηνχλ ζαθέο 

φηη ν εγέηεο επεξεάδεη ηα κέιε ηεο νκάδαο, ηα νπνία ηνλ αθνινπζνχλ εζεινπζίσο 

θαη φρη αλαγθαζηηθά, ζε κηα πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ηνπ 

νξγαληζκνχ. ε κία νκάδα, κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο εγέηεο, 

ελλνψληαο φηη είλαη δπλαηφλ, πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο άηνκα λα έρνπλ θάπνην 

φξακα γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη λα ζέινπλ λα επεξεάζνπλ ηα ππφινηπα κέιε λα 

ηνπο ππνζηεξίμνπλ ζε απηφ, φπσο επίζεο θαη φηη αλάινγα κε ηηο θιίζεηο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ηνπ θάζε κέινπο ηεο νκάδαο, ε θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ 

κπνξεί λα γίλεη κε δεκνθξαηηθφ ηξφπν, ψζηε ην θάζε κέινο λα εγείηαη ζε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ζα εμεηάζνπκε ηελ εγεζία ζηελ 

παξνχζα εξγαζία.   
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2. Δπηζηεκνινγηθό πιαίζην ηεο εξγαζίαο 

Έλα βαζηθφ θξηηήξην πνπ δηαθνξνπνηεί ηνπο εξεπλεηηθνχο ζρεδηαζκνχο 

είλαη ην επηζηεκνληθφ «παξάδεηγκα» ζην νπνίν ζεκειηψλνληαη θαη θαη’ επέθηαζε, 

ν ηξφπνο ζέαζεο θαη νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο (Πνπξθφο, 2010). Ζ παξνχζα 

εξγαζία αζρνιείηαη κε ηηο απφςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα 

ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο, θαζνδήγεζεο θαη εγεζίαο. Σν επίθεληξφ ηεο είλαη ν 

άλζξσπνο θαη ηα λνήκαηα πνπ δεκηνπξγεί, επνκέλσο θηλνχκαζηε ζηα πιαίζηα 

ηνπ αλζξσπηζηηθνχ «παξαδείγκαηνο» (Πνπξθφο, 2010). ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, απηφ πνπ ελδηέθεξε ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο πνπ εηέζεζαλ, επνκέλσο πηνζεηήζεθε 

κηα πνηνηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε, ζηε βάζε ηνπ αλζξσπηζηηθνχ 

«παξαδείγκαηνο», σο πεξηζζφηεξν ζπκβαηή γηα ηελ κειέηε ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζε έλα θνηλσληθφ 

πιαίζην (Πνπξθφο, 2010). Σν επίθεληξν ηνπνζεηήζεθε ζην λόεκα, ζηελ 

θαηαλόεζε θαη ηελ εξκελεία ησλ εκπεηξηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, εληάζζνληαο ην 

ζρεδηαζκφ ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ «θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ» (Σζηψιεο, 

2014), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα θαηαζθεπάδεηαη απφ 

ηνλ ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λνεκαηνδνηνχλ ηηο 

πξάμεηο ηνπο (Σζηψιεο, 2014). ε θάζε πεξίπησζε ην ελδηαθέξνλ καο εζηηάδεηαη 

ζην λφεκα πνπ δίλνπλ νη άλζξσπνη ζηηο δξάζεηο ηνπο θαη ζηηο θαηαζηάζεηο κέζα 

ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη φρη ζηελ αλαδήηεζε λφκσλ (Πνπξθφο, 2010). Οη 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηακνξθψλνληαη θάζε θνξά, ζε ζρέζε κε ην 

πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη, επνκέλσο βξίζθνληαη ζε άκεζε 

ζπλάξηεζε κε ην κηθξφ- θαη κέζν- θνηλσληθφ ζπγθείκελν, ην νπνίν απνηειεί ηε 

βάζε νηθνδφκεζεο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Σν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, 

απνθηά ην λφεκά ηνπ γηα ηα ππνθείκελα, κέζσ ηνπ ηξφπνπ πνπ βηψλεηαη θάζε 

θνξά απφ απηά θαη ησλ αληηιήςεσλ πνπ νηθνδνκνχληαη γηα ηε γλψζε, ηελ 

επηκφξθσζε θαη ηελ εγεζία.   

Δηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο γλψζεο θαη ηεο κάζεζεο, θαζψο θαη ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν γίλνληαη αληηιεπηά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε πξνζέγγηζή 

καο ζηεξίδεηαη ζηελ «ζεσξία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο» ηνπ Jack 

Mezirow (Κφθθνο, 2006). χκθσλα κε απηήλ, θάζε άλζξσπνο εξκελεχεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζχκθσλα κε έλα ζχζηεκα αληηιήςεσλ πνπ δνκείηαη θαηά ηε 
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δηάξθεηα ηεο θνηλσληθνπνίεζήο ηνπ θαη δηακνξθψλεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. 

Μέζσ ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ γηα ηα εδξαησκέλα λνεηηθά ζρήκαηα θαη ηεο 

νξζνινγηθήο ζπδήηεζεο κε άιινπο ελήιηθεο, ην άηνκν κεηαζρεκαηίδεη ηε γλψζε 

ηνπ. «Ζ αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ θξηηηθνύ ζηνραζκνύ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

νξζνινγηθή ζπδήηεζε, είλαη ηα δύν ζηνηρεία πνπ νδεγνύλ ζηελ επίγλσζε. Ζ 

επίγλσζε ζεσξείηαη ν ζεκαληηθόηεξνο ζηόρνο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, αθνύ 

ηνπο επηηξέπεη λα αλαζεσξήζνπλ ή/θαη λα αλαζθεπάζνπλ ηηο (πηζαλώο) 

εζθαικέλεο αληηιήςεηο ηνπο, έηζη ώζηε λα πξνρσξήζνπλ ζηε ζπγθξόηεζε κηαο 

ηθαλνπνηεηηθόηεξεο, θαιύηεξα νξγαλσκέλεο θαη ηαμηλνκεκέλεο εηθόλαο ηνπ 

θόζκνπ θαη ησλ ζρέζεώλ ηνπο κε ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηνπο άιινπο» (Κνπιανπδίδεο, 

2007:38). Μέζσ ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, ν θάζε άλζξσπνο γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν απηφλνκνο θαη παξάιιεια θαιχηεξνο, ηξνπνπνηψληαο ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ παγησκέλσλ 

αληηιήςεσλ, ν ελήιηθαο δηέξρεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα, ζχκθσλα κε ηελ 

ζεσξία ηνπ Mezirow. Απηά είλαη (Καιακαξηδή, ρ.ρ.): 

 Ζ ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Ζ απηνεμέηαζε ησλ πξνθαινχκελσλ ζπλαηζζεκάησλ.  

 Ζ αμηνιφγεζε κε θξηηηθφ ηξφπν ησλ παξαδνρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε θαη ε απνκάθξπλζε απφ απηήλ, κε 

ζηφρν λα δηεξεπλεζνχλ λέεο πξνζεγγίζεηο θαη ελαιιαθηηθέο ζηάζεηο 

θαη εξκελείεο. 

 Ζ ζχλδεζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηηο εκπεηξίεο ησλ άιισλ. 

 Ζ εμέηαζε δηαθνξεηηθψλ ιχζεσλ γηα λένπο ηξφπνπο επέκβαζεο. 

 Ζ αλάπηπμε κηαο κεζφδνπ δξάζεο. 

 Ζ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ψζηε λα εθαξκνζηεί ε 

κέζνδνο δξάζεο. 

 Ο πεηξακαηηζκφο κε ηνπο λένπο ξφινπο. 

 Ζ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο αλαθνξηθά κε ηνπο λένπο ξφινπο.  

 Ζ ελζσκάησζε ησλ παξαπάλσ, ζην βίσκα ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Μέζα απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία, ζηαδηαθά ν ελήιηθαο ηξνπνπνηεί ηηο πξφηεξεο 

ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ, αλαπηχζζεη ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ δπλαηφηεηα 

ακθηζβήηεζεο παγησκέλσλ αληηιήςεσλ θαη ηαθηηθψλ, αλεμαξηεηνπνηείηαη, ελψ ζε 



 
 21 

πξαθηηθφ επίπεδν, βξίζθεη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ ηνλ απαζρνινχλ θαη 

εκπιέθεηαη ζηελ ζπλδηακφξθσζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  
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3. Δπηκόξθωζε θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε φιν ηνλ θφζκν, δηεζλείο νξγαληζκνί θαη 

πνιηηηθνί θνξείο αζρνινχληαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, σο ηνλ 

ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα επίδξαζεο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Σν 

εθάζηνηε αλαιπηηθφ πξφγξακκα αιιά θαη νη δηάθνξεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

«θηιηξάξνληαη» κέζα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο ηηο εθαξκφδεη κε βάζε ηηο 

δηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο, αληηιεπηηθέο ηθαλφηεηεο, αμίεο θαη πεπνηζήζεηο, 

παξακέλνληαο ν θχξηνο θνξέαο ηεο δηδαζθαιίαο (Μαπξνγηψξγνο, 2011). Ζ 

βειηίσζε επνκέλσο ηεο δηδαζθαιίαο σο κέξνο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο 

έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ή αιιηψο 

φπσο έρεη επηθξαηήζεη λα ιέγεηαη, ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμή ηνπ (professional 

development). Ο Day (1999:1) ππνζηεξίδεη φηη «ην λόεκα ηεο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ εδξάδεηαη ζηελ πξνζσπηθή αιιά θαη επαγγεικαηηθή δσή, όπσο θαη 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ ζην νπνίν εξγάδνληαη.» 

χκθσλα κε απηήλ ηε ζεψξεζε, ε αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηηπγράλεηαη 

κέζα απφ θάζε εκπεηξία, πνπ ηνλ αθνξά, εληφο θαη εθηφο ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε πξνζσπηθή ηνπ δσή αιιά θαη ε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή δελ πεξηνξίδνληαη ζην ελδνζρνιηθφ πιαίζην. Δπηπιένλ, «ε 

θύζε ηεο δηδαζθαιίαο απαηηεί από ηνλ εθπαηδεπηηθό λα εκπιέθεηαη ζε ζπλερή 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπ»  (Day, 1999:1). 

Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε είλαη κηα δηα βίνπ δηαδηθαζία, ε 

νπνία, κέζα απφ πνηθίιεο καζεζηαθέο επθαηξίεο, πνπ έηζη θη αιιηψο 

πξνζθέξνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα, νδεγεί ζηελ δηαξθή βειηίσζε θαη 

εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πνιχ πέξα απφ ηελ αξρηθή θαηάξηηζε θαη ηελ 

πεξηζηαζηαθή ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα (Μαπξνγηψξγνο, 2011). 

Σα παξαπάλσ ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο ζπζηεκαηηθήο θαη νπζηαζηηθήο 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, σο ελφο κέξνπο ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο, απνηειεί δε πάγην αίηεκα ηνπ θιάδνπ σο κέξνο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

ηνπ δηεθδηθήζεσλ (Καξξάο & Οηθνλνκίδεο, 2015), φπσο θαη κέξνο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ («Καζεθνληνιφγην»). Λέγνληαο επηκφξθσζε, 

ελλννχκε κηα ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλε, ζπλερή θαη επαλαιακβαλφκελε 

δηαδηθαζία, ε νπνία αλαπηχζζεηαη παξάιιεια κε ηελ εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

ζε επαγγεικαηηθφ θαη πξνζσπηθφ επίπεδν (Αξαβαλήο, 2011). Οη επηκνξθσηηθέο 
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αλάγθεο βέβαηα δελ είλαη νη ίδηεο γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Γηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο, ηα ελδηαθέξνληα αιιά θαη ηηο 

αλάγθεο πνπ παξνπζηάδνληαη κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ ζπγθείκελν ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο 

πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ είζνδν αιιά θαη ηελ πνξεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην 

επάγγεικα, ζηηο δηάθνξεο κνξθέο επηκφξθσζεο νη νπνίεο εθαξκφδνληαη δηεζλψο 

θαη ζηελ ρψξα καο θαη ηδηαίηεξα ζηελ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε.  

 

3.1.  Τν επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

Οη εθπαηδεπηηθνί αζθνχλ έλα ηδηαίηεξν επάγγεικα κε πνιιαπιέο φςεηο, 

πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί επηθίλδπλν θαη αλαηξεπηηθφ ή θαη’ άιινπο ζπλαηζζεκαηηθά 

εμνπζελσηηθφ θαη πνιχ απαηηεηηθφ (Μαπξνγηψξγνο, 2011). χκθσλα κε 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα (ηάγηα & Ηνξδαλίδεο, 2014), θαηαηάζζεηαη δηεζλψο 

αλάκεζα ζηα ηξία πεξηζζφηεξν αγρσηηθά θαη απαηηεηηθά επαγγέικαηα, κε 

απνηέιεζκα, ηνπιάρηζηνλ ζηε ρψξα καο, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο 

εθπαηδεπηηθνχο λα εκθαλίδνπλ πςειά επίπεδα άγρνπο. Δπξσπατθέο έξεπλεο 

πξνζδηνξίδνπλ σο βαζηθνχο παξάγνληεο πξφθιεζεο άγρνπο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνλ θφξην εξγαζίαο, ηηο απμεκέλεο επζχλεο, ηελ κεγάιε αλαινγία 

καζεηψλ αλά εθπαηδεπηηθφ, ηελ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ επηδεηθλχνπλ νη 

καζεηέο, ηελ θαθή ζρέζε κε ηνπο γνλείο, ηελ θαζπζηεξεκέλε ηνπνζέηεζε ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο, ηελ πεξηνξηζκέλε επαγγεικαηηθή εμέιημε, ηελ αλππαξμία 

επηβξαβεχζεσλ θαη δηαθξίζεσλ θαη ηνπο ρακεινχο κηζζνχο (Παιεφο & 

Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα, 2012, ηάγηα & Ηνξδαλίδεο, 2014). Δπίζεο, ην 

επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεσξείηαη ρακεινχ θχξνπο θαη δελ αλαγλσξίδεηαη ε 

ζεκαζία ηνπ ζε θνηλσληθφ επίπεδν, κε απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε απφ κεξηάο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ άγρνπο, επεξεζηζηφηεηαο, απνγνήηεπζεο έσο θαη 

θαηάζιηςεο (Παιεφο & Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα, 2012, Γξακκαηηθνχ, 2016). 

Δπηπιένλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα νη εθπαηδεπηηθνί ππέζηεζαλ ηηο ζνβαξφηεξεο 

ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηφζν ζηε ρψξα καο, φπνπ νη πεξηθνπέο 

έθηαζαλ ην 40% - πνζνζηφ ξεθφξ γηα ηελ Δπξψπε, φζν θαη ζε άιια θξάηε, φπνπ 

θπκάλζεθαλ ζην 20%, νη νπνίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απμεκέλε θνξνιφγεζε θαη 

ηελ απψιεηα ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, αχμεζαλ ην άγρνο θαη ηελ 

αλαζθάιεηα πνπ βηψλνπλ (ηάγηα & Ηνξδαλίδεο, 2014). 
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ην εθπαηδεπηηθφ θνκκάηη, ε είζνδνο ζην επάγγεικα ησλ λέσλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη κηα δχζθνιε πεξίνδνο, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ αξθεηφ 

άγρνο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα απνδεηρζεί κέρξη θαη ηξαπκαηηθή 

εκπεηξία, θαζψο νη πξνζδνθίεο πνπ έρεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηνλ ίδην θαη ην 

επάγγεικά ηνπ, αλαηξέπνληαη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ αληηκεησπίδεη ζην 

ζρνιηθφ πιαίζην (Γξεγνξηάδεο, 2011). Ο λένο εθπαηδεπηηθφο αθήλεηαη ζπλήζσο 

κφλνο ηνπ λα «θνιπκπήζεη ζηα βαζηά», ζηελ απνκφλσζε ηεο ηάμεο ηνπ, ρσξίο λα 

ιακβάλεη βνήζεηα θαη ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, νη νπνίνη έρνπλ ην 

βάξνο ησλ δηθψλ ηνπο ηάμεσλ (Smith & Ingersoll, 2004). Ίζσο απηφο είλαη θαη ν 

βαζηθφο ιφγνο πνπ ην πνζνζηφ εγθαηάιεηςεο ηνπ επαγγέικαηνο θαηά ηελ πξψηε 

πεληαεηία, θπκαίλεηαη έσο θαη ην 50%, ηδηαίηεξα ζε ρψξεο κε εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα αληίζηνηρν ησλ Ζ.Π.Α. (Wong, 2004, Smith & Ingersoll, 2004, 

Γξεγνξηάδεο, 2011), κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηηο ειιείςεηο ησλ ζρνιείσλ ζε 

πξνζσπηθφ, ηελ ζπαηάιε ζε πφξνπο θαη ηηο θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο. Ο λένο 

εθπαηδεπηηθφο πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζεη θαη λα αληεπεμέιζεη, βαζίδεηαη ζηηο 

βησκέλεο εκπεηξίεο ηνπ σο καζεηήο, ζηνλ απηνζρεδηαζκφ θαη ζηελ ςπρξαηκία 

(Παπαλανχκ, 2005). Οη αλάγθεο πνπ αληηκεησπίδεη θαιχπηνπλ έλα κεγάιν εχξνο 

ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη αθνξνχλ ηνπο καζεηέο (αηνκηθέο δηαθνξέο, ζπκπεξηθνξέο, 

αλάγθεο, αμηνιφγεζε), ηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ φγθνπ εξγαζίαο 

(δηδαθηηθνχ, δηνηθεηηθνχ) θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο (γνλείο, 

ζπλαδέιθνπο) (Γξεγνξηάδεο, 2011, Βαικάο & Βεξγίδεο, 2011), ε δε πξνζπάζεηα 

θάιπςήο ηνπο πξνβάιιεη σο επηηαθηηθή αλάγθε πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη ζην 

επάγγεικα (Smith & Ingersoll, 2004).  

ηε ζπλέρεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ ππεξεζίαο έσο ηελ 

ζπληαμηνδφηεζή ηνπ, ν εθπαηδεπηηθφο ζα δηαλχζεη κηα καθξηά εμειηθηηθή πνξεία, 

πεξλψληαο απφ δηάθνξεο «θάζεηο», κε δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο ζε θάζε κία 

απφ απηέο (Μαηζαγγνχξαο, 2005), αλάινγα κε ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ, ηηο 

ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο εξγάδεηαη αιιά θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ (Day, 1999). Ζ 

πηνζέηεζε δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, ε εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ, ε 

απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ε επαγγεικαηηθή αλαλέσζε, ε αχμεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε πξνζαξκνγή ζηηο αιιαγέο ηνπ επαγγέικαηνο, ε 

αχμεζε ηεο πξνζσπηθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ην επάγγεικα, ν κεηαζρεκαηηζκφο 

λνεηηθψλ ζρεκάησλ ζε εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, είλαη κεξηθέο κφλν απφ ηηο 
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αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πνξεία ησλ ηξηάληα θαη πιένλ ρξφλσλ 

εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο (Μαηζαγγνχξαο, 2005, Φψθηαιε, Κνπξνπηζίδνπ & 

Λέθαο, 2005). Γηα ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ αλαγθψλ, θαη φζσλ άιισλ 

πξνθχπηνπλ, είλαη απαξαίηεηε ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

κέζσ επηκνξθσηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζπζηεκαηηθνχ ραξαθηήξα. 

 

3.2. Μνξθέο επηκόξθωζεο  

ηελ δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία, ζπλαληψληαη δηάθνξεο κνξθέο 

επηκφξθσζεο, αλάινγα κε ηνλ θνξέα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο 

επηκφξθσζεο, ηνπο ζηφρνπο, ηηο αλάγθεο, ηηο αξρέο ζρεδηαζκνχ, ην ρψξν 

δηεμαγσγήο, ηε δηάξθεηα, ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιιεο 

παξακέηξνπο. Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηάο ηνπο, ζε δηεζλέο επίπεδν, είλαη 

αδχλαηνλ λα παξνπζηαζηνχλ κε εληαίν ηξφπν (Ξσρέιιεο, 2011), ε δε αλαιπηηθή 

εμέηαζή ηνπο ππεξβαίλεη ην ζθνπφ θαη ην εχξνο απηήο ηεο εξγαζίαο. Γηα απηνχο 

ηνπο ιφγνπο ζα πξνρσξήζνπκε ζηε ζπλέρεηα ζε κηα ζχληνκε παξάζεζε 

νξηζκέλσλ παξακέηξσλ, ζην πιαίζην ηεο αλάδεημεο ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηκφξθσζε. 

ηνπο θνξείο πνπ πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ, 

εληάζζνληαη ηα Τπνπξγεία Παηδείαο, Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα, ζρνιέο 

επηκφξθσζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ, εθθιεζηαζηηθνί θνξείο, ηδησηηθά 

ηδξχκαηα δηαθφξσλ εηδψλ, ελψζεηο θαη ζχιινγνη εθπαηδεπηηθψλ, νη ζρνιηθνί 

χκβνπινη θαη νη ζρνιηθέο κνλάδεο (Ξσρέιιεο, 2011, Μάλεζεο, 2014). 

Αλάινγα κε ηηο αξρέο ζρεδηαζκνχ θαη ηνπο ζηφρνπο, νη επηκνξθσηηθέο 

πξνζεγγίζεηο δηαθξίλνληαη ζε:  

- πξνζέγγηζε θάιπςεο ησλ ειιείςεσλ, φπνπ επηρεηξείηαη ε ελίζρπζε ηεο 

ζεσξεηηθήο βάζεο, ε θάιπςε ησλ θελψλ ηεο αξρηθήο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο, ε θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε 

παξνρή γλψζεσλ άκεζα εθαξκφζηκσλ, σο «εξγαιείσλ», 

- πξνζέγγηζε αλαπηπμηαθνχ – πξνζσπνθεληξηθνχ ραξαθηήξα, φπνπ ην 

ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ζηελ αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ 

θαηαλφεζεο, αμηνπνίεζεο θαη αλαζηνραζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, 
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- θξηηηθή πξνζέγγηζε, φπνπ ην ζρνιείν εθιακβάλεηαη σο «κνριφο 

θνηλσληθήο αιιαγήο» θαη ν εθπαηδεπηηθφο σο φξγαλν θνηλσληθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ (Μπνπδάθεο, 2011). 

Μηα αθφκε θαηεγνξηνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηελ νκάδα-ζηφρν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ νπνία απεπζχλεηαη, αλάινγα κε ην ρξφλν ππεξεζηαθήο 

θαηάζηαζεο. χκθσλα κε απηήλ ηε ζεψξεζε, ηα πξνγξάκκαηα ηαμηλνκνχληαη ζε 

εηζαγσγηθή επηκφξθσζε, εηήζηα επηκφξθσζε, πεξηνδηθή επηκφξθσζε, 

ηαρχξξπζκε, εμ απνζηάζεσο θαη επηκφξθσζε πξφζζεησλ πξνζφλησλ 

(Αλησλίνπ, 2009, Ξσρέιιεο, 2011).  

 Δηζαγσγηθή επηκφξθσζε: έρεη ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα θαη δηεμάγεηαη 

θαηά ηελ είζνδν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην επάγγεικα. ηνρεχεη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο θαηάξηηζήο ηνπ, ζηελ ππνζηήξημε ηεο έληαμήο ηνπ ζην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηελ πιεξνθφξεζή ηνπ ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ ππεξεζία θαη ηελ παηδαγσγηθή (Αλησλίνπ, 2009). 

 Δηήζηα επηκφξθσζε: αθνξά εθπαηδεπηηθνχο κε κεγαιχηεξε 

πξνυπεξεζία, φπνπ ελεκεξψλνληαη γηα ηηο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο 

παηδαγσγηθήο, θαζψο θαη ζε ζέκαηα δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο, ψζηε 

λα είλαη ζε ζέζε λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα (Αλησλίνπ, 2009). 

 Πεξηνδηθή επηκφξθσζε: κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ πξνψζεζε αιιαγψλ ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (αιιαγέο ζηα εγρεηξίδηα, λέα καζήκαηα, θιπ.) 

(Αλησλίνπ, 2009). 

 Σαρχξξπζκε επηκφξθσζε: κηθξήο δηάξθεηαο πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

ππνζηήξημε λενεηζαρζέλησλ κεηαξξπζκίζεσλ (Ξσρέιιεο, 2011). 

 Δμ απνζηάζεσο: επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη θαηά 

θχξην ιφγσ κέζσ εηδηθά δηακνξθσκέλνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

(πιαηθφξκα Moodle, ηειεδηαζθέςεηο, θιπ.). 

 Δπηκφξθσζε πξφζζεησλ πξνζφλησλ (Eurydice, 1995): κέζσ απηνχ ηνπ 

είδνπο επηκφξθσζεο νη εθπαηδεπηηθνί απνθηνχλ πξφζζεηα πξνζφληα, 

φπσο:  

- θηήζε πξφζζεησλ ηίηισλ νη νπνίνη ηνπο αλαβαζκίδνπλ ζε θαιχηεξε 

ζέζε ρσξίο λα αιιάμνπλ θαζήθνληα, 
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- ηειεηνπνίεζε ηεο αξρηθήο θαηάξηηζεο πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ λέα 

θαζήθνληα, 

- «επαγγεικαηηθή αλαθχθισζε», φπσο π.ρ. ε θαηάξηηζε γηα ηελ 

εθπαίδεπζε παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, 

- δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο δηαθνξεηηθψλ καζεκάησλ (Αλησλίνπ, 2009, 

Μπνπδάθεο, 2011).  

Μηα αθφκε δηαθνξνπνίεζε αθνξά ηνλ ρψξν δηεμαγσγήο, δηαθξίλνληάο ηα  

ζε εμσζρνιηθά θαη ελδνζρνιηθά. Σα εμσζρνιηθά πξνγξάκκαηα ζπλήζσο 

δηεμάγνληαη ζε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ή ζε θέληξα επηκφξθσζεο 

εθπαηδεπηηθψλ, ελψ ηα ελδνζρνιηθά ζπλήζσο δηεμάγνληαη κέζα ζηελ θάζε 

ζρνιηθή κνλάδα ή ζε νκάδεο ζρνιείσλ. Με απηήλ ηε κνξθή επηκφξθσζεο ζα 

αζρνιεζνχκε αλαιπηηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα.  

 

3.3. Δλδνζρνιηθή επηκόξθωζε 

ηελ βηβιηνγξαθία εληνπίδεηαη κεγάιν πιήζνο αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ 

ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε. Απηφο ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα «κηα κνξθή 

ελδνυπεξεζηαθήο, ζπλεξγαηηθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία αθνξά ην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο» (Παπαλανχκ, 2005:88). Ζ δηαθνξά ηεο κε 

άιιεο κνξθέο επηκφξθσζεο ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη ζπκκεηέρεη ην ζχλνιν 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απαζρνινχληαη ζε κία ζρνιηθή κνλάδα, πξνθεηκέλνπ λα 

βειηησζνχλ νη εθπαηδεπηηθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν ηεο, γη’ απηφ  

θαη ζπλήζσο ε ζρνιηθή κνλάδα είλαη ν θνξέαο ηεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο 

(Παπαλανχκ, 2005). Ζ νξγάλσζή ηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ επειημία, θαζψο 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θάζε ζρνιείνπ (καζεηψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ, δηνίθεζεο, πφξσλ, ηνπηθήο θνηλσλίαο), ελψ ζπλήζσο 

πηνζεηνχληαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο νη αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (Αλησλίνπ, 

2009, Παπαλανχκ, 2005). Οη ζηφρνη ηεο ζπλήζσο, αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Χο κέζνδνο 

παξνπζηάδεη πνιιαπιά νθέιε, θαζψο είλαη νηθνλνκηθή θαη δελ απαηηείηαη 

κεηαθίλεζε, ρξεζηκεχεη γηα ηελ ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην έξγν ηνπο, 

ελζαξξχλεη ηελ ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ ζε επαγγεικαηηθφ αιιά θαη πξνζσπηθφ 

επίπεδν, εληζρχεη ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ζπληειεί ζηελ 
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βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο, απμάλνληαο ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ 

(Αλησλίνπ, 2009). Δπηπιένλ, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

ζπλδέζνπλ ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε, εθαξκφδνληαο ηηο λέεο γλψζεηο πνπ 

απνθηνχλ ζην θνηλφ ζρνιηθφ πιαίζην, ρσξίο ρσξηθνχο θαη ρξνληθνχο 

πεξηνξηζκνχο, παξαηείλνληαο ηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο, αλάινγα κε ηηο 

αλαδπφκελεο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο (Ληαθνπνχινπ, 2014). Οη 

πξαθηηθέο πνπ ζπλήζσο πηνζεηνχληαη ζε πξνγξάκκαηα ελδνζρνιηθήο 

επηκφξθσζεο είλαη νη θχθινη ζπδεηήζεσλ, νη νκάδεο κειέηεο, ηα δίθηπα κάζεζεο, 

ε ζπλεξγαζία κε εηδηθνχο, νη αζθήζεηο ζε δεπγάξηα, ε παξαθνινχζεζε 

δηδαζθαιηψλ, ε ππνζηήξημε απφ ηνλ «θξηηηθφ θίιν», ε ζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, ε 

ζπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ, ε έξεπλα δξάζεο, ε απηναμηνιφγεζε, θαη ηα 

ελδνζρνιηθά ζεκηλάξηα θαη εξγαζηήξηα (Lieberman & Miller, 1999, φπ. αλαθ. ζηελ 

Ληαθνπνχινπ, 2014). 

Πέξα απφ ηα άκεζα απνηειέζκαηα, ην κεγαιχηεξν φθεινο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηε ζρνιηθή κνλάδα κέζσ ησλ 

πξνγξακκάησλ ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο, ζρεηίδεηαη κε ηελ αιιαγή ηεο 

ζρνιηθήο θνπιηνχξαο. Οη εθπαηδεπηηθνί κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο, ηεο αληαιιαγήο ηδεψλ θαη απφςεσλ, αθφκε θαη πιηθνχ, 

θαιιηεξγνχλ ζηαδηαθά ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ακνηβαία ππνζηήξημε (Ληαθνπνχινπ, 

2014). Ζ αλάπηπμε νπζηψδνπο ζπλεξγαζίαο δελ είλαη κηα εχθνιε δηαδηθαζία, 

θαζψο απαηηεί απφ ηνλ θάζε εκπιεθφκελν, ηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

ζε ζπιινγηθφ επίπεδν θαη ηελ ζπκκφξθσζε κε απηέο, ηελ έθθξαζε πξνζσπηθψλ 

απφςεσλ, ηελ παξαδνρή αδπλακηψλ (Ληαθνπνχινπ, 2014).  

Πξνγξάκκαηα ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο εθαξκφδνληαη κε επηηπρία ζε 

δηάθνξεο ρψξεο, εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έληαμεο λένπ 

πξνζσπηθνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα, φζν θαη γηα ηελ αλαλέσζε εκπεηξφηεξσλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Wong, 2004). Σα εηζαγσγηθά πξνγξάκκαηα, πνπ ζπλήζσο 

εθπνλνχληαη απφ ηα ζρνιεία πξφζιεςεο, έρνπλ δηάξθεηα έσο θαη ηξία ρξφληα, 

ζηεξίδνληαο ηνλ λέν εθπαηδεπηηθφ κε ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε, φρη κφλν ζηα 

δηδαθηηθά ηνπ θαζήθνληα, αιιά θαη ζηελ πξνζπάζεηα έληαμήο ηνπ ζηελ ζρνιηθή 

θνπιηνχξα, ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη ζηελ 

δέζκεπζή ηνπ ζην φξακα ηνπ ζρνιείνπ, βνεζψληαο ηνλ λα απνηειέζεη κέξνο ηνπ 

(Wong, 2004). Έξεπλεο ηεο ηειεπηαίαο δεθαπεληαεηίαο, αλαδεηθλχνπλ ηε ζπκβνιή 
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ηεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο ζηελ πηνζέηεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, κεζφδσλ δηδαζθαιίαο κε θέληξν ηνπο καζεηέο, ζηελ 

δηαθνξνπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο, ζηελ δηακφξθσζε ελφο ππνζηεξηθηηθνχ 

πιαηζίνπ κάζεζεο γηα φινπο, θαζψο θαη ζηηο βειηησκέλεο επηδφζεηο φισλ ησλ 

καζεηψλ (Ληαθνπνχινπ, 2014).  

 

3.4. Η επηκόξθωζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Διιάδα. Βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε 

Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ρψξα καο ζεσξείηαη ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, γη’ απηφ θαη ζεζκνζεηήζεθε κε ηνλ λφκν 

1566/1985. ηα άξζξα 28 θαη 29 αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ν ζθνπφο ηεο 

επηκφξθσζεο, ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαζψο θαη νη θνξείο. Σα 

πξνγξάκκαηα πνπ εηζάγνληαη απφ ην λφκν είλαη ηξία: ε εηζαγσγηθή επηκφξθσζε 

ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε εηήζηα κεηά ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο θαη ε 

πεξηνδηθή ηαρχξξπζκε επηκφξθσζε. 

Οη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

θαηάξηηζήο ηνπο ζηα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα Παηδαγσγηθήο δαζθάισλ θαη 

λεπηαγσγψλ, δίλνπλ γξαπηέο εμεηάζεηο γηα ηελ πξφζιεςε ηνπο ζηα δεκφζηα 

ζρνιεία κε θαζεζηψο κνληκφηεηαο. Οη επηηπρφληεο δηνξίδνληαη ζηαδηαθά θαη 

αλαιακβάλνπλ ππεξεζία ζε θελέο ζέζεηο ζηα ζρνιεία. Παξάιιεια, γηα ηελ 

θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ, ζπλήζσο έθηαθηεο κνξθήο, πξνζιακβάλνληαη 

εθπαηδεπηηθνί σο αλαπιεξσηέο, κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο δηάξθεηαο ιίγσλ κελψλ 

έσο ελφο δηδαθηηθνχ έηνπο, ζπλήζσο θαη απηνί απφ ηνπο πίλαθεο επηηπρφλησλ 

ζηηο εμεηάζεηο. Σν πξφγξακκα εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο λενδηφξηζησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, παξερφηαλ κέζσ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηκνξθσηηθψλ Κέληξσλ 

(έσο ηεο θαηάξγεζήο ηνπο κε ηνλ λφκν 4547/18), ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, κε ζηφρν 

«ηελ αλαλέσζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο θαηάξηηζήο ηνπο, 

ηελ ελαξκόληζε ησλ γλώζεσλ θαη ησλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθόηεηα θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπο ζε ππεξεζηαθά, επηζηεκνληθά θαη 

παηδαγσγηθά ζέκαηα», ήηαλ ππνρξεσηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη δηαξθνχζε εθαηφ 

ψξεο. Οη πξψηεο εμήληα αθνξνχζαλ ζεσξεηηθή δηδαζθαιία, θπξίσο ζηελ 

ςπρνπαηδαγσγηθή θαη ηελ δηδαθηηθή, νη επφκελεο ηξηάληα παξαθνινχζεζε 

δηδαζθαιηψλ ζηα ζρνιεία θαη νη ηειεπηαίεο δέθα αθηεξψλνληαλ ζηελ αμηνιφγεζε 
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ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Καξξάο & Οηθνλνκίδεο, 2015). Γηα ηνπο 

αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο δελ εθαξκνδφηαλ αληίζηνηρν πξφγξακκα. Ζ εηήζηα 

επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, ζηφρεπε ζηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ 

παηδαγσγηθή θαη ηελ δηδαθηηθή, ζηεξίδνληάο ηνπο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ελψ νη πεξηνδηθέο επηκνξθψζεηο πνπ πινπνηνχληαλ ζε 

φιε ηελ επηθξάηεηα, ζηφρεπαλ ζηελ ππνζηήξημε ηεο εηζαγσγήο λέσλ καζεκάησλ, 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη ζρνιηθψλ βηβιίσλ. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ αλαθεξφηαλ 

φηη φιεο νη κνξθέο επηκφξθσζεο είλαη ππνρξεσηηθέο.  

Σν επηκνξθσηηθφ πιαίζην ηνπ λφκνπ 1566/1985 δηαπλέεηαη απφ 

δεκνθξαηηθά, εμνκνησηηθά, απνθεληξσηηθά, εθζπγρξνληζηηθά, δεκηνπξγηθά θαη 

ξεαιηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Μαπξνεηδήο & Σχπαο, 2001), παξέρνληαο ηνλ βαζηθφ 

ζθειεηφ πάλσ ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί ε δηα βίνπ επηκφξθσζε. Απφ 

ηφηε θαη έσο ηηο κέξεο καο, δηεμάγνληαη δηάθνξα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, 

ζπλήζσο κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Βξαρχρξνλα πξνγξάκκαηα (εκεξίδεο, δηεκεξίδεο), ππνρξεσηηθνχ 

ζπλήζσο ραξαθηήξα, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ κεζφδσλ 

δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο, λέσλ βηβιίσλ, θιπ. (Καξξάο & Οηθνλνκίδεο, 

2015). Σα ηειεπηαία ρξφληα είζηζηαη λα δηνξγαλψλνληαη απφ ηνπο 

ζρνιηθνχο πκβνχινπο. 

 Βξαρχρξνλα ή κέζεο δηάξθεηαο πξνγξάκκαηα, πξναηξεηηθνχ ζπλήζσο 

ραξαθηήξα, φπσο ην πξφγξακκα ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο ησλ 

Ξσρέιιε-Παπαλανχκ, ην πξφγξακκα «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο», 

δηαρείξηζεο πξνβιεκάησλ ηάμεο, νιπκπηαθήο παηδείαο, θιπ. (Καξξάο & 

Οηθνλνκίδεο, 2015). 

 Δηδηθά θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, 

πξναηξεηηθήο ζπκκεηνρήο, φπσο ηα πξνγξάκκαηα Σ.Π.Δ. πξψηνπ θαη 

δεχηεξνπ επηπέδνπ, αιιά θαη πξνγξάκκαηα ηνπ Π.Η. (Καξξάο & 

Οηθνλνκίδεο, 2015). 

 Πξναηξεηηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, θπκαηλφκελεο δηάξθεηαο, ζε 

επηκέξνπο ζπλήζσο αληηθείκελα φπσο ηέρλεο, δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε, θπθινθνξηαθή αγσγή, δηαπνιηηηζκηθή αγσγή, απφ 

δηάθνξνπο θνξείο, εθπαηδεπηηθά θαη πνιηηηζηηθά θέληξα, ζπιιφγνπο, θιπ. 
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 Πξφγξακκα εμνκνίσζεο αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζπνπδψλ, 

γηα ηνπο απφθνηηνπο ησλ παηδαγσγηθψλ αθαδεκηψλ (Καξξάο & 

Οηθνλνκίδεο, 2015). 

Παξ’ φιε ηελ πνηθηιία ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηε ρψξα καο 

θαη ηελ ζέιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ζπκκεηέρνπλ, εληνχηνηο νη αλάγθεο ηνπο δελ 

θαίλνληαη λα θαιχπηνληαη (Καξξάο & Οηθνλνκίδεο, 2015). Με βάζε 

ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (Μαπξνεηδήο & Σχπαο, 

2001, Π.Η., 2010), ε εηζαγσγηθή επηκφξθσζε αθνξνχζε έλα κηθξφ πνζνζηφ 

δηνξηδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ δελ πξνζθεξφηαλ θαλέλα πξφγξακκα εηήζηαο 

επηκφξθσζεο. Δπηπιένλ, δελ εθαξκφδνληαλ ζχγρξνλεο κέζνδνη φπσο ε εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη ε ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε 

(Μαπξνεηδήο & Σχπαο, 2001). Σν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζην παξειζφλ θαη εκθαλίδνληαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην επίπεδν ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ 50%, ελψ γχξσ ζην 50% 

θπκαίλεηαη ην πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ πξνγξακκάησλ 

(Π.Η., 2010). Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνπλ ηα παξερφκελα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θξαηηθψλ θνξέσλ εληνπίδνληαη, ζηνλ ρξφλν 

δηεμαγσγήο ησλ επηκνξθψζεσλ, ζηελ ζπλάθεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ κε εκπινθή ησλ 

επηκνξθνχκελσλ ζηε δηαδηθαζία, ζηηο κεζφδνπο πνπ πηνζεηνχληαη, ζηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ επηκνξθσηψλ, ζηελ αδπλακία ζχλδεζεο ζεσξίαο – πξάμεο, 

θαζψο θαη ζηελ απνπζία επηπιένλ θηλήηξσλ γηα ηελ ζπκκεηνρή, ελψ ζπαλίσο 

δηεξεπλψληαη νη αλάγθεο επηκφξθσζεο πξηλ ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ 

(Π.Η., 2010, Καξξάο & Οηθνλνκίδεο, 2015). 

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε κέζνδνο ηεο ελδνζρνιηθήο 

επηκφξθσζεο, ηελ νπνία αλαιχζακε πξνεγνπκέλσο, αλ θαη δελ απνηειεί κηα 

ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή ζηελ ρψξα καο, δελ καο είλαη άγλσζηε. Δθαξκφζηεθε 

πηινηηθά ηα έηε 1997 – 2000 θαη 2010 – 2014 σο κέξνο επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ 

θαη βαζίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο κάζεζεο ελειίθσλ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε, ελζσκαηψλνληαο ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ δξάζεσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλνληαη, ε ελίζρπζε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, κέζσ ηεο αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ 
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βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ σο νξγαληζκνχ, ε αιιαγή ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ, ε 

ςπρνινγηθή ελδπλάκσζε θαη ε ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο (Π.Η., 

2010, Ληαθνπνχινπ, 2014). Δληνχηνηο, φζν άξηηα θη αλ έρεη νξγαλσζεί θαη 

πινπνηεζεί νπνηαδήπνηε ελδνζρνιηθή επηκνξθσηηθή δξάζε θαη φζα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα θη αλ πξνθχςνπλ, δελ παχεη λα έρεη «εκεξνκελία ιήμεο» 

(Ληαθνπνχινπ, 2014). Απηφ νθείιεηαη ζην φηη νη δξάζεηο απηέο νξγαλψλνληαη απφ 

θνξείο εθηφο ζρνιείνπ θαη απηφ πεξηνξίδεη ηελ δηάξθεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο (Glickman, Lunsford & Szuminski, 1995, Mulford, Silins 

& Leithwood, 2004). Με ηνλ λφκν 4547/18, σο θνξείο επηκφξθσζεο νξίδνληαη νη 

ζρνιηθέο κνλάδεο θαη πεξηθεξεηαθνί εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί (ΠΔ.Κ.Δ.., Κ.Δ..Τ., 

Κ.Δ.Α.) θαη ηα Α.Δ.Η., θαζψο κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν λφκν θαηαξγήζεθε, εθηφο απφ 

ηα Π.Δ.Κ. θαη ν ζεζκφο ησλ ζρνιηθψλ πκβνχισλ. Δπνκέλσο ηα ζρνιεία θαη 

επηζήκσο έρνπλ πιένλ ηελ επρέξεηα λα δηνξγαλψλνπλ επηκνξθσηηθέο δξάζεηο 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο, ζε 

επίζεκν ή αλεπίζεκν πιαίζην. ηαλ γίλεη ην παξαπάλσ θαη κέζα απφ ζπλερείο 

αιιειεπηδξάζεηο θαηαθέξεη λα απνηειέζεη κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ 

ζρνιείνπ, κεηαηξέπνληάο ην ζε θνηλφηεηα κάζεζεο, ηφηε ζα κπνξνχκε λα κηιάκε 

γηα απνηειέζκαηα κφληκνπ ραξαθηήξα θαη κηα ζηξνθή ηνπ ζρνιείνπ ζηε δηα βίνπ 

κάζεζε. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε νδεγεί ε εθαξκνγή ηεο ζπκβνχιεπζεο – 

θαζνδήγεζεο.  
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4. Ο ζεζκόο ηεο ζπκβνύιεπζεο – θαζνδήγεζεο 

Ζ ζεζκηθή ππνζηήξημε ηεο απαξαίηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ νινέλα θαη πην 

απαηηεηηθφ ξφιν ηνπο, ζπρλά πεξηνξίδεηαη ιφγσ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο. Παξ’ φια απηά, είλαη μεθάζαξν φηη ρσξίο ηελ ζηήξημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ε αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ είλαη αδχλαηε. Ο ζεζκφο 

ηεο θαζνδήγεζεο πξνβάιιεηαη ζε δηάθνξεο ρψξεο σο ν πιένλ ελδεδεηγκέλνο γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε 

ρακειφηεξν ζρεηηθά θφζηνο (Hudson, 2013). ηφρνο ηεο θαζνδήγεζεο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ νξγαληζκψλ, είλαη ε αλάπηπμε κηαο καθξφρξνλεο δηαπξνζσπηθήο 

ζρέζεο ακνηβαίαο αληαπφδνζεο, εκπηζηνζχλεο θαη επαλαιακβαλφκελεο 

αιιειεπίδξαζεο, κέζσ ηεο νπνίαο εληζρχεηαη ε απφθηεζε γλψζεσλ, ε βειηίσζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε δηαηήξεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ε δέζκεπζε ζηνλ νξγαληζκφ θαη ε δηεπζπληηθή δηαδνρή (Bynum, 

2015, Παππά & Ηνξδαλίδεο, 2017). Δηδηθφηεξα γηα ηνπο αξράξηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ε κέζνδνο ηεο θαζνδήγεζεο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηηεπρζεί ε 

νκαιφηεξε έληαμή ηνπο θαη πξνζαξκνγή ζην επάγγεικα, φπσο θαη ε δηαηήξεζή 

ηνπο, παξάγνληαο πνιχ ζεκαληηθφο γηα θάπνηεο ρψξεο κε πςειά επίπεδα 

εγθαηάιεηςεο (Holloway, 2001, Hobson et al., 2009). Ζ πξαθηηθή απηή 

αθνινπζείηαη είηε αλεμάξηεηε, είηε ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο ππνζηεξηθηηθέο 

κεζφδνπο έληαμεο, έρεη δε απνδεηρζεί σο έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο 

αλάπηπμεο ησλ νξγαληζκψλ αιιά θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ, φπνπ εθαξκφδεηαη 

(Green-Powell, 2012, Bynum, 2015). Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο θαζνδήγεζεο, φπσο ε ζπλεξγαηηθή-αιιειεπηδξαζηηθή πνπ 

ππεξβαίλεη ην δίπνιν κέληνξαο-θαζνδεγνχκελνο θαη δηεμάγεηαη ζε νκαδηθφ 

πιαίζην. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθφηεξα ζηηο κεζφδνπο 

θαζνδήγεζεο θαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε κεζφδνπ. 

 

4.1. Η δπαδηθή ζρέζε: κέληνξαο – θαζνδεγνύκελνο 

ηα πεξηζζφηεξα θξάηε θαη ηδηαίηεξα φπνπ ν ζεζκφο μεθηλά λα 

εθαξκφδεηαη, ε θαζνδήγεζε έρεη ηελ κνξθή ηνπ δεχγνπο. Ζ αλάζεζε ηνπ κέληνξα 

ζηνλ λέν εθπαηδεπηηθφ γίλεηαη ζεζκηθά, κέζα ζε έλα νξγαλσκέλν πιαίζην 

αιιειεπίδξαζεο θαη εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ, φηαλ είλαη δπλαηφλ (Haggard 
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et al., 2011). πσο είδακε θαη λσξίηεξα, ξφινο ηνπ κέληνξα είλαη λα βνεζήζεη 

ηνλ λενδηφξηζην εθπαηδεπηηθφ ζε δχν θαηεπζχλζεηο: ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

εξγαζία ηνπ θαη ζηα ζέκαηα ςπρν-θνηλσληθήο θχζεσο (Haggard et. al., 2011). 

Δηδηθφηεξα, ν κέληνξαο ελζαξξχλεη ηνλ θαζνδεγνχκελν λα δηακνξθψζεη ην 

επαγγεικαηηθφ φξακά ηνπ θαη λα ην πεηχρεη, ηνλ πξνζθαιεί λα εξγαζηνχλ καδί, 

παξέρνληάο ηνπ επθαηξίεο απζεληηθήο κάζεζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη 

ηνλ κπεί ζην φξακα ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζρνιείνπ (Green-Powell, 2012). Γηα λα 

θαηαθέξεη ηα παξαπάλσ, ηνπ παξέρεη ηαπηφρξνλα ππνζηήξημε ζε ζπλδπαζκφ κε 

πξνθιήζεηο, ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζεί, πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζεη 

ηα κεγαιχηεξα νθέιε απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία (Kroll, 2017). Ο ξφινο ηνπ δελ 

είλαη λα ηνπ παξέρεη έηνηκεο γλψζεηο ζαλ «ζπληαγέο» θαη δηδαθηηθά ηξηθ γηα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα αλαθχςνπλ, θαζψο θάηη ηέηνην ζα πεξηφξηδε ηνλ ξφιν 

ηνπ ζε εθείλνλ ηνπ εθπαηδεπηή (coacher), κεηαηξέπνληαο ηαπηφρξνλα ηε ζρέζε ζε 

ηεξαξρηθή ζρέζε εθπαηδεπηή-εθπαηδεπφκελνπ (Kroll, 2017). Ο ξφινο ηνπ είλαη, 

κέζα απφ ζπδήηεζε θαη θξηηηθφ ζηνραζκφ, λα ηνλ βνεζήζεη λα δνκήζεη ηελ δηθή 

ηνπ πξνζσπηθφηεηα σο εθπαηδεπηηθφο.  

 

4.1.1.Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέληνξα 

Σα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πνπ αλαιακβάλεη ξφιν κέληνξα, έρνπλ απνηειέζεη θαηά θαηξνχο 

ζέκα ζπδήηεζεο. Ο φξνο ζπλεηξκηθά παξαπέκπεη ζε έλαλ ζνθφ θαη θαινζπλάην 

ειηθησκέλν άλζξσπν, έλα γνλετθφ ππνθαηάζηαην, έλαλ έκπηζην ζχκβνπιν, έλαλ 

εθπαηδεπηή θαη νδεγφ (Bynum, 2015). Γηάζεκνη κέληνξεο κεηαμχ άιισλ έρνπλ 

ππάξμεη ν σθξάηεο, ν Πιάησλ θαη ν Φξφυλη, νη νπνίνη ήηαλ θαη εμέρνπζεο 

πξνζσπηθφηεηεο (Green-Powell, 2012). πλήζσο, φζνη αλαιακβάλνπλ ξφιν 

κέληνξα είλαη άλζξσπνη γλήζηα γελλαηφδσξνη θαη ζπκπνλεηηθνί, ελδηαθέξνληαη 

γηα ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη απνηεινχλ πξφηππα ζηνπο ρψξνπο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη, αλαιακβάλνπλ επνκέλσο απηφλ ην ξφιν νξκψκελνη απφ ηα 

εζσηεξηθά ηνπο θίλεηξα (Green-Powell, 2012).  

Μηα θνηλή αληίιεςε πνπ επηθξαηεί είλαη φηη, αλ θάπνηνο είλαη 

απνηειεζκαηηθφο σο δάζθαινο, ζα κπνξεί λα πεξάζεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπ ζε θάπνηνλ άιινλ σο κέληνξαο (Ambrosetti, 2014). Ζ θαζνδήγεζε 

φκσο δελ είλαη κηα ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηνπλ φινη νη άλζξσπνη εθ θχζεσο, 
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επνκέλσο έλαο απνηειεζκαηηθφο δάζθαινο δελ ζεκαίλεη φηη ζα είλαη ην ίδην σο 

κέληνξαο (Ambrosetti, 2014). πλάκα, έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη δελ είλαη φινη 

θαηάιιεινη γηα λα γίλνπλ κέληνξεο (Hudson, 2013, Ambrosetti, 2014). ε θάζε 

πεξίπησζε, ην ζίγνπξν είλαη φηη απηνί πνπ αλαιακβάλνπλ ρξέε θαζνδήγεζεο, 

είηε ραξηζκαηηθνί είηε φρη, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ηχρνπλ θαηάιιειεο 

εθπαίδεπζεο, ζπκκεηέρνληαο ζε νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο, ψζηε λα κάζνπλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαζνδήγεζεο θαη ηη αλακέλεηαη 

απφ απηνχο πξηλ αλαιάβνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο, πξνθεηκέλνπ ε θαζνδήγεζε λα 

είλαη επηηπρήο (Holloway, 2001, Beutel & Spooner-Lane, 2008, Hudson, 2013, 

Ambrosetti, 2014, Bynum, 2015). Έλαο θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνο κέληνξαο, 

θαηαιαβαίλεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ηεο θαζνδήγεζεο ζην ζπγθείκελν ζην 

νπνίν εξγάδνληαη θαη είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηα θαζήθνληα πνπ πξέπεη λα 

αλαιάβεη ν λένο εθπαηδεπηηθφο. Σαπηφρξνλα, έρεη επίγλσζε ηεο ζεκαζίαο ηεο 

ελεξγεηηθήο θαηαζθεπήο θαη αλαθαηαζθεπήο ηεο γλψζεο απφ ηνλ θαζνδεγνχκελν 

θαη ηελ ηθαλφηεηα λα θαζνδεγήζεη (Ambrosetti, 2014). Υξεηάδεηαη αθφκα λα 

δηαζέηεη ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο θαη αμηνιφγεζεο, ηφζν ζηε 

δηάζηαζε πνπ αθνξά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ φζν θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

(Ambrosetti, 2014). εκαληηθφ θξίλεηαη επίζεο λα παξέρνληαη ζηνπο κέληνξεο 

θάπνηα πξνλφκηα φπσο, πξφζβαζε ζηηο παλεπηζηεκηαθέο βηβιηνζήθεο, ειεχζεξε 

πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλα παλεπηζηεκηαθά ζεκηλάξηα θαη εμαζθάιηζε ιηγφηεξνπ 

θφξηνπ εξγαζίαο ψζηε λα κπνξνχλ λα αθηεξψλνπλ ρξφλν ζηνπο 

θαζνδεγνχκελνπο (Hudson, 2013), θαζψο θαη δίθηπα ππνζηήξημεο φπνπ ζα έρνπλ 

ηελ επθαηξία λα ζπδεηνχλ ηδέεο, πξνβιήκαηα θαη ιχζεηο κε άιινπο κέληνξεο 

(Holloway, 2001, Beutel & Spooner-Lane, 2008).  

 

4.1.2. Τα νθέιε ηεο θαζνδήγεζεο 

Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο θαζνδήγεζεο είλαη ε καθξφρξνλε ζρέζε πνπ 

δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ησλ δχν ζηελ θνηλή ηνπο πνξεία, ε νπνία επηζεκαίλεη ηελ 

ακθίδξνκε θχζε ηεο θαη ηα αληίζηνηρα νθέιε, ςπρνθνηλσληθά θαη επαγγεικαηηθά 

θαη γηα ηνπο δχν (Holloway, 2001, Ambrosetti, 2014). Oη λένη εθπαηδεπηηθνί 

βνεζνχληαη λα ζρεδηάζνπλ καζήκαηα, παξαθνινπζνχλ ηε δηδαζθαιία ησλ 

κεληφξσλ αιιά θαη παξαθνινπζνχληαη απφ εθείλνπο ιακβάλνληαο 

αλαηξνθνδφηεζε, εθαξκφδνπλ απηά πνπ καζαίλνπλ ζηα επφκελα καζήκαηα θαη 
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έρνπλ ην πεξηζψξην λα ζηνράδνληαη γηα ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπο θαη λα ηηο 

βειηηψλνπλ, αλαιακβάλνληαο ζηαδηαθά ηελ πιήξε επζχλε ηεο ηάμεο (Holloway, 

2001, Hobson et al., 2009, Bynum, 2015). πλάκα εληζρχνληαη ζηελ αλάπηπμε 

παηδαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε δηδαζθαιία, ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ 

πξνθιήζεσλ κέζσ δξαζηεξηνηήησλ ζηνραζηηθνχ ραξαθηήξα θαη επαγγεικαηηθψλ 

ζπδεηήζεσλ, ζηελ αλάπηπμε δηαρεηξηζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ζηελ απφθηεζε 

πξαθηηθψλ γλψζεσλ γηα ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαληαη 

επαξθείο γξεγνξφηεξα θαη λα δνθηκάδνπλ θαηλνηφκεο πξαθηηθέο (Beutel & 

Spooner-Lane, 2008, Hobson et al., 2009, Hudson, 2013, Bynum, 2015). 

Δπηπιένλ, ν κέληνξαο βνεζάεη ηνλ λέν εθπαηδεπηηθφ λα εληαρζεί ζηελ ζρνιηθή 

θνπιηνχξα θαη λα αλαιάβεη λέεο επζχλεο, ηνλ πξνθαιεί λα ξηζθάξεη θαη λα ζέζεη 

λένπο ζηφρνπο θαη ηνλ θαζνδεγεί ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο 

σο εθπαηδεπηηθνχ, παξέρνληαο ηαπηφρξνλα ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρν-θνηλσληθή 

ζηήξημε κε ηε κνξθή θξνληίδαο, ζπκβνπιψλ, θαηεχζπλζεο θαη ελζάξξπλζεο, 

δηεπθνιχλνληαο ηε κεηάβαζε απφ ηελ θνηηεηηθή ζηελ επαγγεικαηηθή δσή 

(Ambrosetti, 2014, Hobson et al., 2009, Bynum, 2015, Παππά & Ηνξδαλίδεο, 

2017). Σέινο, ηνπ παξέρεη έλαλ ξφιν πξφηππν, ππνζηεξίδνληάο ηνλ λα αλαπηχμεη 

αληίζηνηρεο εγεηηθέο, δηαπξνζσπηθέο θαη αλαπηπμηαθέο ηθαλφηεηεο, βνεζψληαο 

ηνλ λα θαηαθέξεη πεξηζζφηεξα απφ φζα ζα θαηάθεξλε κφλνο ηνπ (Beutel & 

Spooner-Lane, 2008, Wagner & Simpson, 2009, Green-Powell, 2012). 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ, είλαη λα έρεη θαη λα 

εθθξάδεη ν θαζνδεγνχκελνο ηελ πξνζπκία λα αθνχζεη θαη λα κάζεη, κέζσ 

εξσηήζεσλ, πξνβιεκαηηζκψλ, ζπδεηήζεσλ θαη ζηνραζκνχ, θαζψο ε γλψζε 

κπνξεί λα κεηαδνζεί κφλν κέζα απφ αλαδήηεζε θαη ελεξγεηηθή αθξφαζε (Green-

Powell, 2012). 

Οη κέληνξεο αληίζηνηρα σθεινχληαη επαγγεικαηηθά κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ θξηηηθνχ απην-αλαζηνραζκνχ πάλσ ζηηο δηθέο ηνπο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη 

ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ γλψζεψλ ηνπο, παξαθνινπζψληαο ηηο πξνζπάζεηεο 

ησλ θαζνδεγνχκελψλ ηνπο (Beutel & Spooner-Lane, 2008, Hobson et al., 2009, 

Green-Powell, 2012, Hudson, 2013). Μέζα απφ ηηο λέεο ηδέεο θαη ηελ ελέξγεηα 

ησλ αξράξησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαλεψλνληαη εθπαηδεπηηθά, αλαλεψλεηαη ν 

ελζνπζηαζκφο ηνπο γηα ην επάγγεικα, εληζρχεηαη ε ζπλαδειθηθφηεηα, θαζψο 

αληηιακβάλνληαη ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ θαη θηλεηνπνηνχληαη λα αιιάμνπλ ηηο 
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νξγαλσηηθέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο κέζσ ηεο επηζπκίαο λα παξέρνπλ 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαζνδήγεζε (Hobson et al., 2009, Green-Powell, 2012, 

Ambrosetti, 2014). ε πξνζσπηθφ επίπεδν εηζπξάηηνπλ ηθαλνπνίεζε κέζσ ηεο 

επθαηξίαο πνπ ηνπο παξέρεηαη, λα θάλνπλ ηε δηαθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή θαη 

πξνζσπηθή δσή ελφο άιινπ κεηαδίδνληαο ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο, 

απνιακβάλνπλ ζεβαζκνχ, απνθηνχλ θίλεηξα γηα απηνβειηίσζε, ληψζνπλ 

ιηγφηεξε απνκφλσζε εμ αηηίαο ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ αλαπηχζζεηαη θαη 

ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο επαγγεικαηηθήο εζηθήο (Holloway, 2001, Hobson 

et al., 2009, Hudson, 2013, Ambrosetti, 2014). ε δεχηεξν επίπεδν νη κέληνξεο 

κπνξεί λα νδεγεζνχλ ζηελ αλάιεςε ζέζεσλ επζχλεο, θαζψο κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο, παξνπζηάδνληαη επθαηξίεο αλάπηπμεο δηθηχσλ ππνζηήξημεο θαη 

αληαιιαγήο εκπεηξηψλ, εληζρχνληαη νη επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηφηεηεο, 

αλαπηχζζνπλ εγεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη απμάλεηαη ην επαγγεικαηηθφ θχξνο (Hobson 

et al., 2009, Green-Powell, 2012, Hudson, 2013). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηα 

παξαπάλσ λα είλαη αλνηρηνί λα καζαίλνπλ απφ ηνπο ζπκβνπιεπφκελνχο ηνπο κε 

ακνηβαίν ηξφπν, φπνπ θαη νη δχν ζα καζαίλνπλ ν έλαο απφ ηνλ άιιν, ην νπνίν 

πξνυπνζέηεη ηελ δηάζεζε ιήςεο επνηθνδνκεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ηελ 

πξνζπκία λα ηελ παξέρεη σο κέξνο κηαο ακθίδξνκεο ζρέζεο (Hudson, 2013).   

 

4.1.3. Πξνβιήκαηα ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο θαζνδήγεζεο 

Σα νθέιε ηεο θαζνδήγεζεο, φπσο είδακε, είλαη πνιιά θαη 

αδηακθηζβήηεηα, ζχκθσλα κε έξεπλεο πνπ ζπγθξίλνπλ ηελ πξφνδν 

εθπαηδεπηηθψλ κε θαη ρσξίο θαζνδήγεζε (Holloway, 2001, Beutel & Spooner-

Lane, 2008, Haggard et al., 2011, Hudson, 2013, Ambrosetti, 2014). Παξ’ φια 

απηά, ελδέρεηαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε ζρέζε λα κελ θαηαθέξεη λα 

επδνθηκήζεη θαη λα απνδψζεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ή αθφκα θαη λα 

πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα θαη γηα ηνπο δχν ζπκκεηέρνληεο (Haggard et al., 2011). 

Ο ξφινο ηνπ θαζνδεγεηή δελ ζα πξέπεη λα ππνβηβάδεηαη ζηελ παξνρή έηνηκσλ 

«ζπληαγψλ» γηα ηελ δηδαζθαιία θαη ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, νχηε λα 

πηνζεηείηαη κεηαμχ ηνπο ην κνληέιν «απζεληίαο-καζεηεπφκελνπ», θαζψο θάηη 

ηέηνην ζα κεηέηξεπε ηελ ζρέζε ζε θαηαπηεζηηθή, ελψ παξάιιεια ζα απνκάθξπλε 

ηνλ λέν εθπαηδεπηηθφ απφ ηηο θαηλνηφκεο πξαθηηθέο πνπ δηδάρηεθε ζην 

παλεπηζηήκην, δηαησλίδνληαο πηζαλέο αλεπηζχκεηεο ηαθηηθέο θαη ελδπλακψλνληαο 
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ηηο παγησκέλεο ζπλήζεηεο (Beutel & Spooner-Lane, 2008, Kroll, 2017). πρλά ε 

ζεζκηθά νξγαλσκέλε θαζνδήγεζε είλαη ζε κεγάιν κέξνο απνζπαζκαηηθή θαη 

ζηεξείηαη θαηεχζπλζεο, ελψ νη κέληνξεο δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλε εθπαίδεπζε 

ψζηε λα βνεζήζνπλ ηνπο θαζνδεγνχκελνπο λα αλαπηπρζνχλ (Hudson, 2013). 

Δπηπιένλ, έρνπλ αλαθεξζεί θαη πεξηπηψζεηο πνπ νη κέληνξεο, είηε δελ ήηαλ 

δηαζέζηκνη γηα ηνπο θαζνδεγνχκελνπο, είηε ηνπο κεηαρεηξίδνληαλ κε ζθιεξφ θαη 

άζρεκν ηξφπν (Hobson et al., 2009). Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη 

ησλ δχν θαη ε κεηαμχ ηνπο ζπκβαηφηεηα ζα θαζνξίζνπλ επίζεο ζε πνην βαζκφ ζα 

είλαη επηηπρήο ε ζρέζε ηνπο (Haggard et al., 2011, Hudson, 2013). Άιινη 

πεξηνξηζκνί είλαη ν απμεκέλνο θαη ελίνηε κε δηαρεηξίζηκνο θφξηνο εξγαζίαο απφ 

πιεπξάο κεληφξσλ, ν πεξηνξηζκέλνο δηαζέζηκνο ρξφλνο, πξφζζεηεο επζχλεο θαη 

άγρνο, αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαζνδήγεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

πξνφδνπ ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ, πνιηηηζκηθνί θαη γεσγξαθηθνί πεξηνξηζκνί 

(Hobson et al., 2009, Ambrosetti, 2014). Δπίζεο, ππάξρεη θαη ε άπνςε φηη ηα 

πξνγξάκκαηα εηζαγσγήο θαη έληαμεο λέσλ εθπαηδεπηηθψλ, δελ ζα πξέπεη λα 

εμαληινχληαη ζηελ αλάζεζε ελφο κέληνξα, ην νπνίν απνηειεί κηα παξσρεκέλε 

πξαθηηθή, αιιά λα απαξηίδνληαη απφ κηα πνηθηιία νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ 

ελδπλάκσζεο, ησλ νπνίσλ ε θαζνδήγεζε ζα απνηειεί έλα κέξνο (Wong, 2004). 

Σέινο, γηα θάπνηνπο εξεπλεηέο (Hunt & Michael, 1983, Southworth, 1995, Darwin, 

2000, Mullen, 2000, Mott, 2002, φπ. αλαθ. ζηνλ Kroll, 2017), ε παξαδνζηαθή 

ζεζκηθά νξγαλσκέλε έλαο-πξνο-έλαλ θαζνδήγεζε ζα πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί, 

θαζψο απνηειεί έλα ηεξαξρηθφ ζχζηεκα πνπ δηαθαηέρεηαη απφ ζπκπεξηθνξέο θαη 

αληηιήςεηο εθκεηάιιεπζεο θαη νκνγελνπνίεζεο, νδεγψληαο ζε ζηαζηκφηεηα 

(Kroll, 2017).  

 

4.2. Σπλεξγαηηθή-αιιειεπηδξαζηηθή θαζνδήγεζε 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, δηαθνξεηηθέο κνξθέο πξνζέγγηζεο ηεο θαζνδήγεζεο 

έρνπλ γίλεη δεκνθηιείο θαη ζπλαληψληαη ζπρλφηεξα, νη νπνίεο έρνπλ ραξαθηήξα  

ζπλεξγαζίαο-αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλήζσο αλαπηχζζνληαη ζε νκάδεο αηφκσλ. 

Απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, εληνπίδνληαη νξηζκέλεο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαζνδεγεηηθψλ ζρεκάησλ πνπ 

δηακνξθψλνληαη. Έηζη, ζπλαληάκε δπάδεο, αληίζηνηρεο ηνπ θιαζζηθνχ δίπνινπ, 

φπνπ ε ζρέζε είλαη άηππε, θηιηθή, ελψ ηα άηνκα βξίζθνληαη ζην ίδην πεξίπνπ 
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επίπεδν φζνλ αθνξά ειηθία θαη πξνυπεξεζία (Bynum, 2015). Μηα άιιε κνξθή, 

ζε άηππν πιαίζην, είλαη εθείλε ηεο νκάδαο πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα κέιε ηνπ 

νξγαληζκνχ, πάιη ζε θιίκα ηζφηεηαο, αζρέησο ειηθίαο, πξνυπεξεζίαο θαη ζέζεο 

ζηελ ηεξαξρία (Angelique et al., 2002), αιιά ππάξρεη θαη ην ελδερφκελν, ε νκάδα 

λα έρεη έλαλ κέληνξα-ζπληνληζηή, πνπ δίλεη θαηεχζπλζε (Heikkinen et al., 2012). 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν ζρεκαηηζκφο είλαη ζεζκηθά θαηεπζπλφκελνο θαη 

ππνζηεξηδφκελνο, ε νκάδα φκσο αλαπηχζζεηαη κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο. ιεο 

νη παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο, πηνζεηνχλ σο θπξίαξρν κνληέιν κάζεζεο ηνλ 

θνηλσληθφ νηθνδνκεηηζκφ (θνλζηξνπθηηβηζκφ) (Kroll, 2017) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε ηνπ Mezirow. Ζ γλψζε δελ κεηαθέξεηαη απφ ηνλ έλαλ 

ζηνλ άιιν, αιιά δνκείηαη θαη κεηαβάιιεηαη, κέζσ ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ, ηνπ 

δηαιφγνπ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο (Kroll, 2017). Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη 

ελήιηθεο θαη επαγγεικαηίεο: σο εθ ηνχηνπ, έρνπλ δνκήζεη κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο 

ηνπο έλα γλσζηαθφ θαη ζπκπεξηθνξηθφ ππφβαζξν, φπνπ ζηεξίδεηαη ε δξάζε ηνπο. 

Μέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο, ηνπ δηαιφγνπ θαη ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ, 

αλαπηχζζνληαη κεηαζρεκαηηζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ηξνπνπνηνχλ ην ππφβαζξν, 

νδεγψληαο ζηελ εμέιημε θαη ρεηξαθέηεζε ηνπ αηφκνπ (Κφθθνο, 2006, 

Καιακαξηδή, ρ.ρ.).  

Παξά ηηο δηαθνξέο ζηε ζχλζεζε πνπ αλαθέξζεθαλ, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο 

ζηελ ζπλεξγαηηθή-αιιειεπηδξαζηηθή θαζνδήγεζε παξακέλεη θνηλφο, βαζηδφκελνο 

ζε ηξία ζεκαληηθά ζπζηαηηθά: ηε ζπλεξγαζία, ηνλ δηακνηξαζκφ ηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη ηε ζπζηεκηθή ζθέςε (Bynum, 2015). ηαδηαθά ηα άηνκα 

κεηαθηλνχληαη απφ ηελ αηνκηθφηεηα ζηε ζπιινγηθφηεηα, ηφζν ζηνλ ηξφπν δξάζεο 

φζν θαη ζηνλ ηξφπν ζθέςεο. Σα κέιε ηεο νκάδαο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε 

ηζφηηκεο θαη ακθίδξνκεο ζρέζεηο θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο, παξέρνληαο 

θαζνδήγεζε ηαπηφρξνλα ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, αθνχ θάζε κέινο ηεο 

νκάδαο είλαη ηαπηφρξνλα κέληνξαο θαη θαζνδεγνχκελνο, πξνζθέξνληαο εμίζνπ 

ζηελ κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ππνινίπσλ (Green-Powell, 2012, Bynum, 

2015, Kroll, 2017). Μέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, κε ζπδήηεζε 

θαη ζηνραζκφ, παξέρνληαη επθαηξίεο γηα εχξεζε ιχζεσλ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο 

απαζρνινχλ (Kroll, 2017). Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην καζαίλνπλ φινη, κε ηξφπν 

πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην επίπεδν (ειηθηαθφ, γλσζηηθφ) ηνπ θάζε ελφο, αθφκα θη αλ 

είλαη κεγαιχηεξεο ειηθίαο (Tamme, 2018). ε απηφ ην ηζφηηκν επίπεδν 
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αιιειεπίδξαζεο, ν θάζε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα πάξεη βνήζεηα ζε πεξηζζφηεξν 

ζεκαληηθά θαη ηξέρνληα δεηήκαηα γηα ηνλ ίδην, ρσξίο ηνλ θφβν ή ηελ 

απνγνήηεπζε πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη ζε ζρέζε κε ηνλ επίζεκν κέληνξα 

(Bynum, 2015). Ζ ζχλδεζε θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, είλαη κηα 

πνιχηηκε πεγή ζπλαηζζεκαηηθήο θαη εζηθήο ππνζηήξημεο, πνπ παξέρεη 

ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ πξνζσπηθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δσήο (Bynum, 2015). Δπλφεην είλαη φηη πνιιά απφ ηα ζεηηθά 

νθέιε ηεο θιαζζηθήο θαζνδήγεζεο, ηα θαξπψλνληαη θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηα 

ζπλεξγαηηθά θαζνδεγεηηθά ζρήκαηα.  

Έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα απνηειέζκαηα ηεο ζπλεξγαηηθήο θαζνδήγεζεο 

είλαη ε κεηαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ απνκφλσζε, ζηελ ζπλεξγαζία θαη 

ζηελ αλάπηπμε πεξαηηέξσ θαηαλφεζεο γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο, ηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

άιινπο αιιά θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη (Driscoll et al., 

2009, Kroll, 2017). Βγαίλνληαο ν εθπαηδεπηηθφο απφ ην «νρπξφ» ηεο ηάμεο ηνπ, 

ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα απνηειέζεη κέξνο ελφο επξχηεξνπ δηθηχνπ, κε ην 

νπνίν ζηαδηαθά αλαπηχζζεη δεζκνχο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, ππνζηήξημεο θαη 

δέζκεπζεο, απνθνκίδνληαο λέεο γλψζεηο, εθεπξίζθνληαο λέεο ηδέεο θαη ιχζεηο ζε 

απηά πνπ ηνλ απαζρνινχλ θαη βειηηψλνληαο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ σο 

εθπαηδεπηηθφο (Bynum, 2015, Kroll, 2017). Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη φινη ιίγν-πνιχ 

αληηκεησπίδνπλ ηα ίδηα πξνβιήκαηα θαη αλαδεηνχλ απαληήζεηο ζε θνηλά 

δεηήκαηα, ηνλ θαζηζηά κέινο ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο, εληζρχνληαο ην αίζζεκα 

ζπληξνθηθφηεηαο (Thomas, Bystydzienski & Desai, 2015). Μέζα απφ ηηο 

ζπλεξγαζίεο σθειείηαη γεληθφηεξα ην ζρνιείν θαη νη καζεηέο, θαζψο 

επηηπγράλνληαη βειηησκέλα απνηειέζκαηα, ελψ καθξνπξφζεζκα, αλαπηχζζεηαη 

θαη κεηαζρεκαηίδεηαη ε θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

(Green-Powell, 2012, Bynum, 2015), κεηαηξέπνληάο ηνλ ζε έλαλ νξγαληζκό 

κάζεζεο (Beattie, 2002).  

Χο νξγαληζκόο κάζεζεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θάζε νξγαληζκφο, φπνπ 

καζαίλνπλ θαη εμειίζζνληαη φινη νη εκπιεθφκελνη – καζεηέο, δηδάζθνληεο, γνλείο, 

επξχηεξν πεξηβάιινλ – κέζα απφ ηελ δέζκεπζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά 

ζηελ αλάπηπμε φρη κφλν ηνπ εαπηνχ, αιιά θαη ησλ άιισλ, ζηελ δεκηνπξγία 

θνηλψλ λνεκάησλ, θνηλνχ νξάκαηνο γηα ην κέιινλ ησλ αλζξψπσλ αιιά θαη ηνπ 

νξγαληζκνχ, ζηελ αιιαγή πξννπηηθήο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ πνπ 
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πξνθχπηνπλ, θαζψο θαη ζηελ αλαδφκεζε ησλ παγησκέλσλ λνεηηθψλ ζρεκάησλ 

κέζα απφ ηηο λέεο γλψζεηο θαη θαηαλνήζεηο πνπ απνθηψληαη (Qiao, Yu & Zhang, 

2018, Beattie, 2002). Οη εθπαηδεπηηθνί, πέξα απφ θαηαξηηζκέλνη επαγγεικαηίεο, 

εμειίζζνληαη ζε πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, επεξεάδνληαο ηνλ πεξίγπξφ ηνπο ζε κηα 

δηαξθή πνξεία βειηίσζεο, κέζσ ηεο ζπλερνχο αιιειεπίδξαζεο θαη ησλ ζρέζεσλ 

πνπ αλαπηχζζνπλ (Beattie, 2002), ηθαλφηεηα πνπ έρεη άκεζν αληίθηππν ζηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ (Eckert, 2019). ε απηφ ην πιαίζην, νη 

δπζθνιίεο πνπ πηζαλψο πξνθχπηνπλ, ιεηηνπξγνχλ σο έλαπζκα δεκηνπξγίαο λέσλ 

ιχζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο (Beattie, 2002). εκαληηθφ ξφιν ζηα 

παξαπάλσ έρνπλ ηφζν ν ηξφπνο εγεζίαο ηνπ νξγαληζκνχ – ζπιινγηθφο θαη 

δεκνθξαηηθφο, φζν θαη νη εζσηεξηθέο «ξνπηίλεο» νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ (Eckert, 2019), αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

ζπλδέεηαη κε ην επξχηεξν πεξηβάιινλ θαη πνπ βαζίδνληαη ζηηο αμίεο ηεο 

αλάπηπμεο θαη ελδπλάκσζεο ησλ ζρέζεσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, θαζψο θαη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο δέζκεπζεο ηνπ θαζελφο ζηελ βειηίσζε ηνπ εαπηνχ ηνπ, ησλ άιισλ 

αιιά θαη ηεο θνηλφηεηαο γεληθφηεξα (Qiao et al., 2018, Beattie, 2002). ε φια ηα 

παξαπάλσ ε ζπλεξγαηηθή θαζνδήγεζε έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν, απνηειψληαο ην 

ζεκέιην ιίζν πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 

Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ζεζκηθήο θαη ηεο άηππεο θαζνδήγεζεο, 

εζηηάδνληαη ζηνλ ηξφπν εθθίλεζεο ησλ ζρέζεσλ (εηεξνθαζνξηζκέλεο-

απηνθαζνξηδφκελεο) θαη ζηελ δηάξθεηά ηνπο, κε ηηο άηππεο λα δηαξθνχλ πνιχ 

πεξηζζφηεξν (Thomas, et al., 2015). Δπηπιένλ, νη ζηφρνη ζηελ ζεζκηθή 

θαζνδήγεζε είλαη θαζνξηζκέλνη απφ ην πξφγξακκα πνπ εθαξκφδεηαη ελψ ζηελ 

άηππε αλαπηχζζνληαη ζηαδηαθά θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο 

ησλ αηφκσλ (Thomas, et al., 2015). Ηδηαίηεξα ζηνλ ςπρνθνηλσληθφ ηνκέα, ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ φθεινο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε άηππνπο ζρεκαηηζκνχο ζεσξείηαη 

φηη ππεξηεξεί ζηελ έληαζε, ηε δηάξθεηα θαη ηε δνκή ησλ ζρέζεσλ, θαζψο θαη ζηελ 

αθνζίσζε ησλ κειψλ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ ζεζκηθή (Bynum, 2015). 

Ζ επηηπρήο αλάπηπμε νκάδσλ ζπλεξγαηηθήο θαζνδήγεζεο, πξνυπνζέηεη 

ηελ χπαξμε θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Υσξίο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, νη νκάδεο είλαη δπλαηφλ λα 

πξνθαιέζνπλ πεξηζζφηεξν θαθφ παξά θαιφ ζηα κέιε ηνπο, αλαθνξηθά κε ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ κάζεζή ηνπο. Απηά είλαη (Kroll, 2017):  
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- έλα βαζχ θαη έκθπην ελδηαθέξνλ γηα ηελ εκπεηξία ηεο θαζνδήγεζεο,  

- κηα πξνδηάζεζε ζεηηθή γηα κάζεζε,  

- δέζκεπζε ζηελ καθξφρξνλε δηαδηθαζία ηεο θαζνδήγεζεο,  

- κηα ελδφηεξε επηζπκία λα ππνζηεξίμεη ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηεο αλάπηπμήο ηνπο θαη ηέινο,  

- λα είλαη ζε ζέζε λα εθζέζεη επάισηεο πιεπξέο ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη λα 

κνηξαζηεί ηα πξνβιήκαηά ηνπ κε ηνπο άιινπο. 

Δπηπιένλ, ζηελ νκαδηθή θαζνδήγεζε νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε έλα πιαίζην θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο, κέζα απφ ην νπνίν ζα 

εμαζθαιίδεηαη ν ζεβαζκφο ηνπ θάζε κέινπο, ε εκπηζηνζχλε θαη ε ερεκχζεηα, γηα 

ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο (Thomas, et al., 2015). Ζ ζπδήηεζε δελ ζα 

πξέπεη λα κνλνπσιείηαη απφ κεξηθά κφλν κέιε θαη ηα ζέκαηα ζπδήηεζεο ζα 

πξέπεη λα επηιέγνληαη απφ θνηλνχ (Thomas, et al., 2015). ρεηηθή έξεπλα 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε χπαξμε ελφο ζπληνληζηή είλαη αλαγθαία ζε 

ζέκαηα δνκήο ηεο δηαδηθαζίαο θαη απνηειεζκάησλ φπσο επίζεο θαη ζηε 

δηαηήξεζε ηεο ζπκκεηνρήο (Thomas, et al., 2015). 

ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ν 

ζεζκφο ηεο θαζνδήγεζεο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, είηε ζε ηππηθφ είηε ζε 

άηππν πιαίζην, κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθφ ξφιν. Ζ εηζαγσγή αληίζηνηρσλ, επίζεκα 

νξγαλσκέλσλ πξνγξακκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

επθνιφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε έληαμε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ ζην επάγγεικα, 

θαζψο θαη ζηελ γλσζηηθή θαη ζπλεξγαηηθή ελίζρπζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ. ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ έλα επίζεκν πξφγξακκα δελ είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηεί, ηα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ φηη νη άηππεο ζπκβνπιεπηηθέο ζρέζεηο είλαη ην 

ίδην απνηειεζκαηηθέο κε ηηο ηππηθέο, γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή 

αλάπηπμε (Bynum, 2015). Θα πξέπεη επνκέλσο λα εμεηαζηεί, κέζα ζε πνηεο 

ζπλζήθεο επλνείηαη πεξηζζφηεξν ε εθαξκνγή ηεο θαζνδήγεζεο ζηα ζρνιεία θαη 

πνηνη παξάγνληεο ηελ δηεπθνιχλνπλ. Έλαο απφ απηνχο, είλαη ε θνπιηνχξα ηνπ 

ζρνιείνπ, ε νπνία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ εγεζία ηνπ, ζηελ νπνία ζα 

αλαθεξζνχκε ζηε ζπλέρεηα.  
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5. Ο ξόινο ηεο εγεζίαο ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ 

ε φιν ηνλ θφζκν εληζρχεηαη ε αληίιεςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα 

έρνπλ έλαλ πεξηζζφηεξν θεληξηθφ ξφιν ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (Harris & Jones, 2019). Καη απηφ είλαη 

ινγηθφ θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί είλαη εθείλνη πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη έρνπλ άκεζε επνπηεία ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Παξ’ 

φια απηά, νη απνθάζεηο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, φρη κφλν ζηε ρψξα καο 

αιιά θαη αιινχ, ιακβάλνληαη απφ αλζξψπνπο πνπ ειάρηζηε γλψζε έρνπλ γηα ηηο 

ζπλζήθεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ επηθξαηνχλ κέζα ζηα ζρνιεία (Harris & Jones, 

2019). Δπηπιένλ, ζην ειιεληθφ ζπγθεληξσηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ν ηξφπνο 

πνπ νξγαλψλεηαη θαη δηνηθείηαη ε εθπαίδεπζε, αζθεί ζπλερψο πηέζεηο ειέγρνπ θαη 

ζπκκφξθσζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ην νπνίν επεξεάδεη αξλεηηθά ηφζν ην θιίκα 

ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Parlar & Cansoy, 

2017). Ο δηεπζπληήο/πξντζηάκελνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη ν απνδέθηεο ησλ 

αηηεκάησλ ηεο δηνίθεζεο θαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο. Σελ ίδηα 

ζηηγκή, ν δηεπζπληήο/πξντζηάκελνο, παξακέλεη έλαο εθπαηδεπηηθφο. Γεδνκέλνπ 

φηη ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα δηαπλέεηαη πνιιά ρξφληα ηψξα απφ ηελ αξρή ηεο 

ηζφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο, ε επηινγή ελφο γηα ηε ζέζε ηνπ 

πξντζηακέλνπ, θαζψο θαη γηα ην εχξνο ηεο εμνπζίαο πνπ ηνπ απνδίδεηαη ιφγσ 

ζέζεσο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έληαζε αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ πιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ θαη λα δπζρεξάλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο ελδνζρνιηθέο ζρέζεηο  

(Cheung, Reinhardt, Stone & Little, 2018). Έλαο ηξφπνο γηα λα αληηκεησπηζηεί θαη 

λα αλαζηξαθεί ην παξαπάλσ θιίκα, είλαη ε ππνζηήξημε ηεο ελίζρπζεο ησλ 

εγεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε αλάπηπμε θιίκαηνο 

ζπλεξγαζίαο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε πξσηνβνπιία ηνπ δηνηθεηηθά πξντζηάκελνπ 

ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη κε πξσηνβνπιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο ζα δνχκε ζηε 

ζπλέρεηα. 

 

5.1. Καηαλεκεκέλε ή δηαλεκεηηθή εγεζία (distributed leadership) 

Αλ θαη νη εξεπλεηέο δελ έρνπλ νπζηαζηηθά ζπκθσλήζεη γηα έλαλ θαζνιηθά 

απνδεθηφ νξηζκφ (Holloway, Nielsen & Saltmarsh, 2018), ε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία 

αληηιακβάλεηαη ηελ εγεζία σο κηα πεξηζζφηεξν ζπιινγηθή δξάζε παξά σο 

αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα (Αξγπξνπνχινπ, 2018). χκθσλα κε ηελ δηαλεκεηηθή 
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εγεζία, κέζα ζε έλα ζρνιείν, ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο εγέηεο θαη νη 

εγεηηθέο πξαθηηθέο κνηξάδνληαη αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ αιιά θαη αλάκεζα ζε 

ζρνιεία (Νηθνιαΐδνπ, 2012). Ζ δηαλεκεηηθή εγεζία εζηηάδεη θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ κειψλ ηνπ ζρνιείνπ, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ ζρέζεηο ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα, παξά ζηηο πξάμεηο θαη ηα απνηειέζκαηα (Νηθνιαΐδνπ, 2012) 

θαη εμεηάδεη ηελ αιιειεπίδξαζε απηή κέζα ζην ηδηαίηεξν ζπγθείκελν (Liu, Bellibas 

& Printy, 2018). Δπηπιένλ, δίλεη βάξνο ζηελ αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο 

γλψζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δξνπλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην, παξά ζηε ζέζε 

επζχλεο πνπ πηζαλά θαηέρνπλ (Αξγπξνπνχινπ, 2018). Ο δηεπζπληήο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, αλ θαη θαηέρεη ηελ ζέζε επζχλεο, ζχκθσλα κε ηελ νξγαλσηηθή 

δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, δελ κπνξεί πάληα λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληηκεησπίζεη θάζε ηη πνπ αλαθχπηεη ζηα ζρνιηθά πιαίζηα, ζαλ «ν άλζξσπνο γηα 

φιεο ηηο δνπιεηέο». πλάκα, ε εμνπζία ηεο ζέζεο ηνπ, ζα πξέπεη κε θάπνην ηξφπν 

λα δηακνηξάδεηαη αλάκεζα ζηνπο ηθαλφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα 

επηηπγράλεηαη ε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ηνπο. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα εληζρχζεη 

κε δηαλεκεηηθέο (top-down) δξάζεηο, ηελ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ νξάκαηνο γηα ην 

ζρνιείν, ππνζηεξίδνληάο ηνπο ζηελ δηακφξθσζε ελφο ζαθνχο πξνγξάκκαηνο γηα 

ηελ αλάπηπμε φινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ (Larsen & Rieckhoff, 2014). Σν 

παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεη ηελ δηαλνκή ηεο εγεζίαο θαη ζε άιια κέιε. 

ηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο δηαλεκεηηθήο εγεζίαο, ν δηεπζπληήο 

εληζρχεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δηαηεξήζνπλ ηνλ εγεηηθφ ηνπο ξφιν εληφο ηεο 

ηάμεο ηνπο, σο πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, θαζνδεγεηέο ησλ καζεηψλ θαη 

ππνζηεξηθηέο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Παξάιιεια ηνπο ππνζηεξίδεη ζηελ 

αλάιεςε εγεηηθψλ ξφισλ έμσ απφ απηήλ, σο κέληνξεο άιισλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ζπληνληζηέο εηδηθνηήησλ, ππεχζπλνπο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

εθπξφζσπνπο ηνπ ζρνιείνπ ζε εθπαηδεπηηθά δίθηπα, θ.ά. (Larsen & Rieckhoff, 

2014). Οη νξίδνληεο ηνπ ζρνιείνπ δηεπξχλνληαη θαη αλαπηχζζνληαη δίθηπα 

ζπλεξγαζίαο κε άιια ζρνιεία, κε ηνπηθνχο ζπιιφγνπο θαη πνιηηηζηηθέο νκάδεο, 

ζπιιφγνπο γνλέσλ, θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθπαίδεπζε, ζηα νπνία 

ζπκκεηέρνπλ εθπαηδεπηηθνί θαη εθπξνζσπνχλ ην ζρνιείν. Αλαηξνθνδνηψληαο  
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Σρήκα 1. Μνληέιν δηαλεκεηηθήο εγεζίαο 

ζηε ζπλέρεηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη ηνλ δηεπζπληή, κέζα απφ ζπιινγηθέο 

δηαδηθαζίεο αληαιιαγήο απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ, δηεπθνιχλεηαη ε νηθνδφκεζε 

ελφο θνηλνχ νξάκαηνο φπνπ φινη είλαη ζπκκέηνρνη.   

Καζψο πξφθεηηαη γηα δπλακηθή δηαδηθαζία, ην εχξνο δηαλνκήο ηεο εγεζίαο 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο 

ακθίδξνκεο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνπο εκπιεθφκελνπο, κε 

πξνεμάξρνπζεο εθείλεο ηεο εκπηζηνζχλεο (Liu et al., 2018) θαη ηεο ζπλνρήο 

(Holloway, et al., 2018). Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, ρξεηάδεηαη λα έρνπλ 

δηεπζεηεζεί κηα ζεηξά απφ δνκηθά δεηήκαηα, φπσο ε ζπρλή αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ επηκέξνπο νκάδσλ, ε εζηίαζε ζε θνηλά δεηήκαηα, ε ππνζηήξημε απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ δηεπζπληή, ε λνκηκνπνίεζε ηεο εγεζίαο πνπ δηαλέκεηαη θαη πάλσ 

απ’ φια, ε αλάπηπμε επαγγεικαηηζκνχ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπλεξγαηηθήο 

αλάπηπμεο ηνπ νξγαληζκνχ (Holloway, et al., 2018). Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ αλάπηπμε ηεο δηαλεκεηηθήο εγεζίαο αλάκεζα ζε άιινπο είλαη νη ζηάζεηο θαη νη 

ζπκπεξηθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην θχιν, ε ζρέζε εξγαζίαο ηνπο κε ην 

ζρνιείν, ην κέγεζνο ηνπ ζρνιείνπ, ηα έηε ππεξεζίαο ηνπ δηεπζπληή θαη ε 

νπζηαζηηθή επηρνξήγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε πφξνπο (Liu et al., 2018). 
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ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο δηαλεκεηηθήο εγεζίαο 

ζχκθσλα κε έλα πιήζνο εξεπλψλ (Αξγπξνπνχινπ, 2018), πεξηιακβάλνληαη ε 

αχμεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

δηδαζθαιίαο, ε αχμεζε ησλ επηπέδσλ αηζηνδνμίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε ελίζρπζε 

ηεο αθνζίσζεο ησλ δηδαζθφλησλ ζην ζρνιείν θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ αληιείηαη 

απφ απηφ. Δπηπιένλ αλαθέξνληαη ε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο, ε 

αχμεζε δηακνηξαζκνχ ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ (Holloway, et al., 2018), θαζψο θαη 

ε ελδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο θαη ε εκπινθή ηνπο 

ζηηο ζρνιηθέο δξάζεηο (Erol & Turhan, 2018). ηνλ αληίπνδα, εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ φηη, αλ θαη ζεσξείηαη δεκνθξαηηθφηεξν κνληέιν εγεζίαο 

ηνπ ζρνιείνπ, ε επηβνιή πξναπνθαζηζκέλσλ πξνγξακκάησλ δηαλεκεηηθήο 

εγεζίαο, δελ ηζνχηαη κε ηελ δπλαηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

δξάζεηο πνπ έρνπλ λφεκα γηα απηνχο, θαζψο ζπλήζσο απηή ε «εγεηηθή 

αλαβάζκηζε» είλαη απνηέιεζκα ηεο απμεκέλεο ινγνδνζίαο θαη ησλ επαθφινπζσλ 

απαηηήζεσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, πνπ ελίνηε ζπλνδεχεηαη απφ ζσκαηηθή 

θαη ςπρνινγηθή εμάληιεζε  γηα ηνπο «εγέηεο» (Holloway, et al., 2018).  

 

5.2. Ηγεζία ηωλ δηδαζθόληωλ - εθπαηδεπηηθώλ (teacher leadership)  

Ζ ζεσξία ηεο εγεζίαο ησλ δηδαζθφλησλ ζηεξίδεηαη ζηελ δηαλεκεηηθή 

εγεζία, κε κηα ζηελφηεξε αιιά θαη επξχηεξε ηαπηφρξνλα καηηά: ζηελφηεξε γηαηί 

«αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηνπο εγεηηθνύο ξόινπο πνπ αλαιακβάλεη ην δηδαθηηθό 

πξνζσπηθό» θαη επξχηεξε, γηαηί εζηηάδεη πέξα απφ «ηηο πξαθηηθέο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο, πνπ επηθεληξώλνληαη ζπλήζσο ζηηο επίζεκεο ζέζεηο ηνπ 

ελδηάκεζνπ δηνηθεηηθνύ επηπέδνπ» (Muijs & Harris, 2006:962). Πξφθεηηαη γηα κία 

ζρεηηθά λέα ζεσξία, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη 

βαζίδεηαη ζηελ «αλαθαηαλνκή ηεο δχλακεο κέζα ζε έλα ζρνιείν» (Νηθνιαΐδνπ, 

2012:43). ηελ βηβιηνγξαθία ζπλαληάκε δηάθνξνπο νξηζκνχο γηα ηελ εγεζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, φπσο ε «ηθαλόηεηα βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε θαη ε επίδεημε επαγγεικαηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ» 

(Parlar & Cansoy, 2017:2176), «νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη εγέηεο νδεγνύλ κέζα 

θαη έμσ από ηελ ηάμε, ηαπηίδνληαη θαη ζπκβάιινπλ ζε κία θνηλόηεηα δαζθάισλ 

καλζαλόλησλ θαη εγεηώλ ηαπηόρξνλα, θαη επεξεάδνπλ ηνπο άιινπο πξνο ηελ 

βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο» (Katzenmeyer & Moller, 2001:17, φπ. αλ. 
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ζην Muijs & Harris, 2003:438), θαη «κηα κνξθή ζπιινγηθήο εγεζίαο ζηελ νπνία νη 

εθπαηδεπηηθνί αλαπηύζζνπλ εκπεηξνγλσκνζύλε εξγαδόκελνη ζπλεξγαηηθά» (Boles 

& Troen, 1994:11, φπ. αλ. ζην Muijs & Harris, 2003:438). Κνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ παξαπάλσ νξηζκψλ είλαη ε κάζεζε θαη ε αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε 

αλάπηπμε ζπιινγηθφηεηαο, πέξα απφ ηηο εγεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. χκθσλα κε ηελ 

Lambert (1998, φπ. αλ. ζην Muijs & Harris, 2003), ε εγεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

έρεη δχν βαζηθέο παξακέηξνπο: κία επξεία βάζε κε ηελ ζπκκεηνρή πνιιψλ 

αλζξψπσλ ζηελ εγεζία ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη εθπαηδεπηηθνί, 

γνλείο, καζεηέο, κέιε ηεο θνηλφηεηαο, δηνηθεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, 

παλεπηζηήκηα, θιπ., θαη κηα επίδεημε ζπλάκα θαηαλφεζεο θαη επαγγεικαηηζκνχ 

γηα ηελ αλάγθε ζπλεηζθνξάο φισλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ζε γλψζεηο, 

ηθαλφηεηεο θαη δηάζεζε λα αλαιάβνπλ ελεξγνχο ξφινπο. Δπνκέλσο, ην 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εγεζίαο, πηνζεηψληαο αλαδπφκελεο (bottom-up) 

δηαδηθαζίεο, δηεπξχλεη ηελ βάζε πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην δηαλεκεηηθφ, ελψ ηελ 

ίδηα ζηηγκή ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή δελ θαίλεηαη δηαθξηηφο θάπνπ. Σν παξαθάησ 

ζρήκα, απεηθνλίδεη ην κνληέιν εγεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Σρήκα 2. Μνληέιν εγεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 
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χκθσλα κε ηνπο Day θαη Harris (2003, φπ. αλ. ζην Muijs & Harris, 2003), 

ππάξρνπλ ηέζζεξηο δηαθξηηέο δηαζηάζεηο ζην ξφιν ησλ δηδαζθφλησλ σο εγεηψλ. 

Ζ πξψηε, αθνξά ηελ κεηαθνξά θαη εθαξκνγή ζηελ θάζε ηάμε, ησλ βαζηθψλ 

αξρψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ. Αο ρξεζηκνπνηήζνπκε σο 

παξάδεηγκα ηελ αμία ηεο δεκνθξαηίαο. Αλ έρεη ηεζεί σο βαζηθή αξρή λα γίλεη ην 

ζρνιείν πεξηζζφηεξν δεκνθξαηηθφ, ηφηε ζα πξέπεη θαη ζηελ ηάμε λα 

αθνινπζνχληαη δεκνθξαηηθφηεξεο δηαδηθαζίεο, κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ 

καζεηψλ. Ζ δεχηεξε δηάζηαζε αθνξά ηε ζπκκεηνρηθή εγεζία, φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ ζηελ αιιαγή θαη αλάπηπμή ηνπ, θαζψο θαη ηελ 

αλάπηπμε ζπλαηζζήκαηνο θπξηφηεηαο θαη ζπλππεπζπλφηεηαο ηεο αιιαγήο. 

ηεξηδφκελνη ζηελ αξρή ηεο δεκνθξαηίαο, νη εθπαηδεπηηθνί αιιεινβνεζνχληαη γηα 

λα θαιχςνπλ θελά ή λα αλαπηχμνπλ ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο, πηνζεηψληαο 

ηαπηφρξνλα ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο εξγαζίαο. Μέζα απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία, 

αλαδχνληαη άηππνη κέληνξεο, νη νπνίνη θαζνδεγνχλ ζπλαδέιθνπο ηνπο λα 

θαηαθηήζνπλ θνηλά πξνζδηνξηζκέλνπο ζηφρνπο.  

Ζ ηξίηε δηάζηαζε ηεο εγεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αθνξά ηνλ κεζνιαβεηηθφ 

ηνπο ξφιν, κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη ζε ζέζε λα πξνζπνξίζνπλ επηπιένλ πφξνπο ζην ζρνιείν, 

αλαδεηψληαο ηνπο ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ. Σέινο, ε ηέηαξηε δηάζηαζε θαη ίζσο 

ε ζεκαληηθφηεξε, είλαη ε επέλδπζε ρξφλνπ θαη πξνζπάζεηαο ζηε ζχλαςε ζηελψλ 

ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη θνηλή κάζεζε. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε εγεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα δηακνξθψζεη ην 

ζρνιείν απφ ζπζηεκηθφ ρψξν ζε βησκαηηθφ ρψξν, φπνπ ε ζηφρεπζε ζα εζηηάδεηαη 

ζηελ νιηζηηθή αλάπηπμε ησλ αλζξψπσλ, παξά ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ, 

«εξγαιεηαθνχ» ηχπνπ απνηειεζκάησλ (Muijs & Harris, 2003). 

Κάζε εθπαηδεπηηθφο, ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο, κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη ζηε δηακφξθσζε ελφο καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο γηα φινπο. 

χκθσλα κε ηνπο Harris θαη Muijs (2003, φπ. αλαθ. ζηνλ Tsai, 2017), ε εγεζία 

ησλ δηδαζθφλησλ έρεη δχν δηαζηάζεηο: απηήλ πνπ αθνξά ηελ βειηίσζε ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο 

θαη εθείλε πνπ αθνξά ηελ βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε 

ηνπο άιινπο. χκθσλα κε ηνπο Katzenmeyer θαη Moller (2001, φπ. αλαθ. ζηελ 

Αξγπξνπνχινπ, 2018), νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ εγεηηθέο 
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πξσηνβνπιίεο ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: α) λα πηνζεηήζνπλ ξφιν κέληνξα πξνο 

ηνπο καζεηέο ηνπο ή/θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, β) λα αλαιάβνπλ θαζήθνληα 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, φπσο π.ρ. λα 

νξγαλψζνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο κε ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, γ) λα 

νξγαλψζνπλ ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε δίθηπα εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ ζην ζρνιείν, ζε 

επηηξνπέο επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο, θ. ά. Δπνκέλσο, θάζε εθπαηδεπηηθφο ν 

νπνίνο δνθηκάδεη ζηελ ηάμε ηνπ λέεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ 

λα επηηχρεη θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, αλαπηχζζεη δξάζεηο εγεζίαο. 

ηαλ ζηε ζπλέρεηα αλνίμεη ηελ ηάμε ηνπ θαη κνηξαζηεί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ηε 

δνπιεηά ηνπ, εθαξκφδεη ηελ δεχηεξε δηάζηαζε ηεο εγεζίαο ησλ δηδαζθφλησλ, ε 

νπνία ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ άιισλ. ηελ νπζία, 

γίλεηαη έλαο άηππνο κέληνξαο. Ζ αθεηεξία δξάζεσλ ηέηνηνπ είδνπο, κπνξεί λα 

είλαη ε αλαγλψξηζε δπζθνιηψλ απφ κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε θάπνην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε κία λέα κέζνδν θαη ε πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο 

απηψλ ησλ δπζθνιηψλ. Ή ε εθαξκνγή θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο π.ρ. 

επίζθεςε ζε θάπνην κνπζείν θαη ζπκκεηνρή ζην επηκνξθσηηθφ ηνπ πξφγξακκα. 

Σέηνηνπ είδνπο δξάζεηο, κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζηελ νηθνδφκεζε θιίκαηνο 

εκπηζηνζχλεο θαη ακνηβαηφηεηαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ιεηηνπξγψληαο ζηελ 

ζπλέρεηα σο «ληφκηλν» θαη εληζρχνληαο ηελ ζπκκεηνρή θαη άιισλ. ε απηφ ην 

θιίκα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ δηάθνξεο κέζνδνη: αλάπηπμε έξεπλαο δξάζεο, 

ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθά πξνγξάκκαηα, βηληενζθνπήζεηο καζεκάησλ, 

αλαζηνραζηηθέο ζπδεηήζεηο, θαζνδήγεζε ζηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ, ζηήξημε 

«θξηηηθνχ θίινπ», παξαθνινπζήζεηο άιισλ ζπλαδέιθσλ, θ.α. (Καξαγηψξγε, 

2012).  Πξνυπφζεζε είλαη λα έρεη αλαπηπρζεί κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ έλα 

θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο, ην νπνίν κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζηαδηαθά, 

κέζα απφ ζπλεξγαζίεο ζε επίπεδν ηάμεσλ, εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

ενξηψλ, θ.ιπ., λα έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηε δηάζεζε λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο 

θαη λα πεηξακαηηζηνχλ, λα εμεηάδνληαη θξηηηθά νη εθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο θαη λα 

ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ 

(Καξαγηψξγε, 2012).  

Ζ αλάιεςε ξφισλ εγεζίαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο έρεη αξθεηά ζεηηθά 

απνηειέζκαηα αιιά θαη αξθεηά αξλεηηθά. ηα ζεηηθά ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ 

άιισλ ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη πξφνδνο, ε αχμεζε ησλ εγεηηθψλ 
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ηθαλνηήησλ, ε πξφθιεζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ φπσο ηθαλνπνίεζε θαη 

ελζνπζηαζκφο, ε ελίζρπζε ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, ε αχμεζε ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ 

αιιά θαη ηεο απφδνζεο, ε αχμεζε ησλ γλψζεσλ θαη πηνζέηεζε θαιχηεξσλ 

δηδαθηηθψλ κεζφδσλ (Muijs & Harris, 2003). ηα αξλεηηθά πεξηιακβάλνληαη 

πεξηζζφηεξν άγρνο ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ, θαζψο θαη, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, 

ρεηξνηέξεπζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ελδερφκελε 

πεξηζσξηνπνίεζε ή θαη «εμνζηξαθηζκφο» ησλ εθπαηδεπηηθψλ – εγεηψλ, ιφγσ ηεο 

δηαηάξαμεο ηεο ηζνξξνπίαο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηζφηεηαο (Muijs & Harris, 2003, 

Wenner & Campbell, 2016). εκαληηθφ ξφιν ζε απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο, έρεη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε φηη, ν εθπαηδεπηηθφο πνπ αλαιακβάλεη δξάζεηο εγεζίαο ησλ 

δηδαζθφλησλ, πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο γλψζεηο ηνπ ζηελ δηάζεζε ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπ, παξά αλαβαζκίδεηαη ζε ζέζε εμνπζίαο (Wenner & Campbell, 

2016). Άιισζηε, απηφ είλαη θάηη πνπ κπνξνχλ λα ην θάλνπλ φινη φζνη ην 

επηζπκνχλ, επνκέλσο φινη κπνξνχλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο, πηζαλφλ ζε 

δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν ή γλσζηηθφ πεδίν ν θαζέλαο. ε θάζε πεξίπησζε, 

αληηζηαζκηζηηθφ ξφιν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα, κπνξνχλ 

λα έρνπλ πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, εηδηθά ζρεδηαζκέλα ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αλαιακβάλνπλ εγεηηθφ 

ξφιν κέζα ζηα ζρνιεία (Καξαγηψξγε, 2012, Wenner & Campbell, 2016). Σέινο, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα εθαξκνζηεί ε ζεσξία ηεο εγεζίαο ησλ δηδαζθφλησλ 

ζηα ζρνιεία, ζα πξέπεη λα αλαδηακνξθσζεί ε δνκή ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο, ψζηε λα παξέρεηαη αξθεηφο ρξφλνο ζην πξνζσπηθφ γηα 

ζπλεδξηάζεηο θαη ζπδεηήζεηο, λα παξαζρεζεί θάπνηαο κνξθήο απνδεκίσζε ή 

αληαπφδνζε γηα ηηο επηπιένλ επζχλεο πνπ αλαιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, 

θαζψο θαη λα απνδεζκεπηεί ε εθπαίδεπζε απφ ηελ ηεξαξρηθά δνκεκέλε δηνηθεηηθή 

νξγάλσζε, ε νπνία ηείλεη λα επηβάιιεη πεξηζζφηεξν απζηεξνχο ειέγρνπο, φζν νη 

εθπαηδεπηηθνί απηνλνκνχληαη (Muijs & Harris, 2003). 
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6. Κξηηηθή ζεώξεζε ηνπ «Κεηκέλνπ δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο» αλαθνξηθά κε 

ην ζεζκό ηνπ κέληνξα1 

Πξηλ απφ πεξίπνπ κία δεθαεηία, φπσο είδακε θαη λσξίηεξα, έγηλε ζηε ρψξα 

καο ε πξνζπάζεηα λνκνζέηεζεο ηνπ ζεζκνχ ηνπ κέληνξα, κε ηελ ξεηή αλαθνξά 

ηνπ ζηνπο λφκνπο 3848/2010 θαη 4009/2011. Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηέζεθε ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε. Αλ θαη 

λνκνζεηήζεθε, εληνχηνηο κέρξη ζήκεξα δελ έρεη εθαξκνζηεί ζηα ζρνιεία. Σν 

πιαίζην εθαξκνγήο ην νπνίν πξφηεηλε ην Τπνπξγείν, ζε αξθεηά ζεκεία 

παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα, ηα νπνία ζα πξνζπαζήζνπκε λα δνχκε ζηε ζπλέρεηα.  

 ην πξψην κέξνο πνπ αθνξά ζηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ζεζκνχ θαη ζην 

ελλνηνινγηθφ ηνπ πιαίζην, αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε ζρέζε ηνπ κέληνξα θαη ηνπ 

λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ «… ζα δηέπεηαη απφ ζαθέο ζεζκηθφ πιαίζην…» θαη 

ζα αλαπηχζζεηαη «…ζηα πιαίζηα κηαο ηζφηηκεο ζρέζεο». ηε ζπλέρεηα φκσο ην 

πιαίζην ζε αξθεηά ζεκεία είλαη αζαθέο θαη πξνβιεκαηηθφ, ελψ ειάρηζηε αλαθνξά 

γίλεηαη ζην ξφιν ηνπ λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο ξφινο ηνπ κέληνξα είλαη 

ζεκαληηθφο, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ θαζνδεγνχκελνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Πξνθεηκέλνπ λα νξηζηεί απφ ηελ αξρή ε ζρέζε σο ηζφηηκε, ζα 

πξέπεη κε ζαθήλεηα λα νξηζηνχλ νη ππνρξεψζεηο θαη ησλ δχν κεξψλ κέζα ζε 

απηήλ ηε ζρέζε. Δπίζεο, ν ζπγθεθξηκέλνο ζεζκφο, αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζε 

λενδηφξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Γελ πεξηιακβάλεη κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία, νη 

νπνίνη κπνξεί λα έρνπλ αλάγθε θαζνδήγεζεο απφ έλαλ ζπλάδειθφ ηνπο γηα λα 

εληάμνπλ λέεο κεζφδνπο θαη πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία ηνπο (Σ.Π.Δ., 

νκαδνζπλεξγαηηθή, ζρέδηα εξγαζίαο). Ζ δπλαηφηεηα εμέιημεο θαη βειηίσζεο κέζσ 

ηεο θαζνδήγεζεο ζα πξέπεη λα αθνξά κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη φρη απνθιεηζηηθά ηνπο λενδηφξηζηνπο. Δδψ ζα 

πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ζρεηηθά πξφζθαηα, κε ηνλ λφκν 4548/18, 

θαηαξγήζεθε ν ζεζκφο ησλ ζρνιηθψλ πκβνχισλ πνπ είραλ θαη επηκνξθσηηθφ 

ξφιν αλάκεζα ζηα θαζήθνληά ηνπο, φπσο θαη ηα Π.Δ.Κ. Σν επηκνξθσηηθφ θελφ 

πνπ δεκηνπξγείηαη, πξνηείλεηαη απφ ηνλ ίδην λφκν λα θαιχπηεηαη κε επηκνξθψζεηο 

εληφο ηνπ ζρνιείνπ, είηε νξγαλσκέλεο απφ ην ίδην, είηε απφ επίζεκνπο θνξείο 

                                                             
1 Το πλήρεσ κείμενο που αφορά τον θεςμό του μζντορα, βρίςκεται ςτο Παράρτημα τησ παροφςασ 
εργαςίασ. 
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φπσο ΠΔ.Κ.Δ.., Κ.Δ..Τ., Κ.Δ.Α. θαη Α.Δ.Η. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ κέληνξα 

κπνξεί λα θαιχςεη απηφ ην θελφ κε ηνπο πιένλ απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο, φρη 

κφλν γηα ηνπο λεφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο, κε ηνλ 

νξηζκφ π.ρ. «ζεκαηηθψλ» κεληφξσλ ζε ζρνιεία ή νκάδεο ζρνιείσλ, νη νπνίνη ζα 

επηκνξθψλνπλ ζπλαδέιθνπο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα, φπσο γιψζζα, 

ππνινγηζηέο, θαιιηηερληθά, ή ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα, θαηλνηνκίεο, θ.ιπ. Ζ 

εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο, κπνξεί λα εθθηλήζεη ηηο 

δηαδηθαζίεο ψζηε ηα ζρνιεία ζηαδηαθά λα εμειηρζνχλ ζε νξγαληζκνχο κάζεζεο. 

Με ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο πξφζθαηεο αιιαγέο, εκπινθή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιείσλ ζηελ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο πνπ 

θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ππνζηήξημε ζηελ εθαξκνγή ηνπο, κέζσ ησλ 

ΠΔ.Κ.Δ.., ζα κπνξνχζαλ λα ηεζνχλ νη βάζεηο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

ζρνιείσλ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, εμνηθνλνκψληαο παξάιιεια πφξνπο θαη πξνζηαηεχνληαο ηηο 

ζρνιηθέο θνηλφηεηεο απφ ηελ είζνδν «επηκνξθσηψλ» πνπ ειάρηζηε ζρέζε έρνπλ 

κε ηελ εθπαίδεπζε. 

Σα πξνζφληα πνπ ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ 

επηιέγεηαη γηα κέληνξαο, θαζψο θαη νη ηππηθέο πξνυπνζέζεηο επηινγήο ηνπ, 

θαζνξίδνληαη ζηελ δεχηεξε παξάγξαθν. Αλ θαη ζεσξείηαη πξνυπφζεζε ε κεγάιε 

εθπαηδεπηηθή-δηδαθηηθή εκπεηξία ζε ζπλδπαζκφ κε επηπιένλ ζπνπδέο – γλψζε 

ΣΠΔ – θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα, εληνχηνηο ζηε ζπλέρεηα αλαηξείηαη. Ξεθηλψληαο ην 

θείκελν κε ηελ θξάζε «ν κέληνξαο είλαη εθπαηδεπηηθφο κε κεγάιε εθπαηδεπηηθή 

θαη δηδαθηηθή εκπεηξία…» ζπλερίδεη παξαθάησ φηη γηα λα επηιεγεί θάπνηνο ζε 

ζέζε κέληνξα, πξέπεη λα έρεη πεληαεηή δηδαθηηθή πξνυπεξεζία. Λακβάλνληαο 

ππφςε φηη ν ηειεπηαίνο δηαγσληζκφο Α..Δ.Π. δηεμήρζε ην 2008 θαη φηη απφ ην 

2010 θαη εμήο νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαιχπηνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ 

αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο, θαηαιήγνπκε εχινγα ζην ζπκπέξαζκα φηη 

κέληνξεο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί, αξθεηνί απφ ηνπο 

νπνίνπο έρνπλ πξνυπεξεζία άλσ ησλ πέληε εηψλ. Απηφ απφ κφλν ηνπ δελ είλαη 

αξλεηηθφ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί φκσο ππφςε φηη αξθεηνί αλαπιεξσηέο 

εθπαηδεπηηθνί – φπσο θαη θάπνηνη κφληκνη – θαιχπηνπλ ζέζεηο ζε απνκαθξπζκέλα 

ζρνιεία, ζπρλά κνλνζέζηα, ρσξίο ππνζηήξημε απφ ζπλαδέιθνπο κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο, ρσξίο ηε δπλαηφηεηα αλαηξνθνδφηεζεο πέξα απφ ηελ δηθή ηνπο θξίζε, 
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ζε δηαθνξεηηθή πεξηνρή θάζε ρξφλν, κε έρνληαο ιάβεη ηελ εηζαγσγηθή 

επηκφξθσζε θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ελψ έρεη παξέιζεη κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ ηελ θηήζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο. Δπνκέλσο, ηα έηε δηδαθηηθήο 

πξνυπεξεζίαο δελ εμαζθαιίδνπλ απφ κφλα ηνπο ηελ παηδαγσγηθή-δηδαθηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δπηπιένλ, ε πεληαεηία απφ κφλε ηεο είλαη έλα πνιχ 

κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηεζλείο έξεπλεο (Holloway, 2001, Wong, 2004, Hobson 

et al., 2009) ζεσξνχλ ηα πξψηα πέληε ρξφληα ην «ζθαινπάηη» γηα ην αλ ζα 

παξακείλεη έλαο εξγαδφκελνο ζηελ εθπαίδεπζε ζε απηφ ην αληηθείκελν ή αλ ζα 

αιιάμεη επάγγεικα. Υξεηάδεηαη αξθεηά κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα 

«σξηκάζεη» επαγγεικαηηθά θαη λα νδεγεζεί έλαο εθπαηδεπηηθφο ζηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ξφινπ ηνπ, ζηε ζχλδεζε ζεσξίαο – πξάμεο, ζηελ εθαξκνγή 

κε θξηηηθφ ηξφπν ησλ παηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ πνπ δηδάρζεθε ζην Παλεπηζηήκην 

θαη ζηελ δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο θαηαιιειφηεξεο κεζφδνπ θάζε θνξά, αλάινγα 

κε ην αληηθείκελν πνπ ζέιεη λα δηδάμεη θαη ην αλαπηπμηαθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ. 

Πέξα απφ ην θνκκάηη ηεο δηδαζθαιίαο, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα κπνξεί λα 

ζπλδηαιέγεηαη κε ηνπο γνλείο κε θαηάιιειν ηξφπν, λα γλσξίδεη ζέκαηα δηνηθεηηθήο 

θχζεσο ηνπ ζρνιείνπ, λα είλαη ελεκεξσκέλνο ζε ζέκαηα καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

θαη ηξφπσλ αληηκεηψπηζήο ηνπο, λα κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχο πξνο ηε δηακφξθσζε κηαο ζρνιηθήο 

θνπιηνχξαο θη ελφο θιίκαηνο πνπ πξνάγεη ηε κάζεζε θαη ηελ πξφνδν. Σα 

παξαπάλσ είλαη απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη κε επηηπρία έλαο 

εθπαηδεπηηθφο λα αλαιάβεη ξφιν κέληνξα θαη λα θαζνδεγήζεη άιινπο 

απνηειεζκαηηθά, καζαίλνληαη δε θπξίσο κεηά απφ επηκνξθψζεηο, ζε ζπλδπαζκφ 

κε καθξφρξνλε εκπεηξία θαη ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε, κέζσ ησλ ζπλαδέιθσλ 

αιιά θαη ηεο πξνζσπηθήο κειέηεο. Δπνκέλσο, πξνζσπηθή ζέζε απνηειεί φηη ε 

ζέζπηζε ρξνληθνχ νξίνπ πξνυπεξεζίαο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ηνπιάρηζηνλ 

ζηα 15 έηε θαη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ππφινηπα απμεκέλα 

πξνζφληα. 

Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεληφξσλ αθνινπζεί ζε αδξέο γξακκέο ην 

ζχζηεκα επηινγήο θαη ησλ άιισλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο: ν εθπαηδεπηηθφο πνπ 

ζέιεη λα αλαιάβεη ξφιν κέληνξα ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε κε ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά, ζηε ζπλέρεηα κπαίλεη ζε έλαλ επηθπξσκέλν πίλαθα θαη επηιέγεηαη 

απφ εθεί. Έσο εδψ ε δηαδηθαζία δελ θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα 
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πξνβιήκαηα. ηε ζπλέρεηα φκσο, ν κέληνξαο επηιέγεηαη απφ ηνλ ζρνιηθφ 

χκβνπιν θαη ηνλ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη φρη απφ ηνλ λενδηφξηζην 

εθπαηδεπηηθφ. πσο είδακε θαη πξνεγνπκέλσο, φηαλ ν κέληνξαο επηιέγεηαη απφ 

ηνλ θαζνδεγνχκελν εθπαηδεπηηθφ, ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα γίλεη έλα θαιφ «ηαίξηαζκα» θαη λα αλαπηπρζεί κηα θαιχηεξε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν. πλήζσο επηιέγνπκε αλζξψπνπο ίδηνπ θχινπ, 

αλζξψπνπο πνπ ζεσξνχκε φηη ηαηξηάδνπκε ή πνπ αηζζαλφκαζηε άλεηα καδί ηνπο. 

ηαλ ε επηινγή γίλεηαη απφ ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, ν θαζνδεγνχκελνο 

εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη δηθαίσκα επηινγήο. Απηή ε «επηβνιή» κέληνξα απφ ηελ 

πιεπξά ηεο δηνίθεζεο, απηφκαηα δεκηνπξγεί έλα αξλεηηθφ πξνεγνχκελν ζηελ 

πνξεία θαη εμέιημε ηεο ζρέζεο. Θα ήηαλ πξνηηκφηεξν, φηαλ ζε έλα ζρνιείν 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο επηινγέο, κέζα απφ ζπδεηήζεηο ηηο πξψηεο 

κέξεο, λα δίλεηαη ην δηθαίσκα ζηνλ λενδηφξηζην εθπαηδεπηηθφ λα επηιέγεη κφλνο 

ηνπ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ ζέιεη λα έρεη κέληνξα. Δπίζεο, είλαη ζαθέο φηη ε 

πξνζσπηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ δχν, πξνυπνζέηεη εγγχηεηα θαη 

ζπλεξγαζία. ηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ππεξεηνχλ ζην ίδην ζρνιείν ή έζησ ζε 

γεηηνληθά ζρνιεία (ζπζηεγαδφκελα), ε ζρέζε έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

αλαπηπρζεί επ’ σθειεία ηνπο, πξάγκα πνπ είλαη θαη ην δεηνχκελν. Ζ πεξηθέξεηα 

επζχλεο φκσο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία αθνξά 

νιφθιεξνπο λνκνχο. Καηά πφζν είλαη δπλαηφλ λα ζπλεξγάδνληαη ζηελά δχν 

άλζξσπνη πνπ ηνπο ρσξίδνπλ ρηιηφκεηξα θαη κάιηζηα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν 

εηψλ; ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, θαιχηεξν ζα ήηαλ ην «ηαίξηαζκα» κε έλαλ 

ζπλάδειθν κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα, φπνπ ζα κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ν δηεπζπληήο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, γλσξίδνληαο ην δπλακηθφ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ, ζα κπνξνχζε λα 

πξνηείλεη ζε θάπνηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ λα αλαιάβνπλ απηφλ ηνλ ξφιν, αθφκα θη 

αλ δελ είραλ αλαιάβεη ηελ πξσηνβνπιία απφ κφλνη ηνπο. Δπνκέλσο, ίζσο λα 

ήηαλ πξνηηκφηεξν ε δηαδηθαζία έληαμεο ππνςήθησλ κεληφξσλ ζε πίλαθεο λα 

αθνινπζνχζε αληίζηξνθε πνξεία: πξψηα λα επηιέγνληαλ απφ ηνπο λενδηφξηζηνπο 

θαη λα γηλφηαλ ην «ηαίξηαζκα» καδί ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηθπξψλνληαλ νη 

πίλαθεο. Γηα ηα απνκαθξπζκέλα κνλνζέζηα ζρνιεία, ην e-mentoring ζα 

απνηεινχζε αλαγθαζηηθά ηελ θχξηα επηινγή, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εμνηθνλφκεζε 

ζε ρξφλν θαη θφζηνο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ζα ήηαλ ζθφπηκν ηηο πξψηεο 
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εκέξεο ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ, αλάινγα θαη ηεο πξνεγνχκελήο 

ηνπ εκπεηξίαο, λα είλαη θνληά ηνπ ν κέληνξάο ηνπ, ψζηε λα ηνλ θαζνδεγήζεη ζε 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν, βάδνληαο ηαπηφρξνλα ηα ζεκέιηα ηεο ζρέζεο ηνπο. 

Έλα ζεκείν πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ εμέηαζεο είλαη ε κείσζε ηνπ σξαξίνπ 

ηνπ κέληνξα αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

θαζνδεγεί. Ζ πξφηαζε αλαθέξεη φηη κπνξεί έλαο κέληνξαο λα έρεη έσο πέληε 

εθπαηδεπηηθνχο θαη αληίζηνηρα κεηψλεηαη ην σξάξηφ ηνπ. Πφζν ρξφλν πξνηείλεηαη 

φηη ζα πξέπεη λα αθηεξψλεη ν κέληνξαο ζηνλ θάζε λενδηφξηζην εθπαηδεπηηθφ; Αλ 

ππνζέζνπκε φηη ηηο δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο ηνπ κέληνξα κπνξνχλ λα ηηο 

παξαθνινπζνχλ ηαπηφρξνλα πέληε εθπαηδεπηηθνί, ν κέληνξαο ζηε ζπλέρεηα ζα 

πξέπεη λα παξαθνινπζεί πέληε δηαθνξεηηθέο δηδαζθαιίεο, θαζψο θαη λα 

δηνξγαλψλεη ζπλδηδαζθαιίεο κε ηνλ θάζε λενδηφξηζην. Πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη 

ν κέληνξαο ηηο παηδαγσγηθέο/δηδαθηηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε λένπ εθπαηδεπηηθνχ, 

ρξεηάδεηαη αξθεηφο ρξφλνο λα δαπαλεζεί ζηελ παξαηήξεζή ηνπο, ρξφλνο γηα 

αλαζηνραζκφ, γηα ζπδήηεζε, γηα δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο, γηα 

αλαηξνθνδφηεζε, γηα λα αλαθέξνπκε κεξηθά κφλν. Παξάιιεια, ν κέληνξαο ζα 

παξαθνινπζεί ηαπηφρξνλα πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζηα Π.Δ.Κ. (ή θάπνπ αιινχ 

θαζψο ηα Π.Δ.Κ. πξφζθαηα θαηαξγήζεθαλ), πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα 

αληαπεμέιζεη κε επηηπρία ζηα θαζήθνληά ηνπ. Δπνκέλσο, ρξνληθά ζα είλαη κάιινλ 

αδχλαην λα έρεη ηαπηφρξνλα ηάμε ν κέληνξαο πνπ έρεη πέληε λένπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα θαηεπζχλεη. Ζ αζάθεηα ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο 

ππνπξγηθήο πξφηαζεο πξνβιεκαηίδεη γηα ην θαηά πφζν ν ζεζκφο απηφο 

πξνηάζεθε γηα λα πξνζθέξεη νπζηαζηηθά ή αλ απνηέιεζε πξφρεηξε αληηγξαθή 

ησλ δηεζλψλ δεδνκέλσλ, θαζηζηψληαο ηνλ κε εθαξκφζηκν. Θα πξέπεη κε 

ζαθήλεηα λα νξηζηνχλ ρξνληθά, νη ψξεο πνπ ζα αθηεξψλεη ν κέληνξαο ζε θάζε 

λενδηφξηζην εθπαηδεπηηθφ, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα είλαη ιηγφηεξεο απφ δχν 

δηδαθηηθέο ψξεο ηελ εκέξα – ππνινγίδνληαο κία ψξα γηα παξαθνινχζεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη άιιε κία γηα ζπδήηεζε /αλαζηνραζκφ/αλαηξνθνδφηεζε – θπξίσο 

ην πξψην ηξίκελν, πνπ απνηειεί θαη ηελ θξηζηκφηεξε πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία ν 

λένο εθπαηδεπηηθφο πξνζπαζεί λα ζηαζεί ζηα πφδηα ηνπ. Οη πξαθηηθέο πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ν λενδηφξηζηνο εθπαηδεπηηθφο ηα πξψηα ρξφληα ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπ εκπεηξίαο ζα είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ην κέιινλ ηνπ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 
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ηαπηφηεηάο ηνπ σο επαγγεικαηία. Ζ αδπλακία παξνρήο ηνπ απαξαίηεηνπ ρξφλνπ 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ κέληνξα πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζεί ν λένο εθπαηδεπηηθφο λα 

ζέζεη ηηο ζσζηέο βάζεηο γηα ηελ κεηέπεηηα πνξεία ηνπ, ζα αθπξψζεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηνλ ζεζκφ θαη ζα νδεγήζεη ζηαδηαθά ζηελ απαμίσζή ηνπ. Δπνκέλσο, δχν 

ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ: ην έλα είλαη φηη ν κέληνξαο πνιχ δχζθνια ζα 

κπνξεί λα ζπκβνπιεχζεη θαη λα αλαπηχμεη ηαπηφρξνλα ζρέζεηο ηζφηηκεο θαη 

νπζηαζηηθέο, ζχκθσλα κε ην πλεχκα ηεο ππνπξγηθήο πξφηαζεο αιιά θαη ηα 

δηεζλή δεδνκέλα, κε πέληε λένπο εθπαηδεπηηθνχο, απιά θαη κφλν ιφγσ έιιεηςεο 

ρξφλνπ. Άξα ν κέγηζηνο αξηζκφο ζα πξέπεη λα κεησζεί. Σν δεχηεξν είλαη φηη ν 

κέληνξαο δελ ζα κπνξεί λα έρεη ηάμε λα δηδάζθεη ηαπηνρξφλσο, γηαηί δελ ζα έρεη 

ρξφλν. Θα πξέπεη λα κνηξάδεηαη κία ηάμε κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο 

λενδηφξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε ηαπηφρξνλα λα παξαθνινπζεί, λα ηνλ 

παξαθνινπζνχλ, λα ζπλδηακνξθψλνπλ δηδαζθαιίεο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη 

ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο, ηνπιάρηζηνλ απφ παηδαγσγηθήο – ζπλαηζζεκαηηθήο 

απφςεσο. Απηφ βέβαηα ζα δεκηνπξγεί πξφζζεην θφζηνο ζηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, θαζψο ζε θάπνηεο ηάμεηο ζα θαίλεηαη φηη «απαζρνινχληαη» 

πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο εθπαηδεπηηθνί. Παξφια απηά, έρεη γίλεη μεθάζαξν, 

ηνπιάρηζηνλ ζε άιιεο ρψξεο, φηη ε επέλδπζε επηπιένλ ρξεκάησλ ζηελ θαηάξηηζε 

ησλ κεληφξσλ σθειεί δηπιά: θαη νη κέληνξεο είλαη ζε ζέζε λα θαηεπζχλνπλ 

θαιχηεξα ηνπο θαζνδεγνχκελνπο αιιά θαη νη ίδηνη αλαβαζκίδνπλ ηελ παηδαγσγηθή 

ηνπο γλψζε κέζα απφ ηελ εκπινθή ηνπο κε ηνπο θαζνδεγνχκελνπο (Hudson, 

2013). Ζ θαηάιιειε εθπαίδεπζε γηα ηνλ επξχηεξν δηδαθηηθφ ξφιν ηνπ κέληνξα, 

βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ελφο πξνγξάκκαηνο θαζνδήγεζεο (Holloway, 2001). 

Δπνκέλσο, έλα εζηηαζκέλν, ζπζηεκαηηθφ πξφγξακκα γηα κέληνξεο έρεη ζεηηθή 

επηξξνή ζηελ απφδνζε ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνζδίδεη νθέιε θαη ζηνπο 

κέληνξεο θαη ηειηθά, επσθεινχληαη νη καζεηέο (Holloway, 2001). Αλ ζέινπκε θαη 

ζηελ ρψξα καο λα αλαβαζκηζηεί ε πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, ζα 

πξέπεη λα γίλνπλ νη αληίζηνηρεο επελδχζεηο ζηνπο εξγαδφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

Σν ηειεπηαίν ζεκείν πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ζηελ πξφηαζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, αλαθνξηθά κε ην ζεζκφ ηνπ κέληνξα, είλαη ε δπλαηφηεηα 

πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ν λενδηνξηδφκελνο εθπαηδεπηηθφο λα αιιάμεη κέληνξα. 

Αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε δπλαηφηεηα απηή ππάξρεη, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 

κέληνξαο ζπληαμηνδνηεζεί, κεηαηεζεί ή γηα θάπνηνλ άιιν ιφγν ρξεηαζηεί λα 
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απνπζηάζεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην ζρνιείν. Ση γίλεηαη φκσο κε ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ κεηά απφ θάπνην δηάζηεκα, δηαπηζησζεί φηη ν κέληνξαο θαη ν 

λενδηφξηζηνο εθπαηδεπηηθφο δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα αλαπηχμνπλ κηα ζπλεξγαηηθή 

ζρέζε πξνο φθειφο ηνπο, αιιά κάιινλ κηα πξνβιεκαηηθή ζρέζε; Γηεζλείο 

έξεπλεο (Haggard et al., 2011) έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη φηαλ κηα 

ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν δελ είλαη ιεηηνπξγηθή, ηφηε ε είζνδνο ηνπ λενδηφξηζηνπ ζην 

επάγγεικα ζπλνδεχεηαη απφ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ν κέληνξαο αληί γηα 

βνεζφο γίλεηαη ηξνρνπέδε ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ λεφηεξνπ. ε απηέο 

ηηο πεξηπηψζεηο, ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ, αλ φρη λσξίηεξα, ζα πξέπεη λα 

κπνξεί ν λένο εθπαηδεπηηθφο λα αιιάδεη κέληνξα. Άιισζηε, ε ππνπξγηθή 

πξφηαζε αλαθέξεη ξεηά φηη ν κέληνξαο ιεηηνπξγεί σο πξφηππν. Δπνκέλσο ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηνλ λενδηφξηζην απνδεθηφο σο πξνζσπηθφηεηα θαη λα 

δηαζέηεη εθείλα ηα εγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ηνλ εκπλένπλ λα ηνλ κηκεζεί θαη 

λα αθνινπζήζεη ηηο ζπκβνπιέο θαη ην παξάδεηγκά ηνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, 

παξά ηελ επέλδπζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο θαη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, φρη 

κφλν δελ ζα επηηεπρζνχλ ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα αιιά ελδέρεηαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ θαη επηπιένλ πξνβιήκαηα ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 
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Β. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

1. Αλαγθαηόηεηα ηεο έξεπλαο 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα, θπξίσο απφ ην 2011 θαη εμήο, κε ηελ αλαζηνιή 

ιεηηνπξγίαο ησλ Γηδαζθαιείσλ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Κέληξσλ, παξαηεξείηαη ζηαζηκφηεηα ζηε ζπρλφηεηα αιιά θαη ζηε 

δπλαηφηεηα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μέρξη θαη ηελ πξφζθαηε 

θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ, ξφιν ζπληνληζηψλ επηκφξθσζεο αλαιάκβαλαλ νη θαηά 

ηφπνπο ρνιηθνί χκβνπινη, νη νπνίνη δηνξγάλσλαλ ζπλήζσο θάπνηεο ιίγεο, 

ππνρξεσηηθήο παξαθνινχζεζεο εκεξίδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, 

ζε κηα πξνζπάζεηα επηθαηξνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηνπ θχξηνπ 

φγθνπ ησλ απαζρνινχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο ελεκέξσζήο ηνπο ζε λέα 

δεδνκέλα. Σαπηφρξνλα, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη, ηδηαίηεξα ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία, νη εηήζηεο νινέλα απμαλφκελεο αλάγθεο ζε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ 

θαιχπηνληαη απφ αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη, δελ επηκνξθψλνληαη 

απφ θάπνηνλ επίζεκν θνξέα, είλαη πηζαλφλ λα έρνπλ αξθεηά ρξφληα πνπ 

νινθιήξσζαλ ηηο βαζηθέο ζπνπδέο ηνπο, αιιά θαη βξίζθνληαη ζπρλά κφλνη ηνπο 

ζε κνλνζέζηα ζρνιεία αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ρσξίο βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε ζην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ππάξρεη κηα αμηνπξφζεθηε κεξίδα 

εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη, φρη κφλν δηαζέηνπλ εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία, έρνληαο 

είθνζη θαη πιένλ ρξφληα εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο, αιιά θαη νη νπνίνη επηδηψθνπλ 

κε ίδηα κέζα ηελ ζπλερή επηκφξθσζή ηνπο, κε ζπνπδέο ζε κεηαπηπρηαθφ αιιά 

θαη δηδαθηνξηθφ επίπεδν, κε ζπκκεηνρή ζε θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα, ζπκπξάμεηο 

ζρνιείσλ εληφο θαη εθηφο Διιαδηθνχ ρψξνπ θαη ζπλερή απηφ-επηκφξθσζε, νη 

νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ ελεξγφ ξφιν, εληφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη αιιά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηθέξεηά ηνπο, 

δηαρένληαο ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο ζηα ππφινηπα κέιε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Ζ επηινγή θαη ηνπνζέηεζε απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

ξφιν κέληνξα, κέζα απφ έλα ζαθέο θαη νξηνζεηεκέλν πιαίζην, ζα κπνξνχζε λα 

ζπληειέζεη θαζνξηζηηθά ζηελ θάιπςε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ λεφηεξσλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ, ζηε δηάρπζε ηεο γλψζεο θαη ηέινο, 

ζηελ βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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2. Σθνπόο ηεο έξεπλαο 

 Ζ παξνχζα έξεπλα ζθνπεχεη ζηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, ζρεηηθά 

κε ηελ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ κέληνξα ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη βαζηθνί ζηφρνη πνπ 

ηέζεθαλ ήηαλ νη εμήο: 

α) ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ ζεζκφ ηνπ 

κέληνξα θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

β) ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία ηνπο 

κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, σο παξάγνληα επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, 

γ) ε δηαπίζησζε απφθηεζεο ή κε εκπεηξηψλ θαζνδήγεζεο ζην ζρνιηθφ ρψξν ζηα 

πξψηα ρξφληα ππεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ν ηξφπνο πνπ επεξέαζαλ ηελ 

πνξεία ηνπο θαη ε απνηίκεζε απφ κέξνπο ηνπο απηψλ ησλ εκπεηξηψλ, 

δ) ε δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο ηνπ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ε ζπκβνιή ηνπ ρξφλνπ ζηε δηακφξθσζε απηψλ ησλ 

ζρέζεσλ θαη 

ε) ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην κνληέιν ηεο 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ην νπνίν πξνηείλεηαη. 

 ε άκεζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ δηακνξθψζεθε θαη ην 

εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο θαη παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα.  

 

3. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

3.1. Δξεπλεηηθόο ζρεδηαζκόο 

Σν επίθεληξν ηεο έξεπλάο καο είλαη ν άλζξσπνο θαη ν ηξφπνο πνπ δνκεί 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, επνκέλσο θηλνχκαζηε ζηα πιαίζηα ηνπ αλζξσπηζηηθνχ 

«παξαδείγκαηνο» (Πνπξθφο, 2010) θαη εηδηθφηεξα ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ 

«θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ» (Σζηψιεο, 2014). Καζψο καο ελδηαθέξεη ην 

λφεκα πνπ δίλνπλ νη άλζξσπνη ζηηο δξάζεηο ηνπο κέζα ζην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ θαη φρη ε αλαδήηεζε λφκσλ (Πνπξθφο, 2010) δελ ελδείθλπληαη 

πνζνηηθέο αλαιχζεηο (Πνπξθφο & Γαθέξκνο, 2010). Ζ επειημία, ε νπνία απνηειεί 

έλα βαζηθφ γλψξηζκα ησλ πνηνηηθψλ εξεπλεηηθψλ ζρεδηαζκψλ, ήηαλ έλαο απφ 

ηνπο ιφγνπο επηινγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ. ε απηνχ ηνπ είδνπο ην 
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ζρεδηαζκφ, δελ είλαη ζπάλην ν εξεπλεηήο λα αλαηξνθνδνηείηαη απφ ηα δεδνκέλα 

ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ θαη λα ηνλ ηξνπνπνηεί αληίζηνηρα, αλάινγα κε ηα 

επξήκαηά ηνπ, δηαγξάθνληαο κηα πεξηζζφηεξν ζπεηξνεηδή παξά επζχγξακκε θαη 

πξνδηαγεγξακκέλε πνξεία (Ησζεθίδεο, 2017), φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο πνζνηηθέο 

εξεπλεηηθέο κεζφδνπο, φπνπ ε αθεηεξία βαζίδεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία θαηά έλα 

κεγάιν κέξνο, θαη ηα ζηάδηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ζρεδηάδνληαη κε 

πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλν θαη απζηεξφ ηξφπν. 

 

3.2. Μέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Χο κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξσηφθνιια 

ζπλέληεπμεο ζε αηνκηθφ επίπεδν κε εκηδνκεκέλεο εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ, 

φπνπ θαηαγξάθεθαλ επίζεο ζεκεηψζεηο απφ ηελ εξεπλήηξηα κε ιεθηηθψλ ζρνιίσλ 

(ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ζησπέο, γέιηα, ζηηγκέο ακεραλίαο, θάπνηα πηζαλή 

ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε, θιπ.) (Creswell, 2011). Σν ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν 

θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα θαη ηελ εξεπλήηξηα ζε 

ζπλεξγαζία. Απηή ε κέζνδνο ζεσξήζεθε πξνηηκφηεξε γηα ηελ έξεπλά καο θαζψο: 

α.  νη εξσηήζεηο κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ επειημία θαη λα ηξνπνπνηεζνχλ 

β. καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλήζνπκε ζε βάζνο έλα ζέκα φηαλ θαη ν 

ζπκκεηέρσλ είλαη πξφζπκνο 

γ. ε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ κπνξεί λα αιιάμεη θαη  

δ. είλαη δπλαηφλ λα πξνζηεζνχλ ή λα αθαηξεζνχλ εξσηήζεηο αλάινγα κε ηνλ 

εθάζηνηε ζπκκεηέρνληα (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015:97).  

 Καηά ηελ έλαξμε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, επηρεηξήζεθαλ ιίγεο 

πηινηηθέο ζπλεληεχμεηο θαη καγλεηνθσλήζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε 

ζαθήλεηα ησλ εξσηήζεσλ θαη ε ζπλάθεηα ησλ απαληήζεσλ, νχησο ψζηε λα 

νξηζηηθνπνηεζεί ε κνξθή ηνπ πξσηφθνιινπ ζπλέληεπμεο θαη λα εμεηαζηεί ην 

ελδερφκελν λα πξνθχςνπλ λέεο εξσηήζεηο ή λα ηξνπνπνηεζνχλ νη ππάξρνπζεο. 

ηε ζπλέρεηα απνκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ, κε ηε κέγηζηε δπλαηή 

πηζηφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε πνηφηεηα ηεο καγλεηνθψλεζεο, ε επθνιία  

ηεο θαηαγξαθήο θαη λα ιεθζνχλ ππφςε νη πεξηβαιινληηθνί παξάκεηξνη 

πξφθιεζεο ζνξχβσλ γηα ηηο ππφινηπεο ζπλεληεχμεηο.  
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3.3. Γεηγκαηνιεςία 

Ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο αθνξά φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο πεξηθέξεηαο Κξήηεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

πεξηθέξεηα επηιέρζεθε ιφγσ ηεο εγγχηεηαο ζηελ έδξα ηεο ζρνιήο θαη ηεο 

επθνιίαο πξφζβαζεο γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Δπίζεο, δηαζέηεη 

νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλα αζηηθά θέληξα αιιά θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο, 

πνιπζέζηα αιιά θαη νιηγνζέζηα ζρνιεία εμίζνπ.  

ζνλ αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ δείγκαηνο, θαζψο ε έξεπλα είλαη 

πνηνηηθή, δελ ελδηαθέξεη ε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ ζπλνιηθφ 

πιεζπζκφ. Ζ ζηξαηεγηθή δεηγκαηνιεςίαο πνπ εθαξκφζηεθε ήηαλ ε ζθφπηκε 

ηπραία δεηγκαηνιεςία, θαηά ηελ νπνία επηιέγνληαη νη ζπκκεηέρνληεο ηπραία ζε 

έλα δείγκα κηθξνχ κεγέζνπο ψζηε λα θαηαζηεί πεξηζζφηεξν αμηφπηζην (Ίζαξε & 

Πνπξθφο, 2015). Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο επηιέρζεθαλ ηξηάληα πέληε 

εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, δέθα απφ 

ηνπο λνκνχο Υαλίσλ, Ρεζχκλεο θαη Ζξαθιείνπ θαη πέληε απφ ηνλ λνκφ Λαζηζίνπ, 

θαζψο ν ζπγθεθξηκέλνο λνκφο είλαη ν κηθξφηεξνο ζπγθξηηηθά θαη αξθεηά 

καθξχηεξα απφ ηελ έδξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σν δείγκα απαξηίζηεθε απφ 

δαζθάινπο, λεπηαγσγνχο θαη εηδηθφηεηεο θαζεγεηψλ πνπ απαζρνινχληαλ ζε 

ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηηο πξσηεχνπζεο αιιά θαη ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ θάζε λνκνχ, ζχκθσλα κε ηελ θάησζη αλαινγία: 

 Υανιά Ρέθςμνο Ηπάκλειο Λαζίθι 

Γάζθαινη 5 5 6 2 

Νεπηαγσγνί 3 3 3 2 

Δηδηθφηεηεο 2 2 1 1 

χλνιν  10 10 10 5 

Πίλαθαο 1. Σπκκεηέρνληεο από θάζε λνκό ηεο Κξήηεο 

 

3.4. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ, ζε αληηζηνηρία κε ηνπο 

εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο ήηαλ ηα θάησζη: 

1. Πψο ελλνείηε/αληηιακβάλεζηε ην ξφιν ηνπ κέληνξα θαη ηελ ρξεζηκφηεηά 

ηνπ ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα;  
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2. Θεσξείηε φηη ε ζπλεξγαζία ζαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο ζπκβάιιεη ζηελ 

επηκφξθσζε θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ζαο εμέιημε; Με πνηνχο ηξφπνπο; 

3. Θεσξείηε φηη ζρεηίδεηαη ε δηάξθεηα παξακνλήο ζε έλα ζρνιείν κε ην είδνο 

θαη ηελ έληαζε ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο; 

4. Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ 

ηνπο; αο έρεη ζπκβεί; Ση ζπλαηζζήκαηα ζαο πξνθάιεζε; 

5. Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ηελ κέζνδν ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο πνπ 

πξνηείλεηαη θαη πνηά είλαη ε ζηάζε ζαο ζην λα κπεη ζε έλα ζεζκηθφ πιαίζην 

απηή ε πξαθηηθή; 

 

3.5. Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2018, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ Μάξηην έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην. Οη ζπλεληεχμεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηα δψζεο κέζα ζην ρψξν ησλ ζρνιείσλ ζε εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ελψ είρε πξνεγεζεί ζπλελλφεζε κε ηνπο δηεπζπληέο θαη 

πξντζηακέλνπο ησλ ζρνιείσλ θαη είραλ δεηεζεί θαη εμαζθαιηζηεί νη ζρεηηθέο 

άδεηεο. ε κία πεξίπησζε ε ζπλέληεπμε δηεμήρζε κέζσ δηαδηθηχνπ εμ 

απνζηάζεσο, εθηφο εξγαζηαθνχ σξαξίνπ. Οη ζπλεληεχμεηο καγλεηνθσλήζεθαλ 

κεηά απφ πξνθνξηθή ζπλαίλεζή ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη δηήξθεζαλ απφ 12 έσο 

30 ιεπηά. Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ αληί γηα 

νλφκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ αιθαξηζκεηηθνί θσδηθνί φπνπ ην γξάκκα 

ζεκαηνδνηεί ηελ πεξηνρή θαη ν αξηζκφο ηελ ελδεηθηηθή ζεηξά. πλνιηθά 

ζπκκεηείραλ εθπαηδεπηηθνί απφ 14 ζρνιεία. ηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία ππήξμαλ 

αξθεηνί πξφζπκνη εθπαηδεπηηθνί λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, φπσο βέβαηα θαη 

θάπνηνη πνπ δήισζαλ φηη δελ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ εμ αξρήο. ε θάζε 

ζρνιείν αλαδεηνχληαλ έλαο θαηά ην δπλαηφ ήζπρνο θαη απνκνλσκέλνο ρψξνο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ – ζπλήζσο 

αίζνπζα θελή, θνπδίλα, βηβιηνζήθε, γξαθείν δηδαζθφλησλ, γξαθείν δηεπζπληή – 

γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα είραλ πξνζσπηθή επαθή κε ηελ εξεπλήηξηα. 

Αξρηθά γίλνληαλ νη απαξαίηεηεο ζπζηάζεηο εθ κέξνπο ηεο, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα 

δήισλε ην πιαίζην δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαη ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο. Κάζε 

εθπαηδεπηηθφο ελεκεξσλφηαλ γηα ηελ αλάγθε ερνγξάθεζεο ηεο ζπλέληεπμεο, 
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πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, θαζψο επίζεο θαη γηα 

ηελ ηήξεζε ηεο αλσλπκίαο ηνπ, δίλνληαο πξνθνξηθή ζπγθαηάζεζε. ζεο 

εξσηήζεηο δηαηππψζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζρεηηθά κε ηελ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία, απαληήζεθαλ πιήξσο. Γελ ππήξμε εθπαηδεπηηθφο πνπ λα αξλήζεθε 

λα ζπκκεηέρεη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο. Άιισζηε, γηα λα είλαη κηα 

έξεπλα δενληνινγηθά νξζή, ε ζπκκεηνρή ζα πξέπεη λα γίλεη κε ειεχζεξε βνχιεζε 

θαη φρη κεηά απφ παξαπιάλεζε (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015). Ζ ζπλέληεπμε 

μεθηλνχζε κε θάπνηεο απιέο δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο ψζηε λα ζπάζεη ν πάγνο 

θαη λα αξρίζεη αβίαζηα ε ζπδήηεζε, φπσο ηα ρξφληα ππεξεζίαο ζε απηήλ ηε ζέζε, 

αλ ήηαλ ζε άιιν ζρνιείν πξηλ, πφζνπο ζπλαδέιθνπο έρεη θαη πφζα ρξφληα 

ππεξεηνχλ καδί, θιπ. ε θακία πεξίπησζε δελ δεηήζεθε ην νλνκαηεπψλπκν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ε έλαξμε ηεο ερνγξάθεζεο δεισλφηαλ ξεηά. Δθθσλήζεθαλ 

νη εξσηήζεηο ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ζπλέληεπμεο, αλ θαη φρη πάληα κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο αθνινχζεζαλ νξηζκέλεο 

δεπηεξεχνπζεο εξσηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηνχλ πεξηζζφηεξν θάπνηα 

ζεκεία. Σα κε ιεθηηθά ζηνηρεία φπσο ρεηξνλνκίεο, κνξθαζκνί, ζπλαηζζεκαηηθή 

θφξηηζε, γέιηα, θιπ., θαηαγξάθεθαλ ακέζσο κεηά ην πέξαο ηεο θάζε 

ζπλέληεπμεο. Οη ζπλεληεχμεηο ζηε ζπλέρεηα απνκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη 

θαηαγξάθεθαλ ζε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή πηζηφηεηα. ε 

απηφ ην ζηάδην ειήθζεζαλ ππφςε θαη νη ζεκεηψζεηο ηνπ πξσηφθνιινπ 

ζπλέληεπμεο θαη πξνζηέζεθαλ ηα ζρεηηθά ζρφιηα. Καηά ηε θάζε ηεο αλάιπζεο 

ησλ δεδνκέλσλ απνδφζεθαλ αιθαξηζκεηηθνί θσδηθνί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ψζηε 

λα πξνζηαηεπηεί ε αλσλπκία ηνπο θαη ε ηαπηφηεηά ηνπο θαη θαηαβιήζεθε θάζε 

δπλαηή πξνζπάζεηα, ψζηε, ρσξίο λα αιινησζνχλ ηα απνηειέζκαηα, λα κελ 

κπνξνχλ νη απαληήζεηο λα ζπλδεζνχλ κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα.   

 

3.6. Ο ξόινο ηνπ εξεπλεηή 

ηελ πνηνηηθή έξεπλα νη εξεπλεηέο έρνπλ θεληξηθφ ξφιν θαζφηη 

αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. Δπνκέλσο, ν εξεπλεηήο, 

αθφκε θη αλ πξνζπαζήζεη, δελ είλαη έλαο αληηθεηκεληθφο παξαηεξεηήο, θαζφηη 

ζπλεηζθέξεη ζηελ έξεπλα ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη αμίεο. 

Δληνχηνηο, δελ ζεσξείηαη κεηνλέθηεκα θαζψο, ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ 

πξνζέγγηζε, ν ζρεδηαζκφο είλαη επέιηθηνο θαη ε εκπινθή ηνπ εξεπλεηή θαζψο θαη 
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ε ελδερφκελε επίδξαζή ηνπ δελ ζεσξνχληαη εξεπλεηηθά εκπφδηα θαη δελ 

αληηκεησπίδνληαη αξλεηηθά, αληηζέησο επηδηψθεηαη ε γεθχξσζε ηεο απφζηαζεο 

κεηαμχ εξεπλεηή θαη εξσηψκελνπ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ 

(Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015, Πνπξθφο, 2010). Καηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, θαηαβιήζεθε ε κέγηζηε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε λα κελ 

επεξεαζηνχλ ζθφπηκα νη ζπκκεηέρνληεο απφ ηηο αληηιήςεηο ηεο εξεπλήηξηαο θαη 

λα κελ δνζεί θάπνηα θαηεχζπλζε ζηηο απαληήζεηο ηνπο. Παξάιιεια, θαηαβιήζεθε 

θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε, ζηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, λα 

αθνινπζεζεί ε ίδηα αξρή. ε θάζε πεξίπησζε, επηδησθφκελνο ξφινο ηεο 

εξεπλήηξηαο ήηαλ λα δηεπθνιχλεη ηελ δηαδηθαζία κε ηε ζηάζε ηεο θαη ηελ ακέξηζηε 

πξνζνρή ζηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα. 

 

3.7. Αλάιπζε απνηειεζκάησλ 

Οη καγλεηνθσλεκέλεο ζπλεληεχμεηο απνκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη ην 

πεξηερφκελφ ηνπο θαηαγξάθεθε ζε αξρείν θεηκέλνπ ζηνλ ππνινγηζηή, 

αθνινπζψληαο θαηά ην δπλαηφλ ηε δνκή ηνπ πξσηνθφιινπ ζπλέληεπμεο. Ζ 

αλάιπζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ κέζσ ησλ 

ζπλεληεχμεσλ έγηλε κε ηε δηαηκεκαηηθή (cross-sectional) ή θαηεγνξηθή 

(categorical) νξγάλσζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην θείκελν ρσξίδεηαη ζε 

απνζπάζκαηα, απνδίδεηαη λφεκα ζην θάζε θνκκάηη ηνπ θεηκέλνπ θαη ζηαδηαθά 

δηακνξθψλνληαη νη βαζηθνί θσδηθνί θαη άμνλεο, νη νπνίνη θαηά θχξην ιφγν 

πξνθχπηνπλ απφ ην θείκελν θαη δελ θαζνξίδνληαη πξνθαηαβνιηθά απφ ην 

πξφζσπν πνπ δηεμάγεη ηελ έξεπλα, ζε κηα επαγσγηθή πξνζέγγηζε (Ίζαξε & 

Πνπξθφο, 2015). ε πεξηπηψζεηο πνπ θάπνην ηκήκα θεηκέλνπ πεξηιακβάλεη 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο λνήκαηα, κπνξεί λα ιάβεη πεξηζζφηεξνπο θσδηθνχο θαη λα 

ηαμηλνκεζεί ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο θαηεγνξίεο (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015). 

Οη απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπλεληεχμεηο επνκέλσο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπ Πξσηφθνιινπ Παξαηήξεζεο, αλαιχζεθαλ κία πξνο κία ζε 

ηκήκαηα θεηκέλνπ, ηα νπνία θσδηθνπνηήζεθαλ /θαηεγνξηνπνηήζεθαλ κε βάζε έλα 

δηακνξθνχκελν ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο. Οη θψδηθεο απηνί, ζχκθσλα κε ηελ 

Δπαγσγηθή κέζνδν, πξνέθπςαλ κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ θαη δελ 

νξηνζεηήζεθαλ a priori. Με βάζε ηηο αξρέο ηεο κεζφδνπ ηεο Θεκαηηθήο Αλάιπζεο 

(Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015), αξρηθά έγηλαλ επαλεηιεκκέλεο αλαγλψζεηο ηεο θάζε 
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ζπλέληεπμεο, ψζηε λα γίλεη απφιπηα θαηαλνεηφ ην πεξηερφκελφ ηεο. ηε ζπλέρεηα, 

ην θείκελν αλαιχζεθε θνκκάηη-θνκκάηη, θαη απνδφζεθε ζην θάζε έλα, έλαο (ή θαη 

πεξηζζφηεξνη αλάινγα κε ην πεξηερφκελν) θσδηθφο πνπ αληηζηνηρεί ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε έλλνηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν έγηλε κία πξψηε νξγάλσζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζε νκάδεο λνήκαηνο.  

ηελ επφκελε θάζε, νη νκάδεο λνήκαηνο/θσδηθνί, θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο πξνέθπςαλ κέζα απφ ηα δεδνκέλα. ηηο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο νξγαλψζεθαλ θαη νκαδνπνηήζεθαλ επαλαιακβαλφκελα ζεκαηηθά κνηίβα 

πνπ εληνπίζηεθαλ ζην πεξηερφκελν ησλ ζπλεληεχμεσλ. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο 

ηεο δηαδηθαζίαο, ηα ζέκαηα επαλεμεηάδνληαλ ζπλερψο ζπγθξηλφκελα κε ηα 

δεδνκέλα, ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ ηεθκεξηψλνληαη κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ, αλ ππάξρνπλ επηθαιχςεηο ή αλ πξέπεη λα γίλνπλ δηαρσξηζκνί. ε 

απηφ ην ζεκείν δφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο λα 

απεηθνλίδεη φια ηα λνήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ ζην εξεπλεηηθφ πιηθφ.  

χκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία δηεμαγσγήο πνηνηηθψλ εξεπλψλ, ε 

δηαδηθαζία θσδηθνπνίεζεο θαη νξγάλσζεο ζε ζέκαηα ζηακαηά φηαλ ε αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ δελ πξνζθέξεη πιένλ λέα ζηνηρεία ή φηαλ ην απνθαζίζεη ν 

εξεπλεηήο ιφγσ πεξηνξηζκψλ ζηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο.  Πξνζεγγίδνληαο απηφ 

ην ζεκείν, ζηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίζηεθε ην εχξνο θαη ε βαζηθή ηδέα ηνπ θάζε 

ζέκαηνο, ζπγγξάθνληαο κία αλάιπζή ηνπ θαη «νλνκαηίδνληάο» ην. Σειηθψο, φηαλ 

φια ηα ζέκαηα είραλ πιήξσο επεμεξγαζηεί θαη θαηεγνξηνπνηεζεί, έγηλε ε 

ζπγγξαθή ηεο ηειηθήο αλάιπζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Ζ 

δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο θαη ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ, έγηλε κε ην 

ρέξη, ρσξίο ηε βνήζεηα θάπνηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο ινγηζκηθνχ. 

 

4. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

 ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 35 εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

απφ ηνπο ηέζζεξηο λνκνχο ηεο Κξήηεο, πέληε απφ ηνλ λνκφ Λαζηζίνπ θαη δέθα 

απφ θάζε έλαλ απφ ηνπο ππφινηπνπο λνκνχο (Ζξαθιείνπ, Ρεζχκλνπ, Υαλίσλ). Οη 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ άλδξεο θαη γπλαίθεο, δάζθαινη, λεπηαγσγνί θαη εηδηθφηεηεο, 

κφληκνη θαη αλαπιεξσηέο, ελψ θάπνηνη απφ απηνχο ήηαλ δηεπζπληέο, 

ππνδηεπζπληέο θαη πξντζηάκελνη εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, πνπ ππεξεηνχζαλ ζηα 
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Νεπηαγσγεία θαη Γεκνηηθά ζρνιεία ηεο Κξήηεο ην έηνο 2018. Αλαιπηηθφηεξα ην 

πξνθίι ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα πεξηγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:  

 

 Φύιν Κιάδνο 
Ηιηθηαθή 

νκάδα 
Δπίπεδν 
ζπνπδώλ 

Γεύηεξν 
πηπρίν 

Θέζε 
Χξόληα 

ππεξεζίαο 

Χξόληα 
ππεξεζίαο ζε 

απηό ην ζρνιείν 

Λ1 Γπλαίθα ΠΔ11 51+ Βαζηθφ ρη  22 έηε 13 έηε 

Λ2 Άλδξαο ΠΔ70 51+ Δμνκνίσζε Ναη  32 έηε 12 έηε 

Λ3 Γπλαίθα ΠΔ70 51+ Μεη/θφ ρη  Γ/ληξηα 29 έηε 2 έηε 

ΛΝ1 Γπλαίθα ΠΔ60 31-40 Βαζηθφ ρη   4 έηε 1 έηνο 

ΛΝ2 Γπλαίθα ΠΔ60 31-40 Βαζηθφ ρη  Πξντ/λε 13 έηε 13 έηε 

Η1 Γπλαίθα ΠΔ70 51+ Βαζηθφ ρη   24 έηε 1 έηνο 

Η2 Άλδξαο ΠΔ70 31-40 Βαζηθφ ρη   11 έηε 1 έηνο 

Η3 Γπλαίθα ΠΔ70 -30 Μεη/θφ ρη   2 έηε 1 έηνο 

Η4 Γπλαίθα ΠΔ70 31-40 Μεη/θφ ρη   12 έηε 1 έηνο 

Η5 Άλδξαο ΠΔ11 51+ Βαζηθφ ρη   26 έηε 7 έηε 

Η6 Γπλαίθα ΠΔ70 41-50 Γηδαζθαιείν  Ναη  Τπνδ/ηξηα 24 έηε 13 έηε 

Η7 Γπλαίθα ΠΔ71 -30 Βαζηθφ ρη   4 έηε 2 έηε 

ΗΝ1 Γπλαίθα ΠΔ60 51+ Γηδαζθαιείν ρη   27 έηε 5 έηε 

ΗΝ2 Γπλαίθα ΠΔ60 31-40 Βαζηθφ ρη   14 έηε 1 έηνο 

ΗΝ3 Γπλαίθα ΠΔ60 31-40 Βαζηθφ ρη  Πξντ/λε 15 έηε 10 έηε 

Ρ1 Γπλαίθα ΠΔ79 31-40 Βαζηθφ ρη  12 έηε 5 έηε 

Ρ2 Γπλαίθα ΠΔ70 41-50 Γηδαθ/θφ ρη   17 έηε 17 έηε 

Ρ3 Άλδξαο ΠΔ70 51+ Γηδαθ/θφ ρη Γ/ληήο 28 έηε 8 έηε 

Ρ4 Γπλαίθα ΠΔ91 31-40 Βαζηθφ ρη   12 έηε 1 έηνο 

Ρ5 Γπλαίθα ΠΔ70 31-40 Μεη/θφ Ναη  9 έηε 2 έηε 

Ρ6 Άλδξαο ΠΔ70 41-50 Γηδαζθαιείν ρη Γ/ληήο 23 έηε 1 έηνο 

Ρ7 Άλδξαο ΠΔ70 51+ Γηδαζθαιείν Ναη Γ/ληήο 23 έηε 1 έηνο 

ΡΝ1 Γπλαίθα ΠΔ60 31-40 Βαζηθφ ρη   13 έηε 1 έηνο 

ΡΝ2 Γπλαίθα ΠΔ60 31-40 Βαζηθφ ρη   13 έηε 1 έηνο 

ΡΝ3 Γπλαίθα ΠΔ60 31-40 Βαζηθφ ρη   9 έηε 1 έηνο 

Υ1 Άλδξαο ΠΔ91 31-40 Βαζηθφ ρη   12 έηε 1 έηνο 

Υ2 Άλδξαο ΠΔ70 41-50 Γηδαθ/θφ ρη   19 έηε 3 έηε 

Υ3 Άλδξαο ΠΔ70 51+ Βαζηθφ Ναη   30 έηε 5 έηε 

Υ4 Γπλαίθα ΠΔ70 -30 Βαζηθφ ρη   4 έηε 1 έηνο 

Υ5 Άλδξαο ΠΔ70 51+ Δμνκνίσζε ρη Τπν/ληήο 27 έηε 9 έηε 

Υ6 Γπλαίθα ΠΔ79 31-40 Βαζηθφ ρη   4 έηε 1 έηνο 

Υ7 Γπλαίθα ΠΔ71 -30 Μεη/θφ ρη   1 έηνο 1 έηνο 

ΥΝ1 Γπλαίθα ΠΔ60 41-50 Βαζηθφ ρη  Πξντ/λε 19 έηε 9 έηε 

ΥΝ2 Γπλαίθα ΠΔ60 51+ Βαζηθφ ρη  31 έηε 9 έηε 

Υ10 Γπλαίθα ΠΔ60 51+ Δμνκνίσζε  ρη   20 έηε 10 έηε 

 

Πίλαθαο 2: Φαξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερόλησλ 
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Σα θχξηα ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ 

είλαη ηξία θαη ην θαζέλα απφ απηά πεξηιακβάλεη κεξηθά ππνζέκαηα, φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

Θέκαηα Τπνζέκαηα 

Σν επάγγεικα ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ Οη δπζθνιίεο ηνπ επαγγέικαηνο 

 Οη αλάγθεο ησλ αξράξησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 Οη αλάγθεο ησλ κεγαιχηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ 

 Βνήζεηα θαη ππνζηήξημε 

Ο κέληνξαο θαη ν ξφινο ηνπ Σν πξνθίι θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

 Άηππνη κέληνξεο 

 
Ο δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ν ζρνιηθφο 
χκβνπινο σο κέληνξεο 

 Εεηήκαηα εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ κέληνξα 

πλεξγαηηθή Μάζεζε  
Ζ ζπλεξγαζία σο παξάγνληαο εμέιημεο θαη ν 
ξφινο ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

 Ο ξφινο ησλ ζρέζεσλ 

 
Ο παξάγνληαο ρξφλνο ζηελ αλάπηπμε θαη 
δηακφξθσζε ζρέζεσλ 

 
Εεηήκαηα εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηεο 
ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

Πίλαθαο 3: Θέκαηα θαη ππνζέκαηα πνπ αλαδείρζεθαλ από ην εξεπλεηηθό πιηθό 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα ζέκαηα θαη ηα ππνζέκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε, κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

 

4.1. Τν επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

 Αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ ζην επάγγεικά ηνπο θαη ζηηο ηδηαίηεξεο 

πξνθιήζεηο ηνπ, πνπ ην δηαθνξνπνηνχλ απφ ηα ππφινηπα, θαζψο θαη ζηηο 

αλάγθεο ηηο νπνίεο έρνπλ, ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

πνξείαο. Σν ζρνιείν σο εξγαζηαθφο ρψξνο, ζέκαηα εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη 

θνηλσληθψλ πξνεθηάζεσλ, θαίλεηαη φηη απαζρνινχλ κηα αμηφινγε κεξίδα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Δθηελήο αλαθνξά έγηλε θαη ζηηο αλάγθεο πνπ αληηκεησπίδνπλ σο 

επαγγεικαηίεο, απφ ηελ είζνδφ ηνπο ζην επάγγεικα έσο ηελ σξηκφηεηά ηνπο. Οη 

βαζηθφηεξνη άμνλεο ζηνπο νπνίνπο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα αθνξνχλ ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηηο αλάγθεο ησλ 
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λενεηζεξρφκελσλ ζην επάγγεικα, ηηο αλάγθεο ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία θαη 

εκπεηξφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ, ηηο εηδηθφηεηεο ησλ θαζεγεηψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηα 

δεκνηηθά ζρνιεία θαη ηέινο, ηελ βνήζεηα θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ έρνπλ αλάγθε. 

 

4.1.1.Οη δπζθνιίεο ηνπ επαγγέικαηνο  

 Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη κηα κεγάιε θαη αλνκνηνγελήο νκάδα επαγγεικαηηψλ, 

δηαζθνξπηζκέλνη ζηε ρψξα, κε ηαπηφρξνλε παξνπζία ζηα αζηηθά θέληξα αιιά θαη 

ζηελ πεξηθέξεηα, θαιχπηνληαο δηδαθηηθέο αλάγθεο φπνπ ππάξρνπλ παηδηά. 

Αξθεηνί ππεξεηνχλ ζε αγξνηηθέο, νξεηλέο θαη απνκνλσκέλεο πεξηνρέο, ζηελ 

επεηξσηηθή θαη ηε λεζησηηθή Διιάδα, νη νπνίνη εξγάδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζε 

νιηγνζέζηα ζρνιεία. Απηνί νη εθπαηδεπηηθνί, ιφγσ ησλ γεσγξαθηθψλ ζπλζεθψλ, 

δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπδεηήζνπλ θαη λα αληαιιάμνπλ απφςεηο γηα ηελ 

δηδαζθαιία ηνπο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, αιιά νχηε θαη λα ιάβνπλ 

ζηήξημε ζε πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, θαζψο θαη αλαηξνθνδφηεζε 

γηα ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ. πσο αλαθέξεη ε ΖΝ3, ε νπνία 

έρεη πξνυπεξεζία 15 ρξφληα, δελ έρεη ιάβεη αλαηξνθνδφηεζε ελδνζρνιηθά ζην 

θνκκάηη πνπ αθνξά ηελ βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηεο πξαθηηθήο θαζψο πάληα 

είλαη κφλε ηεο: 

«Έρσ ππεξεηήζεη πάληα ζε κνλνζέζηα. Ό,ηη έρσ θαηαθέξεη κόλε κνπ έρσ 

«βγάιεη» ηα κάηηα κνπ!» (ΖΝ3) 

«… όρη λα βξεζεί ζηα βαζηά όπσο ζπλέβαηλε ηόηε ζε εκάο, θαη κάιηζηα ζε 

θάπνηα κνλνζέζηα πνπ δελ είρεο άλζξσπν λα πεηο νύηε θαιεκέξα.» (Λ2) 

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, πνπ δελ είλαη ιίγεο, θπξίσο ζηα λεπηαγσγεία, δελ 

ππάξρεη θάπνηνο λα κπνξεί λα επηζεκάλεη ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο πνπ 

ελδερνκέλσο λα κπνξεί λα βειηηψζεη ή λα δηνξζψζεη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο. Έηζη, 

πηνζεηείηαη έλα δηδαθηηθφ κνηίβν, ην νπνίν ιφγσ ρξφλνπ παγηψλεηαη θαη πνπ ε 

βειηίσζε, δηφξζσζε θαη εμέιημή ηνπ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ νμπδέξθεηα, ηελ 

ηδηνζπγθξαζία θαη ηελ πξνζσπηθή αλαδήηεζε ηνπ θαζελφο.  

 Έλα αθφκε ζχλεζεο θαηλφκελν, ηδηαίηεξα κε ηελ θάιπςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θελψλ κε αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο, είλαη ε ππεξέηεζή ηνπο 

ζε ζρνιεία καθξηά απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο. Απνκαθξχλνληαη απφ ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα εξγαζηνχλ. Απηή ε 

απνκάθξπλζε δεκηνπξγεί έλα πξφζζεην ζπλαηζζεκαηηθφ βάξνο ζην ήδε ππάξρνλ 
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άγρνο ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνθιήζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αιιαγή ηνπ 

ηφπνπ θαηνηθίαο θαη ηνλ εγθιηκαηηζκφ ζε λέν πεξηβάιινλ. Απηέο νη θαηαζηάζεηο 

ζπλερψλ αιιαγψλ θαη κεηαθηλήζεσλ, δελ βνεζνχλ θαη δελ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

απφδνζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ νχηε θαη ηελ βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο 

έξγνπ:  

 «…ζε ζρέζε κε εκάο ηνπο αλαπιεξσηέο, νη νπνίνη θάζε ρξόλν αιιάδνπκε 

ζρνιείν, αιιάδνπκε πεξηβάιινλ, αιιάδνπκε λνκό θαη ηα ππόινηπα. Δίλαη πάξα 

πνιύ δύζθνιν θάζε ρξόλν λα πεγαίλεηο ζε έλα ζρνιείν θαη λα κε γλσξίδεηο 

θαλέλαλ, θαλέλαλ κα θαλέλαλ…» (Ζ7) 

«…θαη ν ζπλάδειθνο λα είλαη ζε έλαλ ρώξν πνπ λα είλαη θνληά ζηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ θαη λα κπνξεί απεξίζπαζηνο λα απνδώζεη ζηε δνπιεηά ηνπ, λα 

αζρνιεζεί κε ην έξγν ηνπ θιπ.» (Λ2) 

 Οη πνιιαπινί ξφινη ησλ εθπαηδεπηηθψλ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ, 

απνηεινχλ κία αθφκε ζεκαηηθή πεξηνρή, ε νπνία εκθαλίδεηαη αξθεηά ζπρλά ζηα 

ζρφιηά ηνπο. Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη πνιχπινθνο. Γηαπξαγκαηεχνληαη 

δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη 

δηαξθψο, ηφζν ζηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο φζν θαη ζην πεξηερφκελν απηψλ 

θαζαπηψλ ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, μεθεχγνληαο απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. 

Πέξα απφ ηε δηδαθηηθή ησλ καζεκάησλ, νη εθπαηδεπηηθνί θαιχπηνπλ αλάγθεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ησλ παηδηψλ, απνηεινχλ πξφηππα ζπκπεξηθνξάο θαη 

ζπκβάιινπλ θαζεκεξηλά ζηελ αγσγή ησλ καζεηψλ ηνπο. Δπηπιένλ, αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, κπνξεί λα ηνπνζεηνχληαη ζην νινήκεξν 

πξφγξακκα, ζε ηκήκαηα έληαμεο ή ζε ηκήκαηα ππνδνρήο παηδηψλ πξνζθχγσλ, 

ηνπνζεηήζεηο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ παηδηψλ αιιά θαη 

ηε κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληηθεηκέλσλ:  

«..ν εθπαηδεπηηθόο είλαη κηα πνιπζρηδήο πξνζσπηθόηεηα δελ είλαη κόλν,… 

δελ είλαη δάζθαινο. Δίλαη παηδαγσγόο, είλαη γνληόο, είλαη γηαγηά, είλαη ζεία, είλαη 

όια κέζα ζην ζρνιείν γηα ην παηδί.» (Ρ3) 

  «…θάζε ρξνληά έρσ δηαθνξεηηθό ξόιν, κηα ρξνληά είκαη ζην νινήκεξν, 

άιιε ρξνληά έρσ ηάμε, άιιε ρξνληά είκαη ζην ηκήκα έληαμεο…» (Υ4) 

 Σν ζρνιείν σο δσληαλφ θχηηαξν ηεο θνηλσλίαο θαη νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο 

εληφο θαη εθηφο ηνπ, ζρνιηάδνληαη επίζεο απφ αξθεηνχο εξσηεζέληεο. Οη 
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εθπαηδεπηηθνί δελ απνηεινχλ κηα νκνηνγελή νκάδα. ε θάζε ζρνιείν ζπλαληψληαη 

άλζξσπνη δηαθνξεηηθήο ειηθίαο, εθπαίδεπζεο θαη ηδηνζπγθξαζίαο, νη νπνίνη 

θαινχληαη λα ζπλεξγαζηνχλ, απνηειψληαο θαηά θάπνηνπο κηα εθπαηδεπηηθή 

«νηθνγέλεηα», φπνπ δηάθνξνη ζπγθεξαζκνί θαη αιιειεπηδξάζεηο πξνθχπηνπλ, 

φπσο θαη πξνβιήκαηα ελίνηε. Κάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη εληφο ησλ ηάμεσλ. Ζ 

ζρνιηθή ηάμε, θάζε ηάμε, απνηειεί έλαλ κηθξφθνζκν κε ηηο δηθέο ηνπ ζρέζεηο θαη 

δπλακηθέο κεηαμχ ησλ κειψλ, παηδηψλ θαη ελειίθσλ. Ζ δηδαζθαιία δελ είλαη θάηη 

ζηαηηθφ, ζπλερψο αλαηξνθνδνηείηαη θαη δηαθνξνπνηείηαη, θαζηζηψληαο ηελ 

θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έλα πξνζσπηθφ-θνηλσληθφ βίσκα γηα φζνπο 

εκπιέθνληαη:  

«…είκαζηε άλζξσπνη, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη κηα δπλακηθή 

δηαδηθαζία, δελ κπνξεί λα κπεη ζε ζηεγαλά, δελ μέξεηο αλά πάζα ζηηγκή ηη κπνξεί 

λα ζνπ πξνθύςεη ζε κηα ηάμε, όζν ειεγρόκελε θαη λα είλαη, κπνξεί λα θάλεηο 

πξάγκαηα ηα νπνία δελ έρεηο ζθνπό - δελ ζα είρεο ζθνπό λα ηα θάλεηο, όζν θαη λα 

έρεηο θάλεη έλα ζρέδην καζήκαηνο επί ράξηνπ ή ζην κπαιό ζνπ, θαη εθεί είλαη θαη ε 

καγεία ηνπ δηθνύ καο επαγγέικαηνο, όηη, πξαγκαηηθά, άιια μεθηλάκε θαη 

ζρεδηάδνπκε θαη πνιιέο θνξέο θαηαιήγνπκε θάπνπ αιινύ, γηαηί έρνπκε κηα 

αλαηξνθνδόηεζε θαη κηα αιιαγή θάζε θνξά.» (Ρ6) 

Ζ ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην, νη 

αιιειεπηδξάζεηο θαη νη αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη, απαζρνινχλ επίζεο ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Αληηιακβάλνληαη ην γεγνλφο φηη ην 

ζρνιείν σο αλνηθηφ ζχζηεκα, επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο θαη 

πηέζεηο. Σα παηδηά «θαξπψλνληαη» θαη κεηαθέξνπλ ζην ζρνιείν ηα απνηειέζκαηα 

ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ δεκηνπξγψληαο πξσηνθαλείο 

θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη πάληα έηνηκνη λα 

αληαπνθξηζνχλ. Δπηπιένλ, ε απαξαίηεηε ζπλδηαιιαγή θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο 

γνλείο αξθεηά ζπρλά δελ είλαη απξφζθνπηε, νχηε θαη δεδνκέλε. Ζ δηαρείξηζε 

ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεσλ απαηηεί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δηαζέηνπλ 

νξηζκέλεο δεμηφηεηεο, ηηο νπνίεο πηζαλφλ λα κελ έρνπλ αλαπηχμεη: 

«Θέκαηα πξνθύπηνπλ πάξα πνιιά, πάξα πνιιά, […] θαη δε κε ηνπο γνλείο, 

ηα ηειεπηαία ρξόληα. Πεξηζζόηεξν κε ηνπο γνλείο ηα ηειεπηαία ρξόληα αιιά θαη κε 

ηα παηδηά, θαη’ νπζία.» (ΥΝ3) 
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«…ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία ην ζρνιείν αληηκεησπίδεη πνιιά πξνβιήκαηα 

πιένλ, πνπ ν εθπαηδεπηηθόο πέξα από ην δηδαθηηθό θνκκάηη θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη…» (Υ4) 

Σα παξαπάλσ, αλαδεηθλχνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ζε πξνζσπηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ, γλσζηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ 

επίπεδν. Σα απνηειέζκαηα θαη νη θαηεγνξηνπνηήζεηο παξνπζηάδνληαη 

ζπγθεληξσηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

Καηεγνξία 1 Τπνθαηεγνξία 1.1 Τπνθαηεγνξία 1.1.1. Ν Δθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ 

 Τπεξέηεζε ζε 
κνλνζέζηα θαη 
απνκαθξπζκέλα 
ζρνιεία 
 

Μνλαμηά 
 
Έιιεηςε 
αλαηξνθνδόηεζεο 

3 
 
 
4 

Γελ έρεηο άλζξσπν λα πεηο νύηε 
θαιεκέξα 
Όηη έρσ θαηαθέξεη κόλε κνπ έρσ 
βγάιεη ηα κάηηα κνπ 
 

 
 
 
Οη δπζθνιίεο  ηνπ 
επαγγέικαηνο 

Τπεξέηεζε καθξηά από 
ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνλ 
ηόπν δηακνλήο 
 

πλαηζζεκαηηθό βάξνο  
Άγρνο 

3 
2 

Ο ζπλάδειθνο λα είλαη ζε έλαλ ρώξν 
πνπ λα είλαη θνληά ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ 
θαη λα κπνξεί απεξίζπαζηνο λα 
απνδώζεη ζηε δνπιεηά ηνπ 
 

 Πνιππινθόηεηα ησλ 
ξόισλ 

Γλσζηηθά αληηθείκελα 
 
Εεηήκαηα  ησλ καζεηώλ 
 
Πξόηππν ζπκπεξηθνξάο 
 
Γηαθνξεηηθό πιαίζην 
ιεηηνπξγίαο (π.ρ. νινήκεξν 
πξόγξακκα, παξάιιειε 
ζηήξημε, Σ.Τ., θιπ.) 
 

2 

 

7 

 

2 

 

 

 

2 

 
 
Ο εθπαηδεπηηθόο δελ είλαη κόλν,… δελ 
είλαη δάζθαινο. Δίλαη παηδαγσγόο, 
είλαη γνληόο, είλαη γηαγηά, είλαη ζεία, 
είλαη όια κέζα ζην ζρνιείν γηα ην 
παηδί. 
Κάζε ρξνληά έρσ δηαθνξεηηθό ξόιν, 
κηα ρξνληά είκαη ζην νινήκεξν, άιιε 
ρξνληά έρσ ηάμε, άιιε ρξνληά είκαη ζην 
ηκήκα έληαμεο. 
 

 πλεξγαζίεο εληόο 
ζρνιείνπ 

ρέζεηο 
 
 
 
Αιιειεπηδξάζεηο  

12 

 

 

 

3 

Ο θιάδνο καο απνηειείηαη θπξίσο από 
γπλαίθεο θαη ζεσξώ όηη είλαη ηειείσο 
αληαγσληζηηθέο κεηαμύ ηνπο.  
Σν ζρνιείν είλαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό, 
… ζεσξώ όηη είλαη πξνέθηαζε ηνπ 
ζπηηηνύ ηνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Ή 
ηνπιάρηζηνλ έηζη πξέπεη λα είλαη. 

 Ζ επίδξαζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο ζην 
ζρνιείν 

Μεηαθνξά ησλ 
νηθνγελεηαθώλ 
πξνβιεκάησλ ζην ζρνιείν 

 
 
8 

 

Πίλαθαο 4: Οη δπζθνιίεο ηνπ επαγγέικαηνο 
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4.1.2. Οη αλάγθεο ησλ αξράξησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 Ζ είζνδνο ζην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Αλ 

θαη νη ζπνπδέο είλαη παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ θαη δηαξθνχλ ηέζζεξα έηε, 

εληνχηνηο δεκηνπξγνχληαη θαηαζηάζεηο ζην ζρνιείν θαη ζπλζήθεο, νη νπνίεο γηα λα 

αληηκεησπηζηνχλ, δελ αξθνχλ ηα αθαδεκατθά εθφδηα. Σν πξψην δήηεκα πνπ 

θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη λένη εθπαηδεπηηθνί είλαη λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηελ 

ζεσξεηηθή γλψζε πνπ απέθηεζαλ ζην Παλεπηζηήκην ζε πξάμε. Οη παηδαγσγηθέο 

ζεσξίεο ζα πξέπεη λα βξίζθνπλ εθαξκνγή εληφο ηεο ηάμεσο. Ο εθπαηδεπηηθφο δελ 

δηδάζθεη ηπραία θαη απνζπαζκαηηθά, αιιά ζεκειηψλεη ηελ πξαθηηθή ηνπ πάλσ ζην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ ηνπ παξείραλ νη ζπνπδέο ηνπ. Πξέπεη λα μέξεη γηαηί 

θάλεη απηφ πνπ θάλεη θαη πνχ απνζθνπεί. Δηδηθφηεξα ζην δηδαθηηθφ θνκκάηη, ε 

ηάμε απνηειείηαη απφ πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο καζεηέο θαη ν θάζε έλαο απφ 

απηνχο έρεη ηηο δηθέο ηνπ ηδηαηηεξφηεηεο. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνχ απνηειεζκαηηθά, πξνσζψληαο ηε 

κάζεζή ηνπ. Σαπηφρξνλα, έρεη λα δηαρεηξηζηεί ηε δηδαθηέα χιε, ηελ νπνία ζα 

πξέπεη λα θαιχςεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ψζηε λα κελ κείλνπλ 

θελά ζηνπο καζεηέο. Πξέπεη λα ππνινγίδεη ην ρξφλν θαη λα ηνλ δηαρεηξίδεηαη 

ζσζηά, ψζηε λα νινθιεξψλεη ηε δηδαζθαιία ηνπ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ εληφο ηνπ 

45ιεπηνπ. Δπηπιένλ ρξεηάδεηαη λα νξγαλψλεη απνηειεζκαηηθά ην κάζεκά ηνπ, 

πξνγξακκαηίδνληαο πεξηφδνπο γηα ηελ εμέηαζε θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ 

καζεηψλ, γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ λένπ πιηθνχ, ζεβφκελνο 

ηαπηφρξνλα ηνπο ξπζκνχο ησλ παηδηψλ. Σα παξαπάλσ δελ είλαη εχθνια νχηε 

απιά γηα λα επηηεπρζνχλ. ζν πιήξεο θη αλ ήηαλ ε παλεπηζηεκηαθή θαηάξηηζε, 

ην νπνίν κπνξεί θαη λα κελ ηζρχεη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, δελ παχεη λα ππάξρεη 

κηα απφζηαζε απφ ηελ ζεσξία ζηελ πξάμε, ε νπνία πξέπεη λα γεθπξσζεί: 

«…όηαλ έξρνληαη νη θαηλνύξηνη ζπλάδειθνη, βιέπεηο όηη έρνπλ αλάγθε από 

κηα βνήζεηα. Βνήζεηα σο πξνο ην, πεξηζζόηεξν… ζηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο κέζα, 

ζην πώο ζα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα εξγαζηνύλε, λα δνπιέςνπλε, ζηελ 

νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, γηαηί πξέπεη δειαδή λα ηνπο βνεζήζεη από ηε 

ζεωξία ζηελ πξάμε. Ό,ηη γλσξίδνπλ λα πξνζπαζήζνπλ λα γίλεη κηα εθαξκνγή 

ζηελ ηάμε κέζα θαη ζηελ θαζεκεξηλόηεηα.» (Λ3) 

«…ηα πξώηα ρξόληα […] ρξεηάζηεθε λα αλαπηύζζσ ην πιηθό κνπ, θαη λα 

πξνζπαζήζσ ηέινο πάλησλ λα αληαπεμέιζσ, ζε κηα πξαγκαηηθόηεηα πνιύ 
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δηαθνξεηηθή από απηήλ πνπ κε είρε πξνεηνηκάζεη ην Παλεπηζηήκην, έηζη; Γηαηί 

πνιιή ιίγε ζρέζε έρεη, απηό πνπ καζαίλνπκε ζην Παλεπηζηήκην, πνπ καζαίλεη ν 

θαζέλαο ζην Παλεπηζηήκην κε απηό πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα.» (ΥΝ1) 

Σν δηδαθηηθφ θνκκάηη απνηειεί έλα κέξνο κφλν ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. ληαο δίπια ζηα παηδηά, πξέπεη λα απνηειεί θαη’ αξράο πξφηππν 

ζπκπεξηθνξάο πξνο κίκεζε, επεξεάδνληαο ζεηηθά ηνπο καζεηέο ηνπ κε ην 

παξάδεηγκά ηνπ. Απνηειψληαο πξφζσπν εκπηζηνζχλεο, κπνξεί λα θαηεπζχλεη ηα 

παηδηά πξνο δεκνθξαηηθφηεξεο θαη εζηθφηεξεο επηινγέο, λα ππνζηεξίδεη έκπξαθηα 

ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κέζα ζηελ ηάμε θαη ζην ζρνιείν γεληθφηεξα, ελάληηα 

ζε δηαθξίζεηο θαη απνθιεηζκνχο. Πξνζπαζεί λα δηαρεηξηζηεί πεξηπηψζεηο παηδηψλ 

κε δπζθνιίεο καζεζηαθέο ή ζπκπεξηθνξάο. Δπεκβαίλεη φηαλ δηαπηζηψλεη φηη 

θάπνην παηδί αληηκεησπίδεη βίαηεο θαηαζηάζεηο. πδεηά κε ηνπο γνλείο ηνπ παηδηνχ 

γηα ηελ καζεζηαθή ηνπ πξφνδν θαη ηε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπ. ε 

πεξηπηψζεηο πνπ ν εθπαηδεπηηθφο έρεη δηαθνξεηηθφ ξφιν – παξάιιειε ζηήξημε, 

ηκήκα ππνδνρήο, ηκήκα έληαμεο – νθείιεη λα δηαρεηξηζηεί ηνλ ή ηνπο καζεηέο ηνπ 

κε πεξηζζφηεξν ππνζηεξηθηηθνχο ηξφπνπο ζην ςπρνινγηθφ θνκκάηη παξά ζην 

δηδαθηηθφ. Σα παξαπάλσ θαη πνιιά άιια αθφκα, απνηεινχλ κέξνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο, ηα νπνία δελ είλαη πάληα γλσζηά ζηνπο 

λενεηζεξρφκελνπο ζην επάγγεικα: 

Ο λένο εθπαηδεπηηθόο, επεηδή ζπλήζσο κπαίλνληαο ζηελ εθπαίδεπζε 

ζεσξεί όηη «εγώ ήξζα εδώ πέξα λα δηδάμσ», πξέπεη λα ηνπ δείμεηο όηη δελ 

δηδάζθεηο κόλν, έρεηο θη άιια πξάγκαηα λα θάλεηο κε ηα παηδηά ζνπ, ηα νπνία, 

παίξλνληαο έλα πηπρίν από κηα ζρνιή θαη εξρόκελνο ζε κηα κνλάδα γηα λα 

δηδάμεη, δελ ηα γλσξίδεη. Βιέπεη κόλν «παίξλσ ην βηβιίν θαη δηδάζθσ.» Πνπ είλαη 

έλα ζεκαληηθό θνκκάηη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό αιιά δελ είλαη ην κόλν. Δίλαη ηόζα 

άιια πνπ δελ ηα μέξεη. (Ρ3) 

Γελ ζα πξέπεη ηέινο λα μερλάκε, φηη ν λένο εθπαηδεπηηθφο, εξρφκελνο ζε 

κία ζρνιηθή κνλάδα, εληάζζεηαη ζε έλα επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ. Κάζε ζρνιείν 

έρεη ηε δηθή ηνπ θνπιηνχξα, ην δηθφ ηνπ θιίκα, πνπ θαζνξίδεη ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, ηηο ζρέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη επηθξαηνχλ, ηνλ 

ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ, αιιά θαη ηελ «εηθφλα» ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηελ 

θνηλσλία. Ο λενδηνξηδφκελνο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα κάζεη λα ζπλεξγάδεηαη 
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κε ηνπο άιινπο, λα αλαπηχμεη ζρέζεηο θαη λα απνηειέζεη κέξνο ηνπ ζρνιηθνχ 

νξγαληζκνχ, πηνζεηψληαο ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ: 

«Σηελ αξρή κε βνήζεζαλ λα γλσξίζσ ην ζρνιείν, γηαηί θάζε ρξόλν σο 

αλαπιεξώηξηα, αιιάδσ ζρνιηθό πεξηβάιινλ, λα εληαρζώ ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ 

θαη λα αθνπγθξαζηώ ιίγν ην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ θνπιηνύξα,… λα 

θαηαιάβσ ιίγν πώο ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν, ηε ζρέζε κε ηνπο γνλείο, ζε όια 

απηά.»(Υ4) 

ια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ κέξνο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Γελ έρεη ιάβεη φκσο θαηάξηηζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ παξά κφλν γηα 

ην δηδαθηηθφ θνκκάηη, θη απηφ θπξίσο ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν θαη δεπηεξεπφλησο ζε 

πξαθηηθφ, κέζα απφ ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε, ηελ νπνία εθαξκφδνπλ θάπνηα 

παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα. ια ηα ππφινηπα ζα πξέπεη λα ηα κάζεη εληφο ηνπ 

ζρνιείνπ, ζπρλά κφλνο ηνπ, απαηηψληαο πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη θφπν απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ.  

 

4.1.3. Οη αλάγθεο ησλ κεγαιύηεξσλ εθπαηδεπηηθώλ 

 Γελ είλαη ιίγνη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα πνπ αλ θαη έρνπλ αξθεηά 

ρξφληα ππεξεζίαο, ζεσξνχλ φηη έρνπλ αλάγθε ππνζηήξημεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ηνκείο, θπξίσο φζνλ αθνξά πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλαληνχλ ζην 

ζρνιείν, θαζψο θαη ζηα λέα δεδνκέλα ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο.  

 Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη αθνξνχλ 

ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ αιιά θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο γνλείο, είλαη εθείλα 

πνπ ηνπο απαζρνινχλ θαηά θχξην ιφγν. ρεδφλ θαζεκεξηλά δειψλνπλ φηη 

έξρνληαη αληηκέησπνη κε πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ εθδειψλνπλ νη 

καζεηέο, σο απνηέιεζκα ησλ αιιαγψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, ηδηαίηεξα ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία, ηηο νπνίεο δπζθνιεχνληαη λα δηαρεηξηζηνχλ. Γελ γλσξίδνπλ ην 

λνκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα πξέπεη λα θηλεζνχλ σο εθπαηδεπηηθνί, αιιά 

δελ είλαη ζίγνπξνη θαη επί ηνπ πξαθηένπ πψο αθξηβψο ζα πξέπεη λα ρεηξηζηνχλ ηηο 

δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. ηαλ ην πξφβιεκα μεθχγεη απφ ηα ζηελά φξηα ηνπ 

ζρνιείνπ θαη εκπιαθνχλ θαη νη γνλείο ησλ καζεηψλ, ηφηε δηνγθψλεηαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν θαη δνθηκάδεηαη ε ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ νηθνγέλεηα θαη κε ηνλ 

θνηλσληθφ πεξίγπξν. Απφ ηελ άιιε, νη πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ 

δελ κπνξνχλ λα παξακέλνπλ ρσξίο δηαρείξηζε, θαζψο έρνπλ άκεζν αληίθηππν 
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ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο. Μεξηθνί 

εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ζα ηνπο ήηαλ απαξαίηεηε θάπνηνπ είδνπο ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο δχζθνιεο 

πεξηπηψζεηο: 

«Δίλαη θαη ε πξνζσπηθόηεηα ησλ καζεηώλ πνπ καο δπζθνιεύεη. Σην πώο 

ζα ρεηξηζηνύκε θάζε παηδί δηαθνξεηηθά γηαηί όηαλ όια είλαη θαιά ζε απηό ην ζέκα, 

ην ζρέδην, ε δηδαζθαιία δελ έρεη πξνβιήκαηα. Όηαλ αλαισλόκαζηε όκσο θάζε 

κέξα κε ην λα θάλνπκε παξαηεξήζεηο θαη λα εληζρύνπκε καζεηέο ή λα 

πξνζπαζνύκε λα επηβάιινπκε ηελ ηάμε, ε εθπαηδεπηηθή καο δξάζε δελ πεγαίλεη 

θαιά.» (ΥΝ2) 

Ζ καθξφρξνλε ππεξεζία πξνζζέηεη πνιχηηκε εκπεηξία ζηα εθφδηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Γελ αξθεί φκσο κφλν απηφ. Πέξα απφ ηελ εκπεηξία, αξθεηνί 

«παιηνί», λεπηαγσγνί θαηά θχξην ιφγν θαη δεπηεξεπφλησο δάζθαινη, δειψλνπλ 

φηη ρξεηάδνληαη λα επηθαηξνπνηήζνπλ θαη λα αλαλεψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, λα 

ελεκεξσζνχλ γηα ηηο εμειίμεηο ηεο παηδαγσγηθήο, ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ, 

γηα θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη γηα λέα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηηο 

έξεπλεο ζηελ εθπαίδεπζε. Δίηε αθνξνχλ ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ, φπσο νη λέεο 

ηερλνινγίεο, ε ξνκπνηηθή, ε επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα, ηα νπνία δελ 

γλσξίδνπλ, είηε αθνξνχλ λέεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο κεζφδνπο – 

νκαδνζπλεξγαηηθή, ζρέδηα καζήκαηνο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα – είηε απιά ηε 

δηάζεζε ηνπ δηδάζθνληα λα μεθχγεη απφ ηα ζπλεζηζκέλα θαη λα πξνζπαζήζεη λα 

εθαξκφζεη θάηη δηαθνξεηηθφ, νη εθπαηδεπηηθνί δεηνχλ ηξφπνπο λα θαιχςνπλ ηελ 

αλάγθε ηνπο γηα πξφνδν θαη εμέιημε. Αθφκα θη αλ ζεσξνχλ φηη είλαη θαηαξηηζκέλνη 

θαη επαξθείο, ην γεγνλφο φηη ε εθπαηδεπηηθή πξάμε εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε δηδάζθνληα θαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ν ίδηνο 

αληηιακβάλεηαη, εξκελεχεη θαη εθαξκφδεη ηηο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο, δεκηνπξγεί 

ακθηβνιίεο θαη πξνθαιεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζηνράδεηαη, δεηψληαο ελίνηε θαη κηα 

επηπιένλ γλψκε:  

 «…πνιιέο θνξέο ρξεηαδόκαζηε βνήζεηα είηε ζηεξεύνπκε, όζν παιηά θη αλ 

είζαη όηαλ ζηεξεύεηο από ηδέεο λνκίδσ όηη έλαο λα ζε βνεζήζεη θαη λα ζνπ πεη 

πέληε πξάγκαηα λα ζνπ πεη θάπνηα λέα κέζνδν, λα ζνπ πεη θάηη άιιν πνπ έθαλε 

απηόο, θαη πνπ είρε ηζρύ θαη πήγε θαιά ελ πάζε πεξηπηώζεη, λαη, ζα ήζεια, ζα 

κνπ άξεζε.»(ΖΝ1) 
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«…όζα ρξόληα θαη λα δνπιεύεηο, πνηέ δελ κπνξείο λα πεηο κε ζηγνπξηά όηη 

ηώξα λαη, «νθ, ηώξα είκαη θαιόο, ληώζσ πνιύ σξαία κε ηνλ εαπηό κνπ θαη κε ην 

κάζεκα πνπ θάλσ.» Πάληα ρξεηάδεζαη θάπνηνλ λα ζνπ δείμεη θάηη πεξηζζόηεξν. 

Καη λα ζνπ εθηζηήζεη ηελ πξνζνρή ζε θάηη πνπ πξνθαλώο μερλάο, ζε ν,ηηδήπνηε 

ππνιείπεζαη.»(ΖΝ2) 

 Οη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξνπνηνχληαη ζε θάζε ζεκείν ηεο 

θαξηέξαο ηνπο, αιιά δελ παχνπλ λα πθίζηαληαη. Ζ θάιπςε απηψλ ησλ αλαγθψλ 

βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εμειίζζνληαη θαη λα βειηηψλνληαη, ζπκβάιινληαο 

ζηελ γεληθφηεξε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηα θαη νη θαηεγνξηνπνηήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 5: Οη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

θαηεγνξία 2 ππνθαηεγνξία 
2.1 

ππνθαηεγνξία 
2.1.1. 

Ν ππνθαηεγνξία 
2.1.1.1. 

Δθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ 

 Αξράξηνη  
εθπ/θνί 

Γηδαζθαιία  16 ύλδεζε  ζεσξίαο 
πξάμεο 
Γηαρείξηζε ύιεο 
Γηαρείξηζε ρξόλνπ 
Δμαηνκηθεπκέλε 
δηδαζθαιία 

Οη θαηλνύξηνη ζπλάδειθνη, βιέπεηο 
όηη έρνπλ αλάγθε από κηα βνήζεηα, 
σο πξνο ζηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο 
κέζα, ζην πώο ζα βνεζήζνπλ ηα 
παηδηά λα εξγαζηνύλε, λα 
δνπιέςνπλε, ζηελ νξγάλσζε ηεο 
δηδαζθαιίαο ηνπο,  

  Πξόηππν  
ζπκπεξηθνξάο 
 

 
5 

Γεκνθξαηηθόηεηα  
Φξνληίδα παηδηώλ 

 

  ρέζεηο – ζρνιηθή 
θνπιηνύξα 

 
9 

 Με βνήζεζαλ λα γλσξίζσ ην 
ζρνιείν, λα εληαρζώ ζην ζρνιηθό 
πεξηβάιινλ θαη λα αθνπγθξαζηώ 
ιίγν ην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ 
θνπιηνύξα,… 

Οη αλάγθεο 
ησλ  
εθπαηδεπηηθώλ 

Μεγαιύηεξνη  
εθπ/θνί 

Γλώζεηο  -  
αλαλέσζε 
απόθηεζε λέσλ 

 
 
12 

Ννκνζεζία  
Παηδαγσγηθή  
Μέζνδνη  
δηδαζθαιίαο 
Καηλνηνκίεο  

Ο θιάδνο ηεο εθπαίδεπζεο ζην 
Νεπηαγσγείν ζπλέρεηα 
εκπινπηίδεηαη. Καη πάληα 
ππάξρνπλ απνξίεο. Θέινπκε 
θαζνδήγεζε γηαηί έρνπλε αιιάμεη 
θαη ηα παηδαγσγηθά δεδνκέλα. 

  Γηαρείξηζε  
πξνβιεκαηηθώλ 
ζπκπεξηθνξώλ 
παηδηώλ 

 
 
 
19 

Έιιεηςε γλώζεσλ 
λνκνζεζίαο 
Αδπλακίεο  ρεηξηζκνύ 
Δπηθνηλσληαθά 
πξνβιήκαηα 

Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο αλάγθεο 
πνπ πξέπεη κε θάπνηνλ ηξόπν λα 
θαιπθζνύλ. Πεξηζζόηεξν ζηα 
πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ σο 
πξνο ηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο, 

  Φπρνινγηθή  
ππνζηήξημε 

 
12 

 Έλαο ςπρνιόγνο είλαη 
απαξαίηεηνο ζην ζρνιείν. Κπξίσο 
γηα ηα παηδηά, θαη θαηά δεύηεξν 
ιόγν γηα εθπαηδεπηηθνύο, λαη, ζε 
πεξίπησζε πνπ δνξίδνληαη 
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4.1.4. Βνήζεηα θαη ππνζηήξημε 

 Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αλάγθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

πνξείαο απφ βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ζε 

δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν αλάινγα κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο πνπ δηαζέηνπλ. Οη 

λεφηεξνη ζηε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε θαη ζηελ νξγάλσζε θαη 

δηαρείξηζε ηνπ καζήκαηνο, νη κεγαιχηεξνη ζηελ αλαλέσζε ησλ γλψζεψλ ηνπο θαη 

ζε λέεο πξαθηηθέο. Ζ δηαρείξηζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ απαζρνιεί εμίζνπ 

λεφηεξνπο θαη κεγαιχηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη έρεη δερηεί βνήζεηα θαη ζηήξημε θάπνηα ζηηγκή ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία. Δθείλνη νη νπνίνη απάληεζαλ φηη δελ έρνπλ βνεζεζεί 

ήηαλ ειάρηζηνη. Οη θπξηφηεξνη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ππνζηεξηρζεί, φπσο 

εθθξάζηεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, είλαη ηεο δηδαζθαιίαο, ησλ δηνηθεηηθψλ 

αξκνδηνηήησλ, ηεο παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο, ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο θαη 

ηεο ςπρνινγηθήο-εζηθήο ππνζηήξημεο. 

 ην θνκκάηη πνπ αθνξά ηε δηδαζθαιία, αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ιάβεη 

βνήζεηα ζηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ καζήκαηνο θαη ζε άιιεο 

παξακέηξνπο. Δπηπιένλ, έρνπλ δεηήζεη ηε γλψκε θάπνηνπ ζπλαδέιθνπ ηνπο 

φζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλα δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα 

ην εμειηθηηθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ. Σέηνηνπ είδνπο βνήζεηα θπξίσο είλαη 

απαξαίηεηε ζηα πξψηα ρξφληα πνπ κπαίλεη ν εθπαηδεπηηθφο ζην επάγγεικα θαη 

πνπ δελ δηαζέηεη αληίζηνηρε εκπεηξία: 

 «…ζην δηθό κνπ θιάδν αο πνύκε ζηε γπκλαζηηθή θαζαξά, κε βνήζεζε κηα 

θίιε κνπ […] γπκλάζηξηα, […] πώο λα δηαρεηξίδνκαη, πώο λα νξγαλώλσ ην 

κάζεκα, απηά πνπ αο πνύκε εληάμεη δελ ηα καζαίλεηο θαη …πέξα από ηηο γλώζεηο 

δειαδή ζέιεη θαη θάπνηα άιια πξάγκαηα…» (Λ1) 

 Οη δηνηθεηηθήο θχζεσο αξκνδηφηεηεο πνπ ππνρξεσηηθά αλαιακβάλνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηα κνλνζέζηα ζρνιεία, ηνπο αλαγθάδνπλ λα αλαδεηήζνπλ 

πξφζζεηε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε, θπξίσο ζηα πξψηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο, 

θαζψο ζπλήζσο δελ απνηεινχλ κέξνο ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Οη αξράξηνη δάζθαινη θαη λεπηαγσγνί, θαζνδεγνχληαη ζηελ 

εθηέιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπο ζπλήζσο απφ παιαηφηεξνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη ζπαληφηεξα απφ ηνπο αξκφδηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο. 

Αλαιπηηθά νη ηνκείο παξνρήο βνήζεηαο απνηππψλνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα:  
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Πίλαθαο 6: Πεξηπηώζεηο πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο 

ην παηδαγσγηθφ θνκκάηη, νη πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα παξνρή βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο ζρεηίδνληαλ κε ηξφπνπο δηαρείξηζεο ησλ 

καζεηψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ ιεγφκελσλ «δχζθνισλ» πεξηπηψζεσλ, φπνπ ην 

παηδί είηε εκθαλίδεη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο άιινπο ή ηνλ εαπηφ ηνπ, 

είηε εκθαλίδεη καζεζηαθά πξνβιήκαηα. Γελ ιείπνπλ θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ ην 

παηδί είλαη θνξέαο θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, γεγνλφο πνπ πξνβιεκαηίδεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα ην δηαρεηξηζηνχλ. Πέξα απφ ηηο δπζθνιίεο 

ησλ παηδηψλ, ηνπο απαζρνιεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα 

κάζνπλ κε έλαλ πην επράξηζην θαη θαηαλνεηφ ηξφπν, κέζα απφ ην παηρλίδη, 

μεθεχγνληαο απφ ηελ «παξαδνζηαθή» κέζνδν δηδαζθαιίαο.  

«Με ζηήξημε πάξα πνιύ θάπνηα ζηηγκή κία ζπλάδειθνο κε ηελ νπνία 

είρακε έλα δύζθνιν πεξηζηαηηθό ζην ζρνιείν, ήηαλε ζπλάδειθνο ηάμεο, κε ζηήξημε 

θαηεγνξία 3 ππνθαηεγνξία 3.1 Ν ππνθαηεγνξία 3.1.1. 

 Γηδαζθαιία  15 

 

Οξγάλσζε – δηαρείξηζε καζήκαηνο  // Γηδαθηηθή κεζνδνινγία 
Αληαιιαγή ηερληθώλ – ζηξαηεγηθώλ  // Δθπαηδεπηηθό ζρεδηαζκό 
Γηεμαγσγή καζήκαηνο  //  Σξόπν δηδαζθαιίαο 
Πξνγξακκαηηζκό ύιεο  //  Γηδαθηηθά αληηθείκελα 
Καηαιιειόηεηα αληηθεηκέλνπ γηα ην εμειηθηηθό επίπεδν ησλ παηδηώλ 
Πώο ζθέθηεηαη ν ζπλάδειθνο γηα έλα κάζεκα ή γηα θάπνην ζέκα 

Βνήζεηα θαη 
ππνζηήξημε 

Γηνηθεηηθέο 
αξκνδηόηεηεο 

5 Πξσηόθνιιν- πξαθηηθά 
Δξγαζίεο δηνηθεηηθήο θύζεσο (απνηύπσζε, κέηξεζε ρώξσλ, θιπ) 
Τιηθνηερληθή ππνδνκή 
Ηζόηηκε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ 

 Παηδαγσγηθή 
θαζνδήγεζε 

13 ην λα βνεζήζνπκε ηα παηδηά λα καζαίλνπλ κε έλαλ πην θαηαλνεηό, 
πξνζηηό θαη επράξηζην ηξόπν, λα καζαίλνπλ παίδνληαο 
Να κπνξώ λα αληαπνθξίλνκαη ζην θιίκα ηεο ηάμεο 
Πξνβιήκαηα καζεηώλ (ζπκπεξηθνξάο, καζεζηαθά, θνηλσληθά) 
Γηαρείξηζε καζεηώλ  //  Υεηξηζκόο δύζθνινπ παηδηνύ 
Αληηκεηώπηζε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο από παηδί. 
Αληηκεηώπηζε θξίζεσλ παηδηνύ. 

 Φπρνινγηθή 
ππνζηήξημε 

19 Φπρνινγηθή ζηήξημε  //  Καζνδήγεζε  
Πξνζσπηθά πξνβιήκαηα   //  Αιιειεγγύε  
Πξνβιήκαηα πγείαο   //  Αζζέλεηα παηδηνύ  
Αληηκεηώπηζε ηνπ άγρνπο πνπ πξνθύπηεη από ηελ ελαζρόιεζε κε έλα 
λέν αληηθείκελν 
Να γλσξίζσ ην ζρνιείν  //  πλαδειθηθή ζρέζε  
Να θαηαιάβσ ην θιίκα θαη ηελ θνπιηνύξα ηνπ ζρνιείνπ 

 Γηαρείξηζε 
ζρέζεσλ  

10 Πξνζέγγηζε γνληώλ   //  Γηαρείξηζε γνληώλ 
Πξνζηξηβέο κε γνλείο θαη απνθιηκάθσζε έληαζεο 
πκπεξηθνξά – ζηάζε πξνο ηνπο γνλείο 
ρέζε κε ηνπο γνλείο 
Να αληηκεησπίδσ γνλείο ή ζπλαδέιθνπο – πώο λα ηνπο κηιάσ. 
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πάξα πνιύ γηα λα δνύκε ην θαιύηεξν κέιινλ ηνπ παηδηνύ, θαη κέζα από ηελ 

νκαδηθόηεηα θαη ηε ζπλαδειθηθόηεηα, νξγαλώζακε έλα όκνξθν πξόγξακκα γηα ην 

παηδί ώζηε λα ην απνδερηεί ηόζν ην ηκήκα όζν θαη ε νηθνγέλεηα πνπ δελ ην είρε 

απνδερηεί…»(Ζ7) 

 ηνλ ηνκέα ησλ ζρέζεσλ, αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί πνηθίισλ ειηθηψλ θαη 

πξνυπεξεζίαο, έρνπλ δεηήζεη βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ζηελ ζπλδηαιιαγή ηνπο κε 

ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ θαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ πνπ ηνπο αθνξνχλ. Οη 

πξνζηξηβέο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ θαη ε απνθιηκάθσζε ηεο έληαζεο κε 

ηνπο γνλείο, ν ηξφπνο πνπ ζα ηνπο πξνζεγγίζεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη ν ηξφπνο 

πνπ ζα ηνπο δηαρεηξηζηεί, ε ζηάζε πνπ ζα θξαηήζεη απέλαληί ηνπο θαη ην είδνο ηεο 

ζρέζεσο πνπ ζα επηδηψμεη λα αλαπηχμεη, απνηεινχλ πεδία ζηα νπνία ζπρλά 

δεηνχλ βνήζεηα γηα λα αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία: 

«…κε ππνζηήξημαλ ζίγνπξα ζε θάπνηεο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλέβεζαλ κε 

γνλείο, όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ησλ γνληώλ, κε ππνζηήξημαλ ζζελαξά κάιηζηα, ζε 

θάπνηα πεξίπησζε θη από θεη θαη πέξα ε βνήζεηά ηνπο ήηαλ θαζεκεξηλή, ιεθηηθά 

δειαδή λα κε βνεζήζνπλε λα κνπ πνύλε ηη λα θάλσ, πώο λα ην ρεηξηζηώ, πώο ζα 

‘λαη θαιύηεξα, πώο ζα απνδώζεη ίζσο θαιύηεξα, γηα λα βγαίλσ εγώ αιώβεηε από 

όιν απηό, εηδηθά ζην θνκκάηη ησλ γνληώλ…» (ΡΝ1) 

Μία αμηφινγε κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ δήισζε φηη έρεη ιάβεη νπζηαζηηθή 

ςπρνινγηθή θαη εζηθή ζηήξημε, φηαλ παξέζηε αλάγθε, ε νπνία ζηήξημε ηνπο 

βνήζεζε λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδν. Οη εξσηψκελνη απάληεζαλ φηη πξνζσπηθά πξνβιήκαηα θαη 

πξνβιήκαηα πγείαο, απνηεινχλ αηηίεο γηα ηελ αλάγθε παξνρήο πξφζζεηεο 

βνήζεηαο θαη ζηήξημεο απφ ην επαγγεικαηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Άιιεο 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ν εθπαηδεπηηθφο αλαδεηά πξφζζεηε ςπρνινγηθή θαη 

εζηθή ζηήξημε είλαη γηα λα αληηκεησπίζεη ην άγρνο πνπ πξνθχπηεη είηε κε ηελ 

ελαζρφιεζε κε έλα λέν αληηθείκελν, είηε κε ηελ είζνδν ζε έλα λέν ζρνιηθφ – 

επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ: 

«…εγώ εθείλε ηε ρξνληά πεξλνύζα πνιύ δύζθνια ζηελ πξνζσπηθή κνπ 

δσή θαη ήηαλ κηα πεξίνδνο πνπ δελ κπνξνύζα λα δνπιέςσ έηζη όπσο ζα ήζεια 

λα δνπιέςσ. Μεζνιάβεζαλ ζην λα πάξσ κηα άδεηα, θαη θξάηεζαλ ηα παηδηά ηνπ 

ηκήκαηόο κνπ, ςπρνινγηθά πεξηζζόηεξν, ςπρνινγηθή ππνζηήξημε.» (ΖΝ1) 
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Σα παξαπάλσ καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ελδνζρνιηθά ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αληηκεησπίδνπλ θάπνην πξφβιεκα ή 

δπζθνιεχνληαη ζε θάηη, δέρνληαη βνήζεηα θαη ππνζηήξημε γηα λα αληεπεμέιζνπλ. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε βέβαηα είλαη λα εθθξάζνπλ ηε δπζθνιία ηνπο θαη ην 

πξφβιεκά ηνπο ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Τπήξμαλ πεξηπηψζεηο εξσηεζέλησλ 

πνπ δελ έιαβαλ βνήζεηα αιιά, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηνπο, δελ δήηεζαλ θαη 

πνηέ βνήζεηα, αληίζεηα πξνζπαζνχζαλ ζε θάζε πεξίπησζε λα ιχζνπλ ην 

πξφβιεκά ηνπο κφλνη ηνπο: 

«…θαιά αλ δεηνύζα θάπνπ εγώ πηζηεύσ ζα κνπ δίλαλε ηε βνήζεηα αιιά 

δελ έηπρε λα δεηήζσ βνήζεηα ζε θάηη. Πξνζπαζνύζα κόλνο κνπ λα βξσ ιύζε ζην 

ζέκα.» (Ζ5) 

Δπνκέλσο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί θνηλνπνίεζαλ ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ηνπο θαη ηε δπζθνιία ηνπο, βνεζήζεθαλ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο. Σελ πεξηζζφηεξε βνήζεηα ηελ παξέρνπλ νη ζπλάδειθνη ηάμεο, θπξίσο νη 

κεγαιχηεξνη αιιά φρη απνθιεηζηηθά. Τπήξμαλ θαη πεξηπηψζεηο, ηδηαίηεξα ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ζε παηδαγσγηθέο κεζφδνπο, πνπ λεφηεξνη ζπλάδειθνη βνήζεζαλ 

παιαηφηεξνπο. ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο βέβαηα, απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη απφ 

ηνλ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δεηνχλ βνήζεηα νη εξσηψκελνη 

εθπαηδεπηηθνί, θπξίσο ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία, ηηο δπζθνιίεο 

ησλ παηδηψλ θαη ηε ζρέζε κε ηνπο γνλείο. πλνκήιηθνη θαη ζεζκηθά πξφζσπα 

φπσο Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο θαη ρνιηθνί χκβνπινη, δελ πξνηηκψληαη ηφζν 

ζπρλά γηα λα παξέρνπλ βνήζεηα. 

Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο παξέρεηαη ε ππνζηήξημε ζε απηνχο πνπ ηελ 

ρξεηάδνληαη είλαη πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί, εκπίπηνπλ φκσο ζε ηξεηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο: ηεο πξαθηηθήο βνήζεηαο, ηεο ιεθηηθήο θαη ηεο εζηθήο – ςπρνινγηθήο.  

ηελ παξνρή πξαθηηθήο βνήζεηαο εληάζζεηαη θάζε κνξθή βνήζεηαο ε 

νπνία πεξηειάκβαλε θάπνηαο κνξθήο δξάζε: 

 «Μία ρξνληά πνπ έηπρε όηαλ μεθηλνύζε ε ρξνληά εγώ λα είκαη ζηα 

λνζνθνκεία, ε ζπλάδειθνο κνπ έθεξλε ηε δηδαζθαιία έηνηκε, κνπ ηελ έδηλε, θη εγώ 

απιά δίδαζθα. Καη ζηελ εγθπκνζύλε κνπ κε ππνζηήξημαλ θαη θαιύπηνληάο κε όηαλ 

ρξεηάζηεθε θαη αθήλνληαο ηελ ηάμε ηνπο λα ‘ξζνπλ λα θάλνπλ θάηη πνπ έπξεπε λα 

ην θάλσ εγώ θαη δελ κπνξνύζα ιόγσ θαθήο εγθπκνζύλεο.» (ΛΝ1) 
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Ζ ιεθηηθή βνήζεηα, πεξηιακβάλεη θάζε είδνπο αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

ψζηε λα βνεζεζεί ν εθπαηδεπηηθφο ζην έξγν ηνπ ή ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

δήηεκα πνπ αληηκεησπίδεη: 

 «Μνπ έδεημαλ θάπνηνπο ηξόπνπο δνπιεηάο πνπ εγώ νκνινγνπκέλσο δελ 

ηνπο είρα ζθεθηεί. Καη εθαξκόδνληάο ηνπο, είδα όηη είραλε αξθεηά θαιά 

απνηειέζκαηα. […] κνπ έθαλαλ θάπνηεο ππνδείμεηο θαη δνπιεύνληαο θη εγώ θαη 

πξνζαξκόδνληάο ην ζηα δηθά κνπ δεδνκέλα, πηζηεύσ όηη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ 

αξθεηά θαιά.» (Λ2) 

Ζ ςπρνινγηθή – εζηθή βνήζεηα, θαίλεηαη λα είλαη εμίζνπ, αλ φρη 

πεξηζζφηεξν, ζεκαληηθή, ζηελ απνηειεζκαηηθή ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

λεφηεξσλ θαη κε. Αξθεηνί αλαθέξνπλ φηη έρνπλ δερζεί ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, 

αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ηνπο έρεη παξαζρεζεί πξαθηηθή βνήζεηα. 

Απηνχ ηνπ είδνπο ε ζηήξημε ελίνηε βνεζάεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα μεπεξάζεη 

επθνιφηεξα θαη ρσξίο πξφζζεηε βνήζεηα πηζαλέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη: 

«Υπήξρε πην πνιύ… έηζη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, ππήξρε επηβξάβεπζε 

θαη ππήξρε θαη πνιύ, αο πνύκε, ελδηαθέξνλ. Σην, «ηη γίλεηαη, πώο πάκε, ηη 

θάλνπκε» θαη αληίζηνηρα θαη ην ίδην από ηε δηθή κνπ πιεπξά. Ήηαλε πην πνιύ ζε 

ςπρνινγηθό επίπεδν παξά ζε πξαθηηθό.» (Ζ4) 

 «Άιινο ηξόπνο ήηαλε λα κνπ δώζνπλε κία ώζεζε, εθεί πνπ είρα 

απνγνεηεπηεί, λα κνπ πνύλε «όρη, πξνζπάζεζε μαλά, ζα κπνξείο λα ην 

θαηαθέξεηο». Κη όλησο ην θαηάθεξα, κε κηα… κε έλαλ ηξόπν κε ζπξώμαλε, κε 

σζήζαλε.»(Ρ3) 

Ζ παξνρή βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο, ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή απφ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ. πσο είδακε θαη λσξίηεξα, πξνθχπηνπλ 

πνιιά ζέκαηα πνπ ρξήδνπλ αληηκεηψπηζεο εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, 

ζέκαηα πνπ δπζθνιεχνπλ αθφκα θαη ηνπο πην έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Δπνκέλσο, νη λεφηεξνη, νη νπνίνη έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη πιεζψξα άιισλ 

ζεκάησλ, ιφγσ ηεο απεηξίαο ηνπο, επλφεην είλαη φηη δπζθνιεχνληαη αθφκε 

πεξηζζφηεξν. Ζ νιφπιεπξε ζηήξημή ηνπο, ζηα πξψηα ηνπο επαγγεικαηηθά 

βήκαηα, ηνπο βνεζάεη λα εληαρζνχλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνπο εμαζθαιίδεη 

κηα θαιχηεξε επαγγεικαηηθή πνξεία, δηαηεξψληαο ηνπο καθξνπξφζεζκα ζην 

επάγγεικα: 
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«Ζ πξώηε κνπ εκπεηξία ήηαλ ε πην θαζνξηζηηθή, θαη πηζηεύσ όηη αλ δελ 

ππήξραλ νη ζπλάδειθνη λα κε ζηεξίμνπλ, ζα ηα είρα παξαηήζεη θηόιαο.[…] Μηζή 

ρξνληά έθαηζα ζηελ νπζία αιιά ήηαλ θαζνξηζηηθή πηζηεύσ, γηαηί… εγώ ην είπα όηη 

ηελ πξώηε εβδνκάδα, ζα ήζεια λα πάξσ ην θαξάβη θαη λα θύγσ. Έιεγα όηη δελ 

θάλω γηα δαζθάια. Δίκαη απνηπρεκέλε. Λάζνο επηινγή επαγγέικαηνο. Αιιά ν 

ηξόπνο ηνπο, ε αληηκεηώπηζή ηνπο απηή, εμειίρζεθε πάξα πνιύ θαιά ε ρξνληά θαη 

πέξαζα θαη πνιύ θαιά, καδί ηνπο.»(Λ3) 

 Δηδηθφηεξα γηα ηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνχο, ε παξνρή γλψζεσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ απφ θάπνηνλ κεγαιχηεξν θαη πην έκπεηξν εθπαηδεπηηθφ, ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο ηνπ, ζεσξήζεθε απφ πνιινχο εξσηψκελνπο 

απαξαίηεηε. Πξηλ πεξάζνπκε ζηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ - κέληνξα, παξαζέηνπκε ηνλ πίλαθα κε ηα ζπγθεληξσηηθά 

απνηειέζκαηα.  

θαηεγνξία 3α ππνθαηεγνξία 
3α.1 

ππνθαηεγνξία 3α.1.1. 

 Πξαθηηθή βνήζεηα Παξνρή έηνηκεο δηδαζθαιίαο  //  Παξνρή πιηθνύ  //  Παξνρή βηβιίσλ 
Μεξηθή απαιιαγή θαζεθόλησλ   //  πλεξγαζίεο  
«Αλέιαβαλ ηα παηδηά ηεο ηάμεο κνπ όηαλ έπξεπε λα θύγσ» 
«Με άθεζε λα παξαθνινπζήζσ ην κάζεκά ηεο» 
Αλάζεζε ιηγόηεξσλ ηάμεσλ θαη παηδηώλ  
πλδηδαζθαιίεο  //  Αληαιιαγή καζεκάησλ  //  Κνηλή εθαξκνγή 
«Μεζνιάβεζαλ λα πάξσ άδεηα»  //  Υεηξσλαθηηθή εξγαζία  
Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε  //  Πξνζσπηθή δνπιεηά    
Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ην λνκνζεηηθό πιαίζην     
«Άλνηγαλ ην ζρνιείν θαη θξαηνύζαλ ηα παηδηά όηαλ δελ κπνξνύζα λα πάσ»  
Αληαιιαγή σξώλ  //  Έθηαθηε αιιαγή εθεκεξηώλ  
«Όηαλ είρακε παηδηά κε πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά,  παξέκελε καδί κνπ ζηελ 
ηάμε» 
«Παξέρνληάο κνπ ηελ επθαηξία λα θάλσ θάηη πνπ ζέισ» 
Παξαρώξεζε επηπιένλ σξώλ   //  Με παξαδείγκαηα – πξόηππα  
Κνηλή αληηκεηώπηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνύζαλ παηδηά  
«Έθαλαλ πξάγκαηα πνπ ηνπο είρα δεηήζεη κε ηα παηδηά ελ ηε απνπζία  κνπ» 
(κνπζηθόο) 

Σξόπνη 
παξνρήο 
βνήζεηαο θαη 
ππνζηήξημεο 

Λεθηηθή – 
θξαζηηθή βνήζεηα 

Με ζπκβνπιέο  //  πδήηεζε – αληαιιαγή απόςεσλ   //  Τπνδείμεηο  
Καζνδήγεζε – νδεγίεο   //  Πξνηάζεηο ιύζεσλ  
Δλεκέξσζε γηα δύζθνιεο πεξηπηώζεηο παηδηώλ  
Δπίιπζε απνξηώλ – θαζεκεξηλή αλαηξνθνδόηεζε  
Δλεκέξσζε   //  Γίλνληαο ηδέεο  //  Πξνηξνπέο  
Γηαζαθήληζε   //  Γίλνληαο κηα θαηεύζπλζε  
«Με νπζηαζηηθέο παξεκβάζεηο ζηηο απνξίεο κνπ» 
Με πξαθηηθέο νδεγίεο θαη πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα 

 Ζζηθή – 
ςπρνινγηθή 
βνήζεηα 

Κιίκα απνδνρήο  //  Σξόπνο ππνδνρήο   //  Βνήζεηα εγθιηκαηηζκνύ  
Δλδηαθέξνλ – έγλνηα   //  Δλζάξξπλζε   //  Δπηβξάβεπζε  
«Πήξε ην κέξνο κνπ ζε θάπνηα δύζθνιε ζηηγκή» 
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Γείρλνληάο κνπ εκπηζηνζύλε   //  Γειώλνληαο ηε δηαζεζηκόηεηά ηνπο  
«Με ζζελαξή ππεξάζπηζε όηαλ πξνέθπςαλ πξνβιήκαηα»  
Με έθαλε λα ληώζσ κέξνο ηνπ ζρνιείνπ  //  Καιό ιόγν 
Πξνζθιήζεηο ζε θαγεηό θαη ζε θάζε εθδήισζε ηνπ ζρνιείνπ 
Με ηε ζηάζε ηεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο 
Γίλνληάο κνπ ώζεζε ζε ζηηγκέο απνγνήηεπζεο  
Ζ θαζεκεξηλή ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο άιινπο 
«Πίζηεςαλ ζε κέλα δίλνληάο κνπ ηθαλνπνίεζε, αηζηνδνμία θαη ζεηηθή 
ελέξγεηα»  
Δθθξάδνληαο ηελ παξνπζία ηνπο, ιεθηηθά ή κε. 

Πίλαθαο 7: Τξόπνη παξνρήο βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο 

4.2. Ο ζεζκόο ηνπ κέληνξα 

Αξρηθά έγηλε πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί ε γλψζε θαη ε εκπεηξία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ ζεζκφ ηνπ κέληνξα, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ 

ζηελ ζπλέρεηα λα ηεζνχλ θαη ηα ππφινηπα εξσηήκαηα. ηελ εξψηεζε «γλσξίδεηε 

ηη είλαη ν κέληνξαο – έρεηε αθνχζεη πνηέ θάηη γηα απηφλ» νη πεξηζζφηεξεο 

απαληήζεηο ήηαλ θαηαθαηηθέο, αλ θαη ππήξμε έλα κηθξφ κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ 

νη νπνίνη δελ είραλ ζαθή εηθφλα ηνπ ηη αθξηβψο είλαη. Σν πεξηερφκελν ησλ 

απαληήζεσλ θαλέξσλε φηη νη πεξηζζφηεξνη είραλ ππφςε ηνπο ηελ ζπγθεθξηκέλε 

έλλνηα, εληφο ελφο γεληθφηεξνπ πιαηζίνπ, επνκέλσο δελ ήηαλ δχζθνιν λα 

αλαπιαηζηψζνπλ ηελ έλλνηα ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Κάπνηνη 

εξσηεζέληεο ιαθσληθά ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο ιέμεηο «εθπαηδεπηηθφο θαζνδεγεηήο» 

απαληψληαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, ελψ άιινη έδσζαλ πεξηζζφηεξν 

επξείεο απαληήζεηο. ρεδφλ ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ έθαλε ζαθέο απφ ηηο 

απαληήζεηο ηνπ φηη ν κέληνξαο είλαη θάηη σο πξνο θάπνηνλ άιιν: δελ είλαη έλαο 

ραξαθηεξηζκφο απφ κφλνο ηνπ αιιά έλαο ραξαθηεξηζκφο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

θάπνηνλ ή θάπνηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Αξθεηά κεγάιν κέξνο ησλ απαληήζεσλ 

επηθεληξψζεθε ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη έλαο 

κέληνξαο θαζψο θαη ζην πεξηερφκελν ηνπ ξφινπ ηνπ. Τπήξμαλ αλαθνξέο επίζεο 

γηα κέληνξεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε άηππν πιαίζην, φπσο θαη ζρφιηα ζρεηηθά κε ηελ 

αλάιεςε ηνπ ξφινπ ηνπ κέληνξα απφ ζεζκηθά φξγαλα ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ δελ 

έιεηςαλ πξνβιεκαηηζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ κέληνξα 

ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε.  
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4.2.1.Τν πξνθίι θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Ζ εξψηεζε «ηη είλαη ν κέληνξαο» απαληήζεθε κε δχν βαζηθνχο ηξφπνπο. Ο 

πξψηνο αθνξνχζε ηη είλαη ή ηη δελ είλαη ν κέληνξαο, ελψ ν δεχηεξνο ηη θάλεη, 

εμεηάδνληαο νπζηαζηηθά ηνλ ξφιν ηνπ, ζην νπνίν ζα αλαθεξζνχκε ζηελ ζπλέρεηα. 

Ο πξψηνο ηξφπνο, πεξηείρε ηε ρξήζε ηνπ ξήκαηνο «είλαη» θαη ηελ απφδνζε ζηνλ 

άλζξσπν-κέληνξα δηαθφξσλ πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ αιιά θαη ηδηνηήησλ, 

ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη ηηο γλψζεηο ηνπ, ζεηηθήο ρξνηάο ζε θάζε 

πεξίπησζε. Αξθεηνί εξσηεζέληεο ζπκθψλεζαλ φηη ν κέληνξαο είλαη έλαο 

επαγγεικαηίαο κε απμεκέλα πξνζφληα - ζπνπδέο, θαιιηέξγεηα, κφξθσζε – 

αξθεηή πξνυπεξεζία θαη ζρεηηθά κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Κάπνηνη ππνζηήξημαλ φηη 

είλαη θαη ηεξαξρηθά αλψηεξνο, ζε ζρέζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ έρεη αλαιάβεη: 

«…είλαη θάπνηνο αλώηεξόο ζνπ ειηθηαθά θαη ηεξαξρηθά…»(ΛΝ1) 

«…θάπνηνο εηδήκνλαο ζε έλα ζέκα.» (Ζ1) 

 «Οθείιεη λα είλαη θαιιηεξγεκέλνο. Αλ δελ είζαη θαιιηεξγεκέλνο 

πλεπκαηηθά, ζσκαηηθά, θηι., δελ κπνξείο λα είζαη κέληνξαο.» (Υ3) 

Αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλα ζε 

δηάθνξεο «πνηφηεηεο» πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ν άλζξσπνο πνπ γίλεηαη κέληνξαο, 

θαη ζε θάπνηεο ηδηαίηεξεο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Γηα απηνχο, ν 

κέληνξαο είλαη εθείλνο πνπ έρεη ηε δχλακε λα ηνπο εκπλεχζεη λα εμειηρζνχλ, είηε 

σο επαγγεικαηίεο είηε σο άλζξσπνη θαη πνπ ηνπο πξνδηαζέηεη ζεηηθά ζε θάπνην 

αληηθείκελν ή γεληθφηεξα ζην επάγγεικά ηνπο. Δίλαη έλα πξφηππν πξνο κίκεζε, ν 

νπνίνο έρεη θαηαθέξεη λα θεξδίζεη ηελ απνδνρή ηνπο, ην ζεβαζκφ θαη ηελ 

εθηίκεζή ηνπο, αθφκε θαη ηελ αγάπε ηνπο. Δηδηθφηεξα ε πξνζσπηθφηεηά ηνπ 

απνηειεί έλα βαζηθφ παξάγνληα απνδνρήο. Κάπνηνη ηνλ ραξαθηεξίδνπλ 

«παληνγλψζηε» θαη εγέηε, ζέινληαο λα ηνλίζνπλ ηελ επξπκάζεηα θαη ην θχξνο 

ηνπ. Πέξα θαη πάλσ απφ απηά φκσο, είλαη θάπνηνο ν νπνίνο δηαζέηεη έλαλ 

εμέρνληα ραξαθηήξα, πνπ ηνλ θαηαμηψλεη πεξηζζφηεξν απφ ηηο νπνηεζδήπνηε 

ζπνπδέο θαη πεξγακελέο κπνξεί λα ηνλ ζπλνδεχνπλ: 

«…έλα πξόηππν, αλάινγα ζε πνηνλ ηνκέα ηνλ βιέπνπκε, θάπνηνο πνπ  

εκπλέεη, θάπνηνο πνπ αο πνύκε δίλεη ηηο θαηεπζύλζεηο κε ζεβαζκό, πνπ έηζη 

πξνθαιεί ηνλ ζεβαζκό θαη ηελ αλαγλώξηζε ζηνλ άιιν, πην πνιύ ίζσο κε 

θξηηήξηα… όρη ηόζν κε βάζε ηα πηπρία ηνπ ή κε βάζε ηηο ζπνπδέο ηνπ όζν κε πην 
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νπζηαζηηθά θξηηήξηα κε βάζε ην ραξαθηήξα ηνπ θαη ηηο γλώζεηο ηνπ… Δκπλέεη 

πεξηζζόηεξν, πην πνιύ κε ηελ ίδηα ηνπ ηε ζηάζε θαη ην πώο αληηκεησπίδεη ηα 

πξάγκαηα ν ίδηνο, πσο αληηκεησπίδεη ν ίδηνο ηε δσή, ηε δηθή ηνπ ηε δσή, πξώηα 

απ’ όια ηηο γλώζεηο, πώο αληηκεησπίδεη ν ίδηνο ηηο δπζθνιίεο θαη κέζα από όια 

απηά, ρσξίο λα ην θάλεη έηζη επηηεδεπκέλα θαη πνιύ έληνλα θαη ζίγνπξα όρη κε 

μεθάζαξεο εληνιέο ή κε ηελ έλλνηα ηνπ ππνρξεσηηθνύ, θαζνδεγεί ηνπο άιινπο θαη 

ηνπο σζεί ζην λα ηνλ αθνινπζήζνπλε θαη λα ηνλ εκπηζηεπηνύλε.»(Ζ4) 

Σελ ίδηα ζηηγκή, ν κέληνξαο παξακέλεη έλαο θαζεκεξηλφο άλζξσπνο, είλαη 

δηαζέζηκνο θαη εχθνια πξνζβάζηκνο. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ηνλ θαιέζεη ζην 

ηειέθσλν ρσξίο λα δηζηάδεη. πγθξηλφκελνο κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο ζεζκνχο, 

φπσο εθείλνλ ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ, είλαη πεξηζζφηεξν πξνζηηφο. 

Αλαγλσξίδεη ηηο αδπλακίεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θαζνδεγνχκελνχ ηνπ θαη ηηο 

ζέβεηαη, ρσξίο λα αζθεί θάπνηνπ είδνπο θξηηηθή. Μέζα απφ φια απηά, ν κέληνξαο 

έρεη θαηαθέξεη λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Παξακέλεη 

αλνηρηφο ζε ηδέεο θαη απφςεηο θαη δίλεη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ρξεηάδεηαη, ρσξίο λα 

πνδεγεηεί. Γηαιέγεη εχθνινπο θαη θαηαλνεηνχο ηξφπνπο γηα λα βνεζήζεη ηνπο 

άιινπο θαη ην θάλεη παξσζνχκελνο πεξηζζφηεξν, φρη απφ ηελ ζέζε ηνπ αιιά απφ 

κηα ελδφηεξε επηζπκία λα πξνζθέξεη, απνιακβάλνληαο θαη ν ίδηνο απηφ πνπ 

θάλεη. Γελ είλαη αλαθφινπζν επνκέλσο ην φηη θάπνηνη εξσηεζέληεο ζεσξνχλ ηνλ 

κέληνξα έλαλ ραξηζκαηηθφ άλζξσπν, πνπ μεθεχγεη απφ ηα ζπλεζηζκέλα: 

 «…ζα πξέπεη λα είλαη ραξηζκαηηθόο άλζξσπνο, δειαδή δελ λνκίδσ όηη έρεη 

λα θάλεη θαη κε ηα πηπρία θαη απηά, […] δελ είλαη όινη λνκίδσ γηα απηό ην ξόιν, 

είλαη πέξα από ηηο γλώζεηο. Δίλαη ζέκα ραξαθηήξα. Πόζν δνηηθόο είζαη, πόζν… 

δελ κεηώλεηο ηνλ άιιν, ηνλ παξνηξύλεηο, ηνλ ζπκβνπιεύεηο, κε σξαίν ηξόπν λα κε 

ληώζεη άζρεκα αο πνύκε όηη δελ ηα θαηαθέξλεη. Γελ μέξσ, ζέιεη θάπνηα 

ραξίζκαηα. Χπρηθά θαη πλεπκαηηθά έηζη, παξαπάλσ, αο πνύκε.»(Λ1) 

ην θνκκάηη πνπ αθνξά ηνλ ξφιν ηνπ κέληνξα, νη θπξηφηεξεο – αιιά φρη νη 

κφλεο – δηαζηάζεηο πνπ αλαδχζεθαλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

ήηαλ ηεο βνήζεηαο, ηεο θαζνδήγεζεο θαη ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ. Ζ 

πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί ηελ βνήζεηα θαη ηελ θαζνδήγεζε απφ ηνλ 

κέληνξα ρξήζηκε έσο θαη απαξαίηεηε φρη κφλν γηα ηνπο λεφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο 

αιιά θαη γηα ηνπο πην παιηνχο. Ο κέληνξαο επνκέλσο ζα είλαη εθείλνο πνπ ζα 

αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θάζε ειηθίαο φπσο θαηαγξάθεθαλ 
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ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα θαη ζα ηνπο βνεζήζεη λα αληαπεμέιζνπλ. Πεξαηηέξσ, 

δηαηππψζεθε ε άπνςε φηη έλαο κέληνξαο ζα ήηαλ ρξήζηκνο αθφκε θαη ζηνπο 

Γηεπζπληέο θαη Τπνδηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, θαζψο απηνί ρξεηάδνληαη ηελ 

κεγαιχηεξε βνήζεηα ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Αλαιπηηθά νη θαηεγνξίεο 

ηεο αλάιπζεο ηνπ κέληνξα, απνηππψλνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα: 

θαηεγνξία 
4 

ππνθαηεγνξία 
4.1 

ππνθαηεγνξία 
4.1.1. 

Ν ππνθαηεγνξία 
4.1.1.1. 

Δθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ 

 Σα 
ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ αλζξώπνπ 

Ζιηθία 

Ηεξαξρία 

Μόξθσζε  

Καιιηέξγεηα  

Πξνζσπηθόηεηα  

 

8 

3 

7 

2 

25 

 

 

 

 

Δγγύηεηα  

Πξνζήλεηα  

Πξόηππν  

Γνηηθόηεηα  

εβαζκόο  

Καηαλόεζε  

Δπξύηεηα πλεύκαηνο 

Ζγεζία 

Έκπλεπζε 

 
 
 
 
Οη πξάμεηο θαη ηα ιόγηα ηνπ ζε 
επεξεάδνπλ. Γίλεη έκπλεπζε. 
Σνπ αξέζεη απηό πνπ θάλεη θαη λα δείρλεη 
θαη ζηνπο άιινπο, λα πξνζθέξεη 
πηζηεύσ, είλαη θαη ζέκα ραξαθηήξα ίζσο 
θάπνηνο πνπ ην έρεη απηό κέζα ηνπ 
δάζθαινο, ην θάλεη ρσξίο λα ηνπ δεηεζεί. 
 
Σελ έλλνηα κέληνξαο ηελ έρσ ζαλ ηνλ 
παληνγλώζηε, ζαλ ηνλ εγέηε. 

Ο 
κέληνξαο 

Σα 
ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ ξόινπ 

Βνήζεηα  

Καζνδήγεζε 

Τπνζηήξημε 

Γηεπθόιπλζε  

Παξνρή 
πξαθηηθώλ 
ιύζεσλ  
 

Παξνρή 
ζπκβνπιώλ 

9 

15 

2 

1 

 

1 

 

11 

Γλσζηηθά αληηθείκελα 

Καηλνηνκίεο  

Οξγάλσζε 

δηδαζθαιίαο 

Γηαρείξηζε ηάμεο 

ύλδεζε ζεσξίαο- 

πξάμεο 

Γηαρείξηζε 

πξνβιεκάησλ 

ςπρνπαηδαγσγηθήο 

θύζεσο 

Έληαμε ζην ζρνιείν 

Πξνζαξκνγή ζηελ 

θνπιηνύξα 

Ο ξόινο ζα είλαη θαζνδεγεηηθόο, 
ζπλεξγαηηθόο, πεξηζζόηεξν ζα βνεζήζεη 
ηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνύο λα 
πξνζαξκνζηνύλ ζηε ζρνιηθή 
πξαγκαηηθόηεηα, ζηελ θνπιηνύξα ηνπ 
ζρνιείνπ πνπ ζα εξγαζηνύλε, ζην θιίκα 
ηεο ηάμεο, ζηελ δηαρείξηζε ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ ζεκάησλ, ζπκπεξηθνξάο, 
ζηε ζρέζε κε ηνπο γνλείο θαη ζρνιείν… 
ζηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο, 
δξαζηεξηνηήησλ, πξνγξακκάησλ, όια 
απηά. Καη πεξηζζόηεξν θάηη ζαλ 
ζύλδεζκνο αλάκεζα ζηνπο λένπο 
εθπαηδεπηηθνύο, ζηνπο παιηνύο 
εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηε ζρνιηθή γεληθά 
δσή. 

  Ρύζκηζε 
ζρέζεσλ  

3 
  

  Δπίιπζε 
πξνβιεκάησλ 

3 
  

  Φπρνθνηλσληθνί 
ξόινη 

3 
  

Πίλαθαο 8: Ο κέληνξαο θαη ν ξόινο ηνπ 
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Έλαο επηπιένλ ξφινο πνπ απνδφζεθε ζηνλ κέληνξα κέζα απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο, ήηαλ εθείλνο ηνπ ξπζκηζηή ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ. Απηφο ν ξφινο βάδεη ηνλ κέληνξα ζηε ζέζε εθείλνπ πνπ δξα, πνπ 

αλαιακβάλεη δειαδή δξάζε γηα ηελ επίιπζε θάπνησλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη ηεο 

ξχζκηζεο ησλ ζρέζεσλ εληφο θαη εθηφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, αληί γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ή ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ.  

«Θα κπνξνύζε λα βνεζήζεη θαη λα επηιύεη δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπκε…»(Ζ1) 

 «…λα κπνξνύκε λα απεπζπλζνύκε λα καο ιύζεη θάπνηα ζέκαηα, είηε κε 

ηνπο γνλείο, είηε κε ηα παηδηά…»(ΥΝ3) 

«… λα δώζεη ιύζε ζε πξνβιήκαηα πνπ δελ κπνξεί λα δώζεη ιύζε ν 

ζπλάδειθνο…»(Ζ5) 

Σέινο, δηαηππψζεθε θαη ε άπνςε φηη ν κέληνξαο ζα πξέπεη λα έρεη ξφιν 

ςπρνιφγνπ – θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ, γηα ηηο ζχλζεηεο αλάγθεο πνπ έρνπλ ζηηο 

κέξεο καο ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί φζν θαη ηα παηδηά θαη νη γνλείο ηνπο. χκθσλα κε 

απηήλ ηελ άπνςε, ν κέληνξαο ζα θαζνδεγεί φρη κφλν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ην 

πψο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ θαη λα ζηεξίμνπλ ηα παηδηά απφ ηε δηθή ηνπο ζέζε, 

αιιά παξάιιεια ζα ζηεξίδεη ηηο νηθνγέλεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαη 

ηα παηδηά, εκπξάθησο κέζα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

 

4.2.2. Άηππνη κέληνξεο 

Ζ δπζθνιία ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ λα αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία ζηα 

ζχλζεηα θαζήθνληά ηνπο ζην μεθίλεκα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο θαη ε 

αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ κέξνπο ηνπο, παξαθηλεί θάπνηνπο κεγαιχηεξνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα ηνπο θαηεπζχλνπλ θαη λα ηνπο ππνζηεξίμνπλ φπσο είδακε θαη 

ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Δπνκέλσο, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ θάπνηνη 

έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί αλαδχνληαη σο κέληνξεο ζε άηππα πιαίζηα, νη νπνίνη 

ζέινπλ λα πξνζθέξνπλ απφ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο. πλήζσο, ν λεφηεξνο εθπαηδεπηηθφο δεηά ζπκβνπιέο απφ 

έλαλ κεγαιχηεξν θαη έηζη αξρίδεη λα δηακνξθψλεηαη ε ζρέζε κέληνξα – 

ζπκβνπιεπφκελνπ, εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ, ρσξίο ν κέληνξαο εθπαηδεπηηθφο 

λα θαηέρεη ζεζκνζεηεκέλν ξφιν: 
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«…λνκίδσ όηη ζπλήζσο όπνηνο ην ςάρλεη, ην βξίζθεη ζε εθπαηδεπηηθνύο 

πνπ έρνπλ πην πνιύ πξνϋπεξεζία θαη είλαη ζε ζέζε λα θαζνδεγήζνπλ ηνπο 

λεόηεξνπο θαη λα ηνπο ελζαξξύλνπλ, λα ηνπο δώζνπλ  βνήζεηα ζρεηηθά κε ηελ ύιε,  

κε ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ ζρνιείνπ… άηππα. Γειαδή ζηελ νπζία θάπνηνη 

κεγαιύηεξνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ξόιν κέληνξα κέζα ζηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο, 

άηππα…»(Ζ3)  

Οη άηππνη κέληνξεο αλαιακβάλνπλ νπζηαζηηθά θνκκάηηα ηνπ ξφινπ, 

βνεζψληαο θαη ππνζηεξίδνληαο ηνλ λεφηεξν ζπλάδειθφ ηνπο, γηα φζν δηάζηεκα 

ηνπο δεηείηαη. Σα ζπλεζέζηεξα αληηθείκελα ζηα νπνία παξέρεηαη βνήζεηα θαη 

ππνζηήξημε είλαη ηα δηδαθηηθά θαη ε δηαρείξηζε ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη ε 

ελεκέξσζε ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ ησλ παηδηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, 

αλαιακβάλνπλ ηελ επηκφξθσζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο ζε θαηλνηφκα 

πξνγξάκκαηα, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο: 

«…πνιιέο θνξέο ζα έρνπκε πξόηππν θάπνηνλ δάζθαιν ν νπνίνο έρεη 

ρξόληα εκπεηξίαο πάλσ ζην αληηθείκελν θαη ζα ηνπ δεηήζνπκε λα καο ζπκβνπιέςεη 

πάλσ ζε θάπνην κάζεκα, ζε θάπνην αληηθείκελν, ζε θάπνηα δπζθνιία πνπ ζα καο 

θαλεί εκάο…»(Ζ7) 

«Ήηαλ ηόηε ε κέζνδνο πξόηδεθη, ε νπνία ηελ έθαλε ε άιιε λεπηαγσγόο θαη 

κνπ ‘δσζε βηβιία, δηάβαζα, κε βνήζεζε λα ηελ θάλνπκε καδί, λα ηελ 

εθαξκόζνπκε, ζην ζρνιείν, απηό. Πήξε κόλε ηεο ηελ πξσηνβνπιία, γηαηί 

ζεσξνύζε όηη ην ζύζηεκα ην παιηό ήηαλ πνιύ πεπαιαησκέλν, δελ έδηλε ηίπνηε ζηα 

παηδηά, νπόηε… ήζειε ην ζρνιείν λα ιεηηνπξγήζεη κε απηήλ ηε κέζνδν.» (ΖΝ1) 

Ζ εκθάληζε άηππσλ κεληφξσλ δελ είλαη ζπάλην θαηλφκελν αιιά νχηε θαη 

πνιχ ζπρλφ, ζχκθσλα κε ηα ζρφιηα ησλ εξσηεζέλησλ. Πέξα απφ ηελ 

παξαθίλεζε, ε νπνία κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ηελ αλάγθε ζηήξημεο ησλ 

λεφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην θάιεζκά ηνπο γηα βνήζεηα, ν άηππνο κέληνξαο 

παξσζείηαη απφ κία εζσηεξηθή ηνπ αλάγθε λα βνεζήζεη ηνλ ζπλάδειθφ ηνπ, λα 

κνηξαζηεί ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ, αληαπνδίδνληαο ηελ βνήζεηα θαη 

ηε ζηήξημε πνπ θαη ν ίδηνο έιαβε ζην μεθίλεκα ηεο πνξείαο ηνπ ή θαιχπηνληαο ην 

θελφ ζηνπο άιινπο πνπ ν ίδηνο έλησζε ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αθεηεξία. ε θάζε 

πεξίπησζε, θαζψο απφ ηελ αλάιεςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ξφινπ δελ θαξπψλεηαη 
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πιηθά νθέιε φπσο θάπνηα αχμεζε ζηηο απνδνρέο, κείσζε σξαξίνπ ή 

πεξηζζφηεξεο άδεηεο, ηα βαζηθά θίλεηξα ηνπ άηππνπ κέληνξα παξακέλνπλ 

εζσηεξηθά θαη εζηθά: ζέιεζε γηα πξνζθνξά θαη γηα ζπλεξγαζία, ζέιεζε γηα ηελ 

πξφνδν ησλ παηδηψλ αιιά θαη ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα. 

 

4.2.3. Ο δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ν ζρνιηθόο Σύκβνπινο σο κέληνξεο 

Οη ζεζκνζεηεκέλνη θνξείο παξνρήο βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο εληφο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ηελ ρξεηάδνληαη, ζχκθσλα 

κε ηελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ Φ.353.1/324/10565/Γ1 Τπνπξγηθή Απφθαζε, 

είλαη εθείλνη ηνπ δηεπζπληή – πξντζηακέλνπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ ζρνιηθνχ 

πκβνχινπ. Ο πξψηνο, βξίζθεηαη θαζεκεξηλά εληφο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ππεξεηεί 

θαη έρεη ηελ άκεζε επνπηεία ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ δεηεκάησλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη, παξέρνληαο ηαπηφρξνλα άκεζε βνήζεηα θαη ζηήξημε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο – κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Ο ζρνιηθφο χκβνπινο, έρνληαο 

ζηελ επνπηεία ηνπ ζπλήζσο ηα ζρνιεία ελφο νιφθιεξνπ λνκνχ, επνκέλσο 

ιηγφηεξν δηαζέζηκν ρξφλν, θαζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ζε δεηήκαηα πεξηζζφηεξν πνιχπινθα θαη ζχλζεηα θαη ζε πεξηπηψζεηο 

πνπ ε ζπλδξνκή ηνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε, ζπλήζσο φρη ζε ηαθηηθφ πιαίζην.  

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ – πεξίπνπ νη 3 ζηνπο 5 – έρνπλ δερηεί 

βνήζεηα θαη ππνζηήξημε απφ ηνπο δηεπζπληέο – πξντζηακέλνπο ησλ ζρνιείσλ 

ηνπο, ηφζν ζε δεκνηηθά ζρνιεία φζν θαη ζε λεπηαγσγεία. Οη πεξηζζφηεξνη 

αλαθέξνπλ φηη έρνπλ ζπλαληήζεη ζηελ πνξεία ηνπο «ππνζηεξηθηηθνχο 

δηεπζπληέο» νη νπνίνη ηνπο βνήζεζαλ λα αληαπεμέιζνπλ. Ζ βνήζεηα πνπ έρνπλ 

παξάζρεη νη δηεπζπληέο θαιχπηεη φιν ην θάζκα ηνπ κεληνξηθνχ ξφινπ: 

ςπρνινγηθή θαη εζηθή ππνζηήξημε, παξνρή πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, παξνρή 

πιηθνχ γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαη επηκφξθσζε, ζπδήηεζε γηα ζπγθεθξηκέλα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη πξνζπαζεί λα επηιχζεη, 

ζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε πεξίπησζε δηελέμεσο κε γνλείο θαη γεληθφηεξε 

αληηκεηψπηζε ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ σο κέινπο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

Δπηπιένλ, αξθεηνί δηεπζπληέο Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζηηο απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο, έρνπλ ιεηηνπξγήζεη σο κέληνξεο ζηηο λεπηαγσγνχο – 
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ζπλήζσο λενδηφξηζηεο – πνπ ππεξέηεζαλ ζηα γεηηνληθά λεπηαγσγεία, 

παξέρνληάο ηνπο θάζε είδνπο ζηήξημε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο: 

«…ηνπ όκνξνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ πνπ ήηαλ καδί κε ην Νεπηαγσγείν, ν 

δηεπζπληήο ηνπ Γεκνηηθνύ. Πνπ εθεί πέξα κε βνήζεζε πάξα πνιύ ζην θνκκάηη ζηηο 

ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο. Δθεί ήηαλ πνπ ήηαλ πνιύ δύζθνιν γηαηί ήκνπλα θαη ζε 

ρσξηό.»(ΡΝ1) 

«Πήγαηλε ν Γηεπζπληήο θαη θξαηνύζε ηα παηδηά κέρξη λα πάσ, κνπ έρεη 

ηύρεη θαη απηό, […] έςαρλε λα βξεη ηα πνηήκαηα λα θάλνπκε 25ε Μαξηίνπ, δελ 

κπνξνύζα λα πάσ θαη πήγε ν Γηεπζπληήο ηνπ Γεκνηηθνύ λα πνύλε ηα πνηήκαηα ηα 

παηδηά ηνπ Νεπηαγσγείνπ […] Πάληα εξρόληνπζαλ θη έιεγαλ «ζα θάλνπκε απηό, 

ζέιεηε λα ‘ξζεηε; Θέιεηο λα θάλνπκε απηό καδί; Θα θάλνπκε απνθξηάηηθα,… ζα 

θάλνπκε ηξαπέδη νη δάζθαινη, έια λα θαο.»(ΖΝ3)  

Αλ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δηεπζπληψλ ππνζηεξίδεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη δε ηνπο λεφηεξνπο, ππήξμαλ θάπνηεο ιίγεο αλαθνξέο 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ δήισζαλ φηη δελ βνεζήζεθαλ απφ ηνπο δηεπζπληέο ηνπο. 

Αληίζεηα, έλησζαλ λα αληηκεησπίδνληαη κε θαρππνςία θαη επηθχιαμε. Οη 

δηεπζπληέο ηνπο, πξνηίκεζαλ λα ηνπο θξαηήζνπλ «ζε απφζηαζε», αληί λα ηνπο 

«αγθαιηάζνπλ» θαη λα ηνπο βνεζήζνπλ λα εληαρζνχλ επθνιφηεξα θαη 

γξεγνξφηεξα ζηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα: 

«…νη δηεπζπληέο πνπ βιέπαλε αλαπιεξσηέο ή θαηλνύξηα, κηθξά έηζη… 

κηθξήο ειηθίαο ζπλαδέιθνπο, ζπκάκαη όηη είραλε πνιύ άγρνο ζην λα πνύλε ηνπο 

θαλόλεο ηνπ ζρνιείνπ, ζην λα μεθαζαξίζνπλε ηα πξάγκαηα θαη ίζσο ήηαλε θαη ιίγν 

πην απζηεξνί θνβνύκελνη όηη δελ γλσξίδνπκε ηνπο θαλόλεο ή όηη δελ…»(Ζ4) 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη 

πνιπδηάζηαηνο, θαζψο, εθηφο απφ ην θνκκάηη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, πεξηιακβάλεη 

θαη ην θνκκάηη ηεο αμηνιφγεζεο, επνκέλσο είλαη δπλαηφλ απηή ε πιεπξά ηνπ 

ξφινπ ηνπ δηεπζπληή λα απνζαξξχλεη κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, λα πξνζθχγνπλ 

ζε απηφλ γηα ζπκβνπιέο. Παξάιιεια, ν δηαζέζηκνο ρξφλνο ελφο δηεπζπληή είλαη 

αξθεηά πεξηνξηζκέλνο, ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ θαζεθφλησλ. Οη παξαπάλσ ιφγνη 

πηζαλφλ λα αηηηνινγνχλ ηελ χπαξμε θάπνηαο «απφζηαζεο» κεηαμχ δηεπζπληή θαη 

εθπαηδεπηηθψλ, ηνπιάρηζηνλ κέζα απφ ηε καηηά ηνπ δηεπζπληή δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ Ρ3: 
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«…πνιιέο θνξέο πνπ έξρνληαη θαη κνπ δεηάλε ζπκβνπιέο, εκέλα σο παιηό 

ζπλάδειθν θαη ιόγσ ηεο ζέζεο κνπ, κε ξσηάλε ζπκβνπιέο, «ηη λα θάλσ εδώ, ηη λα 

θάλσ εθεί», εγώ ηνπο δίλσ, αιιά ν ξόινο κνπ είλαη θαη ιίγν απόκαθξνο ιόγσ 

ζέζεο. Θέισ λα πιεζηάζσ, ζέισ λα κε πιεζηάζνπλε, ίζσο δελ βνεζάεη ν 

ξόινο.»(Ρ3) 

Παξ’ φιεο ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηνπ ξφινπ ησλ δηεπζπληψλ – 

πξντζηακέλσλ, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπο έρεη 

αλαιάβεη ξφιν κέληνξα θάπνηα ζηηγκή ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ πνξεία. ηνλ 

αληίπνδα, νη ζρνιηθνί χκβνπινη – ζεζκφο πνπ πξφζθαηα θαηαξγήζεθε – 

θαίλεηαη φηη δελ αλαιάκβαλαλ ηελ θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ ίδηα 

ζπρλφηεηα. Οη αλαθνξέο εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ θαζνδεγεζεί – βνεζεζεί απφ 

ζρνιηθνχο πκβνχινπο είλαη ζεκαληηθά ιηγφηεξεο, ζε αλαινγία πεξίπνπ έλαο 

ζηνπο ηέζζεξηο. Αλ θαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο Τ.Α. Φ.353.1/324/10565/Γ1, 

ην πεξηερφκελν ηνπ ξφινπ ηνπ ζε αξθεηά ζεκεία ζπλέπηπηε κε ξφιν - κέληνξα γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, εληνχηνηο αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί δελ είραλ θαλ γλσξίζεη ηνπο 

ζρνιηθνχο πκβνχινπο ηεο πεξηνρήο ηνπο, πφζν κάιινλ λα είραλ ιάβεη θάπνην 

είδνο βνήζεηαο ή ζηήξημεο απφ απηνχο. Τπήξμαλ θαη ιίγεο πεξηπηψζεηο φπνπ ε 

έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ζρνιηθφ χκβνπιν, απνδφζεθε ζε αδπλακίεο ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ θαη ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Αθφκε φκσο θαη φηαλ ν χκβνπινο 

δηνξγάλσλε θάπνηα ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο, παξέκελαλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν 

θαη δελ πξφζθεξαλ επί ηεο νπζίαο θάηη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο: 

«…απηό πνπ θνπξάδεη, λα ην πνύκε, είλαη ην κνλόηνλν, απηό ηα ζεκηλάξηα, 

ηα εληειώο ζεσξεηηθά πνπ θάλνπλ ζπλήζσο νη Σύκβνπινη, κπια-κπια-κπια, 

λνκίδσ όηη έρνπλ μεθόςεη πνιύ από ην θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο απηνί θαη ηα 

ζεκηλάξηά ηνπο καο θνπξάδνπλ.» (Υ5) 

 Κάπνηνη εξσηεζέληεο βέβαηα αλαγλψξηζαλ φηη, ζηελ πεξίπησζε ησλ 

πκβνχισλ, ε αλαινγία ηνπο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο επνπηείαο ηνπο 

θαζηζηνχζε εμαηξεηηθά δχζθνιν ην έξγν ηνπο, ηφζν ζηελ ηθαλνπνηεηηθή 

πξνζέγγηζε ηδηαίηεξα ησλ πην απνκαθξπζκέλσλ ζρνιείσλ φζν θαη ζηελ 

δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ζπκβνπιεπηηθήο ζρέζεο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

εξγάδνληαλ ζε απηά. Δηδηθφηεξα νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ ζε θιάδνπο 

εηδηθνηήησλ – κνπζηθήο, πιεξνθνξηθήο, θπζηθήο αγσγήο – ζρνιίαζαλ ηελ 

αλππαξμία ηνπ ζρνιηθνχ πκβνχινπ επί ηεο νπζίαο. Δμέθξαζαλ ξεηά ηελ έιιεηςε 
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θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζεζκνχ, αθφκα θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί είραλ αλάγθε ζπκβνπιψλ θαη επεδίσθαλ ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηελ ζπλεξγαζία καδί ηνπ. πλήζσο ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε 

ηνλ ζρνιηθφ χκβνπιν ηεο εηδηθφηεηαο ήηαλ κία θνξά αλά έηνο, ελίνηε εμ 

απνζηάζεσο θαη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο κε 

ζθνπφ ηελ γεληθφηεξε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ρσξίο λα ππάξρεη 

ζπλέρεηα. Αθφκα φκσο θη φηαλ ππήξρε κηα θάπσο πην ηαθηηθή επηθνηλσλία, ε 

θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παξέκελε ζην ζεσξεηηθφ θνκκάηη θαη δελ άγγηδε 

θαζφινπ ην πξαθηηθφ, θαζηζηψληαο ηελ επί ηεο νπζίαο θελή πεξηερνκέλνπ: 

«…όζα ρξόληα πξνζσπηθά είκαη ζηελ εθπαίδεπζε, (ζ.ζ.12 ρξόληα) δελ έρεη 

ηύρεη πνηέ θαλέλαο, λα κηιήζσ γηα ηελ πιεξνθνξηθή, Σύκβνπιν πιεξνθνξηθήο, 

έρνπκε θάλεη δύν ζπλαληήζεηο on call ζην Skype, κία ζηηο Κπθιάδεο θαη κία δελ 

ζπκάκαη πνύ, πνπ ήηαλ θαζαξά ελεκεξσηηθή. […] Γελ έρσ δεη απηόλ ην ξόιν 

αλζξώπσλ ζηελ εθπαίδεπζε, νη νπνίνη μεπεξλάλε ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη 

λα κπαίλνπλ ιίγν θαη ζην πξαθηηθό θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο. Τν έρσ δεη λα ην 

αγγίδνπλ ηειείσο ζην ζεσξεηηθό ηνπο θνκκάηη.» (Ρ4) 

Έηζη έρνπκε εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζηα ζρνιεία 

γχξσ ζηα δψδεθα ρξφληα, φπσο θάπνηνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο, νη νπνίνη δελ 

έρνπλ ηχρεη παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο ζην έξγν ηνπο, ζχκθσλα κε ηα ζρφιηά 

ηνπο. Σελ αλάγθε ηνπο απηή γηα θαζνδήγεζε ηελ εθθξάδνπλ κε ζαθήλεηα αιιά 

θαη πξνβιεκαηηζκφ γηα ην θαηά πφζν είλαη δπλαηφλ λα κπνξέζεη έλαο 

εθπαηδεπηηθφο εηδηθφηεηαο λα ιάβεη πξαθηηθέο ζπκβνπιέο θαη λα θαζνδεγεζεί 

ζηελ δηδαζθαιία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ. 

 

4.2.4. Εεηήκαηα εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνύ ηνπ κέληνξα 

 Ο ζεζκφο ηνπ κέληνξα, φπσο δηαπηζηψζεθε θαη πξνεγνπκέλσο,  ζεσξείηαη 

ρξήζηκνο απφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα, θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ ζηήξημε ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ηελ 

επηκφξθσζε ησλ κεγαιχηεξσλ. πσο ήηαλ επφκελν, αληίζηνηρα κεγάιε κεξίδα 

ησλ εξσηεζέλησλ, αμηνινγεί ζεηηθά ην ελδερφκελν ηεο ζεζκνζέηεζεο θαη ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ, κε βάζε θάπνηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, θπξίσο φζνλ αθνξά 
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ηελ επηινγή ηνπ κέληνξα θαη ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ζπκβνπιεπφκελν 

εθπαηδεπηηθφ.  

 Ζ επηινγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ζα παίμεη ην ξφιν ηνπ κέληνξα, είλαη ην 

δήηεκα πνπ απαζρνιεί ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ. Θεσξείηαη δχζθνιε ε 

επηινγή θαη πξνβιεκαηίδεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο, θαζψο ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν 

ζα πξέπεη λα είλαη ραξηζκαηηθφ. Καη’ αξράο ζα πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπηηθφο ηεο 

παηδαγσγηθήο επηζηήκεο, δειαδή δάζθαινο ή λεπηαγσγφο, κε ηηο βαζηθέο ηνπ 

ζπνπδέο λα είλαη ζηελ παηδαγσγηθή. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη 

ζρεηηθή επηκφξθσζε πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη απηφλ ηνλ ξφιν. Αθνινχζσο, 

εθηφο απφ ηελ επξπκάζεηα θαη ην ζηέξεν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο επηζηήκεο ηνπ, 

ζα πξέπεη λα έρεη κηα μεθάζαξε θηινζνθηθή θαη εζηθή ζεψξεζε ηεο παηδείαο θαη 

ηεο εθπαίδεπζεο, βάζε ηεο νπνίαο ζα ιεηηνπξγεί θαη ηελ νπνία ζα επηδηψθεη λα 

κεηαδψζεη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχο. Αληίζηνηρα ε πξνζσπηθφηεηά 

ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα ηνπ εμαζθαιίζεη ηελ απνδνρή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, θαζηζηψληαο ηνλ πξψην αλάκεζα ζε ίζνπο: 

«… πξέπεη λα έρεη κηα θνηλή απνδνρή, από όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, 

πξέπεη λα είλαη ν πξώηνο θαη ν θαιύηεξνο αλάκεζα ζε ίζνπο, θαη λα ηνλ 

παξαδέρνληαη όινη νη ππόινηπνη ζπλάδειθνη. Να είλαη δειαδή έλαο δάζθαινο κε 

θεθαιαίν Γ όπσο ιέκε, λα είλαη δάζθαινο ηάμεο θαη όρη ζεσξεηηθόο δάζθαινο, 

ζεσξεηηθόο εθπαηδεπηηθόο θαη, απηό πνπ ζα δηδάζθεη, απηό πνπ ζα θάλεη, ν ιόγνο 

ηνπ, νη πξάμεηο ηνπ, ε θαζεκεξηλόηεηά ηνπ, λα είλαη πξόηππν θαη όρη δήζελ, 

απέλαληη ζηνπο ππόινηπνπο εθπαηδεπηηθνύο.» (Ρ6) 

Ζ δπζθνιία επνκέλσο εληνπίδεηαη θπξίσο ζηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

αλζξψπνπ θαη ζηελ απνδνρή ηνπ απφ ηνπο ππφινηπνπο. Ζ ηνπνζέηεζε 

αθαηάιιεισλ αλζξψπσλ ζε απηή ηε ζέζε, κε άιινπ είδνπο θξηηήξηα, ζεσξείηαη 

φηη καθξνπξφζεζκα ζα νδεγήζεη ζηελ παξαθκή ηνπ ζεζκνχ. Λακβάλνληαο 

βέβαηα ππφςε φηη ζηα ζρνιεία καο ππεξεηνχλ πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη, 

είλαη αξθεηά δχζθνιν έξγν λα βξεζεί έλαο πνπ λα είλαη αξεζηφο θαη απνδεθηφο 

απφ φινπο ηνπο ππφινηπνπο. Δπνκέλσο, ε άπνςε πνπ εθθξάζηεθε φηη ν 

θαζέλαο ζα πξέπεη λα επηιέγεη ηνλ δηθφ ηνπ κέληνξα, έλαλ άλζξσπν πνπ ηνλ 

εκπηζηεχεηαη θαη πνπ ηαηξηάδνπλ, ίζσο λα δίλεη ηελ ιχζε ζην ζέκα ηεο επηινγήο: 

«…ζα πξέπεη όπσο ζνπ είπα, λα είλαη ραξηζκαηηθόο άλζξσπνο, δειαδή 

δελ λνκίδσ όηη έρεη λα θάλεη θαη κε ηα πηπρία θαη απηά. Γελ μέξσ πώο ζα 
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κπνξνύζε λα γίλεη ε επηινγή, κνπ θαίλεηαη δύζθνιν...[…] βιέπσ θαη πνιιέο 

θνξέο εδώ θαη κε ηνλ Σύκβνπιν ή θάπνηνλ πνπ καο ιέεη πνπ αληηδξνύκε, πάκε λα 

αληηδξάζνπκε αο πνύκε. Θέινπκε λα θάλνπκε απηό πνπ ζέινπκε εκείο, πξέπεη, 

δελ μέξσ ίζσο, όηαλ εθεί πνπ επηιέγνπκε κόλνη καο, απηό καο αξέζεη πεξηζζόηεξν 

θαη απηό λα αθνινπζνύκε.» (Λ1) 

Σν επφκελν δήηεκα πνπ απαζρφιεζε αξθεηά ηνπο εξσηεζέληεο ήηαλ ην 

πιαίζην ζπλεξγαζίαο ηνπ κέληνξα θαη ηνπ θαζνδεγνχκελνπ, επηθεληξψλνληαο ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο θπξίσο ζηνλ ηξφπν παξνρήο ζπκβνχιεπζεο θαη ππνζηήξημεο, 

αιιά θαη ζηελ ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ απηψλ ησλ αλζξψπσλ. ζνλ 

αθνξά ην πξψην ζθέινο, θάπνηνη ηνλ ηνπνζεηνχλ κέζα ζηελ ηάμε, καδί κε έλαλ, 

δχν ή θαη ιίγν πεξηζζφηεξνπο αξράξηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φπνπ ζα ηνπο 

θαζνδεγεί ζηνλ ηξφπν πνπ ζα πξνζεγγίδνπλ ηα δηάθνξα δηδαθηηθά αληηθείκελα – 

γιψζζα, καζεκαηηθά θαη ινηπά. ε απηήλ ηε θάζε ν λένο εθπαηδεπηηθφο δελ ζα 

δηδάζθεη κφλνο ηνπ, αιιά ζα παξαθνινπζεί θαηά θχξην ιφγν ηνλ κέληνξά ηνπ λα 

δηδάζθεη θαη ζα παξαθνινπζείηαη απφ εθείλνλ ζηηο δηθέο ηνπ πξνζπάζεηεο, 

δίλνληαο ηελ εηθφλα πεξηζζφηεξν κηαο «ζπλδηδαζθαιίαο». ην ηέινο κηαο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ – πξνηείλεηαη πεξίπνπ έλαο κήλαο, ζα αλαιακβάλεη πιένλ 

κφλνο ηνπ ηελ ηάμε σο ν βαζηθφο δάζθαινο, ελψ ζα ζπλερίδεη λα ηνλ 

παξαθνινπζεί ν κέληνξάο ηνπ θαη λα ηνλ θαζνδεγεί, είηε ζε ηαθηηθή βάζε, είηε 

φπνηε ην δεηήζεη ν ζπκβνπιεπφκελνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν λένο εθπαηδεπηηθφο 

δελ πέθηεη «ζηα βαζηά». ζνλ αθνξά ζε κεγαιχηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε 

ηνπνζέηεζε ηνπ κέληνξα εληφο ηεο ηάμεο γηα έλα ζρεηηθά κηθξφ δηάζηεκα, ζα 

θαιχπηεη ηελ αλάγθε παξνρήο πξαθηηθψλ ζπκβνπιψλ εληφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πιαηζίνπ, ην νπνίν είλαη ζε θάζε πεξίπησζε ην δεηνχκελν, πξνθεηκέλνπ λα 

βνεζεζεί νπζηαζηηθά ν εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο. Ζ θαζνδήγεζε ζα είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ πξαθηηθή πιεπξά ηνπ ζέκαηνο θαη κπνξεί λα αθνξά 

δηδαθηηθή κεζνδνινγία, θαηλνηφκεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, δηαρείξηζε παηδηψλ ή 

νπνηαδήπνηε άιιε αλάγθε εθθξάδεηαη, ηδσκέλε κέζα απφ ην πξίζκα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ: 

«…(ν κέληνξαο) δελ κπνξεί λα μέξεη νύηε ηε δπλακηθή ηεο ηάμεο νύηε ηη 

αληηκεησπίδεηο θάζε κέξα, δειαδή αλ δελ είλαη απηόο εθεί ν ίδηνο λα έξζεη κηα 

εβδνκάδα, λα δεη πώο γίλνληαη ηα πξάγκαηα γηα ην ν,ηηδήπνηε ρξεηαζηεί εγώ λα 

έρσ… βνήζεηα ή λα ππάξρεη θάπνην ζέκα, ό,ηη θαη λα ζνπ πεη ν άιινο πνπ 
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έξρεηαη απ’ έμω… δειαδή ζεσξεηηθά κπνξώ λα ζνπ δώζσ θη εγώ πνιύ σξαίεο 

ζπκβνπιέο. Αιιά ην πώο ην δεη ν θαζέλαο είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθό.» (ΖΝ3) 

Ζ ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπ κέληνξα θαη ηνπ θαζνδεγνχκελνπ, 

ζθηαγξαθείηαη ηθαλνπνηεηηθά κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ, θαζψο 

θαη ηα νθέιε ηεο ζρέζεο απηήο θαη γηα ηνπο δχν. Δίηε κε ιαθσληθφ ηξφπν σο 

«ακθίδξνκε γλώζε γηα όιεο ηηο ειηθίεο» (Υ6) είηε κε πεξηζζφηεξα ιφγηα, 

θαζίζηαηαη ζαθέο φηη απφ απηήλ ηε ζπλεξγαζία, δελ σθειείηαη κφλν ν λεφηεξνο 

εθπαηδεπηηθφο αιιά θαη ν κέληνξαο. Αλαπηχζζνληαο νη δχν απηνί άλζξσπνη κηα 

πεξηζζφηεξν πξνζσπηθή ζρέζε, κε εκπηζηνζχλε θαη εγγχηεηα, δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα θαη ζηνπο δχν λα αιιεινζπκπιεξσζνχλ θαη λα αιιεινδηνξζσζνχλ, 

εθφζνλ ε ζρέζε ηνπο βέβαηα βαζίδεηαη ζε ακνηβαίν ζεβαζκφ θαη θαηαλφεζε. 

Μέζα απφ απηήλ ηελ αιιειεπίδξαζε, βειηηψλνληαη θαη νη δχν, φρη κφλν σο 

εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη σο άλζξσπνη: 

«… ν κέληνξαο, λα ζέβεηαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο, θαη λα 

αλαγλωξίδεη ηηο αδπλακίεο ηνπ κεληνξεπόκελνπ, θαη ν κεληνξεπόκελνο, λα έρεη 

αλνηθηά απηηά θαη όιεο ηνπ ηηο αηζζήζεηο λα κπνξεί λα πάξεη ηα ζεηηθά ζηνηρεία 

πνπ απηόο πηζηεύεη από ηνλ κέληνξά ηνπ. Γηαηί ζίγνπξα ν κέληνξαο είλαη έλαο 

άλζξσπνο, θαη ζα έρεη θη απηόο ηηο αδπλακίεο ηνπ, θαη δελ κπνξεί ηα πάληα λα 

είλαη ζσζηά, αιιά είκαη ηεο ινγηθήο ηνπ «ν έηεξνο εμ εηέξνπ ζνθόο» (ζ.ζ. ν έλαο 

γίλεηαη ζνθόο κέζα από ηνλ άιινλ) έηζη ινηπόλ, ζε απηήλ ηελ αιιεινεπίδξαζε θαη 

νη δύν ζα βγνπλ σθειεκέλνη.» (Ρ6) 

Μέζα απφ ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ θαη ηελ θαηαλφεζε, θαη πάληα κε θαιή 

πξναίξεζε, ε ζρέζε ελδπλακψλεηαη θαη θαζίζηαηαη επηκνξθσηηθή θαη επσθειήο 

θαη γηα ηνπο δχν, γηα φζν ρξφλν είλαη απαξαίηεηε. Κάπνηα ζηηγκή ε ζρέζε απηή 

ζα νινθιεξψζεη ηνλ θχθιν ηεο θαη ηφηε ζα πξνρσξήζνπλ ζην επφκελν ζηάδην, 

έρνληαο «θεξδίζεη» ν θαζέλαο απηφ πνπ ρξεηαδφηαλ απφ ηελ κεηαμχ ηνπο 

αιιειεπίδξαζε. Απηφ πνπ πηζαλφλ λα ρξεηάδεηαη θαηά ηελ έλαξμε απηήο ηεο 

ζρέζεο, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη επνηθνδνκεηηθά, είλαη θάπνηνπ είδνπο 

εθπαίδεπζε, 

«…ώζηε λα μέξνπλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο, ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο θαη πνύ ζα 

ζηακαηά ν έλαο θαη πνύ ζα αξρίδεη ν άιινο.» (Ρ6) 



 
 96 

Σα φξηα απηήο ηεο ζρέζεο, ζα πξέπεη λα είλαη ζαθή, πξνθεηκέλνπ λα 

εθθηλήζεη απηή ε ζπλεξγαζία. Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ αλαιακβάλεη ξφιν κέληνξα 

σο βαζηθή επηδίσμε έρεη λα δείμεη ην δξφκν ζηνλ λέν εθπαηδεπηηθφ, κε ηελ 

εκπεηξία ηνπ θαη ην παξάδεηγκά ηνπ, κε ηνλ ηξφπν πνπ κηιάεη γηα ην αληηθείκελφ 

ηνπ, ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, ηα παηδηά ηεο ηάμεο ηνπ, βνεζψληαο ηνλ λέν 

εθπαηδεπηηθφ λα εκπλεπζηεί θαη παξάιιεια παξέρνληάο ηνπ ηνλ απαξαίηεην 

«ρψξν», ψζηε λα εθθξαζηεί θαη εθείλνο, κε ηε δηθή ηνπ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηηο 

γλψζεηο πνπ ήδε έρεη. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν αξράξηνο εθπαηδεπηηθφο, ζα πξέπεη 

λα έρεη ηελ δηάζεζε λα δερηεί ππνζηήξημε θαη ζπκβνπιέο, λα κελ απνξξίπηεη 

ηπρφλ αξλεηηθά ζρφιηα αιιά λα ηα επεμεξγάδεηαη θξηηηθά, θαζψο θαη λα θαηαβάιεη 

ηελ απαηηνχκελε πξνζπάζεηα λα πξνρσξήζεη ν ίδηνο πάλσ ζην δξφκν πνπ ηνπ 

δείρλεη ν κέληνξαο. Απηφ ην θνκκάηη ηνπ ξφινπ ηνπ πξσηφπεηξνπ εθπαηδεπηηθνχ 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα δηαζαθεληζηεί, θαζψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

πξνζπάζεηαο ζα γίλεη απφ απηφλ. Καη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δηαζαθεληζηεί 

θαζψο έλα βαζηθφ ζηνηρείν πνπ αλαθέξεηαη απφ κεγάιε κεξίδα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ κέληνξα. Θα πξέπεη λα είλαη πάληα 

δηαζέζηκνο λα ππνζηεξίμεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, «θαη δηδαθηηθά, θαη δηνηθεηηθά, θαη 

παηδαγσγηθά θαη αλζξσπίλσο.» (Ρ3) Σν λα είλαη φκσο δηαζέζηκνο λα ππνζηεξίμεη 

θαη λα βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπφκελφ ηνπ, δελ είλαη ζπλψλπκν ηνπ λα θαηαβάιεη 

απηφο ηελ πξνζπάζεηα γηα εθείλνλ. ε θάζε πεξίπησζε, ν ξφινο ηνπ κέληνξα ζα 

πξέπεη λα παξακέλεη ζπκβνπιεπηηθφο θαη ππνζηεξηθηηθφο, λα κελ εκπνδίδεη λα 

γίλνληαη πξάγκαηα, νχηε λα κεηεμειηρζεί ζε έλαλ ηεξαξρηθφ ξφιν φπνπ ν κέληνξαο 

ζα είλαη ην αθεληηθφ θαη ν λένο εθπαηδεπηηθφο ν εξγαδφκελνο. Δπηπιένλ, κεξίδα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνλίδεη ηελ κε αμηνινγηθή δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ κέληνξα. 

Θεσξεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ζπλαίλεζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ, ηελ απνπζία 

θάζε είδνπο αμηνινγηθήο πξνζπάζεηαο απφ κέξνπο ηνπ: 

«Γελ ζα έπξεπε λα εκπιέθεηαη κε ηελ αμηνιόγεζε, λα έρεη κόλν 

ζπκβνπιεπηηθό ξόιν.» (ΛΝ2) 

Σν ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε πηζαλφηεηα εθαξκνγήο 

ηεο κέζα απφ ηνπο ππάξρνληεο ή λένπο ζεζκνχο, ζπλερίδεη λα απαζρνιεί ηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Μεξίδα ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί ηελ ζεζκηθή εθαξκνγή 

ηνπ κέληνξα απίζαλε, αλ θαη σθέιηκε, θαζψο είλαη νηθνλνκηθά αζχκθνξν γηα ην 

θξάηνο, λα ζπλδηδάζθνπλ δχν εθπαηδεπηηθνί ζε κία ηάμε, αλεβάδνληαο ην 
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εθπαηδεπηηθφ θφζηνο. Γελ έιεηςαλ θη εθείλνη πνπ ζεσξνχλ ην ζεζκφ λαη κελ 

ρξήζηκν, αιιά ηαπηφρξνλα πεξηηηφ ή ππεξβνιηθφ ζην λα εθαξκνζηεί, θπξίσο ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ έρεη αλαπηχμεη πνιχ θαιή 

ζπλεξγαζία θαη κπνξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί λα αιιεινυπνζηεξίδνληαη, θαζψο θαη 

φπνπ ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ αλαιακβάλεη θαη απηφλ ην ξφιν. Σέινο, 

εθθξάζηεθε θαη ε άπνςε φηη ν ζεζκφο ηνπ κέληνξα είλαη δεπηεξεπνχζεο 

ζεκαζίαο ζηελ επνρή καο, θαη φηη απηφ πνπ ρξεηάδεηαη άκεζα ην εθπαηδεπηηθφ καο 

ζχζηεκα είλαη ε ηνπνζέηεζε ζηα ζρνιεία ςπρνιφγσλ, νη νπνίνη ζα είλαη ζε ζέζε 

λα ζηεξίμνπλ ηφζν ηα παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζηηο κεηαβαιιφκελεο 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, φζν θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

δπζθνιεχνληαη λα δηαρεηξηζηνχλ δχζθνιεο θαηαζηάζεηο: 

«…λνκίδσ όηη πξαγκαηηθά, έηζη όπσο είλαη δνκεκέλε ε θνηλσλία απηή ηε 

ζηηγκή, έλαο ςπρνιόγνο είλαη απαξαίηεηνο ζην ζρνιείν. Κπξίσο γηα ηα παηδηά, θαη 

θαηά δεύηεξν ιόγν γηα εθπαηδεπηηθνύο, λαη, ζε πεξίπησζε πνπ δνξίδνληαη.» (Ρ4) 

θαηεγνξία 
5 

ππνθαηεγνξία 5.1 ππνθαηεγνξία 5.1.1. Ν ππνθαηεγνξία 
5.1.1.1. 

Δθθξάζεηο πνπ 
ρξεζηκνπνίεζαλ 

 Σα θξηηήξηα 
επηινγήο 

Υαξαθηεξηζηηθά  ηνπ 
κέληνξα 
 
 
 
 

9 Πξνζσπηθόηεηα 
Δθπαίδεπζε   
Γλώζεηο  
 

Λίγν κε αλεζπρεί ν ηξόπνο 
επηινγήο ελόο ηέηνηνπ 
αλζξώπνπ, πνηνο ζα ήηαλε, 
πξνϋπνζέηεη θαη θάπνηα 
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 
ραξαθηήξα, πέξα από γλώζεηο 
πνπ, ζα έπξεπε λα ηα έρεη απηόο 
ν άλζξσπνο. 

Εεηήκαηα 
εθαξκνγήο 
ηνπ 
ζεζκνύ 
ηνπ 
κέληνξα 

Αιιειεπηδξάζεηο 
θαη ζρέζεηο εληόο 
ζρνιείνπ 

Πξόηππν – απνδνρή 
Αιιαγή λννηξνπίαο 
Πξνλόκηα πνπ ζα έρεη ν 
κέληνξαο  
Γπλαηόηεηα επηινγήο 
κέληνξα ν θάζε 
εθπαηδεπηηθόο 
Πξόθιεζε άγρνπο 

9 
4 
 

2 
 
 

2 
2 

 Πξέπεη ν άιινο λα ζην βγάιεη 
απηό ην ζπλαίζζεκα. Καη λα ζεο 
λα ηνλ αθνύζεηο θαη λα ηνλ 
κηκεζείο γηαηί, θακηά θνξά 
ηείλνπκε λα αληηδξνύκε ζε απηά 
πνπ καο ιέλε νη άιινη λα 
θάλνκε. 

 Εεηήκαηα 
πιαηζίνπ 

Σξόπνο παξνρήο 
ζπκβνύιεπζεο 
 
 
 
 
 

Υξεζηκόηεηα  

Αιιαγή δνκήο ζρνιείνπ 

 
14 
 
 
 
 
 

3 

2 

Όρη αμηνιόγεζε 
αθή όξηα  
Σαίξηαζκα ησλ δύν 
Παξαθνινπζήζεηο - 
ζπλδηδαζθαιίεο  
Αλάπηπμε ζρέζεο 
πρλόηεηα επαθήο 

Γελ ζα έπξεπε λα εκπιέθεηαη κε 
ηελ αμηνιόγεζε, λα έρεη κόλν 
ζπκβνπιεπηηθό ξόιν. 

Πίλαθαο 9: Εεηήκαηα εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνύ ηνπ κέληνξα 
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Αλ θαη ζπγθξηηηθά ήηαλ πνιχ ιηγφηεξεο, ππήξμαλ θαη απφςεηο ελαληίνλ ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηνπ κέληνξα. Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα επηρεηξήκαηα ήηαλ 

φηη ζα δεκηνπξγνχζε εληάζεηο θαη δηαθσλίεο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ 

ζρνιείσλ. Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη νπζηαζηηθά λα βνεζήζεη ν κέληνξαο, ζα είρε 

ιηγφηεξεο ή θαζφινπ ψξεο δηδαζθαιίαο, επνκέλσο ζα δεκηνπξγνχληαλ 

πξνβιήκαηα ζηελ επηπιένλ θαηαλνκή σξψλ θαη ηάμεσλ. Απηφκαηα ζα 

ππξνδνηνχληαλ εληάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ηνπ πξνζψπνπ, ηνπιάρηζηνλ 

ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ πιιφγσλ φπνπ ε επηινγή δελ ζα ήηαλ μεθάζαξε, θαζψο 

θαη αληαγσληζκνί, νη νπνίνη ζα δπλακίηηδαλ ην θιίκα εληφο ηνπ πιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ, θαηαιήγνληαο ζην ηέινο ζηελ απαμίσζε ηφζν ηνπ επηιεγκέλνπ γηα 

ηε ζέζε εθπαηδεπηηθνχ φζν θαη ηνπ ζεζκνχ. Παξάιιεια, ε κφληκε ηνπνζέηεζε 

ηνπ κέληνξα εληφο ηνπ ζρνιείνπ, ζα δεκηνπξγνχζε πξφζζεην άγρνο θαη πίεζε, 

ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο κηθξήο κεξίδαο εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη 

ζα δπζθνιεπφληνπζαλ λα απνδψζνπλ, ληψζνληαο φηη ππάξρεη θάπνηνο πνπ ηνπο 

επηβιέπεη. χκθσλα κε απηνχο, ε δηαηήξεζε ηνπ ξφινπ ηνπ κέληνξα ζε έλα 

άηππν πιαίζην, φπνηε ππάξρεη αλάγθε θαη ζε έλα κηθξφ εχξνο θιίκαθαο, ζα 

πξφζθεξε πεξηζζφηεξα νθέιε θαη ζα δεκηνπξγνχζε ιηγφηεξα δεηήκαηα, ζε ζρέζε 

κε ηελ ζεζκηθή εθαξκνγή ηνπ.  

 

4.3. Σπλεξγαηηθή Μάζεζε (Peer learning) 

Ζ θαζεκεξηλή αιιειεπίδξαζε ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, 

νδεγεί ζε κία άηππε αιιά νπζηαζηηθή επηκφξθσζε θαη εμέιημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Ο φξνο επηκφξθσζε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, δελ ελλνεί κηα 

νξγαλσκέλε δηαδηθαζία, κέζσ ηνπ ηξίπηπρνπ επηκνξθσηήο -εθπαηδεπηηθφ πιηθφ - 

επηκνξθνχκελνο, αιιά πεξηζζφηεξν ηηο επθαηξίεο κάζεζεο πνπ ζπλαληά ν 

εθπαηδεπηηθφο θαζεκεξηλά κέζα ζην επαγγεικαηηθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη νη νπνίεο, 

κέζα απφ θξηηηθή ζεψξεζε, εθαξκνγή ζηελ πξάμε θαη αλαζηνραζκφ, ηνλ 

βνεζνχλ λα εμειηρζεί. εκαληηθφ ξφιν ζε απηήλ ηελ πνξεία, ζχκθσλα κε ηα 

δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, παίδνπλ νη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε ελφο απφ απηνχο. Μεγάιεο επίζεο 

ζεκαζίαο ζηελ γεληθφηεξε εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, είλαη ν ξφινο ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη, νη νπνίεο 

επεξεάδνληαη φρη κφλν απφ ηα πξφζσπα αιιά θαη απφ ηνλ παξάγνληα ρξφλν. 
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ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη αλαθνξά ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο, 

θαζψο θαη ζηελ παξαθνινχζεζε δηδαζθαιηψλ σο επηκνξθσηηθή κέζνδν θαη ηελ 

δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο.  

 

4.3.1. Ζ ζπλεξγαζία σο παξάγνληαο εμέιημεο θαη ν ξόινο ηεο πξνζσπηθόηεηαο 

Καζεκεξηλά ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, δίλνληαη πνιιέο επθαηξίεο 

ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινβνήζεηαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίεο 

καθξνπξφζεζκα ηνπο βνεζνχλ λα επηκνξθσζνχλ θαη λα εμειηρζνχλ 

επαγγεικαηηθά, πάληα κέζα ζε έλα πιαίζην αιιειεπίδξαζεο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ 

εξσηεζέλησλ έρεη ζεηηθή άπνςε γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη ηηο 

επηδηψθεη, αλαγλσξίδνληαο ηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη απφ απηέο. Ο πην 

ζπλεζηζκέλνο θαη απιφο ηξφπνο ζπλεξγαζίαο πνπ αλαθέξζεθε απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο, είλαη κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο ζπδήηεζεο ζηα θελά θαη ην 

δηάιεηκκα, φπνπ κπνξνχλ λα αληαιιάζνπλ ηδέεο, απφςεηο θαη εκπεηξίεο γηα 

ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ είηε ηνπο δπζθνιεχνπλ, φπσο γηα παξάδεηγκα 

δηδαθηηθήο θχζεσο, πιηθνχ, ή αθφκα θαη γηα ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζηελ ηάμε ηνπο. Αθνχγνληαο ηε γλψκε θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπο, δνθηκάδνπλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ησλ 

θαηαζηάζεσλ, νδεγνχκελνη ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα: 

«Κεξδίδεηο κηιώληαο κε ζπλαδέιθνπο ηελ εκπεηξία ηνπ αλζξώπνπ πνπ 

βξίζθεηαη ελδερνκέλσο ζην ίδην ζρνιηθό πεξηβάιινλ πνιιά ρξόληα, νπόηε έρεη 

θαιύηεξε γλώζε ησλ θαηαζηάζεσλ, έλα απηό, θαη έρεη, εηδηθά νη παιηόηεξνη έρνπλ 

αληηκεησπίζεη πεξηζζόηεξεο θύζεο πξνβιήκαηα, πνπ σο λεόηεξνο δελ έρεη ηύρεη 

λα ηα δεηο, νπόηε, αθνύο κηα δεύηεξε γλώκε, θαη ηελ πξνζαξκόδεηο ζηνλ δηθό ζνπ 

ηξόπν θαη αλαιόγσο ηελ εθαξκόδεηο αο πνύκε έηζη όπσο ζνπ ηαηξηάδεη.» (Ρ4) 

Οη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηεο ίδηαο ηάμεο ή ησλ ηκεκάησλ ελφο 

λεπηαγσγείνπ, ηα νπνία αθνινπζνχλ θνηλφ πξφγξακκα θαη χιε, είλαη κία 

επηπιένλ επθαηξία ζχκθσλα κε ηνπο εξσηεζέληεο γηα αληαιιαγή γλψζεσλ θαη 

εκπεηξηψλ. Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο θέξλεη θαη αληαιιάζζεη πιηθφ, ηδέεο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο, κε απνηέιεζκα ηελ βειηίσζε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 

δηαδηθαζία: 
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«…ε κηα βνεζάεη ηελ άιιε. Ζ κία ηα θαηαθέξλεη θαιά παξάδεηγκα ζηνλ 

εηθαζηηθό ηνκέα, νπόηε ζα βξεη ηδέεο θαη ζα πξνηείλεη θαηαζθεπέο αο πνύκε ηηο 

νπνίεο ζα ηηο πάξνπλ θαη νη άιιεο δύν. Ζ άιιε είλαη πνιύ θαιή ζηελ παξάδνζε, 

ζην ηξαγνύδη, καο θέξλεη πιηθό ην νπνίν ην πεξλάκε θαη νη ππόινηπεο ζηελ ηάμε 

καο. Κάπσο έηζη λνκίδσ. Έηζη λνκίδσ όηη ιεηηνπξγεί, ηνπιάρηζηνλ ην λεπηαγσγείν 

θαη όπνπ ππάξρεη θαιή ζπλεξγαζία.» (ΖΝ1) 

ε έλα επφκελν επίπεδν, αλ θαη ιηγφηεξν ζπρλά, νη ζπλεξγαζίεο 

πξνρσξνχλ ζε ζπλέξγεηεο. Δθπαηδεπηηθνί δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ θαη ηάμεσλ, 

αιιά θαη δηαθνξεηηθψλ ζρνιείσλ θακηά θνξά, ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε 

ελφο θνηλνχ απνηειέζκαηνο φπσο γηα παξάδεηγκα ζπλδηνξγάλσζε γηνξηψλ, 

εθδειψζεσλ, εθδξνκψλ, θνηλψλ δξάζεσλ, επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ. Μέζα 

ζε απηφ ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο, πξνθχπηνπλ πνιιαπιά νθέιε γηα φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο, θαη φζνλ αθνξά ηηο λέεο γλψζεηο, ηηο κεζφδνπο, ηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο, ηηο ηδέεο θαη ηελ πινπνίεζή ηνπο αιιά θαη ζην θνκκάηη ηεο βειηίσζεο 

γεληθφηεξα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο: 

«…καζαίλσ θαηλνύξηα πξάγκαηα πνπ δελ έρσ γλσξίζεη κέρξη ηώξα, π.ρ. 

ηε ξνκπνηηθή, ή θάηη θαηλνύξην πνπ έρεη πξνθύςεη, ζην λα κπνξώ λα κπσ θη εγώ 

κέζα ζε απηό ην πεξηβάιινλ, λα θαηαιάβσ ηη γίλεηαη θαη θάπνηα ζηηγκή ίζσο λα 

θαλώ θαη ρξήζηκνο σο εθπαηδεπηηθόο…» (Ρ7) 

«Καη κόλν αο πνύκε πνπ ζα θάλεηο κία γηνξηή, εγώ πνπ είκαη ζε πέληε 

ζρνιεία θαη έρσ θάλεη πέληε δηαθνξεηηθέο γηνξηέο γηα ην ηέινο, ελώ δελ είκαη 

ππνρξεσκέλε λα αζρνιεζώ κε θακία αο πνύκε, έρσ πάξεη θη έρσ δώζεη 

πξάγκαηα. Γειαδή θη έρσ ςάμεη γηα αληηθείκελα, εδώ αο πνύκε θάλαλε ηε 

δηαηξνθή ε πξώηε, ζα έπξεπε λα αζρνιεζώ, λα δσ ηη γίλεηαη κε ηε κνπζηθή θαη ηε 

δηαηξνθή ή ηη ππάξρεη πάλσ ζε απηό, πώο ζα κπνξνύζα λα πξνζαξκόζσ 

δηάθνξα άιια ηξαγνύδηα…» (Υ6) 

Αλάκεζα ζηηο κεζφδνπο ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινεπηκφξθσζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αλ θαη ζε κηθξφηεξε ζρεηηθά 

ζπρλφηεηα, βξίζθεηαη εθείλε ηεο παξαθνινχζεζεο δηδαζθαιηψλ. Σελ ψξα πνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο θάλεη ην κάζεκά ηνπ, ππάξρνπλ κέζα ζηελ ηάμε θαη άιινη 

εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη ηνλ παξαθνινπζνχλ. αλ πξαθηηθή δελ είλαη θαηλνχξηα 

νχηε ζπάληα. πκβαίλεη ζε θαζεκεξηλή βάζε ζηηο ηάμεηο φπνπ ππάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ εθπαηδεπηηθνχο παξάιιειεο 
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ζηήξημεο, φπνπ ν έλαο δηδάζθεη θαη ν άιινο βνεζάεη ην παηδί. Πέξα απφ απηήλ 

ηελ ππνρξεσηηθή ζπλζήθε, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζχκθσλα κε ηα ζρφιηα ησλ 

εξσηεζέλησλ φπνπ θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί κπαίλνπλ λα δηδάμνπλ ζε ηάμεηο 

ζπλαδέιθσλ ηνπο έλα λέν αληηθείκελν, λέεο κεζφδνπο πξνζέγγηζεο θαη 

δηδαζθαιίαο, ελψ ηαπηφρξνλα παξαθνινπζνχληαη απφ εθείλνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

δνπλ ζηελ πξάμε πψο εθαξκφδνληαη νη λέεο κέζνδνη θαη πξαθηηθέο. Τπάξρνπλ 

αθφκα θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ έλαο λένο εθπαηδεπηηθφο δήηεζε απφ ζπλάδειθφ 

ηνπ λα κπεη ζηελ ηάμε θαη λα παξαθνινπζήζεη ην κάζεκά ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα δεη 

πξαθηηθά πψο δηαρεηξίδεηαη ην ρξφλν θαη πψο πεηζαξρεί ηα παηδηά: 

«…δήηεζα λα κπσ ζηελ ηάμε ηνπο γηα λα δσ ηη θάλνπλε γηαηί κνπ θίλεζε ην 

ελδηαθέξνλ θάηη πνπ είδα πνπ θηηάμαλε ή πνπ νξγαλώζαλε θαη αληίζηνηρα θη εγώ, 

έρσ κπεη ζε ηάμεηο ζπλαδέιθσλ γηα λα δείμσ θάηη πνπ έρσ θάλεη, έλα ηξόπν 

δηδαζθαιίαο, έλα ζεαηξηθό παηρλίδη, θάηη πνπ κπνξεί λα κελ ην ήμεξε ν 

ζπλάδειθνο.»  (Ζ4) 

«…κε άθεζε θαη’ αξρήλ λα παξαθνινπζώ ην κάζεκά ηεο, θη έρσ 

παξαθνινπζήζεη βέβαηα θαη αιινλώλ […] απηό ήηαλ δειαδή πνιύ ζεκαληηθό λα 

παξαθνινπζήζσ θαη λα δσ πώο βάδεη ηα παηδηά ζε κηα ηάμε, πώο ην δνκεί ην 

κάζεκα αο πνύκε. Καη απηό, κνπ άξεζε θαη θάπνηα πξάγκαηα ηα πηνζέηεζα.» (Λ1) 

ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ θαη 

ηδεψλ, πνπ νδεγνχλ ζηελ άηππε αιιά νπζηαζηηθή επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θπξίσο ζε πξαθηηθφ επίπεδν, ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη νη 

πεξηζζφηεξν νξγαλσκέλεο επηκνξθψζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα ιάβνπλ κέξνο 

εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ή ησλ ζρνιείσλ κηαο πεξηνρήο. Αλ θαη ζπάληεο, 

ππήξμαλ πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη, έρνληαο ιάβεη κηα εμεηδίθεπζε ζε 

θάπνην αληηθείκελν, νξγάλσζαλ ζε ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο ηνπο, 

επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο ζε ζρνιεία ηεο πεξηνρήο ηνπο γηα ηελ κεηάδνζε θαη 

δηάρπζε απηψλ ησλ γλψζεσλ ζηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα: 

«… ππήξμε εθπαηδεπηηθόο ν νπνίνο έθαλε έλα ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα. 

Τέινο ηνπ ρξόλνπ, κάδεςε ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνύο, ρσξίο λα είλαη 

επηκνξθωηήο. Απιά ήμεξε λα θάλεη θάηη θαιά. Μάδεςε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη 

ηνπο είπε «εγώ μέξσ απηό. Να ην» θαη ην παξνπζίαζε. Καη άιιεο θνξέο έρεη γίλεη 

θαη κε επηηπρία. Με ππνινγηζηέο, κε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα…» (Ρ3) 
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Καηεγνξία 6 ππνθαηεγνξία 6.1 Ν Δθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ 

 Καζεκεξηλή 
ζπδήηεζε ζηα 
δηαιείκκαηα 

29 Κεξδίδεηο κηιώληαο κε ζπλαδέιθνπο ηελ εκπεηξία ηνπ αλζξώπνπ πνπ 
βξίζθεηαη ελδερνκέλσο ζην ίδην ζρνιηθό πεξηβάιινλ πνιιά ρξόληα, νπόηε 
έρεη θαιύηεξε γλώζε ησλ θαηαζηάζεσλ,[…] εηδηθά νη παιηόηεξνη έρνπλ 
αληηκεησπίζεη πεξηζζόηεξεο θύζεο πξνβιήκαηα, πνπ σο λεόηεξνο δελ έρεη 
ηύρεη λα ηα δεηο, νπόηε, αθνύο κηα δεύηεξε γλώκε, θαη ηελ πξνζαξκόδεηο 
ζηνλ δηθό ζνπ ηξόπν θαη αλαιόγσο ηελ εθαξκόδεηο αο πνύκε έηζη όπσο ζνπ 
ηαηξηάδεη. 

πλεξγαζίεο πλεξγαζίεο 
κεηαμύ ηκεκάησλ 
θαη εθπαηδεπηηθώλ 

14 Η κηα βνεζάεη ηελ άιιε. Η κία ηα θαηαθέξλεη θαιά παξάδεηγκα ζηνλ 
εηθαζηηθό ηνκέα, νπόηε ζα βξεη ηδέεο θαη ζα πξνηείλεη θαηαζθεπέο αο πνύκε 
ηηο νπνίεο ζα ηηο πάξνπλ θαη νη άιιεο δύν. Η άιιε είλαη πνιύ θαιή ζηελ 
παξάδνζε, ζην ηξαγνύδη, καο θέξλεη πιηθό ην νπνίν ην πεξλάκε θαη νη 
ππόινηπεο ζηελ ηάμε καο. Κάπσο έηζη λνκίδσ. Έηζη λνκίδσ όηη ιεηηνπξγεί, 
ηνπιάρηζηνλ ην λεπηαγσγείν θαη όπνπ ππάξρεη θαιή ζπλεξγαζία. 

 πλέξγεηεο  8 Μαζαίλσ θαηλνύξηα πξάγκαηα πνπ δελ έρσ γλσξίζεη κέρξη ηώξα, π.ρ. ηε 
ξνκπνηηθή, ή θάηη θαηλνύξην πνπ έρεη πξνθύςεη, ζην λα κπνξώ λα κπσ θη 
εγώ κέζα ζε απηό ην πεξηβάιινλ, λα θαηαιάβσ ηη γίλεηαη θαη θάπνηα ζηηγκή 
ίζσο λα θαλώ θαη ρξήζηκνο σο εθπαηδεπηηθόο. 

 Παξαθνινπζήζεηο 
δηδαζθαιηώλ 

8 Ζήηεζα λα κπσ ζηελ ηάμε ηνπο γηα λα δσ ηη θάλνπλε γηαηί κνπ θίλεζε ην 
ελδηαθέξνλ θάηη πνπ είδα πνπ θηηάμαλε ή πνπ νξγαλώζαλε θαη αληίζηνηρα θη 
εγώ, έρσ κπεη ζε ηάμεηο ζπλαδέιθσλ γηα λα δείμσ θάηη πνπ έρσ θάλεη, έλα 
ηξόπν δηδαζθαιίαο, έλα ζεαηξηθό παηρλίδη, θάηη πνπ κπνξεί λα κελ ην ήμεξε 
ν ζπλάδειθνο. 

 Οξγαλσκέλεο 
επηκνξθώζεηο 

2 Υπήξμε εθπαηδεπηηθόο ν νπνίνο έθαλε έλα ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα. Τέινο 
ηνπ ρξόλνπ, κάδεςε ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνύο, ρσξίο λα είλαη 
επιμορφωτής. Απιά ήμεξε λα θάλεη θάηη θαιά. Μάδεςε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 
θαη ηνπο είπε «εγώ μέξσ απηό. Να ην» θαη ην παξνπζίαζε. Καη άιιεο θνξέο 
έρεη γίλεη θαη κε επηηπρία. Με ππνινγηζηέο, κε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα… 

 Γελ επηδηώθνπλ 
ζπλεξγαζίεο  

5 Έρσ δνθηκάζεη [ηε ζπλεξγαζία] αιιά δεκηνπξγεί θάπνηεο κηθξέο εληάζεηο 
πνιιέο θνξέο, πνπ δελ ρξεηάδνληαη.  

Πίλαθαο 10: Μέζνδνη ζπλεξγαζίαο 

ινη νη ηξφπνη πνπ είδακε παξαπάλσ, έρνπλ σο θνηλφ παξνλνκαζηή, ηελ 

αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μέζα απφ απηήλ 

ηελ αληαιιαγή νη λέεο γλψζεηο θαη πξαθηηθέο δηαρένληαη ζε φιε ηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα. Οη εκπιεθφκελνη θεξδίδνπλ ηφζν ζηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, δίλνληαο 

ζηα παηδηά θαιχηεξα απηφ πνπ ζέινπλ λα ηνπο κεηαθέξνπλ, φζν θαη ζηηο 

παηδαγσγηθέο, δεκηνπξγψληαο έλα θαιχηεξν θαη πην επράξηζην θιίκα κάζεζεο 

εληφο ηεο ηάμεσο. Οη λεφηεξνη βνεζνχληαη λα θαιχςνπλ ηα θελά ζεκεία ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζήο ηνπο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε 

θαη νη παιαηφηεξνη ελεκεξψλνληαη γηα ηηο λέεο ζεσξίεο θαη πξνζεγγίζεηο πνπ 

δηδάζθνληαη ζηα παλεπηζηήκηα. Δπηπιένλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί εμειίζζνπλ ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα αληηκεησπίδνπλ δχζθνιεο θαηαζηάζεηο κέζα ζηελ ηάμε, λα 

δηαρεηξίδνληαη ηηο ζρέζεηο κε ηα παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ πξνβιεκαηηθέο 
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ζπκπεξηθνξέο, θαζψο θαη κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, επθνιφηεξα θαη πην 

απνηειεζκαηηθά. ε πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ επίπεδν, ε ζπλεξγαζία βνεζάεη 

ζηελ βειηίσζε ηνπ θαζελφο ζηελ αληίιεςε ησλ θαηαζηάζεσλ, ζηελ 

ππεπζπλφηεηα, ζηελ δεκηνπξγηθφηεηα, ζηελ ππνρσξεηηθφηεηα θαη ηελ έιιεηςε 

δηάζεζεο αληαγσληζκνχ, ζηελ νκαδηθφηεηα, ηελ εκπηζηνζχλε, ηελ ζπλαδειθηθή 

αιιειεγγχε, γηα λα αλαθέξνπκε κέξνο κφλν ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ. 

πλνιηθά, ε θαιή ζπλεξγαζία παίδεη νπζηψδε ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε 

ησλ δεζκψλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ, ζηε ζεηηθή δηάζεζε πνπ απνθηά ν εθπαηδεπηηθφο 

γηα ην ρψξν εξγαζίαο ηνπ θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, νδεγψληαο ηειηθά ζηελ 

ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο: 

«…όηαλ έρνπκε θαιή ζπλεξγαζία πξώηα απ’ όια θαη έρνπκε θαιή 

ςπρνινγία ζην ζρνιείν, νπσζδήπνηε ε απόδνζή καο ζα είλαη θαιύηεξε.» (Ζ1) 

«…κέζα ζηελ ηάμε δελ έρεηο ηελ ίδηα δηάζεζε όηαλ δελ ππάξρεη 

ζπλαδειθηθόηεηα θαη θαιή δηάζεζε κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ, νπόηε ζίγνπξα ζε 

βνεζάεη θαη ζην λα έρεηο θαιύηεξε δηάζεζε θαη γεληθόηεξα λα πεγαίλνπλ θαιύηεξα 

ηα πξάγκαηα αο πνύκε κέζα ζηε ρξνληά…» (ΡΝ3) 

«Δίλαη πάξα πνιύ ζεκαληηθό λα έρεηο θαιή ζπλεξγαζία κε ηηο 

ζπλαδέιθνπο, λα κπνξείο λα επηθνηλσλείο, λα ππάξρεη ζεηηθό θιίκα, πάξα πνιύ 

ζεκαληηθό, γηαηί εμειίζζεζαη εζύ ν ίδηνο θαη κέζα από ηε δηθή ζνπ ηελ εμέιημε, θαη 

ηε ζρνιηθή κνλάδα νιόθιεξε.» (ΖΝ2) 

Αλ θαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη σθέιηκεο γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα, εληνχηνηο δελ ζπλεξγάδνληαη φινη νη εθπαηδεπηηθνί κεηαμχ ηνπο. 

Τπήξμαλ εξσηψκελνη πνπ δήισζαλ ξεηψο φηη απνθεχγνπλ ηηο ζπλεξγαζίεο γηαηί 

ελίνηε δεκηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ φζα ζεηηθά πξνζθέξνπλ, 

ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο χιεο θαη ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ απφ 

θάζε εθπαηδεπηηθφ. Μηα κηθξή κεξίδα ζπκκεηερφλησλ ππνζηήξημε φηη ε 

επηκφξθσζε θαη ε βειηίσζε πξνέξρεηαη απφ δηθή ηνπο πξνζσπηθή κειέηε θαη 

δελ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο. Κάπνηνη άιινη δελ δεηνχλ βνήζεηα απφ 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ζεσξψληαο φηη είλαη δηθή ηνπο επζχλε ε δηαρείξηζε ησλ 

ζεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ κέζα ζηελ ηάμε, επνκέλσο δελ ιακβάλνπλ 

ππνζηήξημε απφ ηνπο άιινπο. Αλ θαη θαλείο δελ ην ππνζηήξημε ξεηά γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπ, κέζα απφ θάπνηεο δειψζεηο θαίλεηαη φηη δελ έρνπλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί ηελ 
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ζέιεζε θαη ηελ δηάζεζε γηα κάζεζε θαη εμέιημε. Με βάζε ηα παξαπάλσ, εμάγεηαη 

ην ζπκπέξαζκα φηη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ παίδεη βαζηθφ ξφιν 

ζηνλ αλ ζα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, ζε πνην πιαίζην θαη σο πνην 

βαζκφ. Σν παξήγνξν είλαη φηη απηέο νη απαληήζεηο θαη ηάζεηο, ήηαλ ζπγθξηηηθά 

πνιχ ιηγφηεξεο ζην ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ.  

 

4.3.2. Ο ξόινο ησλ ζρέζεσλ 

 Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη ν ξφινο ησλ ζρέζεσλ πνπ δηακνξθψλνληαη κεηαμχ ηνπο. Μία 

ππνινγίζηκε κεξίδα ησλ εξσηεζέλησλ έρεη εκπεηξία απφ ζρέζεηο πνπ δελ 

εμειίρζεθαλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Έλα θαηλφκελν πνπ παξνπζηάδεηαη ζρεηηθά 

ζπρλά, είλαη ε χπαξμε αληαγσληζκψλ θαη «θφληξαο» κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ εξγάδνληαη ζε έλα ζρνιείν. Γηακνξθψλεηαη έλα θιίκα αληηπαιφηεηαο θαη 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ, φπνπ ν έλαο πξνζπαζεί λα 

δείμεη φηη είλαη θαιχηεξνο απφ ηνλ άιινλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ν θάζε έλαο 

απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο πξνζπαζεί λα ππνλνκεχζεη ηε δνπιεηά ηνπ 

«αληηπάινπ» ηνπ, είηε ππνβηβάδνληαο ηελ αμία ηεο κέζσ ππνηηκεηηθψλ ζρνιίσλ 

ζηνλ πεξίγπξν, εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ, είηε πξνζπαζψληαο λα ηελ ππεξβεί 

παξνπζηάδνληαο θάηη άιιν πνπ ηαπηφρξνλα δηαθεκίδεη κε ηνλ ίδην ηξφπν. ε 

απηήλ ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγνχληαη «απιέο» ή «θάζηεο» κέζα ζηνλ χιινγν 

Γηδαζθφλησλ, αλάινγα κε ηα πξφζσπα επηξξνήο ηνπ θαζελφο. Ο θαζέλαο 

βνεζάεη θαη ππνζηεξίδεη κφλν ηα κέιε ηεο «απιήο» ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηα 

εληζρχζεη ζηνλ άηππν αληαγσληζκφ πνπ αλαπηχζζεηαη. Ζ επηθξάηεζε ηεο κίαο 

«απιήο» έλαληη ηεο άιιεο, νδεγεί ηνπο «ρακέλνπο» λα «θιεηζηνχλ ζην θαβνχθη 

ηνπο» θαη ελίνηε, κέιε ηνπο λα απνρσξήζνπλ απφ ην ζρνιείν, ιφγσ ηνπ 

αξλεηηθνχ ζπλαηζζεκαηηθνχ θιίκαηνο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζε βάξνο ηνπο. ε 

δεχηεξν επίπεδν, ε επίζεζε ελάληηα ζε θάπνηνλ εθπαηδεπηηθφ κπνξεί λα ιάβεη 

μεθάζαξε κνξθή «πνιέκνπ», κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ην θιίκα πνπ 

δηακνξθψλεηαη ελδνζρνιηθά γηα φινπο. Μέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ, δηαγξάθεηαη ε ηάζε απηή λα παξνπζηάδεηαη πεξηζζφηεξν ζηα 

λεπηαγσγεία παξά ζηα δεκνηηθά ζρνιεία: 

«…δελ καο ζηήξηδε όηαλ ρξεηάζηεθε γηαηί είρακε πνιιά ζέκαηα, έθαλε 

πόιεκν ζηελ άιιε ζπλάδειθν θαη κε έβαδε εκέλα ζηε κέζε. Καη πέξαζα…. Τελ 



 
 105 

ηειεπηαία ρξνληά […] δεηλνπάζεζα, έθιαηγα, ήκνπλ έλα ηζαθ λα παξαηηεζώ. Καη 

δελ κνπ έθαλε εκέλα πόιεκν…» (ΛΝ1) 

«Δάλ είρα θάπνηα ζπλάδειθν ε νπνία κνπ έςελε ην ςάξη ζηα ρείιε, θαη δελ 

κπνξνύζα λα ζπλεξγαζηώ γηα ηνπο ρ ς ιόγνπο, ινγηθά ζα έθεπγα. Γελ ζα 

κπνξνύζα λα πεξλάσ 4-5 ώξεο θάζε κέξα θαη λα ληώζσ θαηαπίεζε.»(ΖΝ3) 

«Τελ ηειεπηαία ρξνληά πνπ είρα άζρεκε ζπλεξγαζία, δελ ήζεια επ’ νπδελί 

λα επηζηξέςσ ζε εθείλν ην ζρνιείν. Παξ’ όιν πνπ ζαλ ζρνιείν, ζαλ θηίξην, είλαη 

ην θαιύηεξν πνπ έρσ δνπιέςεη. […] Έθπγα, έηπρε όλησο λα θύγσ ιόγσ θαθήο 

ζπλεξγαζίαο.[…] …είραλ γίλεη πνιιέο ζπδεηήζεηο επί ζπδεηήζεσλ θαη είρακε 

δηαπηζηώζεη εμ αξρήο όηη ππάξρεη ράζκα. Σηηο απόςεηο καο, λαη. (ΖΝ2) 

 Ζ αδπλακία αλάπηπμεο ζεηηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ζε 

δεχηεξν βαζκφ, ε δεκηνπξγία αξλεηηθνχ ζπλαηζζεκαηηθνχ θιίκαηνο, επεξεάδεη 

δπζκελψο ην έξγν φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν εκθαλψο. Ο 

παξάγνληαο «θιίκα» επηδξά ζπλεηδεηά θαη αζπλείδεηα ζηελ απφδνζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ δνπιεηά ηνπο κέζα ζηελ ηάμε. Έλα ζεηηθφ θιίκα 

αλαηξνθνδνηεί ηελ δηάζεζε γηα δνπιεηά θαη δεκηνπξγία ελψ ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε, φπσο εθθξάζηεθε θαη παξαπάλσ, ν εθπαηδεπηηθφο εθιακβάλεη ηελ 

εξγαζία ηνπ σο αγγαξεία, επηδεηψληαο λα απνρσξήζεη απφ ην ζρνιείν ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. Δπνκέλσο, ε πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη ε 

απνδνηηθφηεηά ηνπ είλαη ζαθψο θαηψηεξε, ζπγθξηλφκελε κε απηήλ πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ήηαλ, εάλ ιεηηνπξγνχζε κέζα ζε έλα ζεηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ 

θιίκα: 

«…ην λα πεγαίλεηο κε θαιή δηάζεζε θαη θέθη, πνπ απηό έρεη λα θάλεη θαη κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο σο έλα πνιύ κεγάιν βαζκό, είλαη ζίγνπξα παξάγνληαο πνπ 

αλαηξνθνδνηεί ηε δνπιεηά.» (Ζ3) 

 Δμεηάδνληαο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ είραλ 

ζεηηθφ πξφζεκν θαη ην θιίκα ήηαλ επράξηζην θαη αιιεινυπνζηεξηθηηθφ, βιέπνπκε 

ηα απνηειέζκαηα αιιά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ επεξέαζαλ ηελ πνξεία θαη εμέιημή 

ηνπο. Ζ πιεηνλφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεξίδαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζε φηη 

ληψζεη εθηίκεζε, επγλσκνζχλε, ζεβαζκφ, ζαπκαζκφ θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ηνπο παξείραλ θάζε δπλαηή 

βνήζεηα θαη ζηήξημε ζην έξγν ηνπο, ζπληειψληαο ηαπηφρξνλα ζηε δεκηνπξγία ηνπ 
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θαηάιιεινπ θιίκαηνο. Σν παξάδεηγκα εθείλσλ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, ηνπο 

ελζαξξχλεη λα πηνζεηήζνπλ θη εθείλνη κηα αλάινγε ζπκπεξηθνξά, βνεζψληαο θαη 

ελζαξξχλνληαο ηηο ζεηηθέο ζρέζεηο κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Αθφκα θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο φκσο πνπ νη ζρέζεηο δελ ήηαλ ηφζν θαιέο, δπζθνιεχνληαο παξά 

δηεπθνιχλνληαο ηελ ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ είλαη πεξηζζφηεξν ζεηηθά θαη νπδέηεξα 

παξά αξλεηηθά, ζεσξψληαο φηη πήξαλ έλα κάζεκα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ, ην νπνίν ζα ηνπο πξνθπιάμεη ζην κέιινλ απφ παξφκνηεο 

δπζθνιίεο: 

«Γηα απηνύο πνπ κε επεξέαζαλ ζεηηθά επγλσκνζύλε ζίγνπξα, γηα απηνύο 

πνπ κε επεξέαζαλ αξλεηηθά… κπνξεί πάιη επγλσκνζύλε. Γηαηί θάζε θνξά πνπ 

θάηη ζπκβαίλεη, ζε θάλεη λα ςαρηείο κέζα ζνπ θαη κπνξεί λα ζνπ βγεη θαη ζε θαιό. 

Γειαδή λα βξεηο θάηη, έλα θνπκπί γηα λα παηήζεηο θαη λα αληηκεησπίζεηο άιιεο 

θνξέο ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. Άξα θαη γηα απηνύο επγλσκνζύλε!» (Ρ5) 

Μέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, είδακε ηνλ 

ξφιν ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη 

ην ξφιν ησλ ζρέζεσλ. ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε ηνλ παξάγνληα ρξφλν θαη ηε 

ζεκαζία ηνπ γηα ηελ δηακφξθσζε ζρέζεσλ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 

4.3.3. Ο παξάγνληαο ρξόλνο ζηελ αλάπηπμε θαη δηακόξθσζε ζρέζεσλ 

Ζ δηάξθεηα παξακνλήο ζε έλα ζρνιείν ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κεηαμχ ηνπο, ήηαλ έλα ζέκα πνπ δίραζε ηνπο 

εξσηψκελνπο. Γηα θάπνηνπο ν ρξφλνο είλαη βνεζεηηθφο παξάγνληαο ζηελ 

αλάπηπμε ζρέζεσλ, γηα άιινπο αξλεηηθφο θαη γηα θάπνηνπο άιινπο αδηάθνξνο. 

Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο, αλ θαη κε ζρεηηθά κηθξή δηαθνξά, ε καθξφρξνλε 

παξακνλή ζε έλα ζρνιείν εθιακβάλεηαη σο ζεηηθή. Ο ρξφλνο βνεζά λα καζαίλεη 

θάπνηνο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη λα ηνπο απνδέρεηαη, λα αλαπηχζζεηαη ε 

απαξαίηεηε εκπηζηνζχλε κεηαμχ ηνπο, ε νηθεηφηεηα, λα γίλεηαη θαηαλνεηή ε 

δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θάζε αλζξψπνπ θαη ν ηξφπνο πνπ αληηδξά ζηηο θαηαζηάζεηο 

πνπ πξνθχπηνπλ. Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα «δνπιέςεη» ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη, κέζσ ηεο καθξφρξνλεο παξακνλήο 

ηνπ. Ζ θαζεκεξηλή ηξηβή ακβιχλεη ηηο αληηζέζεηο, εληζρχεη ηε ζχλζεζε ηεο νκάδαο 

θαη ε νκάδα πξνρσξά θαιχηεξα θαη ζπλεξγάδεηαη θαιχηεξα. Μέζα απφ απηήλ ηελ 
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αιιειεπίδξαζε, νη ζρέζεηο βειηηψλνληαη θαη ε ζπλεξγαζία ελδνζρνιηθά 

θαζίζηαηαη επθνιφηεξε. ηνλ αληίπνδα, φηαλ θάπνηνο εθπαηδεπηηθφο μέξεη φηη ζα 

παξακείλεη ζε έλα ζρνιείν πξνζσξηλά, φζν δηαξθεί ε ζρνιηθή ρξνληά θαη κεηά ζα 

βξεζεί αιινχ, δελ έρεη ηελ ίδηα δηάζεζε λα δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ, λα «δνπιέςεη» θαη λα επελδχζεη πάλσ ζε απηφ. Ζ 

ζπλεηδεηνπνίεζε απηνχ ηνπ γεγνλφηνο πξνέθπςε απφ εξσηψκελνπο νη νπνίνη 

ζπλέθξηλαλ ηελ δηάζεζή ηνπο γηα ζπλεξγαζία ζε ζρνιεία πνπ ππεξέηεζαλ γηα 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο έηε ζε ζρέζε κε ηηο εηήζηεο ηνπνζεηήζεηο ηνπο: 

«…επεηδή είκαη αλαπιεξώηξηα, δέθα ρξόληα είκαη θάζε κηα ζε άιιν λνκό. 

Φέηνο κόλν θαη πέξπζη, δύν ρξνληέο ήκνπλα ζην ίδην ζρνιείν, απηό. Μεγάιε 

δηαθνξά. Καη ζηελ όξεμή κνπ, εκέλα. Σην πώο ληώζσ πνπ είκαη ζηνλ ίδην ρώξν, 

πνπ μέξσ ηνπο αλζξώπνπο, δειαδή πξαγκαηηθά, πνιύ, βνεζάεη πάξα πνιύ.»(Ρ5) 

 

θαηεγνξία 7 ππνθαηεγνξία 7.1 Ν ππνθαηεγνξία 7.1.1. 

 Θεηηθόο παξάγνληαο 26 Δγθιηκαηίδεζαη  
Μαζαίλεηο θαη απνδέρεζαη 
Ζ ζπλεξγαζία θαζίζηαηαη νκαιόηεξε 
Αλαπηύζζεηαη εκπηζηνζύλε θαη νηθεηόηεηα 
Γηάζεζε λα δεκηνπξγήζεηο 
Ακβιύλνληαη νη αληηζέζεηο 
Δληζρύεηαη ε νκάδα 
Γηακνξθώλεηαη θνηλό πιαίζην  
Υηίδεηο θαιύηεξεο ζρέζεηο 
Οη ζρέζεηο επεθηείλνληαη θαη εθηόο ζρνιείνπ 

Ο παξάγνληαο ρξόλνο ζηελ 
αλάπηπμε ζρέζεσλ 

Αξλεηηθόο παξάγνληαο 16 Αλαπηύζζεηαη ε θαθή λννηξνπία ηνπ «παιηνύ» 
Σν ζρνιείν νηθεηνπνηείηαη  
Δπέξρεηαη θνξεζκόο 
Οη ζρέζεηο θζείξνληαη θαη βαιηώλνπλ  
Οη θαθέο ζρέζεηο γίλνληαη ρεηξόηεξεο 
πζζσξεύνληαη πξνβιήκαηα άιπηα 
Γεκηνπξγνύληαη «απιέο» 
Ξεζπάλε εθξήμεηο 
Οη γνλείο ζε θέξλνπλ ζε δύζθνιε ζέζε  

 Αδηάθνξνο  19 εκαζία έρεη ε πξνζσπηθόηεηα, πόζν πξνζηηόο θαη 
θνηλσληθόο είλαη θάπνηνο 
Δμαξηάηαη από ηε δηάζεζε 
ύγθξνπζε ραξαθηήξσλ από λσξίο 
Θέκα επηθνηλσλίαο  
Οη εθξεθηηθνί ραξαθηήξεο εθδειώλνληαη λσξίο 
Θέκαηα σξαξίνπ 

Πίλαθαο 11: Ο παξάγνληαο ρξόλνο ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ 
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Ζ καθξφρξνλε παξακνλή βνεζά πέξα απφ ηελ βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ, 

ζηελ ιεηηνπξγία νιφθιεξεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Με ηνλ θαηξφ, νη εθπαηδεπηηθνί 

αλαπηχζζνπλ θνηλφ πιαίζην ζηα ζέκαηα ηεο δηαπαηδαγψγεζεο, ηεο δηδαζθαιίαο 

θαη ηεο νξγάλσζεο ηνπ ζρνιείνπ. Δπηπιένλ, έλα επράξηζην ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα 

βνεζάεη γεληθφηεξα ζηελ απφδνζε φισλ ησλ ζπλεξγαηψλ. Οη ζεηηθέο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη, ελίνηε επεθηείλνληαη θαη πέξα απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ζε 

πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ επίπεδν, απμάλνληαο ζε έληαζε θαη ζε ζεκαληηθφηεηα. 

εκαληηθφ ξφιν βέβαηα παίδεη ε βάζε ηεο θάζε ζρέζεο γηα ηελ εμέιημή ηεο. Μία 

θαιή ζρέζε ζα εμειηρζεί κε ηνλ ρξφλν ζε θαιχηεξε. Μηα θαθή ζρέζε απφ ηελ 

άιιε, είηε ζα γίλεηαη ρεηξφηεξε, είηε ζα θηάζεη ζε έλα ζεκείν απάζεηαο, θαζψο ζα 

γλσξίδνπλ ηφζν θαιά ν έλαο ηνλ άιιν πνπ ζα επηδεηθλχνπλ αλνρή ζηηο 

εθαηέξσζελ αληηδξάζεηο. 

Μηα ζεκαληηθή κεξίδα ησλ εξσηεζέλησλ δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη ν 

ρξφλνο παίδεη αξλεηηθφ ξφιν ζηηο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απφ θάπνην ζεκείν 

θαη έπεηηα. Δίλαη αξθεηά εχθνιν λα «βαιηψζεηο» εξγαδφκελνο γηα πνιιά ρξφληα 

ζην ίδην ζρνιείν. Μεηά απφ θάπνην δηάζηεκα ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ίδηνπο 

ζπλαδέιθνπο δελ έρεη λα πξνζθέξεη θάηη παξαπάλσ ζε επηκνξθσηηθφ επίπεδν, 

φπσο αλ άιιαδε ν εθπαηδεπηηθφο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, γλσξίδνληαο λένπο 

αλζξψπνπο θαη πξαθηηθέο. Οη ζρέζεηο ζηαδηαθά αξρίδνπλ θαη θζείξνληαη, 

παξακέλνληαο ζπλήζσο ζε έλα πνιηηηζκέλν επίπεδν, αλ θαη φρη πάληα. ε 

πεξίπησζε πνπ νη ζρέζεηο δελ ήηαλ εμαξρήο θαιέο, γίλνληαη ζηαδηαθά ρεηξφηεξεο, 

κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ην 

ςπρνινγηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί. Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί αλαπηχζζνπλ κεηά απφ 

αξθεηά ρξφληα ηελ λννηξνπία ηνπ «παιηνχ», θαη’ αλαινγία κε ηνλ ζηξαηφ. 

Θεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο απζεληία θαη φηη ν πξψηνο ιφγνο ηνπο αλήθεη ιφγσ ηεο 

παιαηφηεηάο ηνπο. Οηθεηνπνηνχληαη ην ζρνιείν, ηελ ηάμε, ηα παηδηά θαη ηα ληψζνπλ 

θηήκα ηνπο. Σα παξαπάλσ νδεγνχλ πεξηνδηθά ζην λα δπλακηηίδνληαη νη ζρέζεηο 

θαη λα έξρνληαη ζπρλά ζηελ επηθάλεηα νη εληάζεηο, ρσξίο πνηέ λα επηιχνληαη 

απνηειεζκαηηθά κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ: 

«…έρσ παξαηεξήζεη όηη θάζε Σύιινγνο έρεη ηα πξνβιήκαηά ηνπ ηα νπνία 

δελ είλαη πξνβιήκαηα κηαο ρξνληάο. Δίλαη πξνβιήκαηα ρξόλσλ. Γειαδή θξαηάλε 

ζην ληνπιάπη ηνπο παιηά πξάγκαηα θαη βγαίλνπλε θαηά θαηξνύο. Κη απηό είλαη 

ιππεξό. Γειαδή θαίλεηαη όηη έρνπλ ζπκβεί ζην παξειζόλ εληάζεηο πνπ 
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μαλαβγαίλνπλε. Δλώ όηαλ είλαη έηζη πην πξόζθαηα ηα πξάγκαηα δελ… δελ 

πξνιαβαίλνπλε θηόιαο ζπλήζσο.» (Ζ4) 

Αλάκεζα ζηηο δχν παξαπάλσ απφςεηο, φζνλ αθνξά ην πιήζνο ησλ 

απαληήζεσλ, βξίζθεηαη εθείλε πνπ ππνζηεξίδεη φηη ν ρξφλνο δελ παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν, ηνπιάρηζηνλ φρη ζπνπδαηφηεξν απφ ηνπο αλζξψπνπο. χκθσλα κε απηήλ, 

ε πνηφηεηα ηεο θάζε ζρέζεο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ 

εκπιεθνκέλσλ. ηαλ νη άλζξσπνη είλαη πξνζηηνί, θνηλσληθνί, επηθνηλσληαθνί θαη 

κε θαιή δηάζεζε, ηφηε θαη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο ζα είλαη ζεηηθέο. Ξεθηλψληαο απφ 

κηα θαιή ζπλεξγαζία, κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα γίλνπλ θίινη. Απηφ δελ ρξεηάδεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνιχ ρξφλν: κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ θηιίεο θαη 

έληνλα ζεηηθέο ζρέζεηο αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο κφλν ζρνιηθνχ έηνπο. 

ηνλ αληίπνδα, άλζξσπνη κε εθξεθηηθφ ραξαθηήξα, εθδειψλνληαη ζε ζρεηηθά 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε θάπνηα αθνξκή, ρσξίο λα ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξα 

πνιχ ρξφλν. ια εμαξηψληαη επνκέλσο απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαζελφο 

θαηά θχξην ιφγν θαη πνιχ ιηγφηεξν απφ ηνλ παξάγνληα ρξφλν. Γηα λα 

δεκηνπξγεζεί θαη λα εμειηρζεί κία ζεηηθή ζρέζε, ζεσξείηαη πξναπαηηνχκελν ε 

ζέιεζε λα επηθνηλσλήζεηο κε ηνλ άιιν, λα αιιειεπηδξάζεηο καδί ηνπ θαη λα 

αληαιιάμεηο εκπεηξίεο: 

«Αιιά νπζηαζηηθά δελ είλαη ηόζν μεξό ην δήηεκα ηεο ζπλεξγαζίαο. Γειαδή 

«πάξε απηή ηε θσηνηππία γηαηί κε βνήζεζε εκέλα». Δίλαη έλα feeling, θαηάιαβεο; 

Μία πξόζεζε πνπ ππάξρεη λα ζπλαληεζνύλε δύν άλζξσπνη, ηξεηο, πέληε, δέθα αο 

πνύκε. Απηό. Τώξα ην κέζν, αλ είλαη επνπηηθό πιηθό ή απηό, απηό είλαη θάηη ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζηελ πνξεία, δειαδή δελ είλαη πξόβιεκα.»(Υ2) 

 πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, ν παξάγνληαο ρξφλνο γηα θάπνηνπο έρεη 

ζεκαζία ζεηηθή, γηα θάπνηνπο αξλεηηθή κεηά απφ θάπνην δηάζηεκα θαη γηα 

κεξηθνχο άιινπο έρεη ζαθψο ιηγφηεξε ζεκαζία απφ φηη νη άλζξσπνη κε ηνπο 

νπνίνπο βξέζεθαλ καδί ζην ζρνιηθφ - εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.  

 

4.3.4. Εεηήκαηα εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνύ ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

Έλαο απφ ηνπο ακεζφηεξνπο ηξφπνπο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο θαη 

δηάρπζεο θαιψλ πξαθηηθψλ ζε ζέκαηα θπξίσο δηδαζθαιίαο θαη εθπαηδεπηηθήο 

πξαθηηθήο, είλαη ν ζεζκφο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. πσο είδακε θαη 
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πξνεγνπκέλσο, αλ θαη κε κηθξή ζπρλφηεηα, είλαη κηα κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ επίδεημε θαη δηάρπζε λέσλ 

ηερληθψλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ηελ ψξα πνπ δηδάζθεη ηνπο καζεηέο ηνπ απφ 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη ηελ ζπδήηεζε ζηε ζπλέρεηα επί ηεο δηδαζθαιίαο. Μέζα 

απφ έλα ζελάξην φπνπ πεξηγξάθεηαη ζε αδξέο γξακκέο ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε, 

δεηήζεθε ε άπνςε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα γηα απηήλ ηελ πξαθηηθή. Αλ 

θαη ζεσξήζεθε ρξήζηκε θαη επνηθνδνκεηηθή, δηαηππψζεθαλ εληνχηνηο θάπνηεο 

επηθπιάμεηο γηα νξηζκέλεο παξακέηξνπο ηεο, ηηο νπνίεο ζα δνχκε παξαθάησ.  

Οη εθπαηδεπηηθνί, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο, ραξαθηήξηζαλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ελδηαθέξνπζα θαη επνηθνδνκεηηθή. 

Γήισζαλ επίζεο φηη ζα ήζειαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε θάηη ηέηνην, ζεσξψληαο φηη 

έρεη λα ηνπο πξνζθέξεη αξθεηά ζεηηθά ζηνηρεία. Τπνζηήξημαλ φηη κέζσ ηεο 

παξαθνινχζεζεο ηνπ καζήκαηνο ελφο άιινπ εθπαηδεπηηθνχ, λεφηεξνπ ή 

κεγαιχηεξνπ, παίξλνπλ ηδέεο πνπ ελδερνκέλσο νη ίδηνη δελ ηηο είραλ ζθεθηεί, 

βιέπνπλ ηξφπνπο δηδαζθαιίαο πνπ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθνί θαη παξάιιεια 

άκεζα εθαξκφζηκνη, θαζψο γίλνληαη αληηιεπηνί ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Ο ηξφπνο 

πνπ ελεξγεί ν δηδάζθσλ, πνπ ζθέθηεηαη, πνπ αληηκεησπίδεη θαηαζηάζεηο 

απξφβιεπηεο κέζα ζηελ ηάμε, βνεζά ηνλ παξαηεξεηή λα θαηαλνήζεη θαη ηηο δηθέο 

ηνπ πξαθηηθέο, λα βξεη ηα ιάζε ηνπ θαη λα ηα δηνξζψζεη. Βιέπνληαο θάηη πνπ 

κπνξεί λα ην ζεσξήζεη αξλεηηθφ, ηνλ βνεζάεη λα ην απνθχγεη ζηελ πνξεία θαη λα 

κελ ην θάλεη ν ίδηνο ζηελ ηάμε ηνπ. Σαπηφρξνλα ππάξρεη ν ρξφλνο θαη ε 

απφζηαζε λα δηαπηζηψζεη θάπνηνο, πψο αληαπνθξίλνληαη ηα παηδηά ζηελ 

δηδαζθαιία πνπ παξαθνινπζείηαη θάζε θνξά, ζπγθξίλνληαο άκεζα ηα 

απνηειέζκαηα. Εεηήκαηα δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο, δηαρείξηζεο ρξφλνπ, 

παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο θαη αληηκεηψπηζεο απξφζκελσλ θαηαζηάζεσλ, είλαη 

εθείλα πνπ αλαθέξζεθαλ θαηά θχξην ιφγν φηη κπνξνχλ λα βειηησζνχλ κέζσ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθήο: 

«Πξνζθέξεη εκπεηξία. Βιέπεηο θαη κηα άιιε νπηηθή. Βιέπεηο πώο κπνξεί 

έλαο άιινο ζπλάδειθνο λα θάλεη ην ίδην κάζεκα πνπ θάλεηο εζύ κε έλαλ 

δηαθνξεηηθό ηξόπν. Ή λα δεηο θάηη πνπ δελ ην θάλεη ζσζηά έηζη ώζηε λα κελ ην 

θάλεηο θη εζύ.» (ΖΝ1) 
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«…δειαδή ν άιινο, αλεμάξηεηα από ηελ ειηθία θαη ηε ζέζε ηνπ πάληα θάηη 

θαηλνύξην έρεη λα δείμεη, δηαθνξεηηθό ηξόπν ζθέςεο, δηαθνξεηηθή πξαθηηθή, 

δηαθνξεηηθέο ηδέεο… πάληα έρεηο λα πάξεηο θάηη από ηνλ άιιν ηδίσο θαη ζην 

επάγγεικα καο πνπ παίδεη ξόιν θαη ε ςπρνζύλζεζή καο, νη ηδέεο καο, ε θαληαζία 

καο…» (ΥΝ2) 

Ζ παξαθνινχζεζε κηαο δηδαζθαιίαο, δίλεη κε άκεζν ηξφπν πξαθηηθά 

εθαξκφζηκεο ηδέεο θαη ηερληθέο, γεγνλφο πνπ αλαγλψξηζαλ αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί, 

νη νπνίνη εζηίαζαλ ζηνλ επηκνξθσηηθφ ξφιν απηήο ηεο κεζφδνπ. Θεψξεζαλ φηη 

κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην έξγν ηνπο, ειιείςεη άιισλ 

επηκνξθσηηθψλ πξαθηηθψλ. Δπηπιένλ, κπνξεί λα επεξεάζεη πεξηζζφηεξν άκεζα 

θαη θαζνξηζηηθά ηνλ δηδάζθνληα, ζε ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο επηκφξθσζεο. 

πληειεί ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο «απνκφλσζεο» ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ ζηελ ηάμε 

ηνπ θαη εληζρχεη ηηο ζπλεξγαζίεο. Γίλεη ηελ επθαηξία εμίζνπ ζε κεγαιχηεξνπο θαη 

λεφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πξνβάιινπλ ηε δνπιεηά ηνπο θαη ηαπηφρξνλα λα ηελ 

βειηηψζνπλ. Σα αλαηξνθνδνηηθά ζρφιηα ησλ ζπλαδέιθσλ κπνξνχλ λα 

αλαπηεξψζνπλ ην εζηθφ θαη λα δψζνπλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε, θαζψο θαη 

λα βνεζήζνπλ ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε θαη εμέιημε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Δίλαη κηα δηαδηθαζία αληαιιαγήο θαη κείμεο πξαθηηθήο θαη ζεσξίαο, απφ ηελ νπνία 

κπνξνχλ λα σθειεζνχλ φινη. ηελ πνξεία κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο, νη 

εθπαηδεπηηθνί ελφο ζρνιείνπ ζα ζπγθιίλνπλ πξννδεπηηθά ζε έλα θνηλφ δηδαθηηθφ – 

παηδαγσγηθφ κνληέιν. πσο βέβαηα αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, δελ είλαη κηα 

άγλσζηε κέζνδνο. Κάπνηνη ηελ έρνπλ δνθηκάζεη ήδε ζηα θνηηεηηθά ηνπο ρξφληα 

σο κέξνο ηεο πξνπηπρηαθήο ηνπο εθπαίδεπζεο, είηε ζε θάπνην άιιν ζεκείν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηνπο πνξείαο. Δπίζεο, είλαη κηα πξαθηηθή πνπ παξαηεξείηαη ζηηο 

ηάμεηο φπνπ θνηηνχλ καζεηέο κε αλάγθε παξάιιειεο ζηήξημεο απφ επηπιένλ 

εθπαηδεπηηθφ. Δλίνηε ζπκβαίλεη λα παξεπξίζθεηαη κέζα ζηελ ηάμε ν δάζθαινο, 

ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εηδηθφηεηαο, είηε γηα λα δηεπθνιχλεη ην 

κάζεκα ηνπ ζπλαδέιθνπ, είηε ιφγσ δηθνχ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηα 

ζρφιηα ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δπνκέλσο δελ είλαη κηα πξαθηηθή πνπ δελ ζπκβαίλεη. 

Παξ’ φια απηά, αλ θαη ραξαθηεξίζηεθε ελδηαθέξνπζα θαη επνηθνδνκεηηθή, 

εθθξάζηεθαλ θάπνηνη δηζηαγκνί θαη επηθπιάμεηο, απφ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 

εξσηεζέλησλ, γηα ηηο θάζεηο ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο ζπδήηεζεο-θξηηηθήο. 
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θαηεγνξία 8 Τπνθαηεγνξία 
8.1 

Ν ππνθαηεγνξία 8.1.1. Δθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ 

Ζ κέζνδνο 
ζπλεξγαηηθήο 
κάζεζεο 

Θεηηθνί – 
Μάιινλ ζεηηθνί 

31 Βειηηώλεζαη, παίξλεηο ηδέεο 
Βιέπεηο πξάγκαηα πνπ δελ έρεηο ζθεθηεί 
πλεηδεηνπνηείο ηα ιάζε ζνπ  
Μαζαίλεηο θη από ηα ιάζε ησλ άιισλ 
Δίλαη άκεζα εθαξκόζηκα 
«Έηζη καζαίλνπκε» 
Καηαξγείηαη ε απνκόλσζε κεηαμύ ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ  
Δίλαη ζεκαληηθό λα αθνύγεηαη ε γλώκε όισλ ησλ 
ζπλαδέιθσλ 
Βιέπεηο ηελ αληαπόθξηζε ησλ παηδηώλ 
Δληζρύεηαη ε εθπαηδεπηηθή νκάδα  
Δπνηθνδνκεηηθόο ηξόπνο επηκόξθσζεο 
Βνεζάεη ζηελ ζύγθιηζε ησλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο 

Δίλαη κηα πξαθηηθή πνπ ζα ήηαλ θαιό 
λα ζπκβαίλεη ζε θάζε ζρνιείν 
 
Σα ζεηηθά ζρόιηα κνπ αλαπηέξσζαλ 
ην εζηθό, ηα αξλεηηθά πξνζπάζεζα 
λα ηα βειηηώζσ 
 
Άιιε γλώκε ζα ζνπ πεη έλαο πνπ 
είλαη  θαηλνύξηνο αιιά πνπ κπνξεί λα 
μέξεη θάηη πην θξέζθν, θαη άιια ζα 
ζνπ πεη έλαο πνπ έρεη ηξηάληα ρξόληα 
ππεξεζίαο 
 

 Αξλεηηθνί – 
Μάιινλ 
αξλεηηθνί 

4 Άβνιε πξαθηηθή  
Γελ ζα θάλσ ζσζηό κάζεκα 
Θα ππεξβάιισ  //  Θα κε άγρσλε 
Γελ ζα ήκνπλ ν εαπηόο κνπ 
Γελ ζα κε βειηηώζεη 
Ο θαζέλαο θάλεη ην δηθό ηνπ κάζεκα 
Γελ είκαζηε ηέιεηνη 
Θα πξνθαιέζεη ζπγθξνύζεηο 
Γελ ζα εηπσζεί ε αιήζεηα 

Δκέλα ζα κε άγρσλε, δελ ζα 
κπνξνύζα λα θάλσ κάζεκα, ζσζηό, 
εθείλε ηε κέξα. Γελ ζα ‘ηαλ απηό πνπ 
ζα ήκνπλ εγώ. 

Πίλαθαο 12: Ζ κέζνδνο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηελ ψξα ηεο δηδαζθαιίαο δελ είλαη 

θάηη εχθνια αλεθηφ. Αξθεηνί ηελ ραξαθηήξηζαλ «άβνιε» σο δηαδηθαζία, 

πξνζζέηνληαο φηη ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ ην αληέρνπλ λα 

παξαθνινπζνχληαη απφ άιινπο. Ηδηαίηεξα απφ ζπκκεηέρνληεο ζην λνκφ 

Ρεζχκλνπ, φπνπ θνηηεηέο ησλ Παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ παξαθνινπζνχλ ζηα 

πιαίζηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ψξα ηεο δηδαζθαιίαο, 

εθθξάζηεθε ε άπνςε φηη ηνπο δεκηνπξγεί απηή ε παξαθνινχζεζε επηπιένλ 

άγρνο. Απφ κεξηθνχο ε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή βηψλεηαη ζαλ λα εμεηάδνληαη, λα 

αμηνινγνχληαη εθείλε ηε ζηηγκή, επνκέλσο ζέινπλ λα ην απνθχγνπλ. Αθφκα θαη 

αλ δελ ηζρχεη θάηη ηέηνην, ηνπιάρηζηνλ σο ζεζκηθή αμηνιφγεζε, ην ελδερφκελν λα 

αθνπζηνχλ αξλεηηθά ζρφιηα ζηνλ επξχηεξν πεξίγπξν ζρεηηθά κε ηελ δηδαζθαιία 

ηνπο, είλαη ιφγνο λα απνζαξξχλεη αξθεηνχο απφ ην λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία: 

«Μπνξείο εύθνια λα βξεηο αλζξώπνπο πνπ ζέινπλ λα παξαθνινπζήζνπλ 

κηα δηδαζθαιία, αιιά δελ είλαη εύθνιν λα βξεηο αλζξώπνπο πνπ λα ζέινπλ λα 
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εθηεζνύλ ζην λα γίλεη ε δηδαζθαιία ηνπο αληηθείκελν παξαθνινύζεζεο. Απηό είλαη 

ην δύζθνιν θνκκάηη.» (Ρ3) 

Σνλ θπξηφηεξν ξφιν παίδεη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ, αλ ζέιεη λα 

ην θάλεη θαη ην αλ κπνξεί λα δηδάμεη σο ζπλήζσο, γλσξίδνληαο φηη ηνλ 

παξαθνινπζνχλ. Δπθνιφηεξν ζεσξείηαη γηα εθείλνπο πνπ ληψζνπλ φηη «παηνύλ 

γεξά ζηα πόδηα ηνπο» θαη δπζθνιφηεξν γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία 

εθπαηδεπηηθνχο. ε θάζε πεξίπησζε ε δηδαζθαιία δελ ζα είλαη κηα «αιεζηλή» 

δηδαζθαιία, θαζψο ν θάζε εθπαηδεπηηθφο ζα πξνεηνηκάδεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν, 

γλσξίδνληαο φηη ζα ηνλ παξαθνινπζήζνπλ νη ζπλάδειθνί ηνπ. 

Σν επφκελν ζηάδην ηεο ζπδήηεζεο θαη ελδερφκελεο θξηηηθήο ηεο 

δηδαζθαιίαο, θαίλεηαη λα πξνμελεί άγρνο ζε αθφκα πεξηζζφηεξνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη λα ηνπο δηράδεη, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο. Έλα κέξνο 

ηνπο ζεσξεί φηη δελ ζα είρε πξφβιεκα, ηη είδνπο ζρφιηα ζα γίλνπλ, απφ ηελ ζηηγκή 

πνπ επηθξνηνχλ νη ίδηνη απηφ πνπ θάλνπλ θαη πηζηεχνπλ φηη απηή ε δηαδηθαζία ζα 

ηνπο σθειήζεη ψζηε λα βειηησζνχλ. Αλ θαη ελδερνκέλσο λα ληψζνπλ ιίγν άβνια 

απφ ηηο παξαηεξήζεηο, ηα ζρφιηα ησλ ζπλαδέιθσλ κπνξνχλ λα ηνπο βνεζήζνπλ 

λα αιιάμνπλ ιαλζαζκέλεο πξαθηηθέο πνπ πηζαλφλ λα αθνινπζνχλ, λα ηνπο 

δηνξζψζνπλ θαη λα ηνπο θαζνδεγήζνπλ θαιχηεξα, φπσο επίζεο θαη λα ηνπο 

αλαπηεξψζνπλ ην εζηθφ φηαλ είλαη ζεηηθά. Άιισζηε ζεσξνχλ φηη είλαη ζε ζέζε λα 

δηαθξίλνπλ ηα θαθφβνπια απφ ηα αξλεηηθά ζρφιηα. ε θάζε πεξίπησζε ζα 

βνεζνχζε κηα φζν ην δπλαηφλ αληηθεηκεληθφηεξε θαη ηεθκεξησκέλε θξηηηθή, 

εθθξαζκέλε κε έλαλ πξνζεθηηθφ ηξφπν: 

«…ζπλήζσο δελ έρνπκε απηήλ ηελ αλαηξνθνδόηεζε από θάπνπ, δειαδή 

είκαζηε εκείο, είκαζηε νη καζεηέο καο, δελ ππάξρεη θάπνηνο ν νπνίνο λα καο 

επηζεκαίλεη θάπνηα ζηνηρεία, ηη δπλεηηθά ζα κπνξνύζακε λα βειηηώζνπκε ή λα 

δηνξζώζνπκε. Οπόηε, ην λα γίλεηαη απηό θαη κάιηζηα ζε νκάδα πνπ κπνξνύλ λα 

αθνπζηνύλ θαη πεξηζζόηεξεο απόςεηο, ζεσξώ όηη κπνξεί λα είλαη πνιύ 

γόληκν.»(Ζ3) 

ηνλ αληίπνδα, αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί αληηδξνχλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν 

έληνλα ζην ελδερφκελν ηεο θξηηηθήο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. Ηδηαίηεξα νη 

εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ ζεσξνχλ φηη δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη θάηη ηέηνην, ην 

ζπλδένπλ άκεζα κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ππνζηεξίδνπλ ηαπηφρξνλα φηη νη 

ζπλάδειθνί ηνπο δελ έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο, φπσο ν ζρνιηθφο 
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χκβνπινο ή θάπνηνο εηδηθφηεξνο, λα ζρνιηάζνπλ ην κάζεκά ηνπο. Άιινη 

ραξαθηεξίδνπλ απηφ ην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο πεξηηηφ θαη φηη ε παξαθνινχζεζε 

κφλν αξθεί γηα λα πηνζεηήζεη απηφο πνπ ζέιεη θάπνηα δηαθνξεηηθή πξαθηηθή. 

Δπηπιένλ, δελ ηαηξηάδνπλ ηδενινγηθά φινη νη εθπαηδεπηηθνί κεηαμχ ηνπο, άξα 

ζρφιηα πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθήο ηδενινγίαο ζπλαδέιθνπο ζα είλαη 

κάιινλ αξλεηηθά θαη φρη βνεζεηηθά. Αθφκε, είλαη άδηθε κηα θξηηηθή πνπ ζα 

βαζίδεηαη ζηελ παξαθνινχζεζε κηαο κφλν δηδαζθαιίαο, θαζψο κπνξεί εθείλε λα 

είλαη κηα «θαθή» εκέξα γηα ηνλ ζπλάδειθν θαη λα κελ κπνξεί λα απνδψζεη φπσο 

ζέιεη. Θεσξείηαη βέβαην απφ αξθεηνχο εθπαηδεπηηθνχο φηη ε ζπδήηεζε ζηελ 

νινκέιεηα ζα δνθηκάζεη ηηο ζρέζεηο ηνπο θαη δελ ζα ιείςνπλ νη εληάζεηο, ζε 

πεξίπησζε πνπ ιερζεί ε αιήζεηα. Δπνκέλσο ζα αλαγθαζηνχλ λα ηελ θξχςνπλ 

θαη λα κελ είλαη εηιηθξηλείο, πξνθεηκέλνπ λα πξνθπιάμνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο, ή ζα 

ιερζνχλ πξάγκαηα πνπ δελ επζηαζνχλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ θηιίεο θαη 

παξέεο. Ο θφβνο ηνπ «ιάζνπο» θαη ηεο θξηηηθήο θαη ε αλαζθάιεηα αξθεηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ, δελ επλννχλ ηέηνηνπ είδνπο ζπδεηήζεηο γεληθφηεξα ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ: 

«…καθάξη λα κπνξνύζακε λα ηα ζπδεηήζνπκε άλεηα, εθεί κέζα ζην 

γξαθείν γύξσ από ην ηξαπέδη, λα θάηζνπκε λα ηα ζπδεηήζνπκε. Σπλήζσο 

απνθεύγνπκε ηέηνηνπ είδνπο ζπδεηήζεηο, δελ ην θάλνπκε. Αλ ην θάλακε ζα ‘ρακε 

ιύζεη αξθεηά από ηα πξνβιήκαηά καο θαη ζα ‘ρακε βειηησζεί πάξα πνιύ θαη ζην 

εθπαηδεπηηθό καο ζην δηδαθηηθό καο έξγν.» (Λ3) 

Σέινο δελ έιεηςαλ θαη εθείλνη πνπ, αλ θαη κεηνλφηεηα, ζεσξνχλ φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή δελ έρεη λα πξνζθέξεη θάηη νπζηαζηηθφ, πξνθαιψληαο 

ηαπηφρξνλα δπζαλάινγα κεγάιν άγρνο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη έληαζε ζηηο 

ζρέζεηο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, ζπλδένληαο άκεζα ηελ πξαθηηθή απηή κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε. 

Οη παξαπάλσ δηζηαγκνί θαη πξνβιεκαηηζκνί γηα ηελ δηαδηθαζία 

δηεμαγσγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθήο, επεξέαζαλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο 

έλα βαζκφ ζηηο απαληήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ζεζκνζέηεζή ηεο, αιιά φρη ζε 

ζεκείν πνπ λα κελ αλαγλσξίδνπλ ηα νθέιε ηεο, δειψλνληαο ζηελ πιεηνλφηεηά 

ηνπο ζεηηθνί θαη κάιινλ ζεηηθνί κε πξνυπνζέζεηο, ζηελ ζέζπηζε θαη εθαξκνγή 

ηεο. Απφ ηνπο 35 εξσηεζέληεο, κφλν 4 απάληεζαλ θαηεγνξεκαηηθά αξλεηηθά, 

ηφζν ζηε ζεζκνζέηεζή ηεο φζν θαη ζηελ ρξεζηκφηεηά ηεο γηα ηελ βειηίσζε ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ. Απφ ηνπο ππφινηπνπο, αξθεηνί αλαθέξζεθαλ ζηηο παξακέηξνπο 

εθείλεο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα 

εθαξκνζηεί θαη λα πξνζθέξεη νπζηαζηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

θαηεγνξία 8α ππνθαηεγνξία 
8α.1 

ππνθαηεγνξία 8α.1.1. Ν ππνθαηεγνξία 
8α.1.1.1. 

Δθθξάζεηο πνπ 
ρξεζηκνπνίεζαλ 

Οη 
πξνϋπνζέζεηο 
θαη νη 
πξνβιεκαηηζκνί 
ζεζκνζέηεζεο 
ηεο κεζόδνπ 
ζπλεξγαηηθήο 
κάζεζεο  

Καζνξηζκόο 
ζαθνύο 
πιαηζίνπ 
εθαξκνγήο 

Ζ ζπρλόηεηα εθαξκνγήο 
Πηινηηθή εθαξκνγή 
Δλεκέξσζε θαη ζπγθαηάζεζε ηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ 
Πξνεηνηκαζία  
Απνπζία αμηνιόγεζεο 
Απνπζία επηπηώζεσλ  
Δπηκνξθσηηθόο 
πξνζαλαηνιηζκόο 
Πιαίζην ζρνιηαζκνύ 

6 
3 
 
2 
3 
4 
2 
 
2 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Καιή δηάζεζε  
Δπνηθνδνκεηηθή 
θξηηηθή 
Όρη θαθόβνπια 
ζρόιηα  
Να έρεη ν 
εθπαηδεπηηθόο 
δπλαηόηεηα 
επηινγήο νκάδαο 
ζρνιηαζκνύ 
Να κελ γίλεη 
θνπηζνκπνιηό 

Ζ θαθή θξηηηθή, δελ 
ζεκαίλεη θαη θαθή 
πξόζεζε. Καη είλαη θαη 
ην ζέκα πώο ζα ην πεηο 
ζηνλ άιιν. Δίλαη ζέκα 
ινηπόλ 
πξνζσπηθόηεηαο.   

 Ο ηξόπνο 
αληηκεηώπηζεο 
ηεο πξαθηηθήο 
από ηε ζρνιηθή 
θνηλόηεηα 

Οη ζρέζεηο ηνπ πιιόγνπ 
Γηδαζθόλησλ 
Πξόθιεζε άγρνπο 
Αληίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 
ζηηο θαηλνηνκίεο 
Δπηπιένλ θόξηνο εξγαζίαο 

 
9 
3 
 
1 
1 

  

 Αδύλαηνλ λα 
εθαξκνζηεί 

«Γελ ππάξρεη ιόγνο λα εθηεζώ 
γηα λα θξηζώ» 
Ζ ζεζκνζέηεζε ηζνύηαη κε 
επηβνιή  
«Οη παιηνί δελ ζα ην δερηνύλ»  
Λόγσ νηθνλνκηθώλ ζπγθπξηώλ 
Απαμίσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 
Αδπλακία εύξεζεο θαηάιιεινπ 
ρξόλνπ  
  

 
8 
 
2 
2 
1 
1 
 
1 

 Σν ζεσξώ αδύλαην, 
ζηελ πξάμε. Καη ιόγσ 
νηθνλνκηθώλ 
ζπγθπξηώλ, αιιά θαη 
όηη όινη νη ζπλάδειθνη 
δελ είλαη ηόζν αλνηθηνί 
ζε όηη αθνξά ηε 
δνπιεηά ηνπο. 

Πίλαθαο 13: Ζ ζεζκνζέηεζε ηεο κεζόδνπ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

Αξρηθά πξνηείλεηαη, φζνλ αθνξά ηε ζεζκηθή εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, λα 

πινπνηεζεί ζε πηινηηθφ ζηάδην γηα κηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

ν απαξαίηεηνο έιεγρνο γηα ηελ πνξεία θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, πξηλ 

εθαξκνζηεί ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ ζπρλφηεηα εθαξκνγήο 

ηεο κεζφδνπ, ζηελ νπνία αλαθέξζεθαλ αξθεηνί, ζα πξέπεη λα κελ είλαη πνιχ 
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ζπρλή, γηαηί ζα πξνθαιέζεη θνχξαζε. Πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή είηε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο ηνπ έηνπο γηα δηάζηεκα κίαο εβδνκάδαο, είηε κε 

ζπρλφηεηα κία θνξά ην κήλα ή ην δίκελν, ψζηε λα κελ πξνθαιεί επηπιένλ βάξνο 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ν θαηάιιεινο 

ρξφλνο γηα λα εθαξκνζηεί, θαζψο, ζε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα κπνξνχζε λα 

δπζρεξάλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη λα θνξηψζεη κε επηπιένλ ψξεο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, πξνθαιψληαο αληηδξάζεηο πνπ ζα δπλακηηίζνπλ ηελ εθαξκνγή 

ηεο κεζφδνπ.  

Ο θαζνξηζκφο ελφο ζαθνχο πιαηζίνπ εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ, ήηαλ έλα 

δήηεκα πνπ απαζρφιεζε ζεκαληηθή κεξίδα ησλ εξσηεζέλησλ, απφ δηάθνξεο 

νπηηθέο γσλίεο. Θα πξέπεη λα είλαη μεθάζαξα πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ρσξίο θακία αμηνινγηθή 

παξάκεηξν. Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ ζα δηδάζθεη θαη ζα παξαθνινπζείηαη, ζα πξέπεη 

λα απνθνκίδεη ηελ αίζζεζε φηη δελ εμεηάδεηαη αιιά γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

βνεζεζεί ψζηε λα εμειηρζεί. Γηα απηφ θαη ζα πξέπεη λα είλαη δηαζθαιηζκέλνο φηη 

αλ θάηη δελ εμειηρζεί φπσο είρε ζρεδηάζεη αξρηθά, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη κηα δπλακηθή θαηάζηαζε, δελ ζα έρεη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο. Ζ κέζνδνο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη αθνχ έρεη πεξάζεη έλα εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη έρνπλ αλαπηπρζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ νη ζρέζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. ε θάζε πεξίπησζε, γηα ηελ επηηπρία 

ηεο κεζφδνπ πξνυπφζεζε απνηειεί λα έρνπλ αλαπηχμεη θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ 

ηνπο νη δηδάζθνληεο θαη λα επηθξαηεί θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινβνήζεηαο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα θάλνπλ ηηο δηδαζθαιίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλαηλέζεη, λα 

είλαη ελήκεξνη εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο θαη ζχκθσλνη κε 

απηήλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ 

ληψζνπλ άλεηα κε απηήλ ηε δηαδηθαζία, λα ζπκκεηέρνπλ ιηγφηεξεο θνξέο απφ ηνπο 

ππφινηπνπο, λα ππάξρεη επειημία φζνλ αθνξά ηε ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο. Ο 

ζρνιηαζκφο ησλ δηδαζθαιηψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε 

«…έλα πιαίζην θαιήο δηάζεζεο, επνηθνδνκεηηθήο θξηηηθήο, όρη θαθόβνπινπ 

ζρνιηαζκνύ, θαη λα ιεηηνπξγήζεη απηό σο αλαηξνθνδόηεζε γηα απηόλ πνπ 

δηδάζθεη θαη σο επηπιένλ γλώζε, ζπλνιηθή γλώζε ηέινο πάλησλ, πνπ ζα ηελ 

κνηξαζηνύλ όινη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, ηνπ ζρνιείνπ.» (ΥΝ1)  
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Σν δήηεκα ησλ παξαθνινπζήζεσλ θαη ηνπ ζρνιηαζκνχ είλαη έλα επαίζζεην 

ζεκείν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ φπσο είδακε θαη 

παξαπάλσ. Γηα ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ζρέζεσλ, 

πξνηάζεθε επίζεο λα έρεη ην δηθαίσκα ν εθπαηδεπηηθφο πνπ δηδάζθεη λα επηιέμεη ν 

ίδηνο ηελ νκάδα πνπ ζα ηνλ παξαθνινπζήζεη, κε θξηηήξην είηε ηηο ζρέζεηο πνπ έρεη 

ζπλάςεη εληφο ηνπ ζρνιείνπ είηε ηελ εθπαηδεπηηθή θηινζνθία πνπ έρεη πηνζεηήζεη. 

Σα ζρφιηα δελ ζα πξέπεη λα απνθηνχλ κνξθή «θνπηζνκπνιηνχ» αιιά λα είλαη 

εκπεξηζηαησκέλα, ζεσξεηηθά εδξαησκέλα θαη πάληα κε θαιή δηάζεζε θαη 

πξφζεζε. Ζ δηαηήξεζε «αλνηρηνχ κπαινχ» θαη ε ζεηηθή πξνδηάζεζε γηα κάζεζε 

θαη εμέιημε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, ζα πξέπεη λα απνηεινχλ πξνυπφζεζε.  

Αλ θαη ηνπνζεηήζεθε ζρεηηθά κε ηηο παξακέηξνπο πινπνίεζεο ηεο κεζφδνπ 

ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, έλα κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαηήξεζε ηηο 

επηθπιάμεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ δπλαηφηεηα ζεζκνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο ηεο. 

Τπνζηήξημαλ φηη ιφγσ νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ θαη ηξφπνπ δφκεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, είλαη αδχλαηε ε εθαξκνγή. Γηα λα ζπκβεί θάηη ηέηνην, ζα 

πξέπεη λα αιιάμεη ξηδηθά ν εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο. Δπίζεο ζεψξεζαλ φηη νη 

αληηδξάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θπξίσο ησλ κεγαιπηέξσλ ζε ειηθία, ζα είλαη 

ηέηνηεο πνπ δελ ζα επηηξέςνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο, αθφκε θη αλ ζεζκνζεηεζεί. Σν 

ελδερφκελν ηεο ζεζκνζέηεζεο απηφ θαζαπηφ, ζα πξνθαιέζεη αληηδξάζεηο, θαζψο  

«…πνιιά πξάγκαηα πνπ είλαη ζεζκνζεηεκέλα δελ ζπκθσλνύλε όινη νη 

εθπαηδεπηηθνί. Απηό είλαη ζηελνθεθαιηά, απηό είλαη απιά δπζθνιία πξνζσπηθή ηνπ 

θαζέλα; Γελ ην μέξσ, αιιά … ππάξρεη. Καη ππάξρεη πνιύ έληνλα ζηνλ θιάδν καο 

λνκίδσ.»(ΡΝ1) 
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5. Σπδήηεζε ηωλ απνηειεζκάηωλ 

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλάο καο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, ζρεηηθά 

κε ηελ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ κέληνξα ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο. Σα απνηειέζκαηα καο έδεημαλ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί γεληθφηεξα εθαξκφδνπλ θάπνηεο πξαθηηθέο ελδνζρνιηθήο 

επηκφξθσζεο θαη είλαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ζεηηθά δηαθείκελνη ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ ζεζκνχ ηνπ κέληνξα ζηα Γεκνηηθά θαη Νεπηαγσγεία. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλάο καο, επεξεάδνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ 

ηηο δπζθνιίεο ηνπ επαγγέικαηνο, έρνληαο βηψζεη αξθεηέο απφ απηέο ζε δηάθνξα 

ζηάδηα ηεο θαξηέξαο ηνπο. πσο είδακε θαη λσξίηεξα (Μαπξνγηψξγνο, 2011, 

ηάγηα & Ηνξδαλίδεο, 2014, Παιεφο & Παξαζθεπνπνχινπ – Κφιιηα, 2012, 

Γξακκαηηθνχ, 2016) ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεσξείηαη δηεζλψο σο 

ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ. Κπξίσο φζνη έρνπλ ππεξεηήζεη ή ππεξεηνχλ ζε 

απνκαθξπζκέλα κνλνζέζηα ζρνιεία θαη καθξηά απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο, 

ρξεηάδνληαη κηα πξφζζεηε ζηήξημε, είηε ςπρνθνηλσληθή πνιιέο θνξέο, είηε ζρεηηθά 

κε ηε δηδαζθαιία θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο. Θέκαηα δηδαθηηθήο, δηαρείξηζεο 

ηεο ηάμεο, γλσζηηθνχ ππφβαζξνπ, ζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ, 

αιιά θαη ζπλεξγαζίαο κε γνλείο θαη ζπλαδέιθνπο, είλαη κέξνο κφλν φζσλ 

αληηκεησπίδνπλ. Σα δεδνκέλα απηά ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ 

εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη ζηε ρψξα καο (ηάγηα & Ηνξδαλίδεο, 2014, 

Γξακκαηηθνχ, 2016), ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο άγρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

κείσζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ην επάγγεικα. Δίλαη αλακελφκελν νη δπζθνιίεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή, λα επηδξνχλ ζηε 

ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπ δσή.  

Οη αλάγθεο πνπ εκθαλίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο 

ηνπο ζην επάγγεικα, δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ πξνυπεξεζία ηνπο. Οη 

λένη εθπαηδεπηηθνί δπζθνιεχνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ 

πξάμε, ζηελ δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο. Παξφκνηα 

απνηειέζκαηα ζπλαληνχκε ζε άιιεο έξεπλεο (Γξεγνξηάδεο, 2011, Βαικάο & 

Βεξγίδεο, 2011). Απηφ πηζαλφλ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ αξρηθή θαηάξηηζε ε νπνία 

κπνξεί λα κελ πεξηέρεη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζπγθεθξηκέλα 
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πεδία, αιιά θαη κε ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο. Οη κεγαιχηεξνη εθπαηδεπηηθνί, ληψζνπλ 

ηελ αλάγθε λα αλαλεψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ 

εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ηηο 

πηνζεηήζνπλ θαη νη ίδηνη. Αλαλέσζε θαη επάξθεηα είλαη νη θχξηνη άμνλεο γχξσ απφ 

ηνπο νπνίνπο πεξηζηξέθνληαη νη αλάγθεο πνπ εμέθξαζαλ. Νεφηεξνη θαη 

κεγαιχηεξνη, πξνβιεκαηίδνληαη εμίζνπ ζρεηηθά κε ηηο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

ησλ παηδηψλ θαη κε ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο ηνπο. Σα παξαπάλσ καο 

νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ θαίλνληαη λα 

θαιχπηνληαη απφ ηα κέρξη ζηηγκήο επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα (Καξξάο & 

Οηθνλνκίδεο, 2015).  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο έδεημαλ φηη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ, νη 

εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν, ηφζν ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, φζν 

θαη ςπρνθνηλσληθά. Θέκαηα δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ, νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο 

θαη δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο, εθαξκνγήο παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, 

αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ κε καζεηέο θαη γνλείο, είλαη ηα θπξηφηεξα πνπ 

αλαθέξζεθαλ. Δπίζεο, ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη ιάβεη 

ςπρνθνηλσληθή θαη εζηθή ππνζηήξημε, έκπξαθηε θαη πξνθνξηθή, ζε δηάθνξεο 

πεξηπηψζεηο πνπ ηελ ρξεηάζηεθε. Σα δηθά καο επξήκαηα έξρνληαη ζε αληίζεζε κε 

εθείλα ηεο Μπνπκπνπιέληξα (2015) θαη ησλ Βαικά θαη Βεξγίδε (2011), ζχκθσλα 

κε ηα νπνία ε έιιεηςε ππνζηήξημεο θαη θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο 

εθπαηδεπηηθνχο, είλαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο. Βέβαηα, ζηελ δηθή καο πεξίπησζε δελ 

εμεηάζηεθε ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ιακβάλνπλ ππνζηήξημε. Δπνκέλσο είλαη 

πηζαλφλ νη εξσηψκελνη λα εζηίαζαλ ζηνλ ηξφπν ππνζηήξημεο πνπ έιαβαλ φηαλ 

έγηλε απηφ, αθφκα θη αλ ε ζπρλφηεηα ππνζηήξημεο ήηαλ κηθξή. Οη πεξηπηψζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δήισζαλ φηη δελ έρνπλ ιάβεη ππνζηήξημε είλαη ζεκαληηθά 

ιηγφηεξεο θαη νθείινληαλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ απξνζπκία ηνπο λα 

θνηλνπνηήζνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο θαη λα δεηήζνπλ ηελ βνήζεηα ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ παξέρνπλ ηε βνήζεηά ηνπο, δελ 

δηαθνξνπνηνχληαη ειηθηαθά – κεγαιχηεξνη βνεζνχλ κηθξφηεξνπο αιιά θαη 

κηθξφηεξνη βνεζνχλ κεγαιχηεξνπο, εηδηθφηεξα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ζηηο 

παηδαγσγηθέο κεζφδνπο. Αηηήκαηα γηα παξνρή βνήζεηαο ιακβάλνπλ θπξίσο νη 

κεγαιχηεξνη εθπαηδεπηηθνί θαη ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, ελψ ζεζκηθά πξφζσπα 

φπσο ν Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο δελ πξνηηκψληαη γηα λα παξάζρνπλ βνήζεηα. Οη 
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ζρνιηθνί χκβνπινη επίζεο δελ πξνηηκψληαη, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο 

έξεπλάο καο, αλ θαη απνηειεί κέξνο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ελψ δηαηππψζεθαλ 

απφςεηο φηη ε βνήζεηά ηνπο, φηαλ ηελ παξέρνπλ, παξακέλεη ζε ζεσξεηηθφ 

επίπεδν θαη δελ ζπλεηζθέξνπλ νπζηαζηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ κε 

πξαθηηθφ ηξφπν. Μεγάιε κεξίδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζε φηη έρεη ιάβεη 

βνήζεηα θαη ππνζηήξημε απφ ηνλ δηεπζπληή/πξντζηάκελν ηνπ ζρνιείνπ ηνπ, 

αξκνδηφηεηα πνπ εκπίπηεη ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ζηα θαζήθνληα 

ηνπ ξφινπ ηνπ. Δπίζεο, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, νη λεπηαγσγνί ηεο έξεπλαο 

έρνπλ ιάβεη βνήζεηα απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ γεηηνληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Απφ 

ιίγνπο ζπγθξηηηθά εθπαηδεπηηθνχο, αλαθέξζεθε φηη φρη κφλν δελ ππνζηεξίρζεθαλ 

απφ ηνπο δηεπζπληέο ηνπο αιιά αληίζεηα αληηκεησπίζηεθαλ κε αξλεηηθφ ηξφπν, 

ηνπιάρηζηνλ ζην αξρηθφ ρξνληθά δηάζηεκα. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλάο καο ζην ζχλνιφ ηνπο, ζεσξνχλ ηνλ κέληνξα 

έλα ζεηηθφ ξφιν, ηφζν γηα ηνπο λενδηφξηζηνπο φζν θαη γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ζηελ ελίζρπζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο. Σν πφξηζκα 

απηφ ζπκπίπηεη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Παππά θαη Ηνξδαλίδε 

(2017) θαη ηεο Μπνπκπνπιέληξα (2015) ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, θαζψο θαη κε ηα 

δεδνκέλα ηεο βηβιηνγξαθίαο ζε δηεζλέο επίπεδν. χκθσλα κε ηνπο εξσηψκελνπο 

φζνη ηνλ αλαιακβάλνπλ ζα πξέπεη λα έρνπλ απμεκέλα πξνζφληα φπσο ζπνπδέο, 

θαιιηέξγεηα, κφξθσζε θαη λα είλαη θάπνηαο κεγαιχηεξεο ειηθίαο ή θαη ηεξαξρίαο, 

ηνπιάρηζηνλ ζε ζρέζε κε ηνλ θαζνδεγνχκελν πνπ αλαιακβάλνπλ. Δπηπιένλ ηνπ 

απνδίδνπλ ηδηφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζπλήζσο ζε ζπνπδαίνπο εγέηεο ή 

ραξηζκαηηθνχο αλζξψπνπο, ζεσξψληαο ηνλ έλα πξφηππν πξνο κίκεζε, ελψ ηελ 

ίδηα ζηηγκή παξακέλεη έλαο πξνζηηφο θαη θαζεκεξηλφο άλζξσπνο. Βιέπνπκε φηη 

αξθεηνί απφ ηνπο εξσηψκελνπο έρνπλ ζπλδέζεη ηελ έλλνηα ηνπ κέληνξα κε ηελ 

ζεσξία ησλ εγεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαζψο είλαη ζαθψο ιηγφηεξνη φζνη 

αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή θαηάξηηζε πνπ ζα πξέπεη λα απνθηήζεη θάπνηνο γηα λα 

γίλεη κέληνξαο, παξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ππνζηήξημαλ φηη νη βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ 

ξφινπ ηνπ κέληνξα είλαη ε παξνρή βνήζεηαο, θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο, 

ρσξίο λα είλαη νη κφλεο. Δπνκέλσο αληηιακβάλνληαη ην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν 

ηνπ ξφινπ ηνπ, αθφκε θη αλ δελ κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ κε αθξίβεηα ηηο κεζφδνπο 
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ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί. Θεσξνχλ επίζεο φηη ν ξφινο ηνπ δελ ζα πξέπεη λα 

πεξηνξίδεηαη ζηνπο λεφηεξνπο, θαζψο ραξαθηεξίζηεθε ζεκαληηθφο γηα φιεο ηηο 

ειηθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ αλάγθε χπαξμεο κέληνξα γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο, 

πηζαλφλ λα εθθξάδεη κηα αλαζθάιεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπο γηα ηηο κεζφδνπο πνπ 

αθνινπζνχλ θαη ηελ παηδαγσγηθή ηνπο βάζε. πσο είδακε (Holloway, 2001, 

Beutel & Spooner-Lane, 2008, Hobson et al., 2009, Green-Powell, 2012, Hudson, 

2013, Ambrosetti, 2014, Bynum, 2015) νη κέληνξεο κπνξνχλ λα παξέρνπλ 

ζηήξημε θαη ελζάξξπλζε θαζψο θαη αλαηξνθνδφηεζε ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, 

εληζρχνληαο ηνπο θαζνδεγνχκελνπο ζην έξγν ηνπο. Δπηπιένλ, κηα κηθξφηεξε 

κεξίδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππνζηήξημε φηη ν κέληνξαο ζα πξέπεη λα επσκίδεηαη 

ηελ ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο γνλείο, 

θαζψο θαη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ. Ζ απφδνζε ζηνλ 

κέληνξα ηνπ ξφινπ ηνπ δξάζηε, πηζαλφλ λα θαλεξψλεη ηελ δπζθνιία πνπ 

εκθαλίδνπλ θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί λα ρεηξηζηνχλ ηηο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο 

πνπ εθδειψλνληαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ηηο επηθνηλσληαθέο 

αδπλακίεο ζηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζρέζεσλ, ηφζν κε ηνπο ζπλαδέιθνπο φζν θαη 

κε ηνπο γνλείο.  

Ζ αλάδεημε εθπαηδεπηηθψλ σο άηππσλ κεληφξσλ, νη νπνίνη παξείραλ 

θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα ζε ζπλαδέιθνπο ηνπο εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, είλαη 

θάηη πνπ ζπκβαίλεη πεξηζηαζηαθά αιιά φρη πνιχ ζπρλά, ζχκθσλα κε ηνπο 

εξσηψκελνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ ρξεηάδεηαη βνήζεηα, αλαδεηεί ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ελίνηε βξίζθεη θάπνηνλ, πξφζπκν λα ηνλ ππνζηεξίμεη κε 

πεξηζζφηεξν ζηαζεξφ θαη επαλαιακβαλφκελν ηξφπν, είηε κε ηελ παξνρή 

ζπκβνπιψλ θαη ππνζηήξημεο, είηε απνηειψληαο πξφηππν. Οη άηππνη κέληνξεο 

παξσζνχληαη απφ δηθά ηνπο εζσηεξηθά θίλεηξα γηα λα επσκηζηνχλ απηφ ην ξφιν, 

θαζψο δελ απνιακβάλνπλ πιηθψλ πξνλνκίσλ.  

Ζ ζεζκνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ κέληνξα θξίζεθε ζεηηθή απφ 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ, κε θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. ε παξφκνηα 

κε ηα δηθά καο απνηειέζκαηα νδεγήζεθε θαη ε έξεπλα ηεο Μπνπκπνπιέληξα 

(2015), ελψ αληίζεηα, ζε έξεπλα ησλ Αλδξεαδάθε & Καδηαλάθε (2011) ζρεηηθά κε 

ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε ζπζηεκαηηθή θαζνδήγεζε απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο σο επηκνξθσηηθή κέζνδνο θάλεθε λα απνηηκάηαη ζεηηθά κφιηο απφ 

ην 1/6 ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ δηαθνξά ζηελ ηάζε πηζαλφλ λα ζρεηίδεηαη κε ηηο 
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εξεπλεηηθέο κεζφδνπο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζε θάζε πεξίπησζε. Ζ επηινγή ηνπ 

πξνζψπνπ πνπ ζα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ κέληνξα απαζρνιεί ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο, θαζψο ζεσξνχλ φηη ζα πξέπεη λα είλαη κηα εμέρνπζα 

πξνζσπηθφηεηα, λα έρεη ηδηαίηεξε κφξθσζε θαη λα επηκνξθσζεί θαηάιιεια πξηλ 

αλαιάβεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν, ψζηε λα θαηαθέξεη λα γίλεη απνδεθηφο απφ 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. Κάπνηνη πξνηείλνπλ λα έρεη ην δηθαίσκα ν θάζε 

εθπαηδεπηηθφο λα επηιέμεη ηνλ κέληνξα πνπ ζέιεη ν ίδηνο, ψζηε λα ηαηξηάδνπλ 

κεηαμχ ηνπο. Σν ζέκα ηεο επηινγήο αλαδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ έξεπλα ησλ Παππά 

θαη Ηνξδαλίδε (2017), ζρεηηθά κε ηελ δπλαηφηεηα αμηνθξαηηθήο επηινγήο 

κεληφξσλ. Αλαθνξηθά κε ην πιαίζην παξνρήο ηεο ππνζηήξημεο, θάπνηνη ζεσξνχλ 

φηη κέληνξαο θαη εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ απφ θνηλνχ κηα ηάμε 

θαη λα νξγαλψλνπλ ζπλδηδαζθαιίεο θαη αιιεινπαξαηήξεζε δηδαζθαιηψλ. ηνπο 

κεγαιχηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζα αξθνχζε ε παξαηήξεζε θάπνησλ δηδαζθαιηψλ 

απφ ηνλ κέληνξα θαη ε παξνρή πξαθηηθψλ ζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδεη. Σν αίηεκα γηα παξνρή πξαθηηθψλ ζπκβνπιψλ, εζηηάδεη ζε έλα 

κηθξφηεξν κέξνο ηνπ ξφινπ ηνπ κέληνξα, ζε εθείλν ηνπ εθπαηδεπηή. Απηφ πνπ 

νπζηαζηηθά δεηείηαη, είλαη ε αλάπηπμε κηαο ζρέζεο ηνπ είδνπο εθπαηδεπηήο-

εθπαηδεπφκελνο, φπνπ έηνηκα «εξγαιεία» ζα παξέρνληαη πξνο ρξήζε. ε αξθεηά 

κεγάιν βαζκφ νη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε 

ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη, σθεινχληαη θαη νη δχν, θαζψο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δηνξζψζνπλ δηθέο ηνπο πξαθηηθέο κέζα απφ ην παξάδεηγκα ηνπ άιινπ. Δπηπιένλ 

εθθξάδεηαη ξεηά ε αλάγθε λα νξηζηεί κε ζαθήλεηα ην πιαίζην αιιειεπίδξαζεο 

ησλ δχν, ην νπνίν δελ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αμηνινγηθέο παξακέηξνπο, απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ κέληνξα. ε παξφκνηα απνηειέζκαηα θαηαιήγεη θαη ε έξεπλα ησλ 

Παππά θαη Ηνξδαλίδε (2017), ε νπνία εκθαλίδεη κηα μεθάζαξε αληίζηαζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ξφιν αμηνιφγεζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ κέληνξα. Φαίλεηαη φηη 

κέζσ ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε θαη ησλ 

αληηδξάζεσλ πνπ πξνθάιεζε, θαζψο θαη ηεο ζπλερηδφκελεο ζρεηηθήο πνιηηηθήο 

ζπδήηεζεο, έρεη δεκηνπξγεζεί κηα πξνθαηάιεςε θαη έλαο γεληθφηεξνο αξλεηηζκφο 

ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, νη νπνίνη ελδερνκέλσο λα 

απνηειέζνπλ «δνχξεην ίππν» γηα πεξαηηέξσ πεξηθνπέο εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζην πιαίζην ελφο δεκνζηνλνκηθνχ «εμνξζνινγηζκνχ». Παξ’ φια 

απηά, εθθξάδεηαη απφ κηθξφηεξν κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ δπζπηζηία γηα ηελ 
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δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ, θαζψο θάηη ηέηνην ζα επηβάξπλε ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, θαζψο θαη γηα ηελ αλαγθαηφηεηά ηνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε 

αλάγθε απηή θαιχπηεηαη απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ή απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο. Απηή ε άπνςε, αλ θαη εθθξάζηεθε απφ πνιχ 

ιίγνπο, θηλείηαη ζην πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο. Γελ έιεηςαλ θαη νη αληίζεηεο απφςεηο, αλ θαη 

ειάρηζηεο, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ, θαζψο ππνζηεξίδνπλ φηη ε επηινγή ηνπ 

πξνζψπνπ ζα επηθέξεη εληάζεηο θαη δηαθσλίεο ζην χιινγν Γηδαζθφλησλ, 

άπνςε πνπ ζπλαληάηαη θαη ζηελ βηβιηνγξαθία (Cheung, et al., 2018). 

ρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο νη εξσηψκελνη εθπαηδεπηηθνί, ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

εκπεηξίεο πνπ απνθηψληαη κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, 

ηνπο βνεζνχλ λα εμειηρζνχλ επαγγεικαηηθά. Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο είλαη 

κέζσ ζπδεηήζεσλ θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη ηδεψλ, ζηελ δηάξθεηα ησλ 

δηαιεηκκάησλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. πλήζσο νη ζπδεηήζεηο επηθεληξψλνληαη ζηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, θαζψο θαη ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο θαη πιηθνχ. 

πλεξγαζίεο κεηαμχ ηκεκάησλ παξαηεξνχληαη κε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα, ελψ 

αθφκε ιηγφηεξεο είλαη νη ζπλέξγεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ 

δηαθνξεηηθψλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ, πάλσ ζε θάπνην πξφγξακκα. Οη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ αλέθεξαλ φηη έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, 

είηε παξαθνινπζψληαο είηε δηδάζθνληαο είλαη ζεκαληηθά ιηγφηεξνη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο. Δπνκέλσο 

απηή ε κέζνδνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο κέζα ζηα ζρνιεία. πσο έρεη 

δηαθαλεί θαη ζε άιιε έξεπλα ζηελ ρψξα καο (Αλδξεαδάθεο & Καδηαλάθε, 2011), 

ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο δείρλεη λα κελ πξνηηκάηαη ηδηαίηεξα απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Απηφ εθιακβάλεηαη σο απφξξνηα ηεο έιιεηςεο ζπλεξγαηηθήο 

θνπιηνχξαο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη πεξηνξηζκνχ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δξάζεο ζην πιαίζην ηεο ηάμεο. Σέινο, αλ θαη ζπάληεο, ππήξμαλ 

πεξηπηψζεηο πνπ εθπαηδεπηηθφο δηνξγάλσζε επηκνξθσηηθέο εκεξίδεο, γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ θαη ησλ γεηηνληθψλ. χκθσλα κε ηα ζρφιηα ησλ 

εξσηεζέλησλ, φιεο νη παξαπάλσ πξαθηηθέο βνεζνχλ ηελ αλάπηπμε ησλ 

ζρέζεσλ, ζηελ βειηίσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ δεζκψλ 

εληφο ζρνιείνπ. Μηα κηθξή κεξίδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζε φηη είλαη αληίζεηε 

ζηηο ζπλεξγαζίεο θαη ηηο απνθεχγεη, ζεσξψληαο φηη θνκίδνπλ πεξηζζφηεξα 



 
 124 

πξνβιήκαηα παξά ιχζεηο, ζε αληίζεζε κε ηα δεδνκέλα ηεο δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο (Driscoll et al., 2009, Green-Powell, 2012, Bynum, 2015, Kroll, 

2017).  

ην ζέκα ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο ηνπ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη μεθάζαξα. Έλα ππνινγίζηκν κέξνο 

ησλ εξσηεζέλησλ ππνζηεξίδεη φηη είλαη ζπρλφ θαηλφκελν λα αλαπηχζζνληαη 

«θφληξεο» θαη αληαγσληζκνί εληφο ζρνιείνπ θαη λα ρσξίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζε 

«ζηξαηφπεδα» πξνζπαζψληαο λα απμήζνπλ ηα νθέιε ηνπο έλαληη ησλ 

«αληηπάισλ». Απηά ηα θαηλφκελα κάιηζηα θαίλεηαη λα εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν 

ζηα λεπηαγσγεία, πξνθαιψληαο ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ζηελ εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν εχξεκα απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα 

απνηειέζκαηα έξεπλαο ζε ειιεληθά λεπηαγσγεία (Argyropoulou, 2013) φπνπ 

ππνζηεξίδεηαη φηη ν κηθξφο αξηζκφο ησλ λεπηαγσγψλ πνπ απαζρνινχληαη ζε 

θάζε ζρνιείν δελ επλνεί ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ δηάζεζε δηάθξηζεο. ηελ 

έξεπλα ησλ Βαικά θαη Βεξγίδε (2011), ζηελ πξψηε ζέζε ησλ αξλεηηθψλ 

εκπεηξηψλ ησλ δαζθάισλ ηνπ δείγκαηνο, βξίζθνληαη νη επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο. Δπνκέλσο, νη ζρέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη κέζα ζηα ζρνιεία 

θαη νη παξάγνληεο πνπ ηηο επεξεάδνπλ, είλαη θάηη πνπ ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί 

δηεμνδηθά ζην κέιινλ. Αληίζηνηρα, ππήξμε κηα αμηφινγε κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

βίσζε ηδηαίηεξα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, εηζπξάηηνληαο βνήζεηα θαη ππνζηήξημε, ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ρξεηάζηεθε απφ άιινπο ζπλαδέιθνπο, νη νπνίνη ιεηηνχξγεζαλ 

σο πξφηππα ζπκπεξηθνξάο. Δπνκέλσο, θη απηνί πνπ θαξπψζεθαλ ηε βνήζεηα, 

κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ παξέρνπλ ζε άιινπο ζπλαδέιθνπο, φηαλ ηνπο δεηεζεί. Γελ 

έιεηςαλ θη εθείλνη πνπ, ελψ είραλ δπζάξεζηεο εκπεηξίεο, ζεψξεζαλ φηη πήξαλ 

θάπνην κάζεκα απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, άπνςε πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ βησκέλσλ εκπεηξηψλ ζε γλψζε.  

Σν ζέκα ηεο καθξφρξνλεο παξακνλήο ζε έλα ζρνιείν δίραζε ηηο 

απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο, ε καθξφρξνλε παξακνλή 

βνεζάεη ζηελ βειηίσζε θαη ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

θαη καθξνπξφζεζκα ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, 

ελψ ε θαηάζηαζε «πξνζσξηλφηεηαο» δελ παξαθηλεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

επελδχζεη ζηελ δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ. Μηα ζεκαληηθή κεξίδα 

εθπαηδεπηηθψλ εθθξάδεη κηα δηαθνξεηηθή άπνςε, ζεσξψληαο φηη κεηά απφ κεξηθά 
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ρξφληα, πξέπεη λα αιιάδεη ν εθπαηδεπηηθφο ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο επέξρεηαη 

θάπνηνπ είδνπο «θνξεζκφο» ζε απηά πνπ έρεη λα πξνζθέξεη ν θαζέλαο, ηφζν ζε 

επαγγεικαηηθφ φζν θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. Απηφ ζα βνεζνχζε ηαπηφρξνλα 

ζηελ επίιπζε εληάζεσλ πνπ νθείινληαη ζηελ νηθεηνπνίεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ 

δεκηνπξγία νκάδσλ επηξξνήο. Αλάκεζα ζηηο δχν, εθθξάζηεθε ε άπνςε φηη ν 

παξάγνληαο ρξφλνο είλαη ήζζνλνο ζεκαζίαο, ηνπιάρηζηνλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

αλζξψπνπο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. Γηα απηνχο, νη ζρέζεηο εμαξηψληαη απφ 

ηελ δηάζεζε πνπ έρεη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο άιινπο θαη λα 

δεκηνπξγήζεη κηα ζεηηθή ζρέζε καδί ηνπο θαη φρη απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Ο ζεζκφο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο σο κέζν ελδνζρνιηθήο 

επηκφξθσζεο, ζεσξήζεθε ελδηαθέξσλ θαη επνηθνδνκεηηθφο απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο, νη νπνίνη εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία λα ηνλ δνθηκάζνπλ. Δζηίαζαλ 

ζηελ δπλαηφηεηα άκεζεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο δηαθνξεηηθψλ δηδαθηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ, θαζψο θαη ζηελ θξηηηθή εμέηαζε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε 

παξακέηξσλ ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ. Δπίζεο, κηα αθφινπζε ζπδήηεζε πνπ ζα 

επηθεληξψλεηαη ζηα ζεηηθά ζεκεία, ζα ππνζηήξηδε ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο. ε 

αληίζηνηρα απνηειέζκαηα θαηαιήγεη θαη άιιε έξεπλα (Γειεθαλάθε, 2011), ζρεηηθά 

κε ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν. Παξά ηα νθέιε 

ηεο κεζφδνπ, αξθεηνί απφ ηνπο ζεηηθά δηαθείκελνπο ηελ ραξαθηεξίδνπλ σο 

«άβνιε» θαη αγρσηηθή δηαδηθαζία, θπξίσο ζην θνκκάηη ηεο παξαθνινχζεζεο απφ 

ηνπο άιινπο, θαζψο ην εθιακβάλνπλ σο αμηνινγηθή δηαδηθαζία. Φαίλεηαη φηη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ παίδεη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ θαη ην 

θαηά πφζν ζεσξεί ν ίδηνο φηη είλαη θαηαξηηζκέλνο θαη επαξθήο, ψζηε λα 

απνηειέζεη αληηθείκελν παξαθνινχζεζεο. Ζ ρξήζε βηληενθάκεξαο αληί γηα ηελ 

θπζηθή παξνπζία ησλ άιισλ εθπαηδεπηηθψλ, πξαθηηθή πνπ εθαξκφδεηαη ζε άιιεο 

ρψξεο (Major & Watson, 2018) ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζεσξείηαη πξνηηκφηεξε, 

αιιά φρη γεληθψο. Αληίζηνηρα ζπλαηζζήκαηα άγρνπο εθθξάδνληαη θαη γηα ην 

πεξηερφκελν ηεο ζπδήηεζεο θαη ηεο ελδερφκελεο θξηηηθήο πνπ κπνξεί λα 

ππνζηνχλ, θαηά αλαινγία κε ηα δεδνκέλα ηεο βηβιηνγξαθίαο φπνπ νη 

ζπκκεηέρνληεο εθθξάδνληαη κέζα ζε έλα ζαθέο πιαίζην θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο 

(Thomas, et al., 2015). Καη εδψ, κηα κεξίδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ 

πξνβιεκαηίδεηαη γηα ηα ζρφιηα, φπνηα θη αλ είλαη, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε πξαθηηθή 

ηνπο ζπκβαδίδεη κε ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο πνπ πξεζβεχνπλ, ελψ ηαπηφρξνλα 
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κπνξεί λα ηνπο δνζεί ε επθαηξία λα βειηηψζνπλ ζηνηρεία πνπ ιαλζάλνπλ ηεο 

πξνζνρήο ηνπο. Ζ αληίζεηε άπνςε ππνζηεξίδεη φηη δελ ρξεηάδεηαη λα αθνινπζεί 

ζπδήηεζε, ε νπνία κπνξεί λα θέξεη ακεραλία θαη λα δπλακηηίζεη ηηο ζρέζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αιιά αξθεί ε παξαθνινχζεζε θαη κφλν, γηα λα πηνζεηήζεη θάπνηνο 

ζηνηρεία πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. Δληχπσζε πξνθαιεί φηη απηή ε άπνςε 

εθθξάζηεθε ζρεδφλ απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ. πσο θαη 

λσξίηεξα, δελ έιεηςε ε γλψκε, αλ θαη εθθξάζηεθε απφ ζεκαληηθά ιηγφηεξνπο, φηη 

απηή ε πξαθηηθή δελ έρεη λα πξνζθέξεη θάηη νπζηαζηηθφ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζε 

αληίζεζε κε ηα δεδνκέλα ηεο βηβιηνγξαθίαο (Driscoll et al., 2009, Green-Powell, 

2012, Bynum, 2015, Thomas et al., 2015, Kroll, 2017). Γηαπηζηψλεηαη κε βάζε ηα 

παξαπάλσ κηα απξνζπκία ζπδήηεζεο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ πξαθηηθέο πνπ 

αθνινπζνχληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κηα άξλεζε «ινγνδνζίαο» ή κηα 

αληίιεςε θηεηηθφηεηαο γηα ηελ δξάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εληφο ηεο ηάμεο, ε νπνία 

ζα πξέπεη λα απνηειέζεη αληηθείκελν αλαιπηηθφηεξεο κειέηεο.   

Σν ελδερφκελν ζεζκνζέηεζεο ηεο κεζφδνπ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο πνπ 

πξνηάζεθε ζηα πιαίζηα ηεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζεσξείηαη ζεηηθφ απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο, νη 

νπνίνη παξά ηηο ελδερφκελεο αληηξξήζεηο ηνπο αλαγλσξίδνπλ ηηο επεξγεηηθέο 

πξνεθηάζεηο ηεο κεζφδνπ. Πξνηείλνπλ λα δνθηκαζηεί πξψηα ζε πηινηηθφ ή 

εζεινληηθφ ζηάδην, πξηλ εθαξκνζηεί θαζνιηθά θαη λα κελ εθαξκφδεηαη κε κεγάιε 

ζπρλφηεηα. Σνλίδεηαη επίζεο φηη ζα πξέπεη λα βξεζεί ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα ν 

θαηάιιεινο ρξφλνο γηα λα εθαξκνζηεί, ψζηε λα κελ πξνθαιέζεη επηπιένλ 

πξνβιήκαηα θαη αληηδξάζεηο. Άιισζηε ην δήηεκα ηνπ ρξφλνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζηνπο παξάγνληεο πξφθιεζεο άγρνπο θαη δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο (ηάγηα & Ηνξδαλίδεο, 2014, Γξακκαηηθνχ, 2016). Σν πιαίζην 

εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα είλαη μεθάζαξα πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ επηκφξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη 

ζηνηρεία αμηνιφγεζεο, ηνπιάρηζηνλ ζεζκηθνχ ραξαθηήξα, φπσο θαη ελδερφκελεο 

ζπλέπεηεο γηα αδφθηκεο πξαθηηθέο πνπ ίζσο παξαηεξεζνχλ. Καη πάιη 

παξαηεξείηαη κηα έληνλε αλαζθάιεηα ζρεηηθά ηφζν κε ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φζν θαη κε ην ελδερφκελν λα απνηειέζεη ε κέζνδνο αθνξκή 

γηα ηηκσξεηηθέο πξαθηηθέο. Θεσξείηαη απφ αξθεηνχο πξνυπφζεζε λα έρνπλ 

αλαπηπρζεί ζεηηθέο ζρέζεηο ζην χιινγν Γηδαζθφλησλ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο 
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κεζφδνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε παξαθνινχζεζε λα γίλεηαη κε ηε ζπλαίλεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Σέινο, εθθξάζηεθε φπσο θαη λσξίηεξα ε άπνςε φηη παξ’ φια 

ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ, είλαη αδχλαηνλ λα εθαξκνζηεί ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ιφγσ ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη 

ησλ αληηδξάζεσλ πνπ ζα εγείξεη ε εθαξκνγή ηεο.  
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6. Σπκπεξάζκαηα – πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξω έξεπλα 

Ζ παξνχζα έξεπλα αζρνιήζεθε κε ην δήηεκα ηεο θαζνδήγεζεο, ζε ηππηθφ 

θαη άηππν πιαίζην, σο κέζνδν ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

εγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνζηεξίμνπλ 

ηελ εθαξκνγή ηεο, ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη, έσο 

έλαλ βαζκφ, νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζεηηθνί ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ, ηφζν ζε 

επίζεκν πιαίζην, φζν θαη ζε αλεπίζεκν. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ, επηζπκνχλ ηελ παξνρή αληηζηαζκηζηηθψλ σθειεηψλ κέζσ ηεο 

ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη αληηκεησπίδνπλ 

θαη άιιεο ειιείςεηο, ηηο νπνίεο δελ εθθξάδνπλ ξεηά, φπσο είλαη ε δπζθνιία λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο θαζψο θαη ζέκαηα επηθνηλσλίαο, ηα 

νπνία ρξήδνπλ δηεξεχλεζεο. Έλα αξθεηά κεγάιν κέξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα ζεσξεί φηη βνεζάεη θαη ππνζηεξίδεη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ζε θαζεκεξηλή 

βάζε, θπξίσο κε ζπκβνπιέο θαη ζπδήηεζε, παξά κε πξαθηηθνχο ηξφπνπο. 

Γηαθαίλεηαη κηα ηάζε λα παξέρνπλ πεξηζζφηεξε βνήζεηα φζνη έρνπλ αλαιάβεη 

ζέζεηο επζχλεο, θαζψο θαη φζνη έρνπλ βνεζεζεί ζην παξειζφλ ζε βαζκφ πνπ λα 

έρνπλ απνθηήζεη ζεηηθή αληίιεςε γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο. Οη 

ζπλεξγαζίεο θαη νη ζπλέξγεηεο αθνξνχλ ζρεηηθά ιίγνπο εθπαηδεπηηθνχο, ελψ 

αθφκα ιηγφηεξνπο αθνξνχλ νη ζπλδηδαζθαιίεο θαη νη παξαθνινπζήζεηο 

δηδαζθαιηψλ ζπλαδέιθσλ. Ζ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ κέληνξα σο κνξθή 

ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο, θξίλεηαη επσθειήο, ηφζν γηα ηνπο λένπο 

εθπαηδεπηηθνχο, φζν θαη γηα αξθεηνχο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο, αλ θαη κάιινλ 

ζεσξείηαη σο κηα κνξθή παξνρήο έηνηκνπ πιηθνχ πξνο ρξήζε παξά σο 

παξάγνληαο ελίζρπζεο θαη δηακφξθσζεο ηεο αηνκηθήο ηαπηφηεηαο. Παξ’ φια 

απηά ε απνδνρή ηνπ ζα εμαξηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην πιαίζην εθαξκνγήο 

ηνπ ζεζκνχ θαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο κεληφξσλ. Φαίλεηαη φηη ππάξρεη κηα 

δπζπηζηία ζηελ επηινγή θαηάιιεισλ αλζξψπσλ απφ ηνπο επίζεκνπο θνξείο, νη 

νπνίνη αμηνινγνχλ δηαθνξεηηθά ηα πξνζφληα πνπ θάπνηνο απνθηά. Δληχπσζε 

πξνθαιεί ε ηαχηηζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ φζνλ αθνξά ηα 

πξνζδνθψκελα νθέιε απφ πξαθηηθέο θαζνδήγεζεο, ηα νπνία δελ θαίλνληαη λα 

αλαγλσξίδνπλ. Οη εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ κνηάδνπλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα 

είλαη πεξηζσξηνπνηεκέλνη κέζα ζηα ζρνιεία ηνπο, θη απηφ είλαη θάηη πνπ ζα 

έπξεπε λα δηεξεπλεζεί πεξηζζφηεξν δηεμνδηθά ζην κέιινλ. 
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 Πεξηζζφηεξν επηθπιαθηηθνί θαη πξνβιεκαηηζκέλνη εκθαλίδνληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηελ εηζαγσγή κεζφδσλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη ησλ ζπλεπεηψλ 

ηνπο. Αλ θαη αξθεηνί απφ απηνχο είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ ηα νθέιε απφ ηελ 

παξαθνινχζεζε άιισλ εθπαηδεπηηθψλ, ε έιιεηςε ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο θαη 

νη ζρέζεηο πνπ επηθξαηνχλ κέζα ζηα ζρνιεία, ζπληείλνπλ ζηελ απξνζπκία 

εθαξκνγήο ηέηνησλ κεζφδσλ, θαζψο ζεσξνχλ φηη ηνπο εθζέηνπλ ζηελ θξηηηθή ησλ 

άιισλ. Δηδηθφηεξα ηα ζέκαηα ησλ ζρέζεσλ, ησλ αληαγσληζκψλ θαη ηνπ ρξφλνπ 

παξακνλήο ζε έλα ζρνιείν, ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ελδειερνχο 

έξεπλαο, θαζψο θαίλεηαη φηη επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη κάιηζηα 

αξλεηηθά, ηηο ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε 

εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Γελ πξέπεη λα 

παξαγλσξίζνπκε ηελ χπαξμε κεξίδαο εθπαηδεπηηθψλ πνπ επηδεηθλχνπλ εγεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, απνηειψληαο νη ίδηνη παξάγνληεο αιιαγήο ζηνπο ρψξνπο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη, αιιά πνπ παξακέλνπλ ε κεηνλφηεηα.  

 

7. Παηδαγωγηθέο πξνηάζεηο 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πεξηγξάθνπλ κε αδξέο γξακκέο ηελ 

εθπαηδεπηηθή εηθφλα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο 

Κξήηεο, νη νπνίεο ελδερνκέλσο λα κελ δηαθνξνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

εθείλεο άιισλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο καο. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ 

θάπνηα απφ ηα δεηήκαηα πνπ αλαδείρζεθαλ, πξνηείλνληαη ηα εμήο: 

- Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζα 

πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ θνηηεηψλ, θαζψο ζα απνηειέζνπλ ην κειινληηθφ εθπαηδεπηηθφ 

δπλακηθφ ηεο ρψξαο. Ζ επηηπρήο ζπλεξγαζία ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν, 

ζα νδεγήζεη ζηελ ζπλέρηζε απηήο ηεο πξαθηηθήο θαη ζε επαγγεικαηηθφ 

επίπεδν, δεκηνπξγψληαο «ππξήλεο» ζπλεξγαζίαο ζηα ζρνιεία.  

- Θα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε, ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν, ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δεηήκαηα εζηθήο θαη θηινζνθίαο ηεο παηδείαο, 

θαζψο θαη δεηήκαηα εγεζίαο, ζηε βάζε ηεο δηακφξθσζεο ελφο 

δεκνθξαηηθνχ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ. Μέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, 

ζα πξέπεη λα δίλεηαη θαη’ αξράο έκθαζε ζηελ εζηθή ζπγθξφηεζε θαη 

νινθιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε πέξαλ ηνπ 
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«πψο» δηδάζθεη, ηνπ «ηη» δηδάζθεη θαη «γηαηί» ην δηδάζθεη. Πξνυπφζεζε 

γηα λα είλαη ζε ζέζε ν εθπαηδεπηηθφο λα θξίλεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

παξακέηξνπο, είλαη ε αλάπηπμε θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπ σο αλζξψπνπ πξσηίζησο θαη σο εθπαηδεπηηθνχ ελ ζπλερεία, ην 

νπνίν κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ.  

- Ζ αλάζεζε ελφο κεγαιχηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ σο κέληνξα ζα κπνξνχζε 

λα εθθηλεί ζην ηειεπηαίν έηνο ζπνπδψλ ζην παλεπηζηήκην. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ν θάζε λένο εθπαηδεπηηθφο ζα ιάκβαλε πξνζσπνπνηεκέλε 

βνήζεηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, κέζα ζην πιαίζην ζπνπδψλ ηνπ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί κηα βάζε δεδνκέλσλ 

δηαζέζηκσλ κεληφξσλ αλά γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα, ψζηε λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ηα θαηά ηφπνπο παλεπηζηήκηα θαη ηνπο λένπο 

εθπαηδεπηηθνχο, απνηειψληαο ηηο «γέθπξεο» κεηαμχ ζπνπδψλ θαη 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο.  

- Οη εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ πιήξε 

παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, αληίζηνηρε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη βαζηζκέλε ζηηο ίδηεο αξρέο θαη αμίεο (θηινζνθία ηεο 

εθπαίδεπζεο, εζηθή, εγεζία θαη δεκνθξαηία), είηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο είηε ακέζσο κεηά, φηαλ επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ ζε 

ζρνιεία. Ζ παξαθνινχζεζε απηψλ ησλ καζεκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε 

παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κπνξεί λα 

απνηειέζεη αθεηεξία αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ δαζθάισλ, 

λεπηαγσγψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ, κέζα ζε έλα θαηάιιεια 

δνκεκέλν θαη ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην.  

- ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα ελίζρπζεο 

ησλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Θα κπνξνχζε λα 

εθαξκνζηεί έλα ζεζκηθφ ή/θαη ζπκβνπιεπηηθφ πιαίζην, κέζα απφ ην 

νπνίν ζα εληζρχνληαη νη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

δεκηνπξγψληαο έλα πξφηππν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

παηδηψλ θαη κέζα ζηελ ηάμε. πλεξγαζίεο ηέηνηνπ είδνπο ζα κπνξνχζαλ 

λα πξνζκεηξνχληαη ζηα πξνζφληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο γίλεηαη κε 

ηηο επηκνξθψζεηο. 
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- ην ζχλνιφ ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα επηκνξθσζνχλ ζε 

ζέκαηα δεκνθξαηηθήο εγεζίαο, εζηθήο θαη θηινζνθίαο ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηδηαίηεξα φζνη αζθνχλ θαζήθνληα δηεπζπληψλ θαη πξντζηακέλσλ, 

ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Παξάιιεια, ζα έπξεπε λα 

γεληθεπηεί ε ηνπνζέηεζε ςπρνιφγσλ ζηα ζρνιεία, ψζηε λα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίδνληαη θαη νη εθπαηδεπηηθνί, πέξαλ ησλ καζεηψλ.  

 

Ο ζεζκφο ηεο ελδνζρνιηθήο θαζνδήγεζεο, ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζηα 

ζρνιεία ηεο ρψξαο καο, αλ ζέινπκε πξαγκαηηθά λα βειηησζεί ε παξερφκελε 

εθπαίδεπζε θαη λα εληζρπζεί ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν 

ζχλζεκα «πξψηα ν καζεηήο» πξνυπνζέηεη ην «πξψηα ν δάζθαινο», ρσξίο ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ νπνίνπ, ν καζεηήο δελ ζα κπνξέζεη λα αλαπηχμεη ζην κέγηζην ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπ. Έλα ζαθέο θαη κειεηεκέλν ζε βάζνο ζρέδην εθαξκνγήο ηνπ 

ζεζκνχ, ε επέλδπζε ρξεκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο 

θαη ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηνπ ζρνιείνπ ψζηε λα πεξηιακβάλεη ηελ 

έκπξαθηε ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, είλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. ε έλαλ θφζκν πνπ αιιάδεη, ην 

επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παξακέλεη ζην θέληξν ησλ εμειίμεσλ θαη ν ζεζκφο 

ηεο θαζνδήγεζεο κπνξεί λα βνεζήζεη έκπξαθηα ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

επαγγεικαηηζκνχ ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ. Θα πξέπεη φκσο λα παξακείλεη 

επηθνπξηθφο σο ζπλέρεηα ησλ ζεσξεηηθψλ ζπνπδψλ θαη ηεο άξηηαο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ ζα ζπληειείηαη ζηηο παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο θαη 

φρη λα αληηθαηαζηήζεη ζηαδηαθά ηελ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε, σο ηαρχηεξε θαη 

νηθνλνκηθφηεξε κέζνδνο καδηθήο παξαγσγήο δαζθάισλ πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ.  

 

8. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ηνπηθνί θαη 

ρξνληθνί πεξηνξηζκνί θαζψο δηεμήρζε απνθιεηζηηθά ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Δίλαη πηζαλφλ ε δηεμαγσγή ηεο ζε άιιεο πεξηνρέο 

ηεο ρψξαο, ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, λα έδηλε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Λφγσ 

ηνπ ζπγθξηηηθά κηθξνχ αξηζκνχ ζπκκεηερφλησλ, ηα απνηειέζκαηα δελ κπνξνχλ 

λα είλαη γεληθεχζηκα, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε, απηφ απνηειεί γλψξηζκα ησλ 
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εξεπλψλ πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο. Μία αληίζηνηρε έξεπλα πνζνηηθνχ ζρεδηαζκνχ, 

ζηνλ ίδην πιεζπζκφ, ζα κπνξνχζε λα επηβεβαηψζεη ή λα ακθηζβεηήζεη ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηηο δηαθαηλφκελεο ηάζεηο, αλ θαη, θαζψο ηα επξήκαηά καο 

ζπκπίπηνπλ κε απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ, κπνξνχλ λα ζεσξνχληαη έγθπξα. 

Μηα άιιε παξάκεηξνο αθνξά ηελ κέζνδν ζπιινγήο απνηειεζκάησλ. Ζ 

δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο πηζαλφλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα κελ 

απνθαιχπηεη ηελ αιήζεηα ζε βάζνο, ιφγσ ηεο πξνβνιήο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, επηηεδεπκέλεο ζπκπεξηθνξάο θαη απνδεθηψλ απφςεσλ, θπξίσο 

ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξν επαίζζεηα ζέκαηα.  
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Γιαθέζιμο ζηον διαδικηςακό ηόπο: http://www.opengov.gr/ypepth/wp-

content/uploads/downloads/2010/11/mentoras.pdf 

Ανακηήθηκε ζηιρ 12/07/2019. 

 

Ο ΘΔΜΟ ΣΟΤ ΜΔΝΣΟΡΑ 

Αναγκαιόηηηα θεζμού και εννοιολογικόρ πποζδιοπιζμόρ 

Ζ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο παηδαγσγηθνχ/δηδαθηηθνχ έξγνπ θαη ε 

πξνζσπηθή/επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο 

άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ «Νένπ ρνιείνπ». Οη ελ ιφγσ άμνλεο πξνυπνζέηνπλ 

ηα εμήο:  

α) νκαιή έληαμε/πξνζαξκνγή ηνπ ζηελ εθάζηνηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα,  

β) δηαξθή παηδαγσγηθή/δηδαθηηθή θαζνδήγεζή ηνπ,  

γ) ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημή ηνπ.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ πηνζεηείηαη ε εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ «Μέληνξα» ζην 

εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα: γηα θάζε λενδηνξηδφκελν εθπαηδεπηηθφ νξίδεηαη έλαο 

παιαηφηεξνο θαη εκπεηξφηεξφο ηνπ σο κέληνξαο.  

Ζ ζρέζε ηνπο, ε νπνία ζα δηέπεηαη απφ ζαθέο ζεζκηθφ πιαίζην, πξνζβιέπεη ζηελ 

παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο βνήζεηαο απφ ην κέληνξα πξνο ην λενδηνξηδφκελν 

εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθά κε δεηήκαηα γεληθήο θαη εηδηθήο δηδαθηηθήο, θαζψο θαη κε 

δεηήκαηα παηδαγσγηθήο, ςπρνινγηθήο, δηνηθεηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο θχζεο. Ο 

κέληνξαο ιεηηνπξγεί σο πξφηππν γηα ην λενδηνξηδφκελν εθπαηδεπηηθφ, ελψ 

παξάιιεια ηνλ ελζαξξχλεη θαη ηνπ παξέρεη επθαηξίεο γηα έκπλεπζε, 

αλαζηνραζκφ θαη απηναμηνιφγεζε ζηα πιαίζηα κηαο ηζφηηκεο ζρέζεο. 
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Πποζόνηα και ηςπικέρ πποϋποθέζειρ επιλογήρ 

Ο κέληνξαο είλαη εθπαηδεπηηθφο κε κεγάιε εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή εκπεηξία, 

θαζψο θαη αςξημένα πποζόνηα, ηα νπνία νξηνζεηνχληαη σο εμήο:  

 επηζηεκνληθφ ππφβαζξν κε έκθαζε ζηελ παηδαγσγηθή/δηδαθηηθή 

θαηάξηηζε,  

 επάξθεηα ζηελ ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ.,  

 εκπεηξία ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο/πξνγξάκκαηα θαη  

 γλψζε ηεο θνπιηνχξαο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ άζθεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο ηνπ λενδηνξηδφκελνπ 

εθπαηδεπηηθνχ.  

Οη ηςπικέρ πποϋποθέζειρ επιλογήρ ηνπ είλαη νη εμήο:  

α) πεληαεηήο δηδαθηηθή πξνυπεξεζία θαη  

β) άζθεζε δηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ θαηά ηα δπν ακέζσο πξνεγνχκελα ζρνιηθά 

έηε, απφ ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.  

Γιαδικαζία και όποι επιλογήρ 

ε θάζε εθπαηδεπηηθή πεξηθέξεηα θαηαξηίδνληαη, χζηεξα απφ ηνλ έιεγρν ησλ 

ζρεηηθψλ αηηήζεσλ, κε βάζε ηνλ ππεξεζηαθφ θάθειν ηνπ κέληνξα θαη ηα 

παξαζηαηηθά γηα ηελ πιήξσζε ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ, νη πίλαθεο 

ππνςεθίσλ κεληφξσλ, μερσξηζηά γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Οη ηειηθνί πίλαθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα επηθπξψλνληαη απφ ηνλ 

νηθείν πεξηθεξεηαθφ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ 

ΑΠΤΠΔ ή ΑΠΤΓΔ.  

Ο κέληνξαο γηα θάζε λενδηνξηδφκελν εθπαηδεπηηθφ ζα επηιέγεηαη απφ ηνλ 

ηειηθφ πίλαθα θαη ζα νξίδεηαη απφ ηνλ νηθείν ρνιηθφ χκβνπιν ζε ζπλεξγαζία κε 

ην δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζηελ νπνία έρεη ηνπνζεηεζεί. Θα ήηαλ 

ζθφπηκν λα ππεξεηεί ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα κε ην λενδηνξηδφκελν 

εθπαηδεπηηθφ ή ζε άιιε ζηελ πεξηθέξεηα επζχλεο ηνπ αξκφδηνπ ρνιηθνχ 

πκβνχινπ. ηελ πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ σο κέληνξαο νξίδεηαη 

εθπαηδεπηηθφο απφ φκνξε πεξηθέξεηα. ε δπζπξφζηηεο πεξηνρέο θαη φηαλ ν 
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κέληνξαο δελ ππεξεηεί ζην ίδην ή γεηηνληθφ ζρνιείν κε εθείλν ηνπ λενδηνξηδφκελνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ζα πξνβιέπεηαη έλα κέξνο ηεο ζπλεξγαζίαο λα δηεμάγεηαη κε 

ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία (e-mentoring). Σελ ηειηθή επζχλε γηα ηελ παξαγσγή 

θαη ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο ζα αλαιάβεη ην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην.  

Μεηά ηελ επηινγή ηνπ ν κέληνξαο ζα παξαθνινπζεί πξφγξακκα 

εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο θαη ζα εγγξάθεηαη ζε «Μεηξψν Μεληφξσλ», ην νπνίν 

ζα ηεξείηαη ζε θάζε πεξηθεξεηαθή δηεχζπλζε εθπαίδεπζεο.  

Καθήκονηα 

Σα θαζήθνληα ηνπ κέληνξα είλαη ηα εμήο:  

 Δληνπίδεη ηηο ππεξεζηαθέο θαη παηδαγσγηθέο/δηδαθηηθέο αλάγθεο ηνπ 

λενδηνξηδφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη νξγαλψλεη καδί ηνπ πξφγξακκα, πνπ 

ζηνρεχεη ζηελ θάιπςή ηνπο.  

 Αλαιακβάλεη ηελ θαζνδήγεζε/επηκφξθσζε/εκςχρσζή ηνπ θαη ηνπ 

πξνζθέξεη θάζε δπλαηή βνήζεηα ζρεηηθά κε δεηήκαηα δηδαθηηθήο, 

παηδαγσγηθήο, ςπρνινγηθήο, δηνηθεηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο θχζεο.  

 Μπνξεί λα θαιχπηεη ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο ελφο έσο θαη πέληε λενδηφξηζησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο.  

 

Γιάπκεια και πεπιεσόμενο μενηοπικήρ ζσέζηρ 

Ζ κεληνξηθή ζρέζε πινπνηείηαη ζηα δχν πξψηα έηε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ 

λενδηνξηδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη έρεη ην εμήο πεξηερφκελν:  

Καηά ηη διάπκεια ηος 1ος έηοςρ ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

δηδαθηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ λενδηνξηδφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο θαη ζηηο 

πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ πιαηζίνπ ελ γέλεη. 

πγθεθξηκέλα θαηά ην 1ν έηνο πξνβιέπεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηθαλνπνηεηηθνχ 

αξηζκνχ δηδαζθαιηψλ, νη νπνίεο ζα δηαθξίλνληαη ζε α) δεηγκαηηθέο απφ ην κέληνξα 

κε παξαηεξεηή ηνλ θαζνδεγνχκελν, β) δηδαζθαιίεο απφ ηνλ θαζνδεγνχκελν κε 

παξαηεξεηή ηνλ κέληνξα, γ) δηδαζθαιίεο απφ θνηλνχ. ην κέιινλ είλαη δπλαηφ ε 
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Β’ θαη ε Γ’ θάζε ηεο εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο ησλ λενδηνξηδφκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηα ΠΔΚ λα ζπλδπαζηνχλ κε ην 1ν έηνο ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο. 

Καηά ηο 2ο έηορ ππάξρεη αθελφο ε δπλαηφηεηα δηδαζθαιηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (επηζθέςεηο ζε κνπζεία, βηβιηνζήθεο, θέληξα πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο, εθηέιεζε θνηλψλ δεκηνπξγηθψλ δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

νξγάλσζε καζεκάησλ κε ηε ρξήζε Σ.Π.Δ. θαη εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, 

δηνξγάλσζε ζρνιηθψλ ενξηψλ, δηδαζθαιία ζε εξγαζηήξηα, εμ απνζηάζεσο 

δηδαζθαιία θιπ) απφ ηνλ κέληνξα θαη έσο ηξηψλ απφ ην λενδηνξηδφκελν 

εθπαηδεπηηθφ, αθεηέξνπ πξαγκαηνπνίεζεο έσο δέθα ζπλαληήζεσλ, νη νπνίεο 

κεηαμχ ησλ άιισλ ζα επηθεληξψλνληαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ εθ κέξνπο ηνπ λενδηνξηδφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζε δεηήκαηα αμηνιφγεζεο 

καζεηή, θαη’ νίθνλ εξγαζηψλ, νξγάλσζεο portfolio εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ θαη 

ζε άιιεο πηζαλέο δηαζηάζεηο ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο. 

Γιδακηικό και ςπηπεζιακό ωπάπιο και άλλερ λεπηομέπειερ 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κεληνξηθήο ζρέζεο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο, ην 

δηδαθηηθφ/ππεξεζηαθφ σξάξην ηνπ κέληνξα ζα δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηνλ 

αξηζκφ (1 έσο 5) ησλ λενδηνξηδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ νπνίσλ ζα 

αλαιακβάλεη ηε ζηήξημε/θαζνδήγεζε, θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο θάζε 

εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο. Ζ κείσζε ηνπ σξαξίνπ αξρίδεη κε ηνλ νξηζκφ ηνπ θαη 

ηελ πξνηείλεη κέρξη ηελ 15ε επηεκβξίνπ ζην νηθείν ΠΤΠΔ ή ΠΤΓΔ ν ρνιηθφο 

χκβνπινο πνπ εηζεγήζεθε ηνλ νξηζκφ ηνπ. Ζ ηειηθή απφθαζε ιακβάλεηαη απφ 

ην ΠΤΠΔ ή ΠΤΓΔ, πνπ κε βάζε ηηο ζπλζήθεο/ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ξπζκίδεη νπνηνδήπνηε επηπιένλ δήηεκα πξνθχπηεη ζρεηηθά 

κε ηε κείσζε ηνπ σξαξίνπ.  

ε πεξίπησζε κεηάζεζεο, ζπληαμηνδφηεζεο ή καθξάο απνπζίαο ηνπ κέληνξα απφ 

ηε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία ππεξεηεί, είλαη δπλαηφ λα δεηεζεί ε αληηθαηάζηαζή 

ηνπ. Ζ αληηθαηάζηαζε γίλεηαη απφ ην ρνιηθφ χκβνπιν πνπ φξηζε ην κέληνξα ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ ππεξεηεί ν λενδηνξηδφκελνο. Ζ 

επηινγή ηνπ αληηθαηαζηάηε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ επηθπξσκέλν πίλαθα.  

ηε ιήμε ηνπ 1νπ έηνπο απφ θνηλνχ κέληνξαο θαη λενδηνξηδφκελνο εθπαηδεπηηθφο 

ππνβάιινπλ ππφκλεκα ζηνλ νηθείν ρνιηθφ χκβνπιν ζρεηηθά κε ηηο 
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δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, θαηαζέηνληαο παξάιιεια θαη ζθέςεηο, 

απφςεηο ή θαη πξνηάζεηο ηνπο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζεζκνχ θαη ηεο κεληνξηθήο 

ζρέζεο ελ γέλεη. Οη ρνιηθνί χκβνπινη απνδειηηψλνπλ ην πεξηερφκελν ησλ 

ππνκλεκάησλ θαη ην εληάζζνπλ ζηελ εηήζηα έθζεζή ηνπο πξνο ηνλ πξντζηάκελν 

επηζηεκνληθήο θαη παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο, πνπ θνηλνπνηείηαη θαη ζην Π.Η.  

Δπιμόπθωζη μενηόπων, ζηήπιξη και αξιολόγηζη ηος θεζμού 

Οη επηιεγέληεο κέληνξεο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε εηζαγσγηθφ πξφγξακκα 

επηκφξθσζεο, πνπ ζα δηεμάγεηαη ζην νηθείν ΠΔΚ θαη ζα ηειεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. Οη άμνλεο ηεο επηκφξθσζεο ζα νξηνζεηνχληαη ζε 

γεληθέο γξακκέο σο εμήο: ν ζεζκφο ηνπ κέληνξα θαη ε θχζε ηεο κεληνξηθήο 

ζρέζεο, νη βαζηθέο αξρέο επηκφξθσζεο ελειίθσλ, νη ηερληθέο ζπκβνπιεπηηθήο 

ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζρνιηθήο κνλάδαο θαη 

ηάμεο, ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ε εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο θαη ηνπ 

αλαζηνραζκνχ θαη ε ζεκαζία ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη δσή, νη 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, ε 

αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε, ην e-mentoring θιπ. 

 

 




